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SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 5/2009
Aika
Paikka

Tiistai 9.6.2009 kello 17.00
Eduskuntatalo, Helsinki

Osallistujat

Kari Uotila
Kaj Wiander
Raimo Kalliokoski
Seppo Koivuporras
Matti Kumpulainen
Harri Metsänen
Markku Pyykkölä
Hannu Hakkarainen
Ari Siponen
Leena Ståhl
Hans Stubbe

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Matti Räisänen
Eija Kakko

piirijohtaja
sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö, (ei kohta 6)

estynyt
MP:n varajäsen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 4/2009 kokouksen pöytäkirja.
4. Katsaus
Puheenjohtaja kertoi FIFA:n ja liittohallituksen kokouskuulumisia.
Piirijohtaja piti katsauksen toimiston ajankohtaisista asioista.
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä tuloslaskelma ja tase per 5/2009.
6. Henkilöstöasiat
Piirijohtaja esitteli henkilöstön kehityskeskusteluiden yhteenvedon. Hyväksyttiin palkantarkistukset
liitteen mukaan.
7. Vuoden 2010 suunnittelu
Piirijohtaja esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman lähtökohdat. Keskusteltiin linjauksista vuodelle
2010. Suunnittelussa on huomioitava, että sarjojen viivästyminen ei voi toistua. Keskusteltiin myös
”Seurakehittämisen vuodesta”, jonka avulla seuroille luotaisiin kehitysesityksiä, jotka parantaisivat
valmiuksia kasvattaa lisenssipelaajamääriä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota seurojen välisen
alueellisen yhteistyön lisäämiseen Espoon forumin malliin. Muita huomioon otettavia asioita ovat
erotuomaripalkkioiden maksatus sekä liiton toiminnanohjausjärjestelmä. Keskusteltiin myös piirin
seurojen tarkemmasta segmentoinnista ja palvelujen paketoimista eri segmenttien tarpeisiin.
8. Yhteistyösopimus Helsingin piirin kanssa
Todettiin, että yhteistyösopimuskeskustelut ovat edenneet hyvässä hengessä. Sopimusluonnos on
valmisteilla ja piirijohtaja esittelee sen elokuun kokouksessa.
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9. Liittokokousasiat
Keskusteltiin liittokokoukseen liittyvistä asioista.
10. Kokousajat
Päätettiin pitää seuraava kokous toimistolla torstaina 27.8. kello 18. Syyskokous pidetään 12.11.
Espoossa.
11. Valiokunta-asiat
Merkittiin tiedoksi kokouspöytäkirjat:
Futsal-kehitystyöryhmä 2/09
Kilpailutyöryhmä 1/09
Kilpajalkapallovaliokunta 2/09
Harraste- ja nuorisojalkapallovaliokunta 2/09
Tasa-arvoselvityksen seurantatyöryhmä 2/09
Nimettiin Kalliokoski Futsal-työryhmän puheenjohtajana Kilpailutyöryhmään.
12. Muut asiat
Merkittiin tiedoksi, että NordicBet vedonlyöntiyritys on ottanut piirin M4D:n vedonlyöntikohteekseen.
Todettiin, että juridista keinoa estämiseen ei ole, mutta keskustelua jatketaan.
Merkittiin tiedoksi I-HK:n valitus koskien yli-ikäisyysluvan epäämistä. Todettiin, että asianmukaiset elimet
ovat tehneet päätökset piirin sääntöjen ja määräysten mukaan, joten valitus ei aiheuta toimenpiteitä.
Keskusteltiin piirivalmentaja ja pelaajatarkkailija Risto Luomasen toiminnan asianmukaisuudesta.
Valtuutettiin kurinpitovaliokunnasta Wiander, Stubbe ja Koivuporras selvittämään onko toiminta ollut
asianmukaista. Toimeksiannossa selvitetään kaikkien osapuolten kanta ja asiasta tehdään päätös
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Merkittiin tiedoksi Kauniaisissa järjestetyn HesaCupin kutsuturnauksen pääsylippuasia. Seuraavaan
kokoukseen mennessä selvitetään, miksi tapahtumassa ei noudatettu SPL:n sääntöjä.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.45.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri

