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Kokouksen aloitettiin yhteisellä kilpailutyöryhmän, erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmän ja kurinpitovaliokunnan osioilla. Puheenjohtajana toimi kilpailutyöryhmän pj Leena Ståhl, joka toivotti kaikki tervetulleeksi.
Käytiin lyhyt esittelykierros, jonka jälkeen Mika Peltola esitteli, esityslistan kohta 8 asiana olevan erotuomareihin kohdistunutta väkivalta –asiaa. Keskusteltiin Mikan johdolla myös otteluiden turvajärjestelyihin liittyvistä asioita, ja läpi sääntöä 4 piirin sarjoissa. Osa materiaalista jaettiin kokouksessa.
Käytiin asiasta vilkasta keskustelua kilpailutyöryhmän päätöksen tekoa varten. Pistemenetys sai
osittaista kannatusta. Asia menee vielä Helsingin- ja Uudenmaan piirien kilpailun yhteistyöryhmään.
Huonona puolena todettiin, että ohjeet ovat niin monen klikkauksen jälkeen ja hajallaan kerättävissä. Tehdään seuroja helpottamaan esim. kaksi A4 ohjeistus, otteluiden järjestämiseksi. Vastuu on seuroilla. Seurapostituksen lisäksi piirin sivuille helposti löydettävään paikkaan. Olisi
löydettävä helposti, ei monen klikkauksen takaa esim. Ottelun järjestämisohjeiden alta.
Lopuksi Leena Neuvonen kertoi SPL:n uudesta seuratoimintatyöryhmän työskentelystä. Leenalle voi lähettää ehdotuksia ja palautetta, yhteystiedot ilmoitetaan sähköpostitse.

Keskustelun jälkeen, noin klo 15:40 erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmä ja kurinpitovaliokunta
siirtyivät omiin kokouksiinsa.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi, ja kertoi kilpailutyöryhmän kokouksen 1/2013 jälkipuinnista. Todettiin että kokouksissa sihteerinä toimii kilpailusihteeri. Kilpailusihteeri kertoi, että ei ehdi tehdä pöytäkirjaa ennen kuin maaliskuun lopulla, joten puheenjohtaja ehdotti, että sen tekisivät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näin päätettiin. Puheenjohtaja muistutti vaitiolovelvollisuudesta. Pöytäkirjat pyritään tekemään tästä eteenpäin valmiiksi jo kokouksissa.

2. Työryhmän jäsenten esittely
Työryhmän jäsenet esittelivät itsenä. Kilpailupäällikkö ja kilpailusihteeri kertoivat myös tehtävistään piirissä.
3. Varapuheenjohtajan ja muiden vastuuhenkilöiden valinta
Valittiin kilpailutyöryhmän varapuheenjohtajaksi Joni Karjalainen. Puheenjohtaja kertoi aiemmasta
käytännöstä, että ainakin pää valiokunnissa olisi edustaja työryhmistä. Piirihallitus ei ole vielä vahvistanut vastaavaa käytäntöä, joten jäsenille jätettiin pohdittavaksi kiinnostus vastuualueiksi. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Tasa-arvo vastuuhenkilöksi valittiin Leena Ståhl.

4. Kilpailutyöryhmän johtosääntö (liite 1)
Käytiin läpi kilpailutyöryhmän johtosääntö, ja päätettiin esittää piirihallitukselle tehtäväksi seuraavat muutokset. Kohta 6, teksti ”Työryhmän on otettava huomioon seurakehitys- ja pelaajakehitysvaliokunnan aloitteet toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa”, tekstiksi työryhmä käsittelee muiden valiokuntien ja työryhmien tekemät esitykset. Kohta 5, teksti ”Työryhmä valitsee sihteerin”
tekstiksi työryhmän sihteerinä toimii kilpailusihteeri. Kohta 4, …työryhmä pitää 6-8 kokousta.

5. Tuloskortti 2013 (liite 2) ja Futsal katsaus
Käytiin läpi vuoden 2012 tuloskortti kilpailutoiminnan osalta. Puheenjohtaja kertoi, että joka kokouksessa on oma kohtansa Futsalille. Jos käsiteltäviä asioita ei ole, niin sekin kirjataan. Tomas Nenonen kertoi Futsal-asioista, todettiin että tuloskortin mittareita tulee tarkistella ja selkiyttää, tehdään
kysely, johon lisätään pelipaikkoja koskeva palaute (jos sitä ei vielä ole), toimenpiteet Futsaltuomareiden lisäämiseksi, seuraavan kauden suunnitelmat tehtävä ajoissa, pelitavat, futsal-pelipassit,
mahdolliset Futasal sääntömuutokset, ajankohdat Futsal painotteisien kokousten pitämiseen, johon
oli saatu myös Markku Wörlinin kommentit.
6. Seurakyselyn 2012 nostot
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
7. Työryhmän toimintatapa 2013-2014
Puheenjohtaja kertoi vuoden aikana käsittelyyn tulevista asioista, joita aloitetaan työstämään jo
seuraavassa kokouksessa. Käydään läpi poikkeuslupasäännöt, pelitavat, annetaan evästykset kilpailupäälliköiden kokouksiin; koskien mm. SPL:n ehdotuksia sarjajärjestelmämuutoksiin, EteläLänsi liigaan, tarkennetaan kilpailuihin ilmoittautumis tapaa, lohkojakojen kritterit, tehdään vuosi
kello, josta päivitetään tiedot piirin sivuille. On oltava helposti löydettävissä.

Jäsenille lähetetyt Sarjajärjestelmä- ja pelitavat ja Etelä-Länsiliigat 2013 materiaali käydään läpi
seuraavassa kokouksessa.
8. Kokoukseen tuodut poikkeuslupahakemukset
Todettiin kilpailupäällikkö tekee sääntöjen mukaiset poikkeuslupapäätökset, niin kuin on tehnyt
aiemminkin, vain säännöistä poikkeavat hakemukset tulevat kilpailutyöryhmän päätettäväksi.
Kilpailupäälliköllä on, pitkän sairausloman vuoksi, useampi sata poikkeuslupahakemusta sähköpostissa vielä käsittelemättä. Samasta syystä kilpailutyöryhmän päätettäviksi tulevia poikkeuslupahakemuksia ei ollut ehditty lähettämään etukäteen ryhmän jäsenille. Käsiteltiin tähän kokoukseen ehtineet poikkeuslupahakemukset. Päätökset pelaajanimineen on liitteessä.
Rake United hakemus: päätös myönteinen
Sibbo Vargarna hakemus: päätös myönteinen
VeVe B-17 hakemus: myönnettiin kahdelle pelaajalle, jos ei seuralla ole lisäperusteluita,
muut pelaajat voivat pelata seuran VII div. joukkueessa.
Porvoon Akilles P99 hakemus: päätös myönteinen
Seuraavat kilpailutyöryhmän päätettäväksi tulevat poikkeusluvat käsitellään 16.4.13 kokouksessa.
9. Esitys Erotuomari asiassa (liiteet 3 ja 4)
Päätettiin esittää vietäväksi Helsingin ja Uudenmaan kilpailun yhteistyöryhmään sanktio tekstinä
Väkivaltatilanteesta johtuva otteluiden keskeytyminen saattaa johtaa pistemenetykseen. Asiasta
ilmoitetaan myös palloliiton erotuomarivaliokunnalle. Keskeytetyn ottelun uudelleen pelaamisesta päättää kilpailumääräysten mukaisesti kilpailunjärjestäjä, joka on joko Helsingin- tai Uudenmaan piiri.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
11. Kokouksesta päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen, seuraava kokous päätettiin pitää 16.4.13 klo 17:30 Uudenmaan
piirin toimistolla.
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puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja

