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KILPAILUVALIOKUNNAN KOKOUS 3 / 2016
Aika:

15.3.2016 klo 17:00

Paikka:

HTJ Vantaan toimipiste; Vernissakatu 1 Vantaa

Läsnä:

Kaj Wiander
Raine Nieminen
Jari Mäensivu
Lauri Jormanainen
Mauri Akkanen
Raimo Konkola
Virpi Orda
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, puheenjohtaja
KP-75, varapuheenjohtaja
VJS
RiPS
HooGee
FC Honka
LePa
sihteeri ilman äänioikeutta

Este:

Ilari Jokirinne
Janne Ranta
Markus Lahtinen
Raine Manselius
Tuomas Nenonen

NuPS
FCFJ
FC Kasiysi
LoPa
OT-77

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:15.
Kokouksen isäntä Raine Nieminen toivotti osallistujat tervetulleiksi HTJ Vantaan toimitiloihin.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen 2/2016 pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Jalkapallo
Koivukylän Palloseura reklamoi Uudenmaan piirin toimistolla tehtyä päätöstä olla
myöntämättä lupaa turnaukselle Karuselliviikonlopun aikana syyskuussa 2016. Kilpailuvaliokunta käsitteli asian ja totesi päätöksen olevan nykyisen ohjeistuksen mukainen. Samalla valiokunta päätti ottaa syvällisempään tarkasteluun turnauslupien rajoitusajankohdat tulevina kausina. Tässä yhteydessä nousivat esille seuraavat vaikuttavat tekijät:
̵
rajoitusajankohtien tarve; turnausten ajoittaminen harjoittelu- / kilpailukaudelle
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̵
̵
̵
̵

ikäluokkarajoitteisuus; tarve 5v / 6v  Karusellit F7, F8, F9, E10, E11
kapasiteetin ja resurssien tasapuolinen jako; seurojen hallinnoimat kentät
seurojen oikeudenmukainen kohtelu
tulovirran siirto piiriltä seuroille?

Tarvittaessa rajoitusajankohdista kysytään kannanotot seuroilta ennen muutoksen
tekemistä.
Tikkurilan Palloseura reklamoi Uudenmaan piirin toimistolla tehtyä tulkintaa olla sallimatta kotiotteluiden pelaamista Helsingin piirin alueella. Tästä asiasta ei löydy yksiselitteistä ohjeistusta piirin sivuilta vaan toiminta on perustunut ”kotipiiri ajatteluun”,
jonka mukaan seurat pelaavat ottelunsa oman piirin kentillä. Tämä toimintatapamalli
on perustunut piirien erilaiseen käytäntöön esimerkiksi erotuomariasettelujen ja erotuomarimaksujen kirjaamisen johdosta. Samoin kaupungit ovat sallineet vain oman
kaupungin joukkueiden pelaamisen kentillään, jolloin ”rajojen yli hyppääminen” ei ole
ollut mahdollista. Tähän kokonaisuuteen on tullut muutos, kun kenttien hallinnointi on
siirretty seurojen / kenttäyhtiöiden vastuulle. Kyseiset tahot myyvät harjoitus- ja pelivuorot niistä maksaville asiakkaille riippumatta joukkueiden kotipaikasta.
Muuttuneessa toimintaympäristössä Kilpailuvaliokunta linjasi tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon siirrettäessä otteluja seuran kotikunnan / luonnollisen toimialueen ulkopuolelle:
̵
kotijoukkue vastaa vierasjoukkueelle mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista
̵
ottelujen siirtäminen kuntien hallinnoimilta kentiltä kenttäyhtiöiden kentille ei
saa johtaa ”kilpavarusteluun” ja sitä kautta hintojen nousuun
̵
olosuhteiden tulee parantua siirryttäessä toimialueen ulkopuolelle (esimerkiksi
pelaaminen halliolosuhteissa talviaikana)
̵
kotikunnan kenttäresurssit rajoittavat pelaamista paremmissa olosuhteissa;
kenttien käyttöaste niin suuri, että kotikunnalla on mahdollisuus tarjota vain
huomattavasti heikompia olosuhteita kuin tilapäisellä kentällä pelattaessa.
5. Futsal 2015 - 2016
Seuraavaan Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokoukseen viedään käsiteltäväksi seuraavat asiat:
̵
miesten Nelonen tuomitaan kaudella 2016 – 2017 kahdella erotuomarilla; tällä
on vaikutusta matkakuluihin ja erotuomaripalkkioihin
o vähintäänkin Nelosen nousuottelut
̵
maalivahdille palautussäännön ikärajaa alennetaan vuodella asteittain siten,
että tavoitteena on sen poistaminen, kun siirrytään LeikkiMaailmasta KaveriMaailmaan (E11 => D12)
6. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailupäällikkö esitteli sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita havainnollistavan PowerPoint-esityksen, jonka valiokunta hyväksyi jatkokäytettäväksi. Samalla valiokunta totesi, että kyseisellä tavalla esitetyt säännöt pitäisi saada joukkueenjohtajille itseopiskelupaketiksi piirin nettisivuille.

7. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 12.4.
Tulevassa kokouksessa käsiteltäviksi aiheiksi nostettiin:
̵
sarjapaikkojen siirrot
̵
E11-sarjan jatkotyöstäminen
̵
yhteisjoukkuesopimusten harmonisointi
̵
kilpailumääräykset 2017 jatkotyöstäminen
̵
aikaisempien kokousten tekemättömät työt
8.

Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.

9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.4.2016 klo 17:00 piirin toimistolla.
Kevään muut kokousajankohdat ovat
- keskiviikko 18.5. klo 17:00 piirin toimistolla (+ mahdollisesti UEFA Europa Liigan finaalin katsominen)
̵
tiistai 14.6. klo 17:00 piirin toimistolla.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.

Vantaalla 18.5.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

