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SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 2/2013
Aika

Torstai 21.2.2013 kello 18.00

Paikka

Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat

Kari Uotila
Kaj Wiander
Mikko Bergman
Seppo Koivuporras
Matti Kumpulainen
Harri Metsänen
Ari Siponen
Pasi Lod
Markku Sandström
Hans Stubbe
Leena Ståhl

puheenjohtaja

Matti Räisänen
Eija Kakko

piirijohtaja / esittelijä
jäsenpalvelupäällikkö / sihteeri

estynyt
estynyt
Siposen varahenkilö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
Vietettiin hiljainen hetki Helsingin piirin erotuomariasiantuntija Ari Nybergin muistolle.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
3. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin 1/2013 kokouksen pöytäkirja.
4. Katsaus
Wiander kertoi liittohallituksen kokouskuulumisia.
Piirijohtaja piti ajankohtaiskatsauksen toimiston asioista.
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän taloudellinen tilanne. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan taantumasta
huolimatta tyydyttävä.
6. Henkilöstöasiat
Piirijohtaja esitteli 1.4. tulevat tes-korotukset.
Piirijohtaja esitteli Toni Räisäsen sivutoimianomuksen koskien KoiPS:n Fortum-tutorointia. Hyväksyttiin
esityksen mukaan. Lod jääväsi itsensä ja piirijohtaja poistui käsittelyn ajaksi.
Päätettiin kilpailupäällikön sairauslomasijaisuuden korvaamisesta liitteen mukaan.
Mahdolliset pitkien sairauslomien tuuraamiset on pyrittävä sopimaan etukäteen.
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös
Piirijohtaja esitteli tilinpäätöksen 2012. Hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle ja päätettiin esittää
tuloksen kirjaamista lisäämään omaa pääomaa.
Piirijohtaja lähettää maaliskuun alussa toimintakertomuksen kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi.
8. Jäsenseura-asiat
Ei ollut.
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9. Piirin luottamuselimet
Merkittiin tiedoksi täydennetyt tiedot.
Päätettiin, että piirihallituksen kokouksiin kutsutaan myös piirihallituksen ulkopuoliset, piirin alueen
liittohallituksen ja valtuuston jäsenet.
10. Ansiomerkkiasiat
Päätettiin myöntää:

Harri Metsänen, 50 v

piirin standaari nro 41

Merkittiin tiedoksi viime kokouksessa uudistetut piirin ansiomerkkisäännöt.
11. Valiokunta-asiat
Merkittiin tiedoksi 10.3. luottamuselinten yhteiskokouksen ohjelma.
Todettiin taas, että piirin luottamuselinten kokousten pöytäkirjat on sopimuksen mukaisesti valmistuttava
mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kuitenkin viikon sisällä kokouksesta.
12. Harjoituskeskus
Piirijohtaja esitteli harjoituskeskusnäkymiä. Valtuutettiin piirijohtaja ja puheenjohtajisto selvittämään
mahdollisuuksia seuraavaan kokoukseen.
13. Muut asiat
Sandströmin aloitteesta keskusteltiin sarjojen ilmoittautumisten kokonaisaikataulutuksen ongelmista.
Valtuutettiin kilpailutyöryhmä ja henkilökunta selvittämään mahdollisia kehitysmahdollisuuksia.
Keskusteltiin piirihallituksen mahdollisesta koulutusmatkasta 16.-17.7. naisten EM-kisoihin.
Piirijohtaja laittaa sähköpostitse lisäinformaatiota lähipäivinä.
Keskusteltiin ja ”näytettiin vihreätä valoa” henkilökunnan syksyn koulutus/virkistysmatkaan.
Käsiteltiin JäPS:n vastine koskien kilpailutyöryhmän päätöstä. Todettiin, että kilpailutyöryhmän päätökset on
tehty sääntöjen ja määräysten mukaisesti, joten vastine ei aiheuta toimenpiteitä.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.

Kari Uotila
Puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri

