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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Kumpulainen avasi kokouksen klo 18.05 ja se todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Kokouksen 3/2011 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
3. Piirin ja liiton ajankohtaiset
Puheenjohtajaa kertoi Palloliiton puheenjohtajatilanteesta ja päätöksentekojärjestelmän
kehittämisestä. Kehityspäällikkö kertoi piirin ajankohtaiset asiat. keskusteltiin piirin alueen
pelipassimäärien kasvun syistä, piirin taloudellisesta tilanteesta sekä vähävaraisiin suunnatusta
seuratuesta.
4. Valmentajakoulutuksen tilanne
Valmennuskoulutuspäällikkö kertoi kevään 2012 valmennuskoulutuksen tilanteesta ja käynnissä
olevista toimenpiteistä. Valmennuskoulutuspäällikkö esitteli mahdollisuutta viedä tietoiskut
seuroihin. Ehdotus sai yksimielisen kannatuksen ja ajatusta pidettiin erittäin hyvänä. Lisäksi
toivottiin, että alueellinen koulutusjärjestelmän mukaiset seurat tekisivät yhteistyötä tietoiskujen
järjestämiseksi. Keskusteltiin tietoiskujen järjestyksen ilmoittamisesta. Toivottiin, että piiri
ilmoittaisi missä järjestyksessä tietoiskut kannattaisivat suorittaa. Toivottiin, että tietoiskut

integroitaisiin selvemmin palloliiton koulutusjärjestelmään.

5. Seurakehitys 2012-2013
Kehityspäällikkö kertoi seurakehityksen tilanteesta ja käynnissä olevista toimenpiteistä.
Keskusteltiin puheenjohtajafoorumin toimintatavasta ja sisällöstä. Leena Kaivola ehdotti
opetusministeriön liikuntayksikön mukaan ottamista ensimmäiseen tapahtumaan.
Työryhmän jäsenet kommentoivat myös laatuseurajärjestelmää, jonka rakentaminen aloitetaan
seurafoorumilla 24.3. Ajatusta järjestelmästä pidettiin yleisesti tärkeänä, mutta sen on otettava
huomioon erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa toimivat seurat. Lisäksi sen yhteyteen on
tarjottava myös työkaluja ja tukitoimia seurojen toiminnan kehittämiseksi. Asiaan palataan
kaikissa vuoden 2012 kokouksissa.

6. Piirin luottamushenkilöorganisaatio
Keskusteltiin piirin luottamusmiesorganisaatiosta. Erityisesti keskusteltiin valiokuntien ja
työryhmien välisistä päällekkäisyyksistä sekä koulutus- ja seurakehitystyöryhmän
muuttamisesta valmentajakoulutustyöryhmäksi tulevaisuudessa.
-

kahden valiokunnan nimet ja tehtävät olisi suunnattava selkeämmin vastaamaan myös
Palloliiton kahta päätavoitetta, seurakehitystä ja pelaajakehitystä
koulutus- ja seurakehitystyöryhmä voisi tulevaisuudessa keskittyä vain valmentajien ja
ohjaajien koulutuksen sekä osaamisen kehittämiseen nimellä valmentajakoulutustyöryhmä
seurakehitysasiat siirtyisivät valiokuntaan
työryhmien olisi hyvä olla tarvittaessa myös dynaamisempia ja niitä voisi perustaa tarpeen
mukaan
futsal-työryhmän roolissa organisaatiossa on epäselvä ja futsal-asioiden siirtämistä
kilpailutyöryhmän alaisuuteen voisi harkita
tasa-arvotyöryhmää ei pidetty tarpeellisena osana organisaatiota

Asiasta jatketaan keskustelua valiokunnissa ja työryhmissä vuoden 2012 aikana.
Kehityspäällikkö lähettää ennen seuraavaa kokousta asiasta ennakkopohdinnan ja esityksen
keskustelun pohjaksi.
7. Muut esille tulevat asiat
Kehityspäällikkö esitteli pelaajasiirtojen eettiset suositukset, joihin työryhmän jäsenet
lupautuivat sitoutumaan ja edistämään toimintatapaa omissa seuroissaan.
8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään 30.5. klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.35.

