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02150 ESPOO

MUISTIO

YLEISURHEILUJAOSTON KOKOUS 3/2019
Aika:
Paikka:

Maanantai 8.4.2019 klo 17:30
Espoon Tapioiden toimisto

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Kokous avattiin klo 17:39. Läsnäolijat Mari Kälkäinen (pj), Matti Hakala, Susanna Lintula,
Raimo Paakkala, Ville Lepistö, Jani Lehtinen, Simo Kaleva, Toni Sisso ja Harri Lammi (siht).
Kirsi Ahonen oli läsnä puhelin kautta. Poissa Perttu Örn.
2. Edellisen kokouksen 04.03.2019 pöytäkirja
Hyväksyttiin pöytäkirja pienin kirjoitusvirhekorjauksin.
3. Ajankohtaista
Kirsi Ahonen on irtisanoutunut valmennuspäällikön tehtävistä, työsuhde päättyy
09.04.2019. Kirsin tehtävistä Esko K hoitaa toistaiseksi kaikki kisamajoitukset, Susanna L
hoitaa Espoon kaupungin yläkouluhankkeen, Jani L ottaa hoitaakseen seuran
strategiatyöhön liittyvän Kilpailu- ja valmennustyöryhmän puheenjohtajuuden ja kaikki
muut tehtävät on sovittu tapauskohtaisesti. Uuden vp:n haku on käynnissä.
Keskusteltiin yleistä keskustelua seuran tilanteesta ja todettiin, että seurassa tullaan
järjestämään palautekysely kevään aikana.
4. Yleisurheilujaoston tiimien raportit ja esitykset
• Nuorisotiimi: Silja Line seurakisapäivät ovat 11.6., 20.6.,15,8. ja 20.8..
Todettiin, että nuorisovalmennuksen harjoitussisällöstä on tullut palautetta. Seurassa
tullaan järjestämään palautekysely, omana osana tulee olemaan myös palaute
valmennusryhmiltä.
•

Valmennustiimi: Kesän SM-kisojen järjestelyiden osalta ei vielä ole päätöksiä,
käytännön asioiden työnjaosta päätetään pian seuran toimistolla.
Korkeusklinikka jatkuu kahdella lisäkurssilla 11.5. ja 25.5., niistä infotaan ensitilassa.

•

Kilpailu- ja toimitsijatiimi: Seuraava 2-tason tuomarikurssi pidetään toukokuun alussa,
siitä tiedotetaan ensi tilassa.
Uusista sääntömuutoksista tehdään tiedote sekä urheilijoille että valmentajille.
Maalikamerakoulutuksia on tulossa yhteistyössä Esbo IF:n kanssa – pvm 8.5. ja 15.5.,
ilmoittautuminen Harrille ensi tilassa.
Todettiin, että edellisessä kokouksessa esitetty idea on toteutunut: seuran jäsenten
vanhemmista on koottu sparrausryhmä, jonka tavoitteena on kehittää erilaisia
toimintamalleja, miten yhteistyökumppaneita lähestyttäisiin, sekä edistää liideihin
johtavia markkinointitoimia. Ryhmään otetaan mukaan lisää asiasta kiinnostuneita
jäseniä.

•

Aikuisliikuntatiimi: Tekniikkaryhmään ei näytä olevan riittävää kysyntää, joten sen
toteutuminen on vielä auki. Juoksuklubin jatkoryhmä on hyvässä mallissa.
Cooper karnevaali 8.5. klo 18:00 Otaniemessä. Hanikan Maastojen järjestelyt etenevät
hyvin.
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5. Vuoden 2019 kisat ja järjestelytilanne
Kisajärjestelyt etenevät hyvässä mallissa, Motonet GP kaipaa vielä lisää yhteistyökumppaneita.
Espoonlahden heittokisojen kisajärjestelyt kentän ja toimitsijoiden osalta tällä hetkellä
kunnossa.
Uutena kisaideana esitettiin pelkästään seiväskisojen järjestämistä junnuille Otaniemessä.
Matti H ottaa asiakseen selvittää päivämääriä sekä järjestelyiden toteutusta.
6. Kesäkauden avaustilaisuus
Tilaisuuden pvm muuttunut, uusi pvm 13.5. klo 18, paikka Otaniemi – tiedotus jäsenistölle
mennyt.
7. Sisäisen tiedottamisen parantaminen
Asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.
8. Muut mahdolliset asiat
Seura-asujen myyntiesite ja seuraillan tiedote lähetetty jäsenistölle.
9. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous 15.5. klo 17:30. Kokous päätettiin klo 19:50.

