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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Markku Wörlin on ilmoittanut sähköpostilla, että ei voi muuttuneiden työtehtävien
vuoksi enää osallistua työryhmän toimintaan. Hänen tilalleen pyritään valitsemaan henkilö, jolla futsal osaamista. Myös aluellisuus pyritään ottamaan huomiooon. Valinnan tekee
piirihallitus.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
- Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.
- Todettiin, että kunnille ei ole vielä lähetetty kokouksessa päätettyä kirjettä Futsalista, siihen osallistuvien joukkueiden määristä, salitarpeista piirille, seuroille ja joukkueille. Kirje lähetetään 27.6. mennessä.
- Keskusteltiin kilpailutoiminnon resursseista ja annettiin Kilpailutoiminnolle tehtäväksi
tehdä kirjallinen esitys perusteluineen lisätyöntekijän saamiseksi yhteisesti Kilpailu- ja
Erotuomaritoiminnolle. Työntekijä voisi olla apuna myös muissa toiminnoissa, joissa on
tarvetta.
- Keskusteltiin esityslistan ja pöytäkirjan tekemisestä ja valmistumisesta piirihallituksen
johtosäännön mukaisesti.
- Kilpailutyöryhmä myös esittää piirihallitukselle, että se nimittäisi piirille 2-3 välimiestä
kilpailumääräysten 26 § tilanteiden hoitamista varten.
3. Kilpailupäälliköiden kokouksen 15.5.13 muistio ja kuulumiset (liite 2)
- Käytiin läpi kokouksen muistio ja kokouksessa esille tulleita asioita.
- Kaikkia kokouksessa esille tulevia asioita ei oltu kirjattu. Petteri Lindblom lähettää kaikki
muutokset piirien kilpailupuolelle tarkastettavaksi ennen SPL:n kilpailuvaliokunnan kokousta syyskuussa.
- Esitetään liitolle myös, että erilliselle alemman tason Etelä-Länsiliigalle ei ole tarvetta.

4. Kilpailutyöryhmän terveisin Etelä-Länsiliigan kokoukseen 14.6.13 (käydään läpi EteläLänsiliiga ”paperia” ja kuullaan mahdolliset muilta piireiltä tulleet kehitys- ja muutosehdotukset
- Esitetään, että tytöille perustetaan myös C14 sarja. Jos muilla piireillä ei ole vielä tässä
ikäluokassa tarpeksi joukkuita esitetään että Helsinki ja Uusimaa asoittavat sarjan suuremmalla joukkue määrällä ja muut sarjaan osallistuvat piirit tulevat myöhemmin mukaan.
(nykyisin tytöille on D13 ja C15 Etelä-Länsiliiga sarjat)
- Turun piirin joukkueelta oli tullut anomus kaikille ELL piireille, että joukkue saisi osallistua TC15 sarjaan useammalla nuorella pelaajalla, kuin ELL sääntöihin on merkitty. Päätettiin että hyväksytään osallistuminen, jos muutkin piirit hyväksyvät.
- Erotuomareiden riittävyydestä ja heidän tasosta keskusteltiin ja toivotaan sille puolelle
lisää koulutusta ja sitä kautta uusia tuomareita.
- Myöskin esitetään, että EL-Liiga tulisi näkyä paremmin ja enemmän jokaisen piirin omilla
nettisivuilla.
- Keskusteltiin samassa yhteydessä myös Kaakon piirin osallistumisesta EL-liigaan ja
Aluesarjatoimintaan (liite 3)
5. SPL Futsal-Stategia
- Liitosta on tullut pyydetty materiaali tuli 11.6. Materiaalin tultua niin myöhään Tuomas
Nenonen oli esittänyt, että jatketaan Futsal Strategian työstämistä omassa työryhmässä,
Näin päätettiin tehdä. Markku Wörlinin oli valittu myös tähän ryhmään ja hänen tilalleen
valittava henkilön tulee osallistua Futsal-työryhmään.
- Päätettiin järjestää futsalturnauksia päiväkoti-ikäisille lapsille ja asiaa työstämään valittiin
työryhmä Virpi, Leena N ja Kati. Piiristä tulee tapahtumaan pallot.
6. Sarjatoiminnan aikataulu ja siinä huomioitavat asiat
- Annettiin piirin kilpailusihteerille tehtäväksi tehdä esitys piirin kilpailun aikatauluista seuraavaan kokoukseen.
7. Käydään mahdollisesti läpi sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 ”paperia”
- Käytiin lyhyesti läpi muutosehdotuksia ja päätettiin, että kilpailutoiminto tekee Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 ”paperiin” erikseen Markku Sandströmin muutosesitykset ja
jatketaan keskustelua.
8. Muut esille tulevat asiat
- Kokouksen aikaisemmassa vaiheessa tuli esille vanhempien ja valmentajien käyttäytyminen pelinohjaajia kohtaan.
- Mika Kottila lupautui kirjoittamaan asiasta seuraavaan piirin lehteen.
9. Seuraava kokous 27.6. klo 17:30 piirin toimisto
10. Kokouksesta päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:50
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