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Osallistujat:
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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin klo 13.05. Kokous oli päätösvaltainen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Pöytäkirja 3/2013 hyväksyttiin muutoksitta.
3. Valmennuspäällikkö Jarmo Matikainen esittäytyy
Jarmo Matikainen esittäytyi. Jarmo toivotettiin tervetulleeksi piiriin.
4. Kevään 2014 valmennnuskoulutus
Eskelinen esitteli keväälle suunnitellut koulutukset. Eskelinen lähetti syksyllä seuroille kirjeen, jossa
motivoitiin seuroja aktivoitumaan valmennuskoulutus asioissa. Kirje näyttäisi tehonneen, koska pelkästään keväälle on suunniteltu lähes kokovuoden verran D-tason koulutuksia.
5. Syksyn 2014 valmennuskoulutussuunnitelmat
Hyväksyttiin Eskelisen esittelyn mukaan koko syksyn valmennuskoulutussuunnitelmat. Suunnitelmaan sisältyy Palloliiton (E-C-tason koulutukset), päätoimisten koulutus, täydennyskoulutukset ja
seminaarit.
Valmennuskoulutuspäällikkö lähettää aina päivitetyt täydennyskoulutusmateriaalit aina VAKO:n jäsenille tiedoksi. (ei saa käyttää ilman lupaa).
Eskelinen ja Matikainen alkavat suunnitella uutta nuorten huppuvalmentajien koulutusta. Todettiin,
että nuorten lahjakkaimpien pelaajien valmentajille tarvitaan lisäkoulutusta. Uusi täydennyskoulutus
pyritään kehittämään vuoden 2014 aikana.
6. Seminaarit 2014
Henkisen valmennuksen seminaari järjestetään 2014 joulukuussa.
Keskusteltiin Futsal seminaarin järjestämäisestä keväällä 2014. Päätettiin, että jokaisesta piirin työryhmästä ja valiokunnasta kaksi henkilöä kutsutaan piirin futsal strategian avaustilaisuuteen 15.4.

VAKO:sta Sandström, Kivioja ja Matikainen. Tämän jälkeen päätetään vaikutukset futsal valmentajakoulutukseen.
Isännän ääni- Seminaarin palautteen perusteelle tyttö- ja nais jalkapallon nostamista esille koulutustapahtumissa. Todettiin, että tyttö- naisjalka pallo pitää olla mukana koulutuksissa samalla painoarvolla, kuin poikien – miestenkin jalkapallo.

7. Valmennuskoulutusmatkat 2014
Eskelinen esitteli suunnitelmat valmennuskoulutus matkoista. Toteutetaan kolme matkaa
1. Wales /Swansea
2. Hollanti/PSV + huippujuniori turnaus
3. U17-EM Lopputurnaus
Matkoja pidettiin erittäin tärkeänä varsinkin meidän piirin kouluttajille ja valmentajille. Lisäksi seurojen päätoimiset saavat hyvän mahdollisuuden tutustua ulkomaalaisiin seuroihin.
Päätettiin, että jokaisesta matkasta tehdään matkakertomus, joka laitetaan sopivaksi katsottavalla tavalla yleiseen tietoon. Kertomuksen tekemisestä vastaa matkanjohtaja. Kertomus on oltava ilman
erityissyitä valmiina kaksi-kolme viikkoa matkan päättymisen jälkeen. Matkakertomus lähetetään
aina kaikille VAKO:n jäsenille tiedoksi.
8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
9. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous järjestetään 12.5. klo 13 Piirintoimistolla.
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