Suomen Palloliiton
Uudenmaan piiri ry
Kilpailuvaliokunta

PÖYTÄKIRJA
1.12.2016

KILPAILUVALIOKUNNAN KOKOUS 10 / 2016
Aika:
Paikka:

7.11.2016 klo 17:00
Uudenmaan piirin toimisto; Tavitie 1 Vantaa

Läsnä:

Kaj Wiander
Raine Nieminen
Ilari Jokirinne
Janne Ranta
Jari Mäensivu
Lauri Jormanainen
Mauri Akkanen
Raine Manselius
Tuomas Nenonen
Virpi Orda
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus
KP-75, kokouksen puheenjohtaja
NuPS
FCFJ
VJS
RiPS
HooGee
LoPa
OT-77
LePa
sihteeri ilman äänioikeutta

Este:

Markus Lahtinen
Raimo Konkola

FC Kasiysi
FC Honka

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen puheenjohtajan toimi kilpailuvaliokunnan varapuheenjohtaja Raine Nieminen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja vahvistettiin edellisen kokouksen 9/2016 pöytäkirja.

4.

Futsal 2016 – 2017
Kilpailuvaliokunta käsitteli Halkian Alun tekemän esityksen saada peluuttaa yli-ikäisiä pelaajia FT15 sarjassa. Joukkueiden vähäisestä määrästä johtuen FT15-ikäluokassa järjestetään kaudella 2016-2017 vain yksi lohko, joka tulkitaan voimassa olevien kilpailumääräysten mukaan kilpasarjaksi. Tämän johdosta Uudenmaan piirin kilpailupäällikkö ei ollut
hyväksynyt joukkueelle yli-ikäisyyslupia, johon tulkintaan HAlku haki muutosta kilpailuvaliokunnalta perusteena muun muassa pelaajien vähäinen määrä ja joukkueen pelaajien
ikärakenne.

Suomen Palloliiton
Uudenmaan piiri ry

Osoite:
Tavitie 1
01450 Vantaa

Puhelin:
+358 9 530 62 60
Email:
etunimi.sukunimi@palloliitto.fi
Kilpailutoiminta: kilpailu.uusimaa@palloliitto.fi

Kilpailuvaliokunta hyväksyi Halkian Alun FT15-joukkueelle poikkeusluvan peluuttaa FT15sarjassa kahta (2) vuonna 2001 syntynyttä yli-ikäistä pelaajaa. Kilpailuvaliokunta totesi,
että kyseessä on joukkueen toiminnan kannalta kriittinen tarve eikä sillä tavoitella kilpailullista etua.
Muut vastaavat anomukset käsitellään kilpailuvaliokunnan asettamassa työryhmässä ja
jokainen tapaus päätetään tapauskohtaisesti.
5.

Jalkapallo 2017
a) Kilpailuvaliokunta käsitteli Suomen Palloliiton alustavat jalkapallon kilpailumääräykset
vuodelle 2017; keskeisimmät muutokset ja/tai muutosesitykset ovat seuraavat:
̵
6§ kohta 10 Taustahenkilöiden rekisteröinti:
Seurojen toimihenkilöiden ja joukkueiden taustahenkilöiden on rekisteröidyttävä
Pelipaikka -rekisteriin. Vain rekisteröidyt henkilöt voidaan merkitä ottelupöytäkirjaan ja vain näillä on oikeus olla teknisellä alueella.
̵
13 § Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti - Yleiset siirtoaikaa koskevat määräykset:
1. Vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava seuralleen, että tulee hakemaan edustusoikeuden muutosta toiseen seuraan
12 §:n mukaisesti on:
o a) ammattilaisella 16.11.–2.9.
o b) amatöörillä ja sopimuksellisella amatöörillä 16.11.–27.2.
̵
14 § Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset - Nuoren pelaajan joukkue
seurassa:
1. Pelaajalla on pelioikeus vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.
4. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen enintään neljä kyseisten joukkueiden edellisissä virallisissa otteluissa pelannutta pelaajaa.
Uudenmaan piirin sarjoissa ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi siirtyä alempaan joukkueeseen enintään:
 11v11 otteluissa 4 pelaajaa
 8v8 otteluissa 3 pelaajaa
 5v5 otteluissa 2 pelaajaa
8. Nuorten sarjan joukkue voi peluuttaa otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka
ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Näillä pelaajilla ei
ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Yli-ikäisiä pelaajia voidaan
nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin.
Joukkueiden tulee ilmoittaa yli-ikäisenä pelaavien pelaajien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaavat sarjan ensimmäisen ottelun.
Kevätkierroksella käytettävien yli-ikäisten pelaajien nimet, enintään kaksi, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9.
Kilpailun järjestäjä voi määritellä sarjakohtaisen käsittelymaksun.
̵
edellä mainitut kohdan Nuoren pelaajan joukkue seurassa tekee tarpeettomaksi
seuraavat Uudenmaan piirin poikkeusluvat: ”Kaksoisedustus samassa seurassa”
ja ”Yli-ikäisyysluvat”. Samoin niillä on vaikutusta ”Yhteisjoukkuemääräyksiin” nuoren pelaajan pelioikeuden osalta.

̵

̵

16 § Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-pelaaja)
1. Tämä pykälä koskee seuraavia sarjoja: Naisten Liiga, Naisten Ykkönen, Veikkausliiga, Miesten Ykkönen, Miesten Kakkonen ja Miesten Kolmonen. Sääntö on
voimassa myös näiden sarjojen joukkueiden Suomen Cupin otteluissa.
2. Ottelupöytäkirjaan merkityistä pelioikeudellisista pelaajista vähintään puolet on
oltava SK-pelaajia, joista vähintään neljän on pelattava ottelussa, poikkeuksena on
Miesten Kakkonen ja Miesten Kolmonen, joissa vähintään viiden SK-pelaajan on
pelattava ottelussa. Kaikkien ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelaajien on oltava pelipaikalla joko kentällä tai vaihtopenkillä.
maininta miesten Kolmosesta esitetään lisättäväksi Suomen Palloliiton kilpailumääräyksiin, koska kaikki piirit ottavat sen käyttöön kaudella 2017. Tällöin ainoastaan erillismääräysten kohta 4 on tarpeellinen:
4. Erittäin painavista syistä Helsinki - Uusimaan kilpailutoiminnon yhteystyöryhmä voi myöntää seuran anomuksesta poikkeusluvan tähän pykälään.
17 § JKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset
JKKI-määräyksistä poistetaan pelaamista koskevat rajoitukset. KKI-pelaajat voivat
pelata oman kuntonsa ja taitonsa mukaan useammassa ottelussa samana päivänä.
Yhteisjoukkuemääräykset 2017 – 2§ Määritelmät ja yleiset määräykset
Yhteisjoukkueen sarjapaikka palautuu automaattisesti kauden jälkeen sille emoseuralle, jolta sarjapaikka Yhteisjoukkueelle aiemmin siirrettiin.
̵

̵

Yhteisjoukkuemääräysten työstämistä jatkaa työryhmä:
 Mauri Akkanen
 Janne Ranta
 Jari Mäensivu ja
 Hannu Kylmäniemi
Päämääränä on ajantasaiset sekä seurojen ja joukkueiden tämän päivän tarpeet
täyttävät määräykset. Samassa yhteydessä pohditaan mahdollisuus muodostaa
yhteisjoukkueita T11/P11-ikäluokissa. Työryhmä tekee esityksen uudistetuista
säännöistä seuraavaan valiokunnan kokoukseen.
b) Kilpailuvaliokunta keskusteli Viking Line Uusimaa Cupin uudistamismahdollisuuksista
Ilari Jokirinteen alustuksen pohjalta. Keskeisimpinä muutostarpeina nähtiin seuraavat
asiakokonaisuudet:
Ottelujärjestelyt
̵
Karsinnat pelataan 4-6 joukkueen lohkoissa. Ideana, että otteluita tulee enemmän,
ja joukkueet voivat hyödyntää niitä valmistautumisessa varsinaiseen sarjakauteen.
̵
Lohkojen runkopäivät ja lohkojaot julkaistaan ilmoitusajan (28.2) päätyttyä.
Ottelumääräykset
Lohkovaihe
̵
pelataan 4 – 6 joukkueen lohkoissa maalis – huhtikuussa
̵
peliaika 2*35 edestakaiset vaihdot
̵
lohkovaiheesta putoaa 2 joukkuetta/ lohko
̵
ottelu voi päättyä tasatulokseen

Cup vaihe
̵
pelataan kesä – elokuussa peliaika 2*45
̵
alemman sarjatason joukkue saa miesten Cupissa kotiottelun kunnes 8 joukkuetta
on jäljellä, naisissa kotietu säilyy finaaleihin saakka
̵
tasoitusrangaistuspotkut käytössä vanhaan malliin. vai ottelun varsinaisen peliajan
päätyttyä?
̵
ei pelata jatkoaikaa, vaan varsinaisen peliajan päättyessä tasan ottelut ratkaistaan
rangaistuslaukauskilpailulla
̵
Loppuottelut pelataan lokakuussa sarjakauden päätyttyä. Tavoitteena tapahtuma
jossa on jotain muutakin ohjelmaa kuin pelit, ja paikkana Myyrmäki Stadion. Loppuotteluiden järjestelyistä vastaa piiri. Voidaan pyytää seuroja myös avuksi kioski,
kuulutus, pallotytöt ja pojat, jne.
̵
Naisten loppuottelu klo 15:00 ja miehet klo 18:00
Palkinnot
̵
Kaikkien osallistujajoukkueiden kesken arvotaan 2 kpl Viking Linen 20 Tukholman
B-luokan risteilyä (naisille 1 ja miesjoukkueille 1).
̵
Voittaja ja häviäjäjoukkueelle jaetaan mitalit (kulta ja hopea). Tämän lisäksi voittajajoukkueelle luovutetaan kiertopalkinto.
̵
Lisäksi voittaja joukkue palkitaan 20 hengen Tukholman B-luokan risteilyllä, johon
sisältyy Buffet-illallinen menomatkalla.
̵
Hävinnyt joukkue palkitaan 20 hengen Tukholman B-luokan risteilyllä.
̵
Palkintoristeily järjestetään pvm viikonloppu ja sille osallistuvat loppuotteluissa pelanneet joukkueet ja se nais- ja miesjoukkueet, joita onnetar suosi arvonnassa.
c) Kilpailuvaliokunta käsitteli pelaajien pelioikeuksia Etelä-Länsi Liigassa, Aluesarjassa,
Ykkösessä ja muissa nuorten sarjoissa. Näiden perusteella kirjattiin seuraavat ikäluokkarajoitukset nuorten sarjoissa jatkotyöstämisen perusteiksi:
ELL-säännöt 2016:
Pelaajamäärät ja vaihtotavat:
̵
Ottelupöytäkirjaan voi merkitä korkeintaan 18 pelaajaa, 8v8 peleissä 16 pelaajaa.
̵
C-poikien ja -tyttöjen -sarjoissa ei ole edestakaista vaihto-oikeutta pl. maalivahti, jonka saa vaihtaa edestakaisin. Avauskokoonpanot on merkittävä ottelupöytäkirjaan.
̵
D-poikien ja -tyttöjen -sarjoissa on edestakaiset vaihdot, jotka on suoritettava
pelikatkon aikana keskiviivan kohdalta.
̵
Poikien sarjoissa joukkueen ottelun kokoonpanossa tulee olla vähintään yhdeksän (9) pelaajaa ko. sarjan ikäluokasta. Tyttöjen sarjoissa sarjan jokaisessa
ottelussa kokoonpanossa tulee olla vähintään seitsemän (7) pelaajaa ko. sarjan ikäluokasta. Laiminlyönti tulkitaan pelikelvottoman pelaajan käyttämiseksi,
mistä seuraa kilpailumääräysten mukainen joukkueen tuomitseminen häviämään ottelun.
ELL-valiokunnan päätös kaudelle 2017:
̵
Tyttöjen C-ikäluokassa jokaisessa ottelussa kokoonpanossa tulee olla vähintään seitsemän (7) pelaajaa C15-C14 -ikäluokasta ja tyttöjen D-ikäluokassa
vähintään seitsemän pelaaja D12-D13 -ikäluokasta.
̵
Poikien 8v8 - sarjoissa joukkueen ottelun kokoonpanossa tulee olla vähintään
seitsemän (7) pelaajaa ko. sarjan ikäluokasta.

Kilpailuvaliokunta päätti, että:
̵
karsinnoissa ja Aluesarjassa rajoitteet ovat samat kuin ELL:ssä
̵
Ykkösessä, Kakkosessa ja muissa sarjoissa ei ole rajoitteita.
d) Uudenmaan piirin lohkojakoesitys miesten Kolmoseen kaudelle 2017:
Lohko 1
Atlantis FC
CLE
EIF/Akademi
EPS
FC Honka/Akatemia
FC POHU
HooGee/2
HPS
LoPa
MPS/Atletico Malmi
Ponnistajat
Tikka

Lohko 2
FC Futura
HIFK/2
I-HK/OMV
KäPa/United
PK-35
PPJ
SexyPöxyt
SibboV
Spartak
TiPS
ToTe
Töölön Taisto

Lohko 3
FC FINNKURD
FC Kontu
HerTo
HyPS
JoKi
LPS
MPS
NJS
PuiU
Reipas
RiPS
TuPS

e) Käsiteltiin erotuomaripalkkioiden ja matkakustannusten maksuperusteita silloin, kun
ottelu siirretään, perutaan tai luovutetaan siten, että siitä aiheutuu erotuomarille haittaa
tai rahallista menetystä tapahtuman johdosta. Päätettiin ottaa asia esille Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnon yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa.
6.

Harrastetyöryhmän esitys turnausohjeistuksen päivittämiseksi
Harrastetyöryhmä teki esityksen turnausten järjestämistä koskevien määräysten lieventämisestä, jonka mukaan turnausten järjestämistä koskevaa rajoitussääntöä tulisi lieventää
seuraavasti:
̵
Elo- ja syyskuuta koskeva turnausten järjestämistä koskeva totaalikielto pitää poistaa
̵
Karuselliturnauksia, oman ikäluokan taitokilpailuja ja Piirijoukkue Cupin ajankohtia
koskeva turnauskielto pitää rajata koskemaan vain sellaisia turnauksia, jotka ovat
piirin tapahtumien kanssa vastaavalle ikäluokalle tarkoitettuja. Jos järjestettävä turnaus ei ole samaa ikäluokkaa koskeva kuin piirin tapahtuma, tulisi turnauslupa lähtökohtaisesti myöntää.
Kilpailuvaliokunta kartoitti reunaehtoja päätöksenteon perusteiksi ja päätti valmistella
asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Asiaa valmistelemiseksi ja vaikutusarvioinnin
tekemiseksi nimettiin työryhmä Raine Nieminen, Raine Manselius ja Lauri Jormanainen.
Uudenmaan piirin kilpailupäällikkö osallistuu työryhmän toimintaan ryhmän määrittämällä
tavalla.

7.

Kilpailutoiminnon nostot
f)

Kilpailupäällikkö esitteli piirien kilpailupäälliköille ja muille toimijoille tehdyn kyselyn
keskeisimmät havainnot, joita olivat seuraavat:

1. Kirjaa yksi kilpailutoimintaan liittyvä asia, joka on jo tällä hetkellä hyvässä tai
erinomaisessa kunnossa (johon ei pitäisi puuttua…)?
+ Moni asia hyvin, mutta mikään ei täydellistä
+ Suuri osa perustoiminnasta, jos/kun ei tempoilla puoleen eikä toiseen
+ Piirien perussarjatoiminnan tarjonta
+ Sarjatoiminnan perusasiat piiri-/aluetasolla alkaa olla kunnossa – riittävästi tasoja
ja oman tasoisia vastustajia
+ Piirin kilpailutoiminta pidetty erossa liiton kilpailutoiminnasta – jatketaan näin
+
+

Tulospalvelu ja erotuomariasettelujärjestelmä (=TASO)
Tulospalvelu ja TASO (kehitystä ei saa pysäyttää tähän – vaatii vielä lisää panostusta)

+
+

Piirin peli-iltasarjat – toki aina kehitettävää
Miesten Ykkönen

2. Kirjaa pari (2) asiaa, jotka viimeisten 2-3 vuoden aikana ovat eniten kehittyneet?
+ Asiantuntevan kilpailuhenkilöstön yhteistyö
+
+
+
+
+
+
+

Yhdessä kehitetyt sarjajärjestelmät alkavat olla kunnossa
Aluesarjojen hoito / kehittäminen kilpailuväen hyvällä yhteistyöllä
Alueellisten sarjojen kehitys
Aluesarjojen tuomat tasot (ELL – aluesarja – piirisarjat / 3 tasoa)
Monipuolistunut tarjonta / osallistumismahdollisuuksia eri tasoilla
Piirien harrastesarjojen kehittyminen
ASM-BSM –poikien ja nyt BTSM-karsinnat talvella

+
+
+
+
+
+
+

TASO-järjestelmä – kaikilla sama, kehittyy koko ajan
TASO – sama järjestelmä kaikilla
TASO ja tulospalvelu
Tulospalvelu ja TASO
Tulospalvelu
Tulospalvelu
TASO

+
+
+

Liiton erotuomaritoiminnon ”suhde” piirien suuntaan
Liiton erotuomaritoiminnon toiminta piirien suuntaan
Erotuomarikoulutus ja –tarkkailu (varmaan piirikohtaista)

+

Olosuhdekehitys

3. Kerro kolme (3) sellaista kilpailutoimintaan liittyvää asiaa, jotka mielestäsi kaipaisivat kaikkein pikaisesti korjausta/kehitystoimenpiteitä
̵
Suomen Cup – uudistus! Lähtöajatus hyvä – toteutus heikko (mm. parilla pelillä +
arvalla lohkovaiheeseen eikä pienillä mahdollisuutta kohdata isoa)
̵
Suomen Cup – uudistuksessa pienet ei saa isoja vastaansa koskaan ja liigajoukkueet pelaavat vielä lohkovaiheessakin selvästi heikompia vastaan eli joutuvat
taas hakemaan kovat vastustajat erikseen
̵
Suomen Cup palautettava todelliseksi Suomen Cupiksi ja kesäkilpailuksi
̵
Miesten Kakkonen – liikaa heikkotasoisia joukkueita
̵
A-poikien SM-sarja
̵
A-poikien Ykkönen (mm. C-lohkoon ilmoittautumalla)

Valtakunnalliset lopputurnaukset – vaikeaselkoiset kiintiöt, säännöt ja niistä päättäminen
Valtakunnalliset lopputurnaukset – säännöt / toteutus / täydentäminen täysi katastrofi tänä vuonna
Nuorten lopputurnausten säännöt (pelaajakehityksen päättämät!?)
JLM-ikäluokissa rehottaa ”villi kilpailutoiminta” – seurat järjestävät suure määrän
turnauksia / miniliigoja yms ja vielä eri säännöillä (mm sarjataulukot) kun viralliset
piirisarjat. Kenen toimintaa oikein pitäisi johtaa / järjestää
̵

̵

̵

̵

̵

Kilpailutoiminnon kokonaisjohtaminen – kilpailuun liittyviä asioita päätetään erikseen ja irrallaan kilpailutoiminnossa, pelaajakehityksessä, seuratoiminnossa, futsalissa jne. jne.
Liiton kilpailutoiminnan, nuorisotoiminnan, pelaajakehityksen ja futsalin ”rajapinnat”
eivät ole kohdallaan (mm. pelaajakehitystoiminnon omat sääntövalmistelut)
Vastuut organisaation sisällä – esim pelaajakehitystoiminto ei yksin voi päättää kilpailujen säännöistä
Liiton tasolla kilpailutoiminnan organisointi tulisi uusia kokonaan – nyt ei ole ketään, jolla esim sarjatarjonta olisi hallussa
Kilpailuihin liittyvä yhteistyö kilpailutoiminnon ja pelaajakehityksen välillä ei toimi
Kaikkien kilpailutoimintaan liittyvien asioiden suunnitelmallista aikatauluttamista /
kalenterointia on lisättävä (mm pelaajakehitystapahtumat ja sarjapelit, jotta ne tukisivat toisiaan)
Sovitusta isompien muutosten yli-vuotisesta voimaan tulosta ei kaikilta osin ole pidetty (haluttu pitää) kiinni – osin liian nopeita ja tempoilevia muutoksia
Päätöksentekojärjestelmä on erittäin hidas, kankea sekä pirstoutunut (ristiriitaisia
päätöksiä)
Tiedottaminen ja viestintä ontuu pahasti – kilpailuun liittyviä asioita päätetään erikseen ja irrallaan
Tiedotus – monelta osin piiri saa tietoa liton päätöksistä yms seurojen kautta –
vastuut tiedottamisesta epäselvät
̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵

Tarvitaan nuorten kilpailutoiminnan kokonaisremontti
Liiton sarjojen sarjaohjelmien aikataulutuksessa vielä tekemistä (alemmaksi)
Liiton nuorten sarjat – olisiko kevät / syksy –rytmitys ja siinä välissä tasonmittaus
kuitenkin parempi? Ja ainakin pitäisi sallia erisuuruiset lohkot (kuten sarjoissa yleisestikin)…
Rajat pois ja kartta käteen sarja- / kilpailutoiminnassa

Valmennuskeskusten ”aktivoituminen” kilpailujen järjestäjäksi (?)
̵

Erotuomaripula
̵

Tarvitaan valtakunnallinen kurinpitäjä / kilpailuvaliokunta
̵

Futsaltoiminta
Futsalkausi liian pitkä
Futsalin rooli edelleen suuri kysymysmerkki
̵

̵

̵

8.

Poikkeusluvat ja anomukset
a) GFT teki anomuksen pelaajasiirtomaksujen poistamisesta kahden pelaajan osalta. Perusteluissaan GFT esitti, että
̵
pelaajat eivät ole pelanneet futsalia kaudella 2015-2016 eikä
̵
seuralla, johon heidän futsalpelioikeus on rekisteröity, ei ole ollut kaudella
2015-2016 futsaljoukkuetta, jossa pelata
Kilpailuvaliokunta hylkäsi GFT:n anomuksen todeten, että molemmilla pelaajilla oli lunastettu pelipassi sekä kaudelle 2015 että 2016 ja heidän futsalpelioikeutensa oli aktivoitu nykyisessä seurassa. Siirtomaksu pidettiin voimassa.

9.

Muut esille tulevat asiat
Kilpailutoiminnon yhteistyöryhmän kokous maanantaina 14.11.2016.
Kilpailupäällikkö muistutti, että Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 15.11.2016 kello 19.00 Keudatalossa, Keskikatu 3 A, 04200 Kerava.

8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.12. erikseen sovittavassa paikassa.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:45.

Vantaalla 1.12.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Raine Nieminen
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

