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SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 1/2009
Aika
Paikka

Tiistai 3.2.2009 kello 18.00
Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Matti Räisänen
Eija Kakko

piirijohtaja
sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

18.15-21.00, kesken 8
estynyt

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 10/2008 kokouksen pöytäkirja.
4. Katsaus
Puheenjohtaja piti katsauksen liittohallituksen kokouksesta.
Piirijohtaja piti katsauksen ajankohtaisista asioista.
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä vuoden 2008 alustava tulosennuste.
6. Henkilöstöasiat
Merkittiin tiedoksi Piia Pesosen irtisanoutumisilmoitus.
Päätettiin muuttaa jäsenpalvelusihteeri Niina Oksmanin työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi
ja myöntää hänelle palkankorotus esityksen mukaan 1.3. alkaen.
Päätettiin nimittää koulutussihteeri Tommi Lingman kilpailusihteeriksi ja myöntää hänelle palkankorotus
esityksen mukaan 1.4. alkaen.
Valtuutettiin piirijohtaja rekrytoimaan uusi koulutussihteeri mahdollisimman pian.
Valtuutettiin piirijohtaja palkkaamaan määräaikainen lisenssitarkastaja kilpailukauden ajaksi.
7. Uudet ja eroavat seurat
Eroanomus:
Pitkäjärven Miesten Pallo Seura ry
Espoo
Päätettiin anomuksesta esittää SPL:n liittohallitukselle eron myöntämistä
Uudet:
Kirkkonummen Urheilijat ry (KirkU)

Kirkkonummi
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FC Wild
Kirkkonummi
Päätettiin esittää liittohallitukselle hyväksyttäväksi, kunhan ovat rekisteröityneet ja liittymis- ja
jäsenmaksut on hoidettu.
Pallokerho-35 Vantaa (PK-35 Vantaa) Vantaa
Päätettiin, että PK-35 Vantaan jäsenanomus jätetään toistaiseksi hyväksymättä. Todettiin, että ennen
mahdollista jäseneksi hyväksyntää vaaditaan lisäselvityksiä koskien yhdistyksen oikeustoimikelpoisuutta,
toimintamahdollisuuksia, sekä uuden yhdistyksen vaikutuksista Vantaan kaupungin nykyisten
jalkapalloseurojen avustuskysymyksiin sekä harjoitus- ja peliolosuhteisiin. Lisäselvityspyynnöt tehdään
pikimmiten. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Asian tiedotusvastuu on piirijohtajalla.
8. Luottamushenkilöorganisaatio 2009
Nimettiin valiokunta- ja työryhmien jäsenet liitteen mukaan.
9. Kevään kokousajat
Päätettiin hallituksen kevään kokousajankohdat: 3.3., 31.3. + kevätkokous klo 19, 12.5. ja 9.6.
Kevätkokouksen yhteydessä hallituksen kokous alkaen klo 17, toimistolla pidettävät kokoukset alkaen
klo 18.
10. Kutsu
Merkittiin tiedoksi TUL:n Suur-Helsingin piirin 90 v juhlakutsu. Puheenjohtaja edustaa piiriä tilaisuudessa.
11. Muut asiat
Merkittiin tiedoksi Helsingin piiriltä saatu tieto, että Masalan Kisalla on heille maksurästi. Päätettiin olla
yhteydessä MasKi:n puheenjohtajaan asiasta ja ilmoittaa, että maksurästi estää osallistumisen
Uudenmaan piirin sarjoihin.
Piirihallituksen päätöksen mukaan seuran sarjailmoittautumisia ei voida hyväksyä, mikäli seuralla on
kilpailutoiminnasta aiheutuneita maksurästejä tai jäsenvelvoitteet hoitamatta. Päätös koskee liittoa,
piirejä, muita jäsenseuroja ja kuntia sekä piirihallituksen erikseen päättämiä yhteisöjä.
Merkittiin tiedoksi Espoon Erotuomarikerhon kirje, jossa pyydetään laatimaan selvitys piirin
suunnitelmista hallinnoida erotuomaripalkkioiden maksatusta. Päätettiin vastata pyyntöön.
Merkittiin tiedoksi Espoon Erotuomarikerhon koulutusavustuspyyntö koskien kannettavan tietokoneen
hankintaa. Päätettiin hankkia piirille kaksi kannettavaa tietokonetta erotuomarikoulutusta varten. Päätös
toimitetaan kaikille erotuomarikerhoille.
Merkittiin tiedoksi Espoon Erotuomarikerhon tilavuokra-avustuspyyntö. Päätettiin siirtää asia
käsiteltäväksi Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmälle. Työryhmän esitys tuodaan päätettäväksi
seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Merkittiin tiedoksi Itä-Suomen piirihallituksen esitys liiton sääntöihin koskien liittokokousta.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.30.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri

