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1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2.

JäPS:n toiminnan esittely
JäPS:n Panu Hiltunen esitteli seuran toimintaa.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.

Vuosikello ja tulevat tapahtumat
Käytiin läpi piirin harrastetoiminnan vuosikello ja tulevat tapahtumat.

5.

Piirin harrastetoiminnan sivut
Käytiin läpi ehdotuksia piirin harrastetoiminnan sivujen edelleen kehittämisestä. Piirin
seurojen harrastetoimintasivulle lisätään seurojen ilmoittamat säännölliset sarjat ja
tapahtumat. Myös seurojen aktiivisuutta sivun tietojen päivittämisessä tarvitaan.

6.

Harrastesarjoja koskeva esitys kilpailuvaliokunnalle
Työryhmän esittää että harrastoiminnassa tulee noudattaa joustavaa linjaa sääntöjen
sallimalla tavalla esim. ottelusiirtojen sopimisessa ja poikkeuslupakäytännöissä. Erityisesti
pienissä seuroissa joukkueen ikähaitari on suuri ja pelaajien sitouttaminen haastavaa.
a) Sarjojen pelimuodot ja tasot
Sarjatarjottimen tulee olla monipuolinen, tarjotaan sekä 8v8/5v5 pelimuotoja.
Tasot voisivat olla 1 = kilpa, 2 = haaste, 3 = noviisit.
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-

jos 5v5 – sarjan osallistujamäärä jää vähäiseksi ja tasoja joudutaan
yhdistämään, sarjaan ei voi osallistua muissa piirin tai liiton sarjoissa pelaava
pelaaja.

-

8v8 – sarja avoin kaikille piirisajoissa pelaaville.

b) Säännöt
Sääntötulkinnat vaihtelevat edelleen riippuen paikkakunnasta ja erotuomarista.
Tulkintoja helpottaisi jos erotuomari voisi tulostaa TASO – järjestelmästä
ottelukohtaisen muistiinpanolapun tulosten merkintää varten. Lapussa voisi olla
lyhyt ohje sarjan säännöistä (peliaika, paitsio, vaihdot jne.).
Jos sarjassa ei ole paitsiosääntö voimassa, maalivahdin avauksissa ja
maalipotkuissa noudatetaan puolen kentän sääntöä.
Jokerisäännön lisäksi ehdotettiin nuorten sarjoihin ”kilpapelaajasääntöä”. Jos
joukkue johtaa 5 maalilla, otetaan ns. kilpapelaaja pois kentältä kunnes ero tulee
kahteen maaliin. Kilpapelaajaksi määritellään Ykkönen ja sitä vastaavat tasot
kaikissa ikäluokissa.
c) Poikkeusluvat
Yli-ikäisiä pelaajia voi olla joukkuetta kohden 1-5 lupaa joista 2 kerrallaan
kentällä.
d) Pelaajan pelioikeus ja pelipassit
Aikuisten sarjoissa voidaan sallia korkeintaan miesten Vitosessa tai naisten
Nelosessa pelaavien sekä KKI – pelaajien osallistuminen.
Kaveri- ja seurajoukkueet voivat osallistua samaan sarjaan.
Harrastesarjoissa seuraan kuuluville nuorilla pitää olla voimassa korttelipassi ja
aikuisilla harrastepassi. Seurattomat voivat osallistua ilman passia.
Keskusteltiin passittomuuden vaikutuksesta joukkueen osallistumismaksuihin.
7.

Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 10.12. kello 17:30 alkaen myöhemmin ilmoitettavassa
paikassa.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:30.

Vakuudeksi

Seppo Mäkinen
puheenjohtaja

Ulla Kaasinen
esittelijä

