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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen aluksi onniteltiin Raimo Konkolaa 70-vuotisjuhlien johdosta ja syötiin syntymäpäiväkakkua.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7/2015 pöytäkirja.
4. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 18.8. - info
Futsal-sarjojen vastuujaon osalta päätettiin jatkaa samoilla vastuupiireillä kuin edelliskautena;
eli Helsinki vastaa Futsal miesten Kakkosesta sekä poikien sarjoista ja Uusimaa tyttöjen sekä
naisten sarjoista niiltä osin kuin ne pelataan yhteisinä sarjoina.
Ilmoittautumiset tapahtuvat yhteisesti Tasossa vastuupiiriin seurojen kautta.
Todettiin, että tällä hetkellä Kakkosen putoamistilanne näyttää siltä, ettei joukkuemääriä tarvitse nostaa Kolmosessa. Päätettiin pelata Nelosen nousukarsinnat varmuuden vuoksi, mikäli
tulee tarvetta nostaa enemmän kuin lohkovoittajat Nelosesta. Pelejä ei pelata, mikäli selviää,
ettei niille ole tarvetta.

Päätettiin, että Helsingin piiri vastaa ELL–palaverin koollekutsumisesta.
Keskusteltiin kilpasarjajoukkueiden turnauksiin osallistumisista keskellä kautta. Päätettiin ohjeistaa seuroja ja joukkueita, ettei suositella osallistumista kuin kovatasoisiin kansainvälisiin
turnauksiin, jottei sotketa myös muiden sarjan joukkueiden pelirytmiä. Jos ei viikonloppuna
pysty pelaamaan, tulisi peli ensisijaisesti siirtää ko. viikon arkipäivälle. Joukkueiden tulee ilmoittaa turnauksiin osallistumiset hyvissä ajoin, samoin piirin tiedottaa sarjojen pelipäiväkalenterista ajoissa.
Päätettiin tarjota pelattavaksi ensi vuonna myös TB16 – sarja.
5. Jalkapallo
Kauden 2015 haasteet, opit ja muutostarpeet kaudelle 2016 siirrettiin käsiteltäviksi seuraavissa kokoukissa.
Käsiteltiin alustava sarjatarjotin kaudelle 2016 (liitteenä). Sarjat jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen toiminallisuuden ja kilpailusääntöjen (vast) osalta: kilpa – haaste – harraste sarjajako. Tätä perusjakoa sovelletaan toiminnan suunnittelussa.
Nuorten sarjoissa 8v8 – pelimuoto korvaa 7v7 ja 9v9 – sarjat. Harrastesarjoissa 7v7 tilalle tarjotaan sekä 8v8 että 5v5 – pelimuotoja ja sarjat järjestetään joukkueiden halukkuuden ja kysynnän mukaan. Sarjajärjestelmää uudistetaan nuorten osalta kaudella 2016.
Aikuisten sarjoissa 7v7 tilalle tarjotaan sekä 8v8 että 5v5 – pelimuotoja ja sarjojen järjestämisestä päätetään joukkueiden halukkuuden mukaan. Aikuisten harrastesarjoissa selvitetään
kilpailutoiminnan jakaminen kahdeksi eri kokonaisuudeksi kevään ja syksyn osalta (vastaavalla tavalla kuin nuorten sarjoissa).
Kilpailuvaliokunnalle on tehty esitys miesten Kutosen peliaikojen tarkastamisesta. Esityksen
mukaan joukkueilla olisi halukkuutta lisätä peliaikaa nykyisen 2 * 30 min sijaan 2 * 40/45 min.
Sarjassa pelataan kuudessa (6) lohkossa kaikkiaan noin 400 ottelua, jolloin tarvittava lisäresurssi olisi merkittävä niin kenttien käytön kuin erotuomareiden käytettävyyden osalta. Muun
muassa tätä taustaa vastaan päätettiin tutkia mahdollisuus kehittää sarjajärjestelmään siten,
että keväällä pelattaisiin runkosarja ja syksyllä nousulohkot, joissa peliaika olisi pidempi (esim
2 * 40 min). Runkosarjassa ja muissa tasolohkoissa peliaika säilyisi 2 * 30 min:ssa.
Päätettiin noudattaa paitsiosäännön osalta Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa – sääntöjä.
Piirin kilpailutoiminto on valmistellut esitystä ottelujen runkopäivistä siten, että
̵ aikuisten sarjoissa
o Kolmonen pelattaisiin pääsääntöisesti viikonloppuisin
o Nelosen matkapelit viikonloppuisin ja paikallispelit arki-iltoina
o Vitonen, Kutonen, KKI-sarjat ja harrastesarjat pääsääntöisesti arki-iltoina
̵ nuorten sarjoissa
o kilpasarjat viikonloppuisin (edellyttävät usein matkustamista)
o haastesarjat matkapelit viikonloppuisin ja paikallispelit arki-iltoina
o harrastesarjat pääsääntöisesti arki-iltoina.
Kilpailuvaliokunta kävi vilkkaan keskustelun esityksestä ottaen kantaa sekä puolesta että
vastaan – asia jätettiin jatkovalmisteluun ja siihen palataan myöhemmissä kokouksissa.
Käsiteltiin Leppävaaran Pallon PD13 – joukkueen Kilpailuvaliokunnalle tekemä esitys otteluluovutusmaksun kohtuullistamisesta. Joukkue oli luovuttanut sunnuntaiksi 14.6.2015 pelattavaksi merkityn ottelun TiPS/Kobrat – LePa/Vihreä perjantaina 12.6.2015 iltapäivällä. Luovutus oli joukkueen toinen, joka aiheutti automaattisesti joukkueen sulkemisen sarjasta. Kun
joukkue ilmoitti haluavansa jatkaa pelaamista syksyn sarjoissa, tuli joukkueen maksettavaksi

kilpailumääräysten mukaisesti sekä luovutusmaksu että syksyn sarjoihin vaadittava ilmoittautumismaksu.
Kilpailuvaliokunta päätti yksimielisesti pitää määrätyn maksun voimassa perustellen kantaansa joukkueiden ja seurojen tasapuolisella kohtelulla.
Keskusteltiin turnauskieltoajankohdista ja päätettiin jatkaa asian selvittämistä.
6. Futsal 2015 - 2016
Todettiin Futsal 2015 – 2016 – sarjojen olevan ensimmäinen Uudenmaan piirin kilpailu, joka
toteutetaan kokonaisuudessaan TASO-ohjelmistoa käyttäen. Piirin kilpailupäällikkö esitteli
sarjailmoittautumisten tilanteen ja samalla näytti piirin nettisivuilta kohdan, josta tilannetta voi
seurata reaaliaikaisesti.
Päätettiin järjestää kysely kilpailun onnistumisesta myös aikuisten sarjoissa pelaaville joukkueille; kysely toteutetaan jo kauden aikana.
Keskusteltiin erotuomareiden lukumäärästä miesten Nelosessa; varsinkin loppusarjan osalta
todettiin olevan tarvetta kahdelle erotuomarille. Eri sarjojen kehittämiskohtiin palataan seuraavissa kokouksissa.
7. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Käsiteltiin työryhmien esitykset ja ajatukset kilpailusääntöjen, määräysten ja ohjeiden työstämistilanteesta. Samalla päätettiin pitää työkokous asioiden edistämiseksi.
8. Kilpailuvaliokunnan tuloskortti ja toimialan budjetti 2016
Käytiin lyhyt keskustelu vuoden 2016 suuntalinjoista ja päätettiin käsitellä asiakokonaisuudet
seuraavassa kokouksessa.
9. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta teki kaksi erillispäätöstä myöntää FC Espoo United:lle poikkeuslupa TC14
Ykköseen ja JäPS:lle PC15 Kolmoseen käyttää kaksoisedustusta samalla sarjatasolla. Luvat
myönnettiin syksylle 2015 VETO-oikeudella. Lupapäätöksen mukaan ikäluokan toista joukkuetta (FC Espoo United YJ ja JäPS/Sininen) pidetään seuran tämän ikäluokan ykkösjoukkueena, joten näiden toimintaa lupa ei rajoita. Sen sijaan sarjaan osallistuvan toisen joukkueen
(FC Espoo United YJ2 ja JäPS/Valkoinen) ottelujen tuloksia tarkastellaan kauden jälkeen,
onko niillä vaikutusta mahdollisiin sarjanousuihin / -laskuihin – ei vaan kyseisten joukkueiden
osalta vaan myös sarjaan osallistuneiden muiden joukkueiden osalta. Näillä jälkimmäisillä
joukkueilla (FC Espoo United YJ2 ja JäPS/Valkoinen) on nousurajoite.
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat yli-ikäisyysanomukset:
̵ PB17 kolmonen / Espoon Tikka (Lauri Jääskeläinen)
̵ PB16 / FC Reipas (Aki Ristola)
̵ PC14 Kolmonen / LoPa (Narong Riansamrong)
̵ TD12 / EIF (Elin Hultgren, Ida Simonen ja Anna Tulonen)
̵ PD12 7v7 / KJS Sininen (Sami Kristian Ståhl)
̵ TE10 / PPS (Matilda Yrjönen ja Ilona Marttila)
̵ TE11 / KaPy Pantterit (Janette Thomasson)

10. Muut esille tulevat asiat
Todettiin, että Nike Premierin Euroopan lopputurnaus järjestetään Suomessa keväällä 2016;
vastuujärjestäjänä toimii Helsingin piiri.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous keskiviikkona 9.9.2015 päätettiin pitää työkokouksena, jossa käsitellään
työryhmien esityksiä kilpailusäännöistä, -määräyksistä ja – ohjeista.
Seuraava kokous 8/2015 pidetään keskiviikkona 14.10. klo 17:30 piirin toimistolla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 21:30.
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