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Uudenmaan piirin toimisto
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Poissa:
Kati Airaksinen
Mika Kottila
Tuomas Nenonen
Leena Neuvonen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
- Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja tehtiin siihen tarvittavat korjaukset
3. Lohkojaot syyssarjoille
- Hyväksyttiin syksyn sarjojen sarjapaikat ja lohkojaot
4. Etelä-Länsi-liigat
- Vahvistettiin, että Uudenmaan piiri on kaudella 2014 Etelä-Länsi-liigoista vastaava piiri
- Samalla ehdotetaan muille piireille, että kaudelle 2014 saataisiin sarja myös TC14 ikäluokkaan sekä pyritään lisäämään kyseisten sarjojen näkyvyyttä nettisivuillamme.
5. Sarjatoiminnan aikataulu ja siinä huomioitavat asiat
- Pyritään kartoittamaan mahdollisuutta, että saadaanko kunnilta ja seuroilta kesäkauden
kenttävuorot aikaisemmin, jolloin on myös mahdollista saada tehtyä sarjat aikaisemmin
valmiiksi ja julkaistua.
6. Käydään mahdollisesti läpi kesken jääneiden asioiden läpikäyntiä
- Käytiin läpi poikkeuslupia (liite 2)
- Hyväksyttiin TD13 FC Wild/NuPS YJ2 sopimuksen päättäminen kyseisen joukkueen luovuttua syksyn sarjasta

-

-

Hyväksyttiin Martin Sudet/YJ joukkueen sarja siirto PC14 Kakkosesta PC15-14 7v7 sarjaan
Ei myönnetty lupaa FC Espoolle perustaa uutta YJ2 joukkuetta PC14 ikäluokkaan
Esitetään yhteiselle Uusimaa/HKI työryhmälle, että kaudella 2014 pelataan yhteiset sarjat
PC15 kaikilla tasoilla. Sekä ehdotetaan yhteistä KKI-55 sarjaa.
Ei otettu mukaan Kaakon piirin joukkuetta PC15 ikäluokan alemmalle tasolle, mutta esitetään piirihallitukselle pohdittavaksi, miten yhteistyötä Kaakon piirin kanssa kehitetään
Ei myönnetty poikkeuslupaa SibboV:n A-junioreiden 3 div pelaajalle pelata FCFJ:n P9497 7v7 sarjan joukkueessa, vaan esitetään, että halutessaan pelata FCFJ:n mukana, siirtäisi
edustusoikeuden kokonaan sinne.
Myönnettiin PC15 ikäluokassa EIF:stä BK-46 seuraan siirtyneille kolmelle pelaajalle kaksoisedustuslupa pelata myös vanhassa EIF joukkueessa.
TC14 ikäluokassa hyväksyttiin RaKe/RiPS YJ joukkue sopimukseen mukaan myös seura
JoKi ja muutettiin nimeksi RaKe/YJ

7. Muut esille tulevat asiat
- Päätettiin esittää piirihallitukselle lisätyöntekijän palkkaamista Kilpailu- ja Erotuomaritoimintoon.
- Perusteluina molempien toimintojen kasvanut työmäärä, jolloin nykyisille työntekijöille
kohdistunut kohtuuton määrä ylityötunteja. Toimihenkilöillä kuluu valtaosa työpäivästä
sähköpostien läpikäymiseen ja puhelimessa asioiden hoitoon, jolloin sen hetkisiin ajankohtaisiin työtehtäviin jää liian vähän aikaa, jolloin painetta ylitöihin syntyy. Näitä kertyneitä
ylityötunteja joudutaan mahdollisuuksien mukaan pitämään vapaina pois, joka taasen aiheuttaa ison määrän töitä sähköpostiin odottamaan paluuta, jolloin niiden purkaminen aiheuttaa sitä, että ajankohtaisille työtehtäville ei jää silloinkaan riittävästi aikaa hoitaa niitä
ilman paineita uusiin ylitöihin. Lisähenkilö mahdollistaisi toimintojen kehittämistä ja poistaisi tarvetta ylitöihin, jolloin toiminnot pyörisivät kokoajan, vaikka joku lomien tai muun
syyn takia olisi poissa. Kilpailupuolella olisi mahdollista enemmän valvoa pelitoimintaa ja
tuomaripuolella enemmän resurssia uusien tuomareiden kouluttamiseen, joista jatkuvaa
puutetta.
8. Seuraava kokous
- Päätettiin pitää seuraava kokous ti 10.9 klo 17.30 piirin toimisto
9. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50
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