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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin klo 13.05. Kokous oli päätäntävaltainen. Toivotettiin uusi jäsen Rosa Lappi-Seppälä
tervetulleeksi työryhmän jäseneksi. Merkittiin tiedoksi Matti Kiviojan viesti esittelijälle, jossa hän
ilmoitti olevansa halukas luopumaan työryhmän jäsenyydestä (muuttunut elämäntilanne). Päätettiin pyytää Matilta eropyyntöä, jos hän ei pysty osallistumaan työryhmän kokouksiin. Esitetään hänelle kuitenkin työryhmän jäsenenä jatkamista. Asiaan palataan tarvittaessa.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Pöytäkirja 2/2013 hyväksyttiin muutoksitta.
3 Piirin ja liiton ajankohtaiset
koulutus:
Käytetään päivitettyjä materiaaleja (kaikki kouluttajat). Koulutuksen kesto tulisi olla seuroille sopiva. Pyritään kouluttamaan kaikki valmentajat ainakin E-tasolle seurakoulutuksina. Kouluttajina vain
piirin hyväksymät kouluttajat (Eskelinen hyväksyy). Kaikki päätoimiset valmennuspäälliköt voivat
pyrkiä saamaan koulutusluvan. Kouluttajakorvaus on 50,- / kurssi, joka maksetaan piiristä laskua
vastaan. Piirin E-tason kouluttajat kutsutaan kokoon ja käydään läpi uudistettu E-tason koulutus ja
sen organisointi seuroissa.
D-koulutus:
Todettiin koulutuksen olevan uudistumassa. Uudistuksen toteuttamisesta vastaa Palloliitto, mutta
aikataulu on avoin. Saatetaan uudistajien (SPL) tietoon (Eskelinen tiedottaa):
D-taso jo nykyisellä tuntimäärällä ja toteutustavalla sellainen, että seurojen on vaikeata saada
kursseille osallistujia (sitoutuminen / ajankäyttö). Työryhmä esittää, että D-tason tuntimäärää ei
ainakaan lisätä vaikka aiheita tulisi lisää (futsal + maalivahtiosuus). Esitetään harkittavaksi D-tason
jakamista kahteen erilliseen osaan (PK1 + PK2), jotka yhdessä suoritettuna antavat sitten D-tason.
Kurssit kuitenkin suunniteltava siten, että ne toimivat myös itsenäisinä kursseina. Todettiin Eskelisen mukanaolo kurssien kehittämisessä hyväksi piirille. Näin piirillä on valmiudet ottaa uudistetut
kurssit heti omaan koulutustarjontaansa. Käytiin keskustelua alueellisesta D-tason koulutuksien

järjestämisestä ja päätettiin toiminta periaatteista, jolla seuroja saadaan aktivoitua vieläkin enemmän kouluttamaan valmentajia.
C-taso prosessimuotoisena todettiin hyväksi. Lisätään seurayhteistyötä (tiedotusta) C-kurssien toteutumisen varmistamiseksi.
Liiton kurssit:
Merkitään jatkossa koulutustyöryhmän asialistalle. Seurataan Uudenmaan piirin valmentajien pääsemistä liiton kursseille. Ollaan aktiivisia, kun hakuajat ovat käynnissä. Mahdollisimman moni Uudenmaan piirin valmentaja tulisi hakeutua ainakin B-tasolle (miehet ja naiset).
Piirikouluttajat:
Eskelinen kävi läpi 2014 alueelliset piirinkouluttajat joidenka kanssa tehdään kaksi vuotiset sopimukset.
3. Ennakkotehtävän purku
Purettiin ennakkotehtävä.
Säilytettävä ehdottomasti: valmennuskoulutusjärjestelmä, päätoimisten tukeminen, seuravierailut
ulkomaalaisiin akatemioihin, kouluttajakoulutus
Harkittava: Tietoiskut (joissain vähän osallistujia), Nike Euroopan lopputurnausmatka
Uutena: vierailut kotimaan huippuseuroissa, yhteistyö SJV:n kanssa
4. Toimintasuunnitelman valmistelut 2014
Eskelinen käynnistää toimintasuunnitelman valmistelut ennakkotehtävien ja hyvän keskustelun
pohjalta.
Harkittava: tiedotus, nettisivut, "omaNetti" - koulutusympäristönä, vuorovaikutus
5. Valmennuskoulutus 2015Päätettiin siirtää vuoden 2015 valmennuskoulutuksen käsittely ensivuoteen, kun kaikki piirin ja liiton uudet henkilö valinnat on tehty.
6. Muut esille tulevat asiat
Eskelinen esitteli valmennuskoulutuksen integroimista piirin pelaajakehitykseen (Piirinjoukkueet)
Keskusteltiin asiasta ja todettiin muutoksen olevat erittäin hyvä asia ja ehdottoman tärkeä. Muutoksen valmistelua jatketaan tarvittaessa kaikissa valiokunnissa ja työryhmissä. Muutos aloitetaan
jo syksyllä 2013.

7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Seuraava kokous 12.11.2013 klo 13 alkaen.
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