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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki edesmenneen Kati Airaksisen muistolle. Uudenmaan
piiri on lähettänyt Katin omaisille suruadressin.
2. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Vahvistettiin edellisten kokousten 4/14, 5/14, 6/14 ja 7/14 pöytäkirjat korjausten ja täydennysten
jälkeen.
3. Ajankohtaiset asiat
Todettiin Hannu Kylmäniemen aloittaneen piirin kilpailupäällikkönä 1.12.2014.
4. Sarjapaikan luovuttaminen
Puheenjohtaja informoi piirihallituksen tekemästä päätöksestä, jonka mukaan piirin sarjoissa
noudatetaan Suomen Palloliiton kilpailumääräyksiä sarjapaikan siirtämisen osalta.
Kilpailupäällikkö Kari Hakkarainen esitteli kaksi sarjapaikan siirtohakemusta: 1) miesten Kolmosessa Allianssin Vantaan sarjapaikan siirto Pallokerho Keski-Uusimaa ry:lle (PK K-U) ja 2)
miesten Nelosessa Korson Palloseura ry:n (KOPSE:n) sarjapaikan siirto FC Legirus Interille.
Kokouksessa oli käytettävissä kaikki sarjapaikan siirron edellytyksenä olevat asiakirjat (säilytetään alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä), jotka käsiteltiin pääkohdiltaan. Molemmat hakemukset
täyttivät vaadittavat ehdot, joiden perusteella kilpailuvaliokunta hyväksyi sarjapaikkojen siirrot.
Kilpailupäällikkö Hannu Kylmäniemi velvoitettiin informoimaan joukkueita päätöksestä (pöytäkirjan ote) sekä muistuttamaan sarjapaikan siirtoon liittyvistä ehdoista ja rajoituksista. Keskeisimpiä muistutettavina asioina on mainittava: 1) sarjapaikan luovuttanut yhdistys ei voi kolmeen (3)
vuoteen pelata sillä sarjatasolla, josta se luovutti sarjapaikan tai sitä ylemmällä sarjatasolla; 2)

Sarjapaikan haltija ei voi viiteen vuoteen luovuttaa siirrossa saamaansa sarjapaikkaa toiselle
seuralle; 3) Sarjapaikan siirron yhteydessä sarjapaikan saaneeseen seuraan siirtyneet pelaajat
eivät saa siirtyä takaisin sarjapaikan luovuttaneeseen seuraan sinä kautena, jota sarjapaikan
siirto koski; 4) Sarjapaikan uusi haltija vastaa sarjapaikan edellisen haltijan jalkapallotoiminnasta aiheutuneista riidattomista veloista ja sellaisista veloista, jotka ovat riidanalaisia ja joita koskien velan vahvistava lainvoimainen päätös saadaan vasta sarjapaikan siirron jälkeen.
Sarjapaikan siirtoinformaatioon liitetään myös muistutus PC15 -sarjapaikan siirrosta KOPSE:lta
FC Legirus Interille.
5. Yli-ikäisyyslupahakemukset
Riihimäen Palloseuran (RiPS) hakemus kolmelle yli-ikäiselle pelaajalle TD13 Ykköseen hyväksyttiin. Rajoitukset: joukkueella ei ole mahdollisuutta sarjanousuun ja vain kaksi yli-ikäistä pelaajaa saa olla kentällä samaan aikaan.
6. Kilpailutoiminnan kehittäminen
Keskusteltiin Uudenmaan piirin kilpailutoiminnan kehittämisestä. Pelitoiminnon keskeisin kehityskohde (n:o 1) on tiedottaminen ja viestintä. Varsinkin päätösten ja asioiden tiedottamista piirin toimistolta ja luottamuselimiltä jäsenseurojen suuntaan tulee tehostaa – keskeisimmät päätökset tulee saada piirin nettisivuille maksimissaan seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksestä.
Yhteisesti päätettyjen kehityskohteiden etenemistä seurataan pitämällä kilpailutoiminnan kehittämisen nostot ja toimenpiteet (KIVA8_Kilpailutoim kehittäm nostot ja toimenpiteet) esillä jokaisessa kilpailuvaliokunnan kokouksessa.
Ottelumanuaalien laatiminen eri tasoille nähtiin positiivisena kehitysaskeleena.
Toinen positiivinen kehitysaskel on piirin sivuilla oleva kilpailutoiminnan usein kysytyt kysymykset (KIVA8_KILPAILUTOIMINNAN UKK) UKK –osio, joka syntyi seuroille tehdyn kyselyn pohjalta. Kilpailuvaliokunta piti kokonaisuutta loistavana parannuksena ja toivoi UKK -lyhenteen rinnalla käytettävän kansainvälistä muotoa FAQ selkeyden vuoksi. Eri toimijoiden vastuiden selkeyttämiseksi on vältettävä asioiden kirjoittamista passiivissa. Samalla päätettiin tarkastaa ja
korjata jo nyt sivuille kirjatut kysymykset ja vastaukset keräämällä havaintoja ja korjausehdotuksia valiokunnan jäseniltä (valiokuntakierros). Samoin selkeytetään muutoksenhallintaa lisäämällä vähintään muutospäivämäärä näkyviin.
Käsiteltiin Kaakkois-Suomen piirin kirjelmä Suomen Palloliitolle (KIVA8_Kirjelmä_aluesarjoista
_SPL_LOP, KIVA8_Kuvaliite_alueelliset_sarjat_2014) ja todettiin, ettei kirjelmä aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa Uudenmaan piirin alueella. Kirjelmässä Kaakkois-Suomen piiri esittää
käynnistettäväksi selvityksen alueellisten kilpailujen sarjatoiminnan selkeyttämiseksi, joka asiakirjan laatijoiden mielestä ei nykyisellään kokonaisuutena tue suomalaisen jalkapallon strategisia tavoitteita.
Keskusteluissa kilpailumääräyksistä ja ohjeista todettiin niiden vaativan selkeyttämistä ja valmistelun aikaistamista, jotta seuroilla ja joukkueilla on ajantasaiset tiedot ilmoittauduttaessa sarjoihin. Samoin todettiin yhteisten sääntöjen tarve Uudenmaan ja Helsingin piirien välillä.
Yli-ikäisyyshakemusten osalta todettiin ensisijaisena ohjeena olevan joukkueen pelaamisen
ylemmällä sarjatasolla ja vasta toissijaisena vaihtoehtona hakea poikkeuslupia joukkueen pelaamiseksi nuoremmalla sarjatasolla.
7. Valiokuntatyöskentely
Toimintatapamallien terävöittäminen kilpailuvaliokunnan kokouksissa; esimerkiksi asioiden valmisteluun liittyen informaation välittäminen valiokunnan jäsenille riittävän ajoissa, jotta heille jää
riittävästi aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin. Tällä varmistetaan asioiden valmistelu ennakolta
– ei vasta kokouksissa.

Ajankäyttö rutiiniasioiden käsittelystä suurempiin kokonaisuuksiin edellyttää päätösehdotusten
ja/tai ratkaisuehdotuksien lisäämistä valmisteluaineistoon. Lisäksi sähköpostivalmistelulla voidaan nopeuttaa asioiden käsittelyä.
Otetaan jälleen käyttöön ja päivitetään kilpailuvaliokunnan vuosikello ja kokousrytmitys.
Samoin nostettiin esille muistutuksena, että Futsal pitää olla jokaisen kokouksen esityslistalla,
vaikka aina ei käsiteltäviä asioita olisikaan.
8. Muut esille tulevat asiat
Mäntsälän Urheilijoiden tekemä valitus (KIVA8_MU valitus pisteiden menetyksesta) kilpailupäällikön 2.11.2014 tekemästä päätöksestä hylättiin ja todettiin, ettei päätöksestä ole tämän jälkeen
mahdollista valittaa piirin toimielimissä.
PalloVerkko on kiinni toukokuussa kaksi viikkoa 6.5.2015 alkaen. Asiasta tiedotetaan piirin jäsenseuroja, jotta esimerkiksi nuorten pelaajien vakuutusturva ei vaarantuisi.
Piirihallitus on tehnyt päätöksen, jonka perusteella äänioikeus valiokuntien ja työryhmien kokouksissa on tasavertainen seurojen päätoimisten henkilöiden ja luottamushenkilöiden välillä.
Piirijohtaja muistutti esitysten tekemisestä piirin luottamuselimiin kaudelle 2015 – 2016. Esitysten määräaika on 22.1.2015 klo 09:00. Nykyinen kilpailuvaliokunta toimii uuden valiokunnan
nimittämiseen asti.
9. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 12.1.2015 klo 17:30 Uudenmaan piirin toimistolla.
Keskeisin käsiteltävä asiakokonaisuus on jalkapallon kevätkauden sarja- ja lohkojaot. Asian
valmistelusta vastaa sarjavastaava Tommi Lingman, joka toimittaa alustavan esityksen valiokunnan jäsenille viimeistään perjantaina 9.1.2015.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kilpailuvaliokunnan jäseniä toimikaudesta 2013 – 2014 ja toivotti kaikille
rauhallista Joulun Aikaa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00
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