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1)

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Leena Neuvonen avasi
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

ja

totesi

sen

2)

Jäsenten ja puheenjohtajan esittäytyminen
Valiokunnan jäsenet ja uusi puheenjohtaja esittelivät itsensä

3)

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 4/2013 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta

4)

Ajankohtaiset asiat
Taneli Haara kertoi piirin ajankohtaiset asiat. Keskusteltiin Isännän Ääni seminaarista. Jatkossa on tärkeää tuoda esiin sekä tyttöjen että poikien asiat. Keskusteltiin seurakehitysohjelmista, joiden haku on auki helmikuun loppuun.

5)

Toimintakertomus 2013
Taneli Haara esitteli vuoden 2013 tuloskortin toteutuneet ja toteutumatta jääneet
asiat. Keskusteltiin piirin järjestämistä tapahtumista. Todettiin, että myös jatkossa tapahtumia pohditaan myös siltä kannalta, että ne tukevat osaltaan seurojen
toimintaa. Lisäksi todettiin, että harrastesarjoissa tulisi olla samat säännöt kaveriporukoille ja seurojen harrasteryhmille.

6)

Seuraohjelma
Taneli Haara esitteli seuraohjelma.fi-portaalin. Keskusteltiin laajasti sen käytöstä
ja hyödynnettävyydestä. Seurakehitysvaliokunta tukee osaltaan alueellisen seuraohjelmavaliokunnan työtä sivuston kehittämisessä. Todettiin, että jatkossa olisi
hyvä saada mukaan enemmän konkreettisia malleja ja seuraesimerkkejä. Lisäksi siellä voisi olla suosituksia siitä, minkälaista toimintaa seuroilta odotetaan.
Rakentuva laatujärjestelmä tulee osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen.

Viestinnällisesti on tärkeää, että piirien sivut ja seuraohjelma-sivusto ovat linjassa eikä ristiriitaista tietoa löydy eri sivuilta.
7)

Vuoden 2015 toiminnan suunnittelu
Keskusteltiin strategisten valintojen suuntaviivoista vuodelle 2015. Keskustelua
käytetään pohjana seuraavien kokouksien sisällössä.
-

-

-

-

Seurojen elinvoima
o Laatujärjestelmän käyttöönotto kaikille seuroille keskeistä. Lisäksi
seuraohjelman sisällön synkronointi kriteerien kanssa on onnistumisen kannalta keskeistä
o Seurayhteistyön lisääminen ja kannustaminen huomioitava
Osaamisen lisääminen
o Nykyinen tarjotin on kattava ja hyvä ja vastaa seurojen tarpeisiin
o Huoltajakoulutusta on kehitettävä
o Viestinnän tukeminen on tärkeää. Keskusteltiin myös piirin taloudellisesta tuesta seuroille viestinnän kehittämiseen. Idea voi toimia, mutta
vaatii tarkennusta vielä. Asiaa käsitellään piirihallituksessa
o Piirin ja liiton palveluosaamiseen tulee kiinnittää huomiota
Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu
o Koulu- ja päiväkotijalkapallo on tärkeä painopiste. Mallien jakaminen
ja kehittäminen seurojen välillä on piirin tehtävä. On selvitettävä tarkemmin minkälaista tukea seurat tarvitsevat
o Drop out –ilmiön vähentämiseen on kiinnitettävä edelleen huomiota
Jalkapallo elämänkouluna
o Kaikki Pelaa –arvomaailmaan pitää kiinnittää edelleen huomiota
o Urheilun Pelisääntöihin olisi saatava lisää potkua
o Vihreä kortti kasvatuksen välineenä tärkeä
o Lapsia jaetaan yhä nuorempana tasoihin. Lapsen asemaan ja arvostukseen seuratoiminnan erilaisissa ryhmissä pitää kiinnittää huomiota
o Respect-ajattelua tulee tukea kaikessa toiminnassa edelleen

Päätettiin, että seuraavat kokoukset järjestetään seuraavasti
- Lahdessa 28.4. klo 18 FC Kuusysin vieraana  teemana harrastajamäärä ja
jalkapallo elämänkouluna
- Espoossa 26.8. klo 18 Hoogeen ja EsPan vieraana  teemana seurojen
elinvoima ja osaamisen kehittäminen
- Helsingissä marraskuussa viimeinen kokous yhdessä pelaajakehitysvaliokunnan kanssa
- Lisäksi järjestetään touko-kesäkuussa mahdollisesti yhteiskokous Helsingin
piirin seurakehitysvaliokunnan kanssa
8)

Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään maanantaina 28.4. Lahdessa klo 18.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
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