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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Markku Sandström avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen (2/2015) pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta
3. Ajankohtaiset asiat ja työryhmien kuulumiset
Esittelijä Taneli Haara kertoi kokouksen tavoitteista sekä kävi läpi ajankohtaiset asiat. Esitys jäsenille toimitetaan pöytäkirjan liitteenä.
4. Yhteinen seurakehitysvaliokunta Helsingin piirin kanssa
Todettiin Helsingin ja Uudenmaan piirien seurakehitysvaliokunnan kokoonpano sekä käytiin läpi
alustava johtosääntö. Jatkossa yhteisen valiokunnan asiat ovat jokaisessa kokouksessa asialistalla.
5. Vuoden 2016 toiminnan suuntaviivat (1/2) (harrastajamäärä, arvomaailma, jalkapallo elämänkouluna)
Nuorisosihteeri Toni Räisänen kertoi tämänhetkisestä toiminnasta. Keskusteltiin koulu- ja päiväkotijalkapallosta, kuntayhteistyöstä, leiritoiminnasta, taitokulttuurista sekä arvomaailmaan liittyvistä kysymyksistä. Keskusteluissa nousivat pohdintaan
-

Koulu- ja päiväkotijalkapallon tärkeä merkitys jalkapallon ilosanoman levittäjänä
Seura-piiri-kunta –yhteistyön kehittäminen
Leiritoiminnan merkitys laajuus seurakehityksen kokonaisuudessa

-

Piirin järjestämien pelaajakehitystapahtumien merkitys seuroille (merkittävyys pelaajalle ja
kustannusvaikutukset)
Harrastuksen kustannusten huomioiminen kaikessa päätöksenteossa
Taitokulttuurin merkitys ja erityisesti seuroissa tapahtuvat toiminnan aktivoiminen
Lasten ja nuorten jalkapallon arvomaailman ja eettisten toimintatapojen korostaminen entistä
enemmän
Valmentajan persoonan merkitys aloittavien lasten harrastuksen ilmapiiriin
Harrastetoiminnan arvostuksen lisääminen ja sääntöjen joustavuus harrastuksen jatkumisen
turvaamiseksi

Valiokunnan jäsenten ennakkotehtävien, piirin analyysin sekä kokouksen keskustelujen perusteella
on seuratoiminnan menestystekijöitä ja suuntaviivoja vuoden 2016 suunnitteluun ovat (tummennettuna tämän kokoukseen teemaan liittyvät asiat):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aktiivisuus koulu- ja päiväkotimaailmassa viestintä ja ketju jalkapallokouluun
Aloittavien ikäluokkien laatu esim. päätoimiset käynnistävät
YJ/seurayhteistyö mahdollisuutena harrastus jatkuu omalla tasolla (vaatii systematiikkaa ja viestintää)
Panostus vapaaehtoistyöhön esim. päätoimisten työnkuvassa
Olosuhdekehitys
Strategia ja suunnitelmallisuus
Viestinnän laadukkuus, brändin merkitys
Monipuoliset urapolkumallit ja harrasteryhmät
Arvomaailma tukee hyvää harrastusta, eettisyys, pelisäännöt
Kohtuulliset kustannukset
Päätoimisuus seurakehityksessä

Lisäksi keskusteltiin lasten kilpailutoiminnan suosituksista, säännöistä ja määräyksistä. Todettiin, että voimassa olevia sääntöjä tulee noudattaa peleissä ja turnauksissa. On keskeisen tärkeää, että pienten lasten toiminta järjestetään lasten lähtökohdista.. Tasoryhmittely on erittäin tärkeää, mutta terminologian ja viestinnän kannalta on keskeistä, että lapsia ei jaotella pysyvästi kilpailijoihin ja harrastajiin liian aikaisin aikuisten toimesta. Asia vaatii myös laajempaa keskustelua vuoden 2016 aikana.
6. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita
7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään torstaina 20.8. klo 17.30 piirin toimistolla. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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