
     20.11.2019 
 
 

ETELÄISEN ALUEEN JOHTORYHMÄN KOKOUS 10/2019  
 
Aika Ke 20.11 klo 15:30-19 (kokous + päivällinen) 
Paikka PPL:n toimisto/ Vantaa 
Paikalla Sami Ritola, Emmi Eteläsalo-Holmberg, Minna Koivisto, Minna Tuukkanen, Antti 

Aine, Sami Mäki, Aleksi Järviaho, Mika Mikola, Mauri Tunkelo ja Ville Pulkkinen  
 

MUISTIO 
1. Sami avasi kokouksen 15:40 
2. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: 

a. Seurakehittäjä-junioripäälliköt Roihu ja Espoo kahden vuoden projekti käydään läpi 
kohdassa muut asiat. 

3. Johtoryhmän 9/2019 muistio hyväksyttiin ilman muutoksia. 
4. Alueleirit 2021 ja 2022  

a. Vuoden 2022 alueleiri G-F- ja E-D-ikäluokille myönnetään Laitilan Jyskeelle. Tämä oli ainoa 
hakemus alueleirille 2022. 

b. Vuoden 2021 alueleiriin tuli kaksi hakemusta. Vihdin Pallo haki G-F-ikäluokan alueleiriä ja 
Turku Pesis G-F sekä E-D ikäluokan leiriä. Alueen strategian mukaisesti G-D-ikäluokkien 
alueleiri pyritään jakamaan tulevaisuudessa kahdeksi leiriksi. Ville selvittää johtoryhmän 
pyynnöstä edellytykset jakaa leiri kahdelle järjestäjälle. Turku Pesis järjestäisi E-D- 
ikäluokan alueleirin, johon voitaisiin liittää mahdollisesti myös C-ikäiset. ViPa järjestäisi G-
F-alueleirin. Lopullinen päätös tehdään selvitystyön jälkeen.  

5. Eteläisen alueen toiminta 2019-2020 tiivistetysti  
a. Ville kertasi seuraseminaari II:ssa esitetyn toimintasuunnitelman arvion vuodesta 2019. 

Tämän jälkeen keskustelimme harrastajamäärien kasvunäkymistä eri lisenssiluokissa 
sekä uusien mahdollisten paikkakuntien osalta. 

6. Johtoryhmätyöskentely 2019-2020 
a. Sami kävi läpi luottamushenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousseita 

teemoja ja palautteita. Ville kertoi vastineensa, jonka jälkeen aloitettiin rakentava 
keskustelu toiminnan parantamiseksi. Keskeinen tavoite on kehittää 
johtoryhmätyöskentelyä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vuoropuhelun 
lisäämiseksi sekä johtoryhmän osallistamiseksi käytännön toimintaan. Johtoryhmän 
toimivaltaan ja rooliin liittyvät kysymykset käsitellään yhdessä liittotason kanssa. 
Alueellisen johtoryhmän roolia ei ole määritelty. 
 
Kehitettäviä osa-alueita valmistellaan pienryhmissä. Pienryhmät keskustelevat. Ville käy 
keskustelua kaikkien pienryhmien kanssa, jonka pohjalta valmistellaan seuraavan 
yhteisen kokouksen sisältö tammikuulle 2022. 

i. Vuorovaikutus työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä: Minna K, Kirsi, Sami 
R. 

ii. Luottamushenkilöiden osallistaminen: Minna T., Sami M., Sami R. 
iii. Johtoryhmän toimivalta ja rooli päätöksenteossa ja sopimuksissa: Antti, Emmi, 

Sami R. 
 

  
 



7. Muut asiat 
a. Junioripäällikkö-seurakehittäjä työnkuvan lopputulokset Roihussa ja Espoossa 2 vuoden 

ajalta. Eteläisellä alueella työskenteli vuosina 2018-2019 kaksi työntekijää, jotka olivat 
50% junioripäälliköitä yhdelle seuralle sekä 50% seurakehittäjänä alueen muille seuroille. 
Aleksi ja Mauri kertoivat junioripäällikön näkökulmasta sekä Minna K. ja Emmi seuran 
näkökulmasta toiminnasta sekä lopputuloksista, joihin tällä resurssoinnilla päästiin.  
 
Harrastajamäärien osalta päästiin positiivisiin tuloksiin nuorissa ikäluokissa. Seuran 
yleisen toimintakulttuurin kehittyminen toiminnan jatkamiseksi samalla tasolla 
työntekijäresurssin väistyessä ei saavuttanut kaikkia odotuksia. Jatkossa vastaavissa 
tilanteissa tulee varmistua seuran valmiuksista toimia työtä ohjaavana esimiehenä 
palkatulle työntekijälle. Junioripäällikön ja seurakehittäjän työnkuvien yhdistäminen 
koettiin työn tekemisen kannalta haastavaksi. 

8. Seuraavat kokoukset 
a. Työskentelypäivä 1/2020 järjestetään 18.1.2020 tai 19.1.2020. Ville varmistaa sopivan 

päivämäärän johtoryhmän jäseniltä. 
9. Sami päätti kokouksen 17:55. 

 
Sami Ritola 
Ville Pulkkinen 
 


