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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Kumpulainen avasi kokouksen klo 18.00 ja se todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Kokouksen 2/2011 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
3. Piirin ajankohtaiset
Matti Kumpulainen kertoi liittovaltuuston kokouksen ja piirin syyskokouksen kuulumiset.
Eskelinen esitteli valmennuskoulutuksen ja Haara seurakehityksen ajankohtaiset asiat.
Keskusteltiin SLU:n syyskokouksen päätöksistä ja viidestä valinnasta, jotka tulevat
vaikuttamaan myös jalkapalloseurojen toimintaan. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa.
Työryhmän on hyvä olla tietoinen asiasta ja mahdollisuuksien mukaan päästä vaikuttamaan
liikuntajärjestökentän muutoksiin.
4. Lopullinen toimintasuunnitelma 2012
Eskelinen ja Haara esittelivät valmentajakoulutuksen ja seurakehityksen syyskokouksessa
hyväksytyt toimintasuunnitelmat. Ryhmä totesi niiden olevan hyviä. Mahdollisuus
kommentoida tuloskortteja työstövaiheessa todettiin tärkeäksi. Seurakehityksen osalta
keskusteltiin vuonna 2012 rakennettavasta laatuseurajärjestelmästä sekä piirin järjestämistä

puheenjohtaja-foorumeista. Kaikkien seurojen yhteiset foorumit koettiin parhaaksi tavaksi
seurayhteistyön lisäämiseksi. Lisäksi ryhmän jäsenet ehdottivat aiheita maaliskuussa
järjestettävään hallintoseminaariin. Tärkeiksi aiheiksi koettiin urheiluseurojen verotus, harmaa
talous, palkan ja palkkioiden maksu sekä hyvät esimerkit ja työkalut seuran taloushallinnan
kehittämiseen.
5. Työryhmätyöskentelyn kehittäminen
- kokemukset ja palaute työryhmätyöskentelystä
Puheenjohtaja antoi puheenvuoroja työryhmän jäsenille. Työryhmätyöskentely koettiin
merkitykselliseksi ja mielenkiintoiseksi.
-

toimintatavat ja kokouskäytännöt
Kokouskäytännöt todettiin hyviksi. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat tulleet ajallaan.

-

toimintatavat tulevaisuudessa
1. Enemmän haastavia ennakkotehtäviä, joiden perusteella Eskelinen ja Haara voivat laatia
esityksiä kokoukseen. Nyt kokouksen esitellyt asiat ovat välillä liian valmiita.
2. Yksi kokous järjestetään muualla kuin piiritoimistolla, ns. kehittämispäivä (Vierumäki)
3. Vuosikalenterin laatiminen. Eskelinen ja Haara tekevät esityksen vuoden 2012
ensimmäiseen kokoukseen.

6. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita
7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään 7.3. klo 18.00 piirin toimistolla. Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.55.

