Seurakehitysvaliokunta
Päytäkirja 2/2015
Aika
Paikka

Sunnuntaina 8.3.2015, kokoontuminen 10.30 mennessä
Viking Line XPRS (ohjeet erikseen sähköpostilla)

Osallistujat:
Pj: Markku Sandström
Ari Koskinen
Hilkka Pelander
Jari Aho
Jukka Kivinen
Kari Alho
Pasi Vallenius
Taru Nyholm

Piirihallitus/SV
FC Kuusysi
TuPS
HooGee
FC Kasiysi
PEP
FC Honka
VJS

Es: Taneli Haara
Toni Räisänen

Kehityspäällikkö
Nuorisosihteeri

Este
Andreas Kämper
Merja Soosalu
Petteri Kaijansilta
Seppo Mäkinen
Mikko Uuttu

I-HK
KelA
TiPS
Piirihallitus/ACK
RiPS

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Markku Sandström avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen (1/2015) pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
3. Ajankohtaiset asiat
Käytiin läpi seurakehitysvaliokunnan johtosääntö ja todettiin sen olevan kunnossa. Taneli Haara kävi läpi ajankohtaiset asiat. Keskusteltiin laatujärjestelmän tilanteesta ja sen hyödyntämisestä hyvien
käytäntöjen jakamisessa. Todettiin, että hyvien mallien jakamiseen tarvitaan sekä seuraohjelma.fisivustoa että kohtaamisia. Puheenjohtajien, valmennus- ja junioripäälliköiden sekä toiminnanjohtajien tapaamiset ovat hyviä paikkoja kokemusten jakamiseen.
Keskusteltiin seuratoimijoiden nimikkeistä ja niihin liittyvistä suosituksista. Todettiin, että nimikkeet ovat seuratoiminnassa kirjavia eikä niistä aina selviä mitä työnkuvaan todellisuudessa kuuluu.
Taneli Haara toi esiin myös mahdollisen päätoimisten palkkatutkimuksen. Todettiin, että asian selvittämistä kannattaa jatkaa.
4. Valiokuntarakenne tulevaisuudessa
Liittohallitus ja piirihallitus ovat käsitelleet alueellisten valiokuntien perustamista. Esitysten mukaan
vuoden 2015 aikana on tarkoitus perustaa alueelliset valiokunnat seurakehitykseen ja pelaajakehitykseen. Todettiin, että parhaimmillaan tämä lisää yhdessä suunnittelua piirien alueella, mutta toimialueet ja viestintä valiokuntien välillä on pohdittava huolellisesti. Valiokunnan jäsenet ilmoittavat

Taneli Haaralle halukkuutensa olla mukana myös alueellisessa valiokunnassa. Asiaan palataan, kun
halukkaiden määrä on saatu selville.
5. Ennakkotehtävän purku
Valiokunnan jäsenet olivat lähettäneet Markku Sandströmille ennakkotehtävät liittyen pelaajamäärän kehitykseen ja yhteisöllisyyteen. Aika ei riittänyt vastauksien tarkempaan käsittelyyn, mutta vastaukset lähetetään jäsenille. Taneli Haara tekee asiasta yhteenvedon piirijohtajakokoukseen 11.-12.3.
Keskusteltiin Taneli Haaran alustuksen pohjalta pelipassimääristä ja niiden kehityksestä. Määrät
ovat ilahduttavasti kasvaneet, mutta syitä ja seurauksia on seurattava tarkasti. Yhteenvetona todettiin
seuraavaa:
•

•

•

Vertailu ikäluokittain
– Tytöissä kasvua lähes jokaisessa ikäluokassa
– Pojissa määrät laskeneet (B16 ja vanhemmat aikuisiin saakka)
Vertailu saman syntymävuoden mukaan
– Määrä vähenee C13 jälkeen
– Määrät vähenevät mitä vanhemmaksi tullaan. Pojilla tyttöjä aikaisemmin.
Haasteet
• Pienten lasten määrällisen kasvun jatkuminen
• Erityisesti B16-A19 ja aikuiset
• Nivelvaiheet leikkimaailmasta kaverimaailmaan ja kaverimaailmasta tulevaisuusmaailmaan

Asia vaatii monipuolista tarkastelua esimerkiksi kilpailutoiminnan (tarjotin, säännöt, määräykset),
kevyemmän toiminnan arvostuksen ja seurojen tavoitteiden osalta.
6. Hallintoseminaarin teema 2015
Todettiin, että vuoden 2015 hallintoseminaarin aiheena voisi olla viestintä, koska se on piirin painopistealueita vuonna 2015. Tavoitteena viestinnän osalta olisi jakaa seuraprosessissa mukana olleiden
kokemukset ja opit laajemmalle joukolle.
7. Käytännön asiat ja loppuvuoden kokoukset
Todettiin, että ei kannata sopia vielä kaikkia loppuvuoden kokouksia, koska alueellisen valiokunnan
tilanne on vielä auki. Alustavasti sovittiin, että kokoukset pidetään seuraavasti:
- Toukokuu 5.5. klo 17.30 (toiminnan suunnittelu 2015, grassroots)
- Elokuun loppu (toiminnan suunnittelu 2015, hallinto, johtaminen)
- Marraskuu (yhteenveto, arviointi ja askelmerkit jatkoon)
8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita
9. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 5.5. klo 17.30 Uudenmaan pirin toimistolla. Puheenjohtaja kiitti
hyvästä kokouksesta päätti sen klo 16.45.

Markku Sandström
Puheenjohtaja

Taneli Haara
Esittelijä

