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Taneli Haara

Esittelijä, Kehityspäällikkö

1)

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Matti Kumpulainen avasi
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

ja

totesi

sen

2)

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 2/2013 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta

3)

Ajankohtaiset asiat
Taneli Haara kertoi seurakehityksen ajankohtaiset asiat ja Uudenmaan piirin
henkilöstöä koskevat muutokset. Keskusteltiin myös kuukausittaisesta vapaaehtoistyön palkinnosta. Palkintoa pidettiin hyvänä. Taneli Haara luo nettiin vuoden
2013 aikana järjestelmän, jossa kaikki seurat voivat ehdottaa omista seuroistaan
potentiaalisia palkittavia.

4)

Seuraohjelma ja laatujärjestelmä
Taneli Haara kertoi seuraohjelman rakentumisen tilanteesta. Keskusteltiin viestinnän merkityksestä seuraohjelman myymisessä seuroille. Lisäksi on tärkeää,
että seuroissa ymmärretään palveluiden olevan kaikkien seurojen käytössä.
Keskusteltiin myös Palloliiton alueellisten seuraohjelmavaliokuntien ja piirien
seurakehitysvaliokuntien välisestä työnjaosta. Jatkossa tämän selkiyttäminen tulee olemaan entistä tärkeämpää.

5)

Toiminnan suunnittelu 2014 – osa 2/2
Taneli Haara kertasi vuoden 2013 tarjottimen seurakehityksessä sekä Palloliiton
toimintastrategian 2013-2016 pääpainopistealueet. Henkilökunta valmistelee

evästysten pohjalta vuoden 2014 suunnitelmaa. Erityisesti seuraavat asiat otetaan huomioon suunnittelutyössä:
-

-

-

-

-

Rakentuvan seuraohjelman ja piirin palveluiden yhteensovittaminen sekä
toiminnallisesti että viestinnällisesti
Ennakkotehtävien pohjalta vuoden 2013 toimenpiteistä ei löytynyt asioita, joita ei kannata jatkaa. Tarjottimen monipuolisuus on syytä säilyttää, koska
näin se tarjoaa seuroille mahdollisuuden valinta itselleen sopiva tukitoimi.
Jatkossa piirin tulee kiinnittää huomioita seuroihin, joihin ei ole ollut kontaktia
vuoden aikana. Kehityspäällikön taulukko seurojen kehityksestä toimii hyvänä työkaluna
Hyvän hallinnon (talous, verotus, hyvät käytännöt) edistämistä seuroissa tulee kehittää edelleen. Yhtenä toimenpiteenä asia nostetaan esiin hallintoseminaarissa 2014. Jalkapallon maineen kannalta on tärkeää, että asiat hoidetaan minimissään lain edellyttämien vaatimusten mukaisesti.
Useat eri tietojärjestelmät ja niiden toimivuus aiheuttavat lisää työtä vapaaehtoisille. Jatkossa tämä asia pitää pyrkiä korjaamaan yhtenäistämisellä ja
koulutuksella.
Olosuhdeasioissa tuen tulisi jatkossa keskittyä enemmän nurmikentistä jalkapallonurmiin ja niiden hoitoon.

Kehityspäällikkö valmistelee tiiminsä kanssa tuloskortit ja lähettää ne valiokunnan jäsenille kommentoitavaksi sähköisesti 14.10. mennessä.
6)

Muut esille tulevat asiat
Valiokunnan jäsenet toimivat taas mahdollisuuksiensa mukaan tarkkailijoina
syksyn karuselleissa. Pöytäkirjan liitteenä on taulukko paikkakunnista, joista jäsenet voivat valita omansa.
Keskusteltiin myös Palloliiton Grassroots-palkintojen ehdottamisesta. päätettiin,
että piirin toimisto tekee ehdotukset Palloliitolle määräaikaan mennessä.
Valiokunta käsitteli myös nuorten drop out –ilmiötä sekä pelaajasiirtojen aiheuttamaa keskustelua seurojen välillä.

7)

Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään yhteiskokouksena pelaajakehitysvaliokunnan
kanssa keskiviikkona 27.11. klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.
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