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KILPAILUVALIOKUNNAN KOKOUS 5 / 2016
Aika:
Paikka:

14.6.2016 klo 17:00
Uudenmaan piirin toimisto; Tavitie 1 Vantaa

Läsnä:

Kaj Wiander
Raine Nieminen
Ilari Jokirinne
Jari Mäensivu
Lauri Jormanainen
Mauri Akkanen
Raimo Konkola
Virpi Orda
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, puheenjohtaja
KP-75, varapuheenjohtaja
NuPS – poistui kohdan 4 käsittelyn jälkeen
VJS
RiPS
HooGee
FC Honka
LePa
sihteeri ilman äänioikeutta

Este:

Janne Ranta
Markus Lahtinen
Raine Manselius
Tuomas Nenonen

FCFJ
FC Kasiysi
LoPa
OT-77

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen 4/2016 pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

4.

Pallokerho Keski-Uusimaan oikaisupyyntö
Kilpailuvaliokunta käsitteli PKKU:n tekemän oikaisupyynnön koskien poikien C14 Ykkösessä PKKU/YJ2 -joukkueelle Uudenmaan piirissä asetettua nousurajoitusta. Oikaisupyynnön mukaan seuroilla ei ole itsenäisiä emoseuran joukkueita kyseisessä ikäluokassa, jotka pelaisivat alemmilla sarjatasoilla. Tämän perusteella yhteisjoukkueiden
osalta pitäisi yhteisjoukkuemääräysten kohdat, jotka koskevat pelaajien pelioikeutta,
tulkita kuten kyseessä olisi yksittäisen seuran joukkue.
”Koska pelaaja xx (PKKU:hun rekisteröity pelaaja) on pelannut oman seuransa kahdessa eri joukkueessa, emme ole rikkoneet tätä sääntöä. Mikäli YJ-sopimusta ei olisi
olemassa, tämä peluuttaminen olisi normaalia. YJ-sopimusta ei voida tulkita niin, että
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se rajoittaa pelaajan siirtymistä oman seuran joukkueidensa välillä. Tämän säännön
sanamuodot selkeästi myös ilmaisevat, että nousukielto tulee vain tapauksissa, joissa
toinen joukkue on ”yhteisjoukkue” ja toinen ”emoseuran joukkue” eli tilanteissa, joissa
pelaajan peluuttaminen eri joukkueissa on mahdollistettu YJ-sopimusta hyväksi käyttämällä. Nyt siis kyseessä oman seuran kaksi joukkuetta, eikä kyseessä ole silloin YJsopimuksen perustella toisessa seurassa pelaava pelaaja. Kuten piirin kilpailupäällikön
sähköpostiviestissä (liitteenä) todetaan, niin vain poikkeusluvat kuten kaksoisedustus
samassa seurassa voivat tuoda nousuesteen, kun pelaaja siirtyy oman seuransa sisällä.”
PKKU:n esittämän näkemyksen mukaan Emoseuran joukkue ja Yhteisjoukkue eivät ole
rinnasteisia nousurajoitteita käsiteltäessä (katso alla oleva kuva).

Piirin toimistolla tehty päätös kohdella ”emoseuran joukkuetta” ja ”yhteisjoukkuetta” yhdenmukaisella tavalla perustui seuraaviin näkemyksiin ja sääntökohtiin:
- kyseessä on yhteisjoukkue, joka muodostuu kahden eri seuran pelaajista, jolloin
nousurajoitteiden osalta noudatetaan Yhteisjoukkuemääräyksiä
- Yhteisjoukkuemääräykset mahdollistavat pelaamisen oman seuran joukkueiden
lisäksi vain yhteisjoukkueessa – ei toisen seuran joukkueissa
- Yhteisjoukkuemääräysten II luvun 3§:n ”Pelioikeus, sen muutokset ja rajoitukset”
sekä Uudenmaan ja Helsingin piireissä noudatettavien erityismääräysten ja tulkintaohjeiden mukaan pelaaja, joka pelaa kilpasarjaan osallistuvassa Yhteisjoukkueessa, ei saa pelata Emoseuran saman ikäluokan kilpasarjaan osallistuvassa joukkueessa; ja pelaaja, joka pelaa kilpasarjaan osallistuvassa Emoseuran joukkueessa, ei saa pelata saman ikäluokan kilpasarjassa pelaavassa Yhteisjoukkueessa.
- piirin alemmalla sarjatasolla pelaava Emoseuran joukkue ei voi nousta kilpasarjatasolle, mikäli joukkueessa pelaa Yhteisjoukkueessa pelaava pelaaja. Samoin piirin alemmalla sarjatasolla pelaava Yhteisjoukkue ei voi nousta kilpasarjatasolle,
mikäli joukkueessa pelaa kilpasarjassa pelaavan Emoseuran joukkueen pelaaja.

-

Yhteisjoukkuemääräysten kohdan 3 § 2. mukainen saman ikäluokan eri sarjataso
määritellään Uudenmaan ja Helsingin piirien järjestämissä sarjoissa siten, että ikäluokan kilpasarjat tulkitaan samaksi sarjatasoksi.

Piirin toimiston esittämän näkemyksen mukaan Emoseuran joukkue ja Yhteisjoukkue
ovat rinnasteisia nousurajoitteita käsiteltäessä (katso alla oleva kuva).

Yhteisjoukkueiden perustamisella saadaan tiettyjä etuja ja vapauksia pelaajien pelioikeuksien suhteen, mutta samalla niiden käyttäminen voi aiheuttaa rajoituksia esimerkiksi sarjanousujen osalta. Vaikka nykyisissä säännöissä ei ole suoranaista mainintaa
yhteisjoukkue – yhteisjoukkue tilanteesta, niin piirin tulkinnan mukaan yhteisjoukkueiden perustamisella ilman emoseurojen omia joukkueita, ei voida saada enemmän vapauksia kuin normitilanteessa. Joukkueiden ja seurojen tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi, piirin toimiston tulkinnan mukaan, jouduttiin PKKU/YJ2–
joukkueelle asettamaan nousurajoite.
Valiokunta päätti äänestyksen jälkeen pitää nousukiellon voimassa.
5. Futsalkauden 2016-2017 kilpailumääräykset, säännöt ja ohjeet
Kilpailuvaliokunta käsitteli futsalkauden 2016-2017 kilpailusääntöjä, määräyksiä ja ohjeita alla lueteltujen Suomen Palloliiton jakamien asiakirjojen pohjalta:
̵
LIITE_7.1_Futsalkilpailumääräykset 2016-2017_LH.pdf
̵
LIITE_7.2_Futsalin farmisopimus 2016-2017_LH.pdf
̵
LIITE_7.3_Futsalin varoitukset ja kentältäpoistot 2016-17_LH.pdf
̵
LIITE_7.4_Liiton kansallinen futsalkilpailutoiminta 2016-2017_LH.pdf
̵
LIITE_7.5_Futsalsarjojen täydennysmenettely 17-18_LH.pdf
̵
LIITE_7.6_Futsal Cupin erillismääräykset 2016-2017_LH.pdf
̵
LIITE_7.7_FKKI -kilpailuiden säännöt ja järjestämisohjeet_LH.pdf
̵
LIITE_7.8_Liiton futsalkilpailujen sarja- ja kilpailumaksut 2016-2017_LH.pdf

Valiokunta päätti laatia Uudenmaan piirin futsalkauden 2016-2017 vastaavat ohjeet
näiden asiakirjojen pohjalta siten, että niistä muodostuu yksi kokonaispaketti seurojen
ja joukkueiden käyttöön. Valiokunnan puheenjohtaja velvoitti valiokunnan jäseniä perehtymään asiakirjoihin sekä antamaan ja lähettämään omat kommentit valiokunnan
sihteerille. Ohjeistusta työstetään valiokunnan seuraavissa kokouksissa siten, että ne
voidaan käsitellä Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnon yhteistyöryhmässä ennen niiden
esittelyä vahvistamista varten Uudenmaan piirin piirihallitukselle. Työn takaraja on
15.8., jolloin avataan ilmoittautuminen tulevalle futsalkaudelle.
6. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnon yhteistyöryhmän kokous
Seuraavaksi yhteistyöryhmän kokousajankohdaksi päätettiin esittää elokuun ensimmäistä viikkoa (keskiviikko 3.8. tai torstai 4.8.).
7.

ELL-kokous Tampereella 29.6.2016
Etelä-Länsiliigan valiokunnan kokous pidetään Tampereella 29.6.2016. Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja ja piirin kilpailupäällikkö osallistuvat kokoukseen. Kokouksessa
toivottiin otettavan esille ELL-joukkueiden valmentajien minimitasovaatimukset (UEFA
B).

8.

Toimintasuunnitelma 2017 suuntalinjat, tavoitteet ja päämäärät sekä kilpailutoiminnon
mittarit
Toimintasuunnitelma 2017 tulee valmistelun alle heti kesäkauden jälkeen. Valiokunnan jäseniltä pyydettiin kannanottoja ja esityksiä toimintasuunnitelman suuntalinjojen,
tavoitteiden ja päämäärien asettamiseksi tulevalle toimintakaudelle. Samassa yhteydessä pohditaan kilpailutoiminnon mittareita. Tähän kokonaisuuteen palataan seuraavissa kokouksissa.

9.

Suomi 100-vuotta juhlallisuudet 2017
Kilpailupäällikkö esitteli Suomen Palloliiton työryhmän laatiman suunnitelman Suomen
100-vuotis juhlavuoden tapahtumasta lauantaina 10.6.2017. Tavoitteena on pelata vähintään 100 jalkapallo-ottelua Suomen ja Viron joukkueiden välillä. Lisätietoja tapahtumasta ja suunnittelun etenemisestä löytyy seuraavilta internetsivuilta:
- http://100games.eu
- https://www.palloliitto.fi/uutiset/suomen-palloliitto/suomi-eesti-challengevuonna-2017

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 29.6. piirin toimistolla klo 17:00 alkaen.
tärkeimpänä käsiteltävänä syksyn sarja- ja lohkojaot.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40.

Vantaalla 16.6.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

