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Pöytäkirja 4/2015

tiistai 17.3.2015 klo 17:30
Uudenmaan piirin toimisto, Tavitie 1 Vantaa
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Kaj Wiander
Mauri Akkanen
Ilari Jokirinne
Lauri Jormanainen
Jari Mäensivu
Raine Nieminen
Virpi Orda
Tuomas Nenonen
Janne Ranta
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, pj
HooGee
NuPS
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Kilpailupäällikkö, esittelijä

Poissa:
Raimo Konkola
Markku Kyyrönen
Markus Lahtinen
Raine Manselius

FC Honka
LEK
FC Kasiysi
LoPa

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikallaolijat esittelivät itsensä lyhyesti.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2015 pöytäkirja.

4. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 11.3.
Puheenjohtaja informoi valiokuntaa yhteistyöryhmän kokouksessa käsitellyistä asioista.
Yhteistyöryhmän päätöksen mukaisesti kauden 2015 Kolmosesta putoavien lukumäärästä lähetettiin kysely kaikille Kolmosessa pelaavien joukkueiden seuroille (36 joukkuetta / 34 seuraa). Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 29 seuran edustajat; 5 seuraa jätti vastaamatta. 17 seuraa kannatti Kolmosen laajentamista, mikäli Kakkosesta putoaa tavallista enemmän
joukkueita. Tällöin sarja pelattaisiin joko 13 tai 14 joukkueen lohkoina. 12 seuraa kannatti
Kolmosen säilyttämistä 36 joukkueen sarjana, jolloin kauden päätteeksi Kolmosesta putoaisi

tarvittava määrä joukkueita (tarvittaessa enemmän kuin lohkojen kaksi viimeistä joukkuetta).
Valiokunta päätti kunnioittaa enemmistön päätöstä ja velvoitti valiokunnan puheenjohtajan
sekä piirin kilpailupäällikön laatimaan vaihtoehtoiset laskelmat Kolmosesta putoavien joukkueiden lukumäärästä riippuen Kakkosesta putoavien joukkueiden määrästä.
Etelä-Länsi liigojen sarjojen organisoinnin sekä päätöksenteon selkeyttämiseksi esitetään perustettavaksi yhteinen johtoelin. Konkreettisten toimenpiteiden käynnistämiseksi kutsutaan
koolle valmisteluryhmä, johon jokainen Etelä-Länsi liigoihin osallistuva piiri nimeää yhden
luottamushenkilön ja piirin työntekijän (esitys: kilpailupäällikön).
Poikien E11–ikäluokan yhteisen sarjan perustaminen Helsingin piirin kanssa nostettiin uudelleen esiin ja jatkovalmisteluun. Päämääränä on lisätä piirien koordinointia ko toiminnan osalta. Helsingin piiri tekee esityksen sarjan tarkoituksesta ja toteutusmallista.
Futsalkauden päätteeksi lähetetään osallistuneille seuroille ja/tai joukkueille kysely onnistumisten ja kehitettävien asioiden kartoittamiseksi. Kysely toteutetaan yhdessä Helsingin piirin
kanssa saman sisältöisenä.
Edelleen jatketaan valmisteluja futsalsarjojen
̵ peliaikojen ja erotuomareiden lukumäärän tarkentamiseksi
̵ sääntöjen uudistamiseksi (esimerkkinä ottelun lopettaminen, jos maaliero kasvaa 15 maaliin ja ottelua ei ole mielekästä jatkaa loppuun saakka urheilullisista syistä) sekä
̵ Ykkösen nousukarsintojen ja Kakkosesta putoamisten mielekkyyden lisäämiseksi.

5. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat määräajan jälkeen saapuneet yli-ikäisyysanomukset:
- pojat B16 / Orimattilan Pedot (Jussi-Pekka Pitkänen)
o rajoittaa joukkueen pääsyn yläloppusarjaan
̵ pojat D12 / FC Lohja (Jere Leinonen)
̵ pojat D12 / Nurmijärven Palloseura (Tomi Palmroos)
̵ pojat E10 / FC Lohja (Arttu Blomqvist) ja
̵ tytöt D12 / Itä-Vantaan Urheilijat (Emma Hirvensalo).
Kilpailuvaliokunta käsitteli IIF Fotboll:n tekemän lisäselvityksen koskien Corina Welken yliikäisyyslupaa pojat C14–joukkueeseen. Valiokunta hylkäsi anomuksen yksimielisesti piirin
yli-ikäisyysmääräysten vastaisena. Perusteluissa valiokunta totesi muun muassa, että samassa seurassa on pelaajan oman ikäluokan joukkue. Vaihtoehtoisesti lähialueelta löytyy
tarvittaessa toinen mahdollinen joukkue, jonka toimintaan pelaajalla on mahdollisuus osallistua. Lisäksi valiokunta totesi, että anomuksessa esitetyt perusteet olisivat laventaneet määräysten tulkintaa niin merkittävällä tavalla, että myönteisestä päätöksestä oli muodostunut ns
linjapäätös. Tähän päätökseen on mahdollista hakea muutosta piirihallitukselta.

6. Kilpailuvaliokunnan johtosääntö ja tuloskortti
Käsiteltiin kilpailuvaliokunnan johtosääntö ja tuloskortti vuodelle 2015. Näihin esitetään tehtäväksi seuraavat korjaukset / täydennykset:
̵ pykälä 3 Päätösvaltaisuus: Valiokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet valiokunnan jäsenistä esitetään muutettavaksi muotoon, kun läsnä on puolet valiokunnan jäsenistä ml puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Tämä kohta yhdenmukaistetaan muiden valiokuntien ja työryhmien kanssa
saman sisältöiseksi piirihallituksen linjauksen mukaiseksi.

̵
̵

pykälä 4 Päätöksentekojärjestys ja tiedottaminen / kohta 2: Valiokunnan puheenjohtajiston niin päättäessä voidaan kokous pitää kiireellisissä tapauksissa sähköisiä apuvälineitä
hyödyntäen (esimerkiksi puhelin- tai sähköpostikokouksena).
pykälä 5 Esittelijä ja tiedotus / kohta1: Valiokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii piirin
kilpailupäällikkö.
Lisäksi piirihallitukselle esitetään, että valiokunnan jäseniksi valitaan sellaisia henkilöitä, jotka
pystyvät sitoutumaan toimintaan koko toimikauden ajaksi.
Käsiteltiin vuoden 2015 tuloskortti (info) ja päätettiin käynnistää vuoden 2016 tuloskortin
valmistelu jo seuraavasta kokouksesta alkaen.

7. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Käynnistettiin projekti kilpailutoiminnan sääntöjen, määräysten ja ohjeiden virtaviivaistamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin sääntöjen (vast) ajantasaistaminen siten, että ne vastaavat
nykypäivän haasteisiin ja tarpeisiin. Projekti aloitetaan perehtymällä Palloliiton kilpailumääräyksiin ja varsinkin niiden liittymäkohtiin piirin poikkeuslupien kanssa. Tämän jälkeen kartoitetaan piirin poikkeuslupien tarve kokonaisuutena, jonka jälkeen määritetään tarkemmin niiden sisältö.
Työn valmistumisaikatauluksi määritettiin kaksi eri vaihtoehtoa:
1) Kunnianhimoinen tavoite on saada uusi säännöskokoelma käyttöön jo kaudella 2016, jolloin työn määräaika on 30.11.2015.
2) Realistisempi tavoite on ottaa uudet säännöt (vast) käyttöön viimeistään kaudella 2017,
jolloin työn määräaika on 30.11.2016. Tällöin kaudelle 2016 korjataan ne kohdat, jotka
eniten kaipaavat uudistusta / selvennystä, vaikka kokonaisuutta ei saataisikaan valmiiksi.
Työn valmistuminen päätetään projektin edetessä.
8. Futsal
Tuomas Nenonen muistutti, että viime keväänä on laadittu piirin futsalstrategia. Työn pohjalta
laadituissa asiakirjoissa (muistiossa ja PowerPoint –esityksessä) on kartoitettu futsalin nykytila ja strategia. Tuomas lähettää tiedostot piirin toimistolle, josta ne jaetaan edelleen kilpailuvaliokunnan jäsenille perehtymistä varten.
9. Jalkapallo
Käsiteltiin lyhyesti piirin sarjamanuaaleista tehtyjä havaintoja, jotka huomioidaan manuaalien
viimeistelytyössä tarvittavilta osin.
Kilpailupäällikkö esitteli piirin yhteisjoukkuesopimustilanteen kaudelle 2015 (info).
10. Muut esille tulevat asiat
Sovittiin kevään ja kesän alustava kokousaikataulu seuraavasti:
̵ kokous 5/2015:
tiistai 14.4. klo 17:30 piirin toimistolla
̵ kokous 6/2015:
torstai 28.5. klo 17:30 piirin toimistolla ja
̵ kokous 7/2015:
tiistai 16.6. klo 17:30 piirin toimistolla.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20:40.

Vantaalla 29.4.2015
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
sihteeri

