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Osallistujat:
Pj: Markku Sandström
Ari Koskinen
Hilkka Pelander
Kari Alho
Seppo Mäkinen

piirihallitus/SV
FC Kuusysi
piirihallitus/VJS
PEP
ACK

Es: Taneli Haara
Toni Räisänen

Kehityspäällikkö
Nuorisovastaava

Este:
Andreas Kämper
Jukka Kivinen
Merja Soosalu
Mikko Uotila

I-HK
FC Kasiysi
KelA
RiPS

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Markku Sandström avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Käytiin läpi nostot edellisestä kokouksesta. Pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Ajankohtaiset
Taneli Haara ja Toni Räisänen esittelivät ajankohtaiset elinvoimaiseen seuratoimintaan liittyvät
asiat. Keskusteltiin Fortum Tutor- ja talenttivalmentajahausta. Todettiin, että mukana oleva seurayhteistyövelvoite on hyvä suunta.
4. Seurojen Palloliitto
Taneli Haara ja Markku Sandström kertoivat Seurojen Palloliitto –kehitysohjelman tilanteen.
Käytiin läpi projektiryhmän keskeiset johtopäätökset. Todettiin ryhmän tehneen hyvää työtä.
Merja Soosalu on mukana yhdessä työryhmässä, joissa asiaa työstetään eteenpäin. Merja laittaa
tarvittaessa jäsenille pyynnön vielä kommentoida kyseistä osa-aluetta
5. Yhteenveto GR-tiimin tapaamisesta
Taneli Haara kertoi Grassroots-tiimin tapaamisesta ja hahmotellusta toimintatavasta tulevaisuudessa.

6. Innostu, ihastu, rakastu
Toni Räisänen kävi läpi aloittavan ikäluokan laatuun liittyvän materiaalin, joka on koottu seuravierailuilla. Tavoitteena on ollut löytää promootiovaiheen menestystekijöitä ja kipukohtia sekä
keskeisiä tekijöitä, joilla aloittavan ikäluokan laatua saadaan suunnitelmallisesti lisättyä. Tehtyä
työtä pidettiin hyvänä pohjana tulevaisuuden suunnittelulle. Seuraavat asiat nousivat keskusteluissa esiin:
-

Ensimmäinen kontakti on keskeisen tärkeää. Tässä korostuvat niin lapsen ja vanhempien
kohtaaminen kuin myös viestintä seuran arvoista ja toimintaperiaatteista
Ohjaajien ja valmentajien koulutus on avainasemassa. Tavoitteena tulisi olla, että jokaisella
lapsella on koulutettu valmentaja
Kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista luoda malleja toiminnan käynnistämiseen erilaisissa
toimintaympäristöissä
Hyvien mallien jakaminen keskeistä. Tämä voi tapahtua seurojen välillä tai Tonin ammattitaidolla seuravierailujen avulla
Voisiko jatkossa olla ”sertifikoitu” jalkapallokoulutoiminta?
Osana palveluketjua gr-asioiden sparraus to seuralle lisäarvoa ja syventää laatujärjestelmästä
löytyneitä kehityskohtia
Esikuvakulttuuri pitää tuoda jo aikaisessa vaiheessa mukaan. Oman seuran aikuispelaajat
mukaan kummipelaajiksi yms.
Tytöille omat ryhmät jo alusta asti jos vain mahdollista
Kansainvälisten seurojen jalkapallokoulujen sijaan, tulisi Huuhkaja- ja Helmari –brändejä
tuoda vahvemmin seurojen toimintaan

Jatkotyöstöä konkreettisia ajatuksia:
- Muutamia erilaisia valmiita malleja hyvästä prosessista promootiovaiheesta ja aloittavan ikäluokan käynnistämisestä  prosessi
- Dokumentoitujen seuravierailujen avulla tuki suoraan seuralle
- Valmennus- ja junioripäällikkö –foorumien jakaminen enemmän kohderyhmäkohtaiseksi.
7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita
8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään tiistaina 19.9. klo 18 piirin toimistolla. Puheenjohtaja kiitti hyvästä
kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.10.
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