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SUOMEN PALLOLIITON
UUDENMAAN PIIRI RY

PÖYTÄKIRJA

PIIRIHALLITUS 7/2011
Aika
Paikka

Tiistai 20.9.2011 kello 18.00
Piirin toimisto, Osmankäämintie 5, Vantaa

Osallistujat

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

puheenjohtaja 17.20-, 5-13
varapuheenjohtaja, pj:na 1-4
estynyt

Matti Räisänen
Eija Kakko

piirijohtaja
sihteeri / jäsenpalvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toteaa päätösvaltaisuuden.
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 6/2011 kokouksen pöytäkirja.
4. Taloudellinen tilanne
Merkittiin tiedoksi päivän saldot, saatavat ja ostovelat sekä kustannuspaikkaraportti 8/2011.
Päätettiin, että seurojen 31.8. mennessä erääntyneet piirin saatavat on maksettu tai niistä on tehty piirin
hyväksymä maksusopimus, jotta seura voidaan hyväksyä futsal-sarjoihin.
5. Katsaus
Puheenjohtaja ja piirijohtaja pitivät katsauksen ajankohtaisista asioista.
6. Uudet seurat
FC Kyhää Jo (FC Kyjo)
Hanko Futsal Club ry

Vantaa
Hanko

Päätettiin esittää liittohallitukselle jäsenanomuksien hyväksymistä.
7. Uuden seuran takuumaksu
Piirijohtaja esitteli uuden seuran takuumaksuasiaa. Päätettiin ottaa takuumaksu käyttöön liitteen mukaan
välittömästi.
8. Alueelliset liittovalmentajat
Puheenjohtaja ja piirijohtaja esittelivät Palloliiton suunnitelman alueellisten liittovalmentajien
palkkaamiseksi. Todettiin liitteen mukaan Uudenmaan esittämä toimintamalli 2 sopivammaksi.
9. Viestintä
Piirijohtaja esitteli viestintäuudistuksen tilanteen. 90-min julkaisualusta on viimeistelyä vaille valmis.
Asiasta tiedotetaan laaja-alaisesti.
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10. Harjoituskeskus
Todettiin, että yleisen taloustilanteen johdosta harjoituskeskushanke on vaarassa hidastua.
11. Valiokunta-asiat
Merkittiin tiedoksi Koulutus- ja seurakehitystyöryhmän pöytäkirja 2/2011.
Kaj Wiander ilmoitti eroavansa kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä sekä kilpailutyöryhmän
jäsenyydestä. Piirihallitus myönsi eron. Kurinpitovaliokunnan valittu varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajana. Mikäli hän ei ole halukas puheenjohtajaksi, nimetään uusi puheenjohtaja.
Kilpailutyöryhmä ja Helsingin ja Uudenmaan piirien kilpailun yhteistyöryhmä tuovat seuraavaan
kokoukseen esityksen uuden / uusien jäsenten nimeämisestä. Hallitus voi tarvittaessa pitää
nimeämiskokouksen sähköpostikokouksena.
Päätettiin valmistella kaikkien valiokuntien ja työryhmien yhteiskokousta vuoden 2012 syksyllä.
12. Muut asiat
Käsiteltiin kilpailupäällikön sijaistamisasiaa. Päätettiin, että kilpailupäällikön ollessa estynyt liiton
rangaistussääntöjen 4 § 1. mukaan kilpailupäällikön sijaisella tai esimiehellä on oikeus tehdä
rangaistusmääräysten mukaisia rankaisupäätöksiä.
Todettiin, että Palloverkon toimii edelleen puutteellisesti.
Myönnettiin anomuksesta piirin hopeinen ansiomerkki nro 114 Timo Muttoselle (EsPa).
Keskusteltiin Suomen Cup 2012 piirille esitetyistä toimenpiteistä. Todettiin, että piirillä ei ole
mahdollisuutta sitoutua olosuhteiden järjestämiseen.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kari Uotila
puheenjohtaja

Kaj Wiander
varapuheenjohtaja

Eija Kakko
sihteeri

