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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 9/2015 pöytäkirja.
4. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Käsiteltiin kilpailuvaliokunnan työryhmien esitysten pohjalta Uudenmaan piirin alueella noudatettavat kilpailutoiminnan 2016 säännöt, määräykset ja ohjeet sekä poikkeusluvat. Uudistettuihin sääntöihin pyydetään lausunnot ainakin pelaaja- ja seurakehitysvaliokunnilta ennen
asian esittelyä piirihallitukselle.
a) Piirin yhteisjoukkuemääräykset
Päätettiin muuttaa yhteisjoukkueita koskevaa sopimusta siten, että yhteisjoukkueiden lukumäärä samassa ikäluokassa nostetaan kolmeen (3) aikaisemman kahden sijasta. Muutoksen
jälkeen sääntö kirjoitetaan seuraavasti: Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi olla korkeintaan kolme (3) kappaletta.

Yhteisjoukkuesopimuksen pelioikeusrajoitteet pidettiin nykyisellään eli pelaajalla on oikeus
pelata kolme (3) ottelua seitsemässä (7) päivässä. Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä
antaa luvan pelata neljä (4) ottelua seitsemässä päivässä.
Edelleen korostettiin, että sopimuksia ei voi purkaa eikä solmia kesken kauden vaan sopimukset on laadittava määräaikaan mennessä.
b) Uudenmaan piirin poikkeusluvat
Yli-ikäisyysmääräysten tulkintaa on tarkennettu kilpailuvaliokunnan aikaisemmissa kokouksissa, joiden perusteella hyväksyttiin seuraavat muutokset ajantasaistettuihin määräyksiin:
̵
luvat on anottava määräaikaan mennessä, jonka jälkeen niistä perittävää maksua korotetaan
̵
luvat ovat kausikohtaisia
̵
lupia ei voi muuttaa kesken kevät- / syyskierroksen. Sen sijaan lupia voidaan täydentää
tai muuttaa kevätkierroksen jälkeen syksyn sarjojen osalta niissä sarjoissa, joissa kevät –
ja syyskierrokset muodostavat omat kokonaisuutensa
̵
luvat ovat joukkuekohtaisia
̵
luvan perusteena on pelaajan ikä – ei hänen taitotaso
̵
kilpailupäällikkö voi myöntää kaksi (2) yli-ikäisyyslupaa / joukkue; useamman luvan myöntämisestä / joukkue päättää kilpailuvaliokunta
̵
tyttöjä koskevat samat säännöt kuin poikia heidän pelatessaan poikien joukkueissa
̵
kahden (2) vuoden yli-ikä ei ole mahdollinen.
Kaksoisedustus samassa seurassa –säännöissä ”K”-merkinnän käyttöä tarkennetaan siten,
että
̵
samassa ikäluokassa seuran ylimmän tason joukkueen pöytäkirjaan ”K”-merkintää ei tarvitse laittaa
̵
pelaaja voi pelata kaksoisedustussäännön puitteissa vain kahdessa joukkueessa / ikäluokka
̵
kaksoisedustusmahdollisuus koskee myös yhteisjoukkueita
̵
säännöstä poistetaan ristiriitaisia tulkintoja aiheuttavat esimerkit
̵
väärinkäyttötapauksissa kilpailupäälliköllä on oikeus peruuttaa kaksoisedustuslupa.
Kaksoisedustus kahdessa eri seurassa säännön osalta todettiin, että joukkueet eivät voi pelata samalla sarjatasolla, vaikka edustaisivatkin eri piirejä.
Uudenmaan piirin harrastesarjoissa pelaajilla pitää olla joko peli-, kortteli- tai harrastepassi
pelaajien oikeusturvan ja kaikkien osapuolien turvallisuuden takaamisen johdosta. Seura- ja
harrastejoukkueiden pelatessa samassa sarjassa noudatetaan samoja velvoitteita pelaajan
edustusoikeuksiin liittyen.
Muilta osin todettiin, että säännöt ovat käyty läpi kilpailuvaliokunnan aikaisemmissa kokouksissa ja ovat näiltä osin ajantasaistettu.
5. Jalkapallo
a) Naisten Nelosen peliaika kaudella 2016
Käsiteltiin tehty aloite naisten Nelosen peliajan lisäämisestä. Aloitteen pohjalta Helsingin ja
Uudenmaan piirin kilpailutoiminnot olivat laatineet kyselyn sarjaan osallistuville joukkueille
laajemman näkemyksen kartoittamiseksi. Laadittu kysely käytiin läpi ja hyväksyttiin lähetettäväksi.

b) Miesten Kutosen peliaika kaudella 2016
Käsiteltiin tehty aloite miesten Kutosen peliajan lisäämisestä. Aloitteen pohjalta Uudenmaan
piirin kilpailutoiminto oli laatinut kyselyn sarjaan osallistuville joukkueille laajemman näkemyksen kartoittamiseksi. Laadittu kysely käytiin läpi ja hyväksyttiin lähetettäväksi.
c) E11-ikäluokan yhteinen sarja
Kilpailuvaliokunta päätti selvittää mahdollisuudet sarjan toteuttamiseksi jo kaudella 2016 ja
päätti jatkaa valmisteluja ”E11-aluesarjan” toteuttamisvaihtoehtojen kartoittamiseksi. Valmistelutyöhön otetaan mukaan pelaajakehitysvaliokunta ja asiasta laaditaan yhteinen esitys piirihallitukselle vielä vuoden 2015 aikana.
”Aluesarjalla” vastataan joukkueiden esittämään kysyntään, joiden perusteella piireillä ei ole
tällä hetkellä tarjota riittävän tasokkaita otteluja ikäluokkansa kovimmille / tasokkaimmille
joukkueille. Useat joukkueet perustetaan tänä päivänä jo 6-7 -vuotiaille, joten monella on takana jo viiden vuoden säännöllinen harjoittelu. Joukkueet hakevat keinolla tai toisella tasoaan
vastaavia otteluita ja siksi ovat lähteneet virittelemään omia kuvioitaan. Tämän seurauksena
eri seurat ovat järjestäneet omia sarjojaan, jolloin piirien mahdollisuudet vaikuttaa niiden järjestämiseen ja hallinointiin ovat merkittävästi vähäisemmät.
”Aluesarjan” kehittämisessä otetaan huomioon ainakin seuraavat reunaehdot:
̵ noudatetaan Kaikki Pelaa -sääntöjä
̵ päämääränä on tarjota tasaisia otteluja osallistuville joukkueille
̵ sarjassa ei julkaista sarjataulukoita
̵ sarjaan otetaan 8/12/16 joukkuetta, jolloin jokaiselle joukkueelle tarjotaan 9 – 11 ottelua
keväällä ja syksyllä; kaikki eivät välttämättä pelaa kaikkia vastaan
̵ sarjasta ei nousta eikä pudota mihinkään, mutta sijoituksella voi olla vaikutusta esimerkiksi seuraavan kevään D12 –karsintoihin osallistumiseen
̵ sarjan suunnittelussa otetaan huomioon jalkapallokauden 2015 kyselyn tulokset ja havainnot.
d) Palautekysely jalkapallokaudesta 2015
Kilpailupäällikkö esitteli lyhyesti piirin nuorten sarjoissa kaudella 2015 pelanneille joukkueille
lähetettävän kyselyn rakenteen ja sisällön.
e) Nuorten sarjojen lopputurnaukset 2016
Keskusteltiin nuorten sarjojen lopputurnauksista, joiden järjestäminen aloitetaan jalkapallokaudesta 2016 alkaen.
6. Futsal 2015 - 2016
Ei käsiteltäviä asioita.
7. Poikkeusluvat ja anomukset
Ei käsiteltäviä poikkeuslupia eikä anomuksia.
8. Muut esille tulevat asiat
Isännän Ääni seminaari järjestetään Lahdessa 5. – 6.2.2016.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous 11/2015 pidetään tiistaina 1.12. klo 17:30 piirin toimistolla.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo
21:40.
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