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SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 1/2012
Aika

Tiistai 24.1.2012 kello 18.00

Paikka

Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Matti Räisänen
Eija Kakko

piirijohtaja
sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

estynyt

estynyt
AS:n varajäsen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 10/2011 kokouksen pöytäkirja.
4. Katsaus
Käytiin puheenjohtajan ja piirijohtajan johdolla läpi ajankohtaiset asiat.
Piirijohtaja toi tiedoksi FC Hongan pyynnön pitää Hongan liigapelien ajat vapaana muista peleistä
Espoon alueella. Todettiin, että toive pyritään huomioimaan pelien asettelussa mahdollisuuksien
mukaan.
Merkittiin tiedoksi Omnipress Oy:n tiedonanto koskien 90 min –lehden tilausmaksun
arvonlisäverollisuuden muutosta. Vaikutus on huomioitu jo 2012 budjetissa.
5. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat.
Todettiin EIF:n, LoPa:n ja HaNa:n pitkittyneet ja jatkuvat maksuvaikeudet. Todettiin yksimielisesti, että
seurojen maksuvelvoitteiden hoitamattomuus estää sarjoihin osallistumisen, mikäli asioita ei pystytä
hoitamaan kuntoon määräaikaan mennessä. Piirijohtaja toimittaa seurojen hallituksille tiedon
puheenjohtajiston nimissä.
6. Ansiomerkkiasiat
Päätettiin myöntää Tommi Lingmanille piirin hopeinen ansiomerkki nro 123.
7. Eroavat seurat
Espoo Hawks ry
Hyvinkään Pallopedot ry
Football Club Buster ry
Grillin Palloseura ry

Espoo
Hyvinkää
Espoo
Karkkila

2
Päätettiin anomuksesta esittää liittohallitukselle eron myöntämistä.
Merkittiin tiedoksi Football Club Honka ry:n nimenmuutos FC Honka ry:ksi.
8. Piirijohtajien ja liiton johdon tapaaminen
Esityslistaa ei ollut vielä tiedossa. Merkittiin tiedoksi, että tapaaminen järjestetään Turussa.
9. Harjoituskeskus
Piirijohtaja esitteli harjoituskeskuksen suunnitelmatilanteen. Todettiin, että piirihallituksella on valmiudet
edetä esiaiesopimuksen tekemiseen. Tarvittaessa voidaan pitää sähköpostikokous.
Piirijohtaja toi tiedoksi, että piiri toimiston yhteyteen vuokrataan lisätilaa varastotilaksi.
10. Valiokunta-asiat
Ei ollut.
11. Muut asiat
Piirijohtaja toi tiedoksi Helsingin piirin anoman turnausluvan. Turnaus on suunniteltu pidettäväksi
Karuselli-turnausviikonloppuna. Todettiin, että selvitetään mahdollisuutta siirrättää ajankohtaa. Todettiin
myös, että piirin ohjeistusta turnauskieltoajankohdille on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti.
Piirijohtaja esitteli Mäntsälän Urheilijoiden tarkistuspyyntöä koskien Kuusysin toimintaa pelaajasiirroissa.
Merkittiin tiedoksi Kuusysin vastine. Todettiin, että piirijohtaja laatii Kuusysille huomautuksen eettisten
pelisääntöjen noudattamatta jättämisestä ja kehotuksen jatkossa sinettiseurana toimia ohjeistuksien
mukaan. Todettiin, että Kuusysin edustaja ei voi toimia piirijoukkuetoiminnassa, mikäli seura ei sitoudu
toimimaan eettisten pelisääntöjen mukaan. Todettiin myös, että luottamuselinten johtosääntöihin lisätään
kohta, jossa luottamushenkilöiltä vaaditaan sitoutumista piirin sääntöihin ja periaatteisiin. Muutos
toteutetaan 2013 toimikauden alkuun mennessä.
Harri Metsänen ei osallistunut yllä olevan asian käsittelyyn.
Merkittiin tiedoksi EEK:n ja KUJEK:n kannanotot viime kokouksessa käsiteltyyn
erotuomaripalkkiokorotusasiaan. Todettiin, että edellisessä kokouksessa käsitellyt perustelut pätevät
edelleen. Palkkiota ei voi korottaa kesken sopimuskauden.
Merkittiin tiedoksi, että piirin huoltajana ansiokkaasti toimiva Pertti Mäkelä jää eläkkeelle tehtävästään,
joten piirijohtajan on käynnistettävä rekrytointi asian hoitamiseksi.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.
Vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri

