Kilpailuvaliokunta
Aika:
Paikka:

Pöytäkirja 5/2015

maanantai 27.4.2015 klo 17:30
Uudenmaan piirin toimisto, Tavitie 1 Vantaa

Osallistujat:
Kaj Wiander
Mauri Akkanen
Ilari Jokirinne
Raine Manselius
Raimo Konkola
Jari Mäensivu
Raine Nieminen
Virpi Orda
Tuomas Nenonen
Janne Ranta
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, pj
HooGee
NuPS
LoPa
FC Honka
VJS
KP-75
LePa
OT-77
FCFJ
Kilpailupäällikkö, esittelijä

Poissa:
Lauri Jormanainen
Markku Kyyrönen
Markus Lahtinen

RiPS
LEK
FC Kasiysi

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2015 pöytäkirja.
4. Kilpailujärjestelmän (TASO:n) käyttöönottokatsaus
Kilpailupäällikkö piti lyhyen tilannekatsauksen TASO:n käyttöönotosta. Keskeisimpiä havaintoja keväältä 2015
̵
ohjelmiston käyttäjiksi päästiin reilut kuukausi aikataulusta jäljessä ja lisäksi sarjat käynnistyivät noin kaksi viikkoa aikaisemmin kuin oli alkuperin suunniteltu. Tämä lyhensi käyttöönoton valmisteluaikaa noin 1½ - 2 kuukautta.
̵
joukkueiden ja niiden yhteyshenkilöiden tietojen siirtäminen ResultCodesta TASO:on toteutui noin 80% ja näistä tiedoista oli oikein noin 80%. Tästä johtuen noin 400 – 500 joukkueen tiedot olivat puutteelliset, jotka korjattiin tai täydennettiin huhtikuun aikana.
̵
samoin ottelutietojen siirtämisessä ResulCodesta TASO:on kohdattiin yllättäviä haasteita,
jolloin tietojen tarkastamiseen kului kohtuullisen paljon aikaa

̵
̵

myös erotuomareiden tietojen siirtäminen ja päivittäminen uuteen ohjelmistoon vaati suuren työmäärän samanaikaisesti, kun aloitettiin siirtyminen uuteen toimintatapamalliin erotuomariasettelujen suhteen.
tiukasta käyttöönottoaikataulusta johtuen koko kevään ajan on kuljettu kriittisellä polulla ja
tällä hetkellä ollaan saavuttamassa ohjelmiston käytön ensimmäinen vaihe; peruskäyttö
ohjelmisto on varsin monipuolinen ja antaa runsaasti mahdollisuuksia määritellä toimintatavat kilpailun järjestäjän käyttötarpeita vastaaviksi. Tämä vaatii kuitenkin paljon osaamista ja ohjelmiston konfigurointia, jotta kaikki saadaan toimimaan halutulla tavalla. Kyseinen
tekijä ja käyttäjien vähäinen kokemus ovat omalta osaltaan hidastaneet ohjelmiston saamista haluttuun kuntoon.
edellä mainituista tekijöistä johtuen käyttöönotto toteutettiin vaiheittain alkaen kriittisimmistä kokonaisuuksista, jolloin esimerkiksi LeikkiMaailman joukkueiden sisäänkirjautumista viivästytettiin merkittävästi
samoin käyttöönotosta tiedottaminen toteutui jälkijättöisesti, joka luonnollisesti aiheutti
hämmennystä ja tiedonjanoa joukkueiden keskuudessa. Käyttöönoton eri vaiheista pyrittiin kuitenkin tiedottamaan aina, kun se oli mahdollista.
tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa kaikki joukkueet on saatu vietyä järjestelmään ja otteluohjelmat ovat ajan tasalla; järjestelmä toimii peruskäytön osalta.
peruskäyttöönoton viimeistely vaatii vielä pieniä ponnisteluja, jonka jälkeen alkaa ohjelmiston kehittäminen. Kehitettävien / tarkastettavien asioiden lista on kohtuullisen mittava.
̵

̵
̵
̵
̵

5. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 29.4.
Kilpailupäällikkö esitteli laskelman (liitteenä) miesten Kolmosesta kauden 2015 päätteeksi
nousevien ja putoavien joukkueiden määristä. Laskelman runko perustuu miesten Kakkosesta putoavien määrään. Esitys viedään Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi ja se on Uudenmaan piirin kilpailuvaliokunnan kannanotto kaudella 2016 Kolmosessa pelaavien joukkueiden määrästä päätettäessä.
Kilpailupäällikkö esitti sarjojen täydennysmenettelyn kaudella 2015. Periaate täydennyksestä
löytyy piirin nettisivuilta osoitteesta:
http://www.palloliitto.fi/uusimaa/pelitoiminta/jalkapallo/sarjapaikat
ja se sisältää seuraavan tekstin:
Sarjojen täydentäminen
Piiri voi täydentää pelattavia sarjoja nostamalla joukkueita paremmuusjärjestyksessä alemmasta sarjasta ylempään tai tarjoamalla sarjapaikkaa parhaille putoajalle. Täydennysmenettely toteutetaan seuraavasti:
̵
jos alemmalla tasolla on rinnakkaisia lohkoja, tarjotaan paikka ensin järjestyksessä
kolmelle parhaille ” ei nousijalle ”, jonka jälkeen parhaalle putoajalle ja siitä eteenpäin
vuorotellen,
̵
jos alemmalla tasolla on yksi lohko, ensin parhaalle ”ei nousijalle” ja sitten parhaalle
putoajalle, jonka jälkeen vuorotellen,
̵
kuitenkin aina niin, että vähintään yksi putoaa eikä lohkon viimeiseksi sijoittuneelle
säilymistä,
̵
sarjasta kauden aikana luopuneet tulkitaan pudonneiksi.
Paremmuusjärjestys ratkaistaan 1) sijoituksen, 2) eri lohkoissa samoin sijoittuneiden suhteellisten pisteiden perusteella (pisteet/ottelut). Mikäli vertailussa kahdella tai useammalla joukkueella suhteelliset pisteet ovat samat, ratkaisee 1) maaliero, 2) tehdyt maalit, 3) arpa.
Etelä-Länsi liigan organisoinnin ja kehittämisen kokous oli sovittuna huhtikuulle. Kokous kuitenkin siirtyi, koska piirien kilpailupäälliköt oli kutsuttu 11.5. Suomen Palloliittoon käsittelemään kilpailutoiminnan zoomausta tuleville vuosille. Tässä yhteydessä ennakkotiedon perusteella piti saada lisäperusteita myös EL-liigan osalta. Kokous kuitenkin keskittyi pelkästään

zoomaus asiakirjan käsittelyyn eikä tilaisuudesta saatu konkreettisia perusteita piirien toiminnan suunnitteluun. Tästä johtuen päätettiin järjestää alkuperäisen suunnitelman mukainen
kokous Eerikkilässä kesäkuussa Piirijoukkuecupin yhteydessä. Tilaisuuden koollekutsujana
toimii Turun piiri. Tapaamisen päämääränä on ELL:n organisoinnin dokumentointi ja yhteisen
päättävän elimen perustaminen sarjan hallinnoimiseksi.
Jatketaan E11 –ikäluokan yhteissarjan toteuttamisselvitystä Helsinki – Uusimaa yhteistyönä.
Puheenjohtaja esitteli Saksan toimintaa tilastollisessa valossa; hän toimittaa dokumentit asiasta kilpailuvaliokunnan jäsenille.
Kauden 2014 – 2015 futsalkysely on lähetetty seuroille ja joukkueille.
Kilpailupäällikkö muistutti futsalkauden 2015 – 2016 sääntöjen päivittämisestä, jonka määräaika on 30.6.2015.

6. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat määräajan jälkeen saapuneet yli-ikäisyysanomukset:
pojat B17 / Espoon Tikka (Lauri Jääskeläinen)
̵
pojat B17 / FC Loviisa (Liinakaisa Taimioja)
̵
pojat C15 / Askolan Urheilijat (Joni Halonen ja Lauri Kalliojärvi)
̵
pojat C14 / Pakkalan Palloseura (Antti Anttalainen, Oskari Ahokanto ja Eemil Järvinen)
=> Joukkueella rajoite: maksimi kaksi (2) yli-ikäisyysluvan pelaajaa yhtä aikaa kentällä
̵
pojat D13 / Kellokosken Alku (Atte Ikonen)
̵
pojat D13 / Askolan Urheilijat (Jenina Berg)
̵
pojat D12 / Karkkilan Jalkapalloseura (Jere Mutanen, Teemu Laamanen ja Juhani Kangasniemi)
=> Joukkueella rajoite: maksimi kaksi (2) yli-ikäisyysluvan pelaajaa yhtä aikaa kentällä
̵
pojat E11 / EBK (Hanefi Karaman)
̵
pojat F8 / Itä-Vantaan Urheilijat (Oscar Bach ja Talha Wazir)
̵
pojat F8 / FC HIK (Liam Biström)
̵
tytöt TE11 / FC Saukkolan Pallo (Sofia Riuttala)
̵

Kilpailuvaliokunta käsitteli Hyvinkään Palloseuran tekemän esityksen pojat B16 sarjaan haetun yli-ikäisyysluvan perumisesta Sina Parwaresh:n osalta. Valiokunta hylkäsi anomuksen.
Kilpailuvaliokunta totesi, ettei lupia voi muuttaa kesken kevät- / syyskierroksen. Sen sijaan lupia voidaan täydentää tai muuttaa kevätkierroksen jälkeen syksyn sarjojen osalta. Valiokunta
korosti myös määräajoista kiinnipitämisen tärkeyttä; tällä hetkellä joukkueet ja seurat toimivat
varsin väljästi ja anomuksia tulee pitkin kevättä. Tällä on merkittävä työllistävä vaikutus.
Samassa yhteydessä päätettiin tutkia ja selvittää sarjailmoittautumisten porrastamismahdollisuus ja poikkeuslupien maksullisuus.

7. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Päätettiin työnjako kilpailutoiminnan sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tarkastamiseksi seuraavien vastuiden mukaisesti:
kilpailutoiminnan säännöt, määräykset ja ohjeet kokonaikaikki yhdessä
suutena
pelikiellot nuorten sarjoissa
Kaj, Raine N ja Janne
aikarajat ottelujen alkamiselle ja päättymiselle (suositukset) Kaj, Raine N ja Janne
talviolosuhteet (suositukset)
Kaj, Raine N ja Janne
nuorten sarjojen pelikenttien koot ja kenttien olosuhteet
Kaj, Raine N ja Janne
sarjapaikan luovuttamiseen liittyvät määräykset
Kaj, Raine N, Janne ja Markku
yli-ikäisyysmääräysten tulkinnat (pelioikeus aikuisten jouk- Virpi ja Mauri
kueessa, peruminen / muuttaminen, tyttöpelaajat poikien
sarjoissa => automaattisesti oikeus pelata vuotta vanhempana?)
kaksoisedustus samassa seurassa (”K”–merkinnän käyttö) Virpi, Mauri, Tuomas ja Markus
yhteisjoukkueet (lukumäärät, pelioikeus rajoitukset, sopiVirpi, Mauri, Tuomas ja Markus
muksen purkaminen)
farmisopimukset ja yhteistyöseurasopimukset
Lauri, Raine M ja Ilari
pelipassi – korttelipassi – harrastepassi
Tuomas ja Jari
seura- ja harrastejoukkueet samassa sarjassa
Tuomas ja Jari
pelaajarajoitukset harrastesarjoissa
Tuomas ja Jari
Töiden valmisteluaikataulu tarkennetaan tulevissa kokouksissa.
8. Futsal
Tuomas esitteli vuonna 2014 laaditun futsalstrategian. Käytiin lyhyt keskustelu asiasta ja päätettiin jatkaa asian työstämistä.
9. Jalkapallo
Jalkapallon osalta ei ollut varsinaisia käsiteltäviä asioita.
10. Kilpailuvaliokunnan tuloskortti ja budjetti 2016
Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
11. Muut esille tulevat asiat
Todettiin piirien kilpailupäälliköiden pitävän kokoustaan Palloliitossa 11.5. Evästettiin kilpailupäällikköä ottamaan esille piiritason yhteisten peli- ja kilpailusääntöjen tarve sekä LeikkiMaailman rajan tarkastaminen (E11 – D12 vai E10 – E11) aikataulun sallimissa puitteissa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi seuraavan kokouksen oleva sovitun aikataulun mukaisesti torstaina
28.5. klo 17:30 piirin toimistolla ja päätti kokouksen klo 21:40.

Vantaalla 28.5.2015

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
kilpailupäällikkö, sihteeri

