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piirijohtaja
sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.
Eduskunnan puhemies ja Palloliiton puheenjohtaja Sauli Niinistö toi liiton tervehdyksen ja vastaili
esitettyihin kysymyksiin.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 4/2010 kokouksen pöytäkirja.
4. Katsaus
Puheenjohtaja ja piirijohtaja pitivät katsauksen ajankohtaisiin asioihin.
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 31.5.2010.
Piirijohtaja antoi selvityksen taloudellisesta tilanteesta. Todettiin piirijohtajan esitys korjaavista
toimenpiteistä. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Velvoitettiin henkilökunta
laatimaan lisäselvityksiä laskentaperusteista ja eri säästötoimenpiteiden vaikutuksista.
Vuoden 2011 toiminnan välittömästi käynnistyvissä suunnitelmissa otettava huomioon, että
talousraamina on tuloksen 0-taso.
6. Henkilöstöasiat
Piirijohtaja esitteli kesäajan työjärjestelyt ja resurssit. Merkittiin tiedoksi, että Mohamed Jama on
aloittanut määräaikaisena lisenssitarkastajana 24.5. Teemu Laitila toimii 1.6.-20.9. harraste- ja nuorisoosaston kesätyöntekijänä. Kummankin työsuhteen ehtona on valtion nuorten työllistämistuen saaminen.
7. Harjoituskeskus
Piirijohtaja esitteli harjoituskeskussuunnitelmatilanteen. Nimettiin Matti Räisänen, Kari Uotila ja Kaj
Wiander piirin edustajiksi Vantaan kaupungin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Annettiin heille valtuudet
tarvittaessa kutsua asiantuntija-apua.

8. Pelaajakehitys
Piirijohtaja esitteli suunnitelmat pelaajakehityksen uudistamiseksi kaudelle 2011. Piirihallitus edellyttää
vielä tarkennuksia siihen, kuinka käsitellään ei-kykyjoukkueita, mikä on esitetyn sopimusajan kesto ja
kasvattajarahasta sopimiseen. Edellä olevat selvitykset huomioiden piirihallitus hyväksyi esityksen ja
antaa valmennuspäällikölle valtuudet jatkaa asian kehittämistä. B-junioreiden sarjauudistukseen
piirihallitus otti niin ikään myönteisen kannan ja edellyttää asian jatkokäsittelyä asianomaisissa
työryhmissä ja valiokunnissa.
Piirihallitus asetti myös kilpailuosaston selvitettäväksi naisten 4. divisioonan jaon kahteen tasoon tai
viidennen divisioonan perustamisen. Uudistuksella tulee varmistaa riittävä kilpailullisuus myös naisten
sarjoissa.
9. Viestintä
Piirijohtaja esitteli Uudenmaan ja Helsingin piirien yhteiset suunnitelmat. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin
siirtää päätöksenteko seuraavaan kokoukseen.
10. Piiriyhteistyö
Piirijohtaja esitteli tilanteen. Merkittiin Yhteistyösopimusesitys tiedoksi. Mahdolliset kommentit pikaisesti
piirijohtajalle. Päätöksenteko siirrettiin seuraavaan kokoukseen 9.6.
11. Riihimäen Nappulaseura -> Riihimäen Ilves seurasiirto
Merkittiin tiedoksi RiNS -> RIlves anomus siirtomaksuvapaudesta. Todettiin ettei maksuvapaudelle ole
perusteita. Kalliokoski jätti asiasta eriävän mielipiteen.
12. Valiokunta-asiat
Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat:
Kilpailutyöryhmä 2/2010
13. Loppuvuoden kokousajat
Päätettiin kokoontua seuraavasti:

19.8. toimistolla kello 18.00
16.9. toimistolla kello 18.00
26.10. toimistolla kello 18
13.11. Kirkkonummella kello 12.00, syyskokous kello 14.00
14.12. toimistolla kello 18.00

14. Muut asiat
Varapuheenjohtaja toi tiedoksi muuttuneita Toimijakortin myöntämisperusteita. Päätettiin esittää liittoon,
että piirihallituksen jäsenet varahenkilöineen olisivat oikeutettuja korttiin.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri

