Kilpailuvaliokunta
Pöytäkirja 2/2015
Aika:
Paikka:

maanantai 23.2.2015 klo 17:30
Uudenmaan piirin toimisto; Tavitie 1 Vantaa

Osallistujat:
Kaj Wiander
Mauri Akkanen
Ilari Jokirinne
Lauri Jormanainen
Raine Manselius
Jari Mäensivu
Virpi Orda
Janne Ranta
Hannu Kylmäniemi
Tommi Lingman

Piirihallitus, pj
HooGee
NuPS
RiPS
LoPa
VJS
LePa
FCFJ
Kilpailupäällikkö, esittelijä
Sarjavastaava, kutsuttuna

Poissa:
Markku Kyyrönen
Raimo Konkola
Markus Lahtinen
Tuomas Nenonen
Raine Nieminen

LEK
FC Honka
FC Kasiysi
OT-77
KP-75

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Vahvistettiin edellisen kokouksen 1/2015 pöytäkirja.
3. Kilpailuvaliokunnan järjestäytyminen
Raine Nieminen valittiin kilpailuvaliokunnan varapuheenjohtajaksi.
Helsinki - Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmään valittiin edustajiksi Kaj Wiander ja
Mauri Akkanen (esitys piirihallitukselle).
4. Jalkapallo
Sihteeri esitteli erotuomariasiantuntija Mika Peltolan työstämien ottelumanuaalien rakenteen.
Manuaalit on jaettu neljään eri kokonaisuuteen: Kolmonen, muut aikuisten sarjat, nuorten kilpasarjat ja nuorten muut viralliset ottelut. Sihteeri jakaa manuaalien luonnokset valiokunnan
jäsenille kommentointia varten, jonka jälkeen piirin toimisto vastaa niiden julkaisemisesta ja
jakamisesta seuroille ja muille tarvittaville tahoille. Kommenttien määräajaksi sovittiin 15.3. ja
jakelu seuroille ja muille tahoille toteutetaan viimeistään 31.3.2015 mennessä.
Kommentointi toteutetaan ”vastaa kaikille” periaatteella. Tätä samaa periaatetta noudatetaan
kaikissa sähköposteilla valmisteltavissa asioissa.

Keskusteltiin E11 -yhteissarjan muodostamisesta yhdessä Helsingin piirin kanssa. Mahdollinen sarjan muodostaminen otetaan esille Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa. Sarja voidaan aloittaa kokeiluluonteisena aikaisintaan syksyllä 2015 ja siihen valittavat joukkueet päättää kilpailuvaliokunta toimiston tekemän esityksen perusteella.
Asia saatetaan tarvittaessa piirihallituksen päätettäväksi. Sarjavastaava Tommi Lingman
muistutti kilpailuvaliokunnan aikaisemmasta päätöksestä, jonka mukaan E11 -joukkueita ei
oteta mukaan D12 tai ylempiin sarjoihin.
Sarjavastaava Tommi Lingman informoi jälki-ilmoittautumistilanteesta ja sarjojen täydennysmenettelystä. Sarjaohjelmat ovat työnalla ja valmistuvat vaiheittain sarja kerrallaan - tässä
vaiheessa jälki-ilmoittautujien mukaanotto riippuu sarjan tekovaiheesta. Sarjat, jotka ovat
valmiit, vaativat pahimmassa tapauksessa koko ohjelman uusimista, kun taas muutamissa
sarjoissa on ”vapaita paikkoja”. Valmiissa sarjoissa joukkueita on mahdollista ottaa jonotuslistalle mahdollisten peruutumisten varalta. Syksyn osalta ilmoittautumiset tulee tehdä 31.5.
mennessä.
Sarjojen täydennysmenettelystä miesten Kolmonen - Nelonen - Vitonen - Kutonen sekä naisten Kolmonen - Nelonen on laadittu kirjallinen dokumentti, jonka kilpailupäällikkö lähetetään
valiokunnan jäsenille perehtymistä varten.
Kilpailupäällikkö esitteli yhteisjoukkuesopimukset 2015 -tilanteen. Sopimusten määrä on jonkin verran lisääntynyt aikaisemmista vuosista. Voimassa olevat yhteisjoukkuesopimukset ovat
nähtävissä Uudenmaan piirin nettisivuilla osoitteessa:
http://www.palloliitto.fi/uusimaa/pelitoiminta/ohjeet-saannot-maksut/piirinyhteisjoukkuemaaraykset/yhteisjoukkueet
Samalla keskusteltiin yhteisjoukkueiden määrästä / ikäluokka sekä säännöistä, jotka ovat erilaisia seura- ja yhteisjoukkueiden osalta.
5. Futsal:
HooGee luopui sarjapaikasta miesten Vitosessa 7.2.2015. Joukkue pelasi nimellä HooGee/Tartan, jonka ottelut sarjassa mitätöitiin.
6. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat yli-ikäisyysluvat:
̵
B16: BK-46 (Jyri Härkänen, Oskar Fagerström)
o joukkueen mahdollinen osallistuminen yläloppusarjaan on rajattu
̵
C14 / Ykkönen: FC HIK (Oliver Nordlund, Tomas Saw Tor Ma)
o joukkueen nousu aluesarjaan rajattu
̵
D13 / Ykkönen: FC Loviisa (William Buddas, Emil Hotti, Rasmus Åminne)
o vain kaksi pelaajaa samanaikaisesti kentällä ja joukkueen nousu aluesarjaan rajattu
̵
D13 / Kolmonen: Akilles (Lucas Blomqvist)
̵
TC15 / Ykkönen: TuPS (Elli Syväjärvi, Riikka Halinen, Neea Hauvala)
o vain kaksi pelaajaa samanaikaisesti kentällä ja joukkueen nousu aluesarjaan rajattu
̵
TD12 / Kakkonen: ACK (Mirva Palm)
̵
TE11 / Taso II: KoiPS (Nelli Keyriläinen)
̵
TE11 / Taso III: KaPy (Sini Helin, Heidi Jämsen, Anna Hietaniemi)
o vain kaksi pelaajaa samanaikaisesti kentällä
Päätettiin käsitellä yhteisjoukkueiden nimikysymystä seuraavissa kokouksissa. Esillä olivat
esim FC KOVA YJ ja FC Lahti YJ -nimet. Suuntaa-antavana linjauksena voisi olla nimen kiinnekohta alueeseen, paikkakuntaan, toimintaan tai seuroihin. Vetovoimainen nimi.

7. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Keskusteltiin EL - liigojen päätöselimen organisoinnin etenemisestä sekä mahdollisten ylä- ja
alaloppusarjojen pelaamisesta. Molempia asiakokonaisuuksia jatkotyöstetään ja niitä käsitellään tarkemmin myöhemmissä kokouksissa.
Käsiteltiin lyhyesti kilpailutoiminnan kehittämisen nostoja ja toimenpiteitä sekä ohjeita ja määräyksiä. Näiden työstämistä jatketaan siten, että kielloista ja rajoituksista pyritään positiiviseen lähestymistapaan (mahdollisuuksiin).
8. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut
9. Kevään kokousaikataulu ja seuraava kokous
Kartoitettiin piirin valiokuntien ja työryhmien yhteiskokouksen ilmoittautumistilannetta valiokunnan osalta su 8.3. Viking Express:llä. Päätettiin käsitellä kilpailuvaliokunnan johtosääntö
ja kilpailuvaliokunnan tuloskortti valiokunnan oman kokouksen aikana.
Päätettiin pitää 6-8 kokousta vuodessa tarpeen mukaisesti. Kokous voidaan kiireellisissä tapauksissa pitää puhelin- tai sähköpostikokouksena valiokunnan enemmistön niin päättäessä.
Kevään kokousajankohtien osalta tehdään kartoitus seuraavan aikataulun mukaisesti:
̵ vko 12 / 13: kokous 4/2015
̵ vko 16 / 17: kokous 5/2015
̵ vko 22 / 23: kokous 6/2015
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20:46.

Vantaalla 3.3.2015
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
sihteeri

