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Nuorisosihteeri (kohdat 3-9)
Nuorisosihteeri

1)

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Arto Viljanen avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2)

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 1/2013 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta

3)

Ajankohtaiset asiat
Taneli Haara kertoi seurakehityksen ajankohtaiset asiat. Keskusteltiin erityisesti
UEFA:n SGS-tapaamisesta ja sen annista suomalaiselle jalkapallolle. Lisäksi
tuotiin tiedoksi piirihallituksen päätös työryhmien edustuksesta valiokuntatyössä.

4)

Seurakehitysvaliokunnan johtosääntö
Kehityspäällikkö esitteli piirihallituksen hyväksymän johtosäännön, johon oli tehty seurakehitysvaliokunnan ensimmäisessä kokouksessa tekemä muutosehdotus. Toinen ehdotus esteellisyyden käsittelystä ei ole mukana johtosäännössä.
Johtosäännössä oleva numerointivirhe tulee korjata.

5)

Seuraohjelma ja laatujärjestelmä
Taneli Haara kertoi seuraohjelmatyön etenemisestä ja siitä, miten laatujärjestelmä on osa seuraohjelmaa. Keskusteltiin erityisesti piirin seurakehitysvaliokunnan ja alueellisen seuraohjelmavaliokunnan välisestä työnjaosta ja vuorovaikutuksesta. Seuraohjelma tulee vaikuttamaan piirin toiminnan suunnitteluun tulevaisuudessa, mutta piirin seurakehitysvaliokunta tekee myös jatkossa päätökset siitä, miten toimintaa käytännössä pirin alueella toteutetaan. Viestin kulkemi-

nen valiokuntien välillä on Taneli Haaran vastuulla, koska hän toimii esittelijänä
molemmissa valiokunnissa.
6)

Karusellit kevät 2013
Teemu Laitila kertoi kevään karusellien toteutuksesta ja toteutuneista määristä.
Tapahtumissa toimeen valvojat kävivät läpi omia näkemyksiään. Keskusteltiin
konseptin kehittämisestä ja kirjattiin seuraavat asiat:
- Tapahtumat ovat piirin tärkein yksittäinen ponnistus lasten jalkapalloon
- Ovat tärkeä osa toimintaa myös tulevaisuudessa
- Aikataulut täytyy tulevaisuudessa saada pitämään paremmin
- Yhteystiedot paikallisille järjestäjille pitää saada paremmin ajan tasalle
- Result Code –järjestelmän käytöstä ilmoittautumisten yhteydessä tarvitaan
parempi ohjeistus. Teemu Laitila on jo tämän tehnyt ja kokemukset katsotaan läpi syksyn karusellien jälkeen

7)

Toiminnan suunnittelu 2014 – osa ½
Taneli Haara esitteli tuloskortit vuodelta 2013. Ennakkotehtävien pohjalta käytiin
läpi lasten ja nuorten jalkapalloon liittyviä osa-alueita. Piirin henkilökunta valmistelee evästysten pohjalta vuoden 2014 suunnitelmaa.
-

-

8)

Seura-piiri-liitto yhteistyön osa-alueella toimintaa jatketaan entiseen tapaan
Pelaajakehitys- ja kasvatustoiminnassa huomioitava seuraavat asiat:
o Karuselliturnausten jatkuvaa kehittämistä jatkettava
o Jalkapallokoulujen ja –leirien kohdalla on huomioitava laadukas valmennus ja taloudellinen hyödyllisyys
o Taitokilpailutoiminnassa on piirin tapahtumien lisäksi huomioitava seurojen tukeminen taitokulttuurin edistämisessä sekä valmennuskoulutuksessa
o Erityisryhmien oma karuselliturnaus on hyvä lisä syksyn karuselleihin
Koulu- ja päiväkotijalkapallo on keskeinen osa harrastajamäärän lisäämistä
ja jalkapallon maineen edistämistä
o Hyvien mallien levittämistä on syytä pohtia konkreettisemmin. Haasteena ovat mm. pelaajien saaminen pysyvään toimintaan ja yhteistyö
oman kunnan sekä koulujen kanssa

Muut esille tulevat asiat
Käsiteltiin tasa-arvotyöryhmän seurakehitysvaliokunnalle tekemä pyyntö käsitellä naisten osallistumista valmennustoimintaan entistä aktiivisemmin. Todettiin,
että asia on tärkeä, mutta kuuluu enemmän valmennuskoulutustyöryhmälle.
Asian käsittely siirretään siis sinne.
Päätettiin myös keskustella seuraavassa kokouksessa valiokunnan jakamisesta
alaryhmiin tehokkaamman suunnittelun toteuttamiseksi.

9)

Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään torstaina 22.8. klo 18.00 Uudenmaan piirin toimistolla. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
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