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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Markku Kyyrönen lähetti kilpailuvaliokunnalle eroanomuksensa, jossa hän pahoitteli vähäisiä
mahdollisuuksiaan osallistua valiokunnan toimintaan. Aikaisemmalla kaudellaan Markku pystyi osallistumaan valiokunnan toimintaan erittäin aktiivisesti, mutta tällä toimikaudella hän ei
ole vielä päässyt yhteenkään kokoukseen erilaisista päällekkäisyyksistä johtuen. Kilpailuvaliokunta siirsi varsinainen anomuksen käsittelyn piirihallitukselle, jonka toimivaltaan kuuluvat
valiokuntien ja työryhmien jäsenten nimeämiset. Piirihallitukselle esitettiin harkittavaksi mahdollisen lisäjäsenen nimeämistä, jotta myös Lahden suunta tulisi katetuksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/2015 pöytäkirja.
4. Valitus ja oikaisupyyntö
Kilpailuvaliokunta käsitteli EBK T03 Tiikereiden tekemän valituksen ja oikaisupyynnön liittyen
piirijohtaja Matti Räisäsen ilmoittamaan päätökseen, jonka mukaan EBK T03 Tiikereille
myönnetyn turnausluvan peruuttaminen pidetään voimassa. Valiokunta totesi käsittelyssään,
että sen toimivaltaan kuuluvat ainoastaan turnausluvan voimassa pitäminen tai peruuttami-

nen, muilta osin asian käsittely (ml mahdolliset taloudelliset seuraamukset) kuuluu Piirihallitukselle.
Kilpailuvaliokunta hylkäsi valituksen ja oikaisupyynnön pitäen voimassa tehdyn päätöksen peruuttaa aikaisemmin myönnetty turnauslupa.
Päätöstä tehdessään kilpailuvaliokunta totesi EBK T03 Tiikereiden anoman turnauksen ajankohdan menevän päällekkäin Karuselliturnausten kanssa, joka on vastoin piirin määräyksiä.
Määräykset löytyvät piirin nettisivuilta kohdasta:
http://www.palloliitto.fi/uusimaa/pelitoiminta/turnaukset ja niiden mukaan:
Turnausten ajankohta
Uudenmaan piirin alueella touko- ja syyskuun aikana ei saa järjestää aikuisten tai Kaveri- ja
TulevaisuusMaailman turnauksia. Turnauksia ei saa järjestää samanaikaisesti oman ikäluokan taitokilpailujen, Piirijoukkue Cupin ja Karuselliturnauksien kanssa. Näin voidaan vilkkaimmat ajankohdat rauhoittaa harjoittelulle ja virallisille sarjaotteluille sekä taata olosuhteet
ja varmistaa Karusellijärjestelyiden sujuvuus. Mukana Karuselleissa on vuositasolla noin 1
000 joukkuetta.
Lisää informaatiota löytyy Karuselli-sivuilta, jossa on ilmoitettu Karusellien ajankohdat niin kevään kuin syksynkin osalta.
Asian käsittelyn yhteydessä korostettiin kuitenkin piirin toimiston toimintatapamallin kehittämistä turnauslupien myöntämisprosessin osalta sekä asioiden dokumentointia myös kalenterinäkymään vastaavien päällekkäisyyksien välttämiseksi.
5. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Käsiteltiin Suomen Palloliiton nimeämän työryhmän laatima Kilpailutoiminnan zoomaus asiakirja keskeisimmiltä osiltaan. Muutamia keskeisimpiä havaintoja:
̵
sarjojen perusjaon (työnimenä: kilpa – haaste – harraste) ja niihin liittyvien sääntöjen,
määräysten ja ohjeiden selvitystyötä kannattaa jatkaa. Tätä tukee myös Uudenmaan piirissä käynnissä olevaa kilpailumääräysten kokonaiskartoitus.
̵
pelimuodoista 8v8 sai vahvan kannatuksen; varsinkin sen vähentäessä eri variaatioita
(7v7 ja 9v9)
̵
samoin kenttien kokojen järkevöittäminen siten, että ”liikkumavara” antaisi mahdollisuuden pelata nykyisillä kentillä poikittain minimipituuden vaihdellessa 60 – 64 metriin. Etuna
nähtiin, että kenttien käyttöastetta saadaan nostettua nykyisestään
̵
muutoksen yhteydessä myös Kaikki Pelaa säännöt on tarkastettava ja uudistettava
̵
B16 ja tätä nuorempien ottelujen alkamisajankohdiksi arki-iltoina suositellaan 18:00 –
20:00 välistä aikaa
̵
Uudenmaan piirissä eri sarjojen pelipäiviä siirretään viikolle (arki-illoille) esimerkiksi siten,
että sarjan runkopäivä on keskellä viikkoa ja joukkueilla on +/- 1 päivän siirtomahdollisuus; tällä tavalla pyritään tasaamaan resurssien käytön piikkejä viikonloppujen osalta
Tarkennettiin kilpailumääräysten, sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistamiseen liittyvän projektityön etenemistä ja töiden tämän hetkistä tilannetta eri osa-alueiden tilannekatsausten pohjalta.
Työskentelyprosessia tarkennettiin pelikieltoja käsitelleen alatyöryhmän esityksen perusteella
seuraavanlaiseksi:
̵
nimetyt työryhmät hahmottelevat määräyksen, säännön tai ohjeen tarkoituksen ja päämäärän (miksi kyseinen määräys on kirjoitettu, mikä on määräyksen ”henki”, onko määräykselle ylipäänsä tarvetta, mitä asioita määräyksessä pitäisi käsitellä, jne)

̵
̵

työryhmien esitykset käsitellään kilpailuvaliokunnan kokouksissa erillisen aikataulun mukaisesti
käsittelyn perusteella työryhmä kirjoittaa ohjeistuksen, jonka lähettää kommentoitavaksi
kilpailuvaliokunnalle
korjaus- ja/tai täydennysehdotusten perusteella työryhmä korjaa/täydentää määräystä ja
lähettää korjatun version kilpailuvaliokunnalle – tätä iterointia jatketaan, kunnes määräys,
sääntö tai ohje on valmis esiteltäväksi piirihallituksen hyväksyttäväksi
̵

Seuraavaan kokoukseen mennessä jokainen työryhmä kartoittaa määräysten, sääntöjen tai
ohjeiden päämäärät ja tarpeellisuudet sekä mahdolliset sisältörungot.
6. Kilpailuvaliokunnan tuloskortti ja toimialan budjetti 2016
Kilpailuvaliokunta päätti uudistaa toimialansa tuloskortin vuodelle 2016 – ei pelkästään korjata aikaisempia versioita. Tätä perustyötä varten valiokunnan puheenjohtaja lähettää Suomen
Palloliiton tuloskortit valiokunnan jäsenille, selvitetään ja kartoitetaan muiden piirien vastaavat
asiakirjat sekä perehdytään muiden valiokuntien tuloskortteihin yhteistyöalueiden huomioimiseksi. Samalla kehitetään toiminnan mittareita niin, että valiokunnalla on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ohjata peli- ja kilpailutoimintaa piirikokouksen ja -hallituksen hyväksymään
suuntaan.
7. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 29.4. - info
Miesten Kolmosen putoajat
Jokaisesta lohkosta putoaa kaksi viimeistä ja kaudella 2016 pelataan niin, että kaikissa lohkoissa on sama määrä joukkueita. Uudenmaan piiri oli laatinut kaavion täydennysmenettelystä, joka hyväksyttiin. Joukkueita pyydetään vahvistamaan osanotto kaudelle 2016 marraskuun 15. päivä, jonka jälkeen suoritetaan vasta täydennykset, näin saadaan paremmin huomioitua mahdolliset luopumiset.
E11 –ikäluokan yhteissarja
Keskusteltiin E11-poikien yhteisestä sarjasta ja päätettiin pyytää sarjaan halukkailta kolmelta
helsinkiläiseltä joukkueelta esitys Uudenmaan joukkueista, jotka kuuluisivat sarjaan. Tämän
jälkeen asiaa valmistellaan laajemmin, jonka jälkeen asia voidaan viedä uudelleen käsiteltäväksi mm. Uudenmaan piirihallitukseen.
Erotuomaritilanne
Uudenmaan piirissä on ollut ongelmia erotuomarimäärän riittävyyden kanssa. Pulma on tiedostettu ja parannustoimiin on ryhdytty. Piirien välistä yhteistyötä on lisätty pahimpien tilanteiden hoitamiseksi.
Kilpailutoiminnan zoomaus
Liitosta on tulossa muutoksia nuorten kilpailutoimintaan. Suunnitelmissa on siirtyä 8v8 pelimuotoon, jolla korvataan sekä 9v9 että 7v7 pelimuodot. Päätettiin esittää, että Helsingin ja
Uudenmaan piireissä nämä muutokset otetaan käyttöön, jo kaudesta 2016 alkaen, perusteena erityisesti kenttäolosuhteiden parempi hyödyntäminen.
Etelä-Länsi Liigan organisointi
Etelä-Länsi-liigan jo sovittu kokous oli peruttu, koska piirien ja liiton henkilöstö kokoontuu toukokuussa yllä mainitun asian tiimoilta ja on syytä ottaa huomioon sen kokouksen suunnitelmat.

Piirien kilpailumääräykset
Piirien kilpailuohjeistossa on vielä eroavaisuuksia. Helsingin sisäisissä sarjoissa on käytössä
K-koodilla kentältäpoistosta vain yhden ottelun pelikielto. Päätettiin, että avataan keskustelu
automaattisten rangaistuksen pituuksista ensi kautta ajatellen liiton ja kaikkien piirien kanssa.
Uudenmaan piirissä pelaajamäärä ei ole rajoitettu, kun sarjassa on käytössä edestakainen
vaihto. Helsingissä on Kaikki Pelaa -sääntöjen mukainen 18 pelaajan maksimi käytössä myös
aikuisten sarjoissa. Päätettiin, että Helsingin piirissä joustetaan ja sallitaan ylimääräiset pelaajat, joita ei uskottu olevan monessa pelissä.
Uudenmaan piirissä on aikuisten harrastesarjoissa käytössä tiukemmat edustusoikeussäännöt kuin Helsingissä, mutta asialla ei ole vaikutusta, koska sarjat ovat erilliset.
Keskusteltiin YJ-nimistä ja todettiin, että käytetään nimen muotona vastuuseuran nimi/lisänimi, joka voi olla korkeintaan yhden seuran nimi. Nimen lopussa lisäksi YJ.
Yhteistyöryhmän seuraava kokous on 18.8. klo 08:00 Helsingin piirin toimistolla.
8. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat yli-ikäisyysanomukset:
̵
pojat B18 / Halkian Alku (Eetu Salovaara)
=> Joukkueella nousurajoite. Max kaksi (2) yli-ikäisyysluvan pelaajaa yhtä aikaa kentällä
̵
pojat C15 / Espoon Palloseuran Jalkapallo ry (Aatu Jaakkola)
̵
pojat C14 / Itä-Hakkilan Kilpa (Oo Reh Byar)
̵
tytöt TD13 / Riihimäen Palloseura (Sara Rajala)
̵
tytöt TE10 / AC Kirkkonummi (Helen Pesonen)
̵
tytöt TF9 / Pakkalan Palloseura (Matilda Yrjönen, Ilona Marttila)
Kilpailuvaliokunta ei myöntänyt seuraavia yli-ikäisyysanomuksia:
- pojat C15 / Korson Palloseura (Vladyslav Savkevych)
- pojat D12 / Masalan Kisa (Tino Oksala)
̵
tytöt TD12 / FC Reipas (Jenna Tevajärvi)
Kaksoisedustuksia kahdessa eri seurassa myönnettiin seuraavasti:
̵
LoPa B17 Kakkonen – FC Wild A 7v7 (Reko Penttilä)
̵
Käpylän Pallo PD13 ELL – EIF PD13 Kakkonen (Jacob Gottberg)
Seuraavan anomuksen kohdalla perusteet eivät täyttyneet ja siten lupaa ei myönnetty:
̵
HyPS / Akatemia PD13 Kakkonen – FC Honka PD13 ELL (Patrick Backmann)
Kilpailuvaliokunnalta oli pyydetty kannanottoa 2003 syntyneen tytön kaksoisedustukseen
kahden eri seuran välillä ja siitä seuraavasta mahdollisesta nousurajoitteesta, kun kyse on
tyttö- ja poikajoukkueista. Kilpailuvaliokunta totesi, etteivät nykyiset määräykset erottele tyttöja poikajoukkueita, jolloin seuraavat määräykset ovat voimassa:
a) Jos pelaaja pelaa kahdessa eri seurassa, niin pelaajan edustusoikeus siirretään ylemmällä
sarjatasolla pelaavan joukkueen seuraan
b) vain toinen joukkue voi pelata kilpasarjatasolla ja toinen joukkue ei voi nousta kilpasarjatasolle.

9. Futsal
Futsal-kysely kaudesta 2014 – 2015 on valmistumassa. Kilpailupäällikkö laatii yhteenvedon
kyselystä seuraavaan kokoukseen.

10. Jalkapallo
Ei käsiteltäviä asioita
11. Muut esille tulevat asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 25.6. klo 17:30 piirin toimistolla.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:15.

Vantaalla 3.6.2015

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
kilpailupäällikkö, sihteeri

