Suomen Palloliiton
Uudenmaan piiri ry
Kilpailuvaliokunta

PÖYTÄKIRJA
14.9.2016

KILPAILUVALIOKUNNAN KOKOUS 8 / 2016
Aika:
Paikka:

14.9.2016 klo 17:00
Uudenmaan piirin toimisto; Tavitie 1 Vantaa

Läsnä:

Kaj Wiander
Raine Nieminen
Ilari Jokirinne
Jari Mäensivu
Lauri Jormanainen
Raine Manselius
Tuomas Nenonen
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, puheenjohtaja
KP-75, varapuheenjohtaja
NuPS
VJS
RiPS
LoPa
OT-77
sihteeri ilman äänioikeutta

Este:

Janne Ranta
Markus Lahtinen
Mauri Akkanen
Raimo Konkola
Virpi Orda

FCFJ
FC Kasiysi
HooGee
FC Honka
LePa

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja vahvistettiin edellisen kokouksen 7/2016 pöytäkirja.

4.

Kilpailupäivät 6. – 7.9.2016 – palaute
Havaintoja nuorten lopputurnauksista 2016 ja ajatuksia tulvaisuudesta
SPL:n nuorisopäällikkö Marko Viitanen esitti palautteen vuoden 2016 lopputurnauksista
tehdyn kyselyn perusteella. Sen mukaan:
- osallistuneet joukkueet olivat pääosin tyytyväisiä turnausjärjestelyihin
- osallistuneiden joukkueiden lukumäärät / Pojat
Kai Pahlman –lopputurnaus
28. - 31.7.
16
SPL -lopputurnaus PC15 taso 2
29. - 31.7.
11
SPL -lopputurnaus PC14 taso 1
12. - 14.8.
16
SPL -lopputurnaus PC14 taso 2
5. - 7.8.
16
SPL-lopputurnaus PD13 taso 1
29. - 31.7.
16
SPL -lopputurnaus PD13 taso 2
29. - 31.7.
12

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

̵

osallistuneiden joukkueiden lukumäärät / Tytöt
Laura Kalmari –lopputurnaus
SPL -lopputurnaus TC15 taso 2
SPL -lopputurnaus TC14 taso 1
SPL -lopputurnaus TC14 taso 2
SPL -lopputurnaus TD13 taso 1
SPL -lopputurnaus TD13 taso 2
̵

̵
̵
̵
̵

28. - 31.7.
5. - 7.8.
5. - 7.8.
8. - 10.8.
29. - 31.7.

16
16
6
12
10

vaikka ajankohtaa pidettiin hyvänä, niin haasteena oli saada joukkueita tiettyihin
sarjoihin ja yksi sarja (TC15 taso 2; Oulu) jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän johdosta
eri toimijoiden (SPL – piirit – järjestävät seurat) vastuita on selkeytettävä
vuoden 2017 ajankohdat ja paikat on päätettävä mahdollisimman aikaisin; turnausjärjestäjähaku marraskuussa ja päätökset järjestäjistä joulukuussa 2016
osallistumishalukkuus selvitetään jo ennen sarjakauden alkua sarjoihin ilmoittautumisten yhteydessä
eri sarjojen osallistumisoikeuksia pohditaan.

Respect Suomen Cup 2017
SPL:n kilpailutoiminnon päällikön Petteri Lindblomin johdolla käsiteltiin havaintoja Suomen
Cupin uudistuksesta kaudelle 2017. Käsittelyssä esille nousseita asioita:
- muutosprosessin läpiviennissä ”kentän ääntä” kuultiin varsin hatarasti
- muutos on toteutettu ylimmillä sarjatasoilla pelaavien joukkueiden ehdoilla; alemmilla sarjatasoilla pelaavilla joukkueilla on vain vähäinen mahdollisuus päästä loppupeleihin saakka
- alemmilla sarjatasoilla pelaavien joukkueiden on jatkossa lähes mahdotonta kohdata Suomen ylimpien sarjatasojen joukkueita; yksi ”cupin suola” häviää muutoksen myötä
- Miesten Kakkosessa pelaavien joukkueiden, jotka ansaitsevat lohkovaiheen paikat
sarjasijoitusten perusteella, tietyn vaiheen otteluista tulee tarpeettomia ja cupiin
osallistuvien joukkueiden kannalta epäoikeudenmukaisia. Näiltä osin cup-järjestelmä vaatii jatkojalostusta
- uudistetusta cup-kilpailusta kerätään kokemuksia ja niiden perusteella toteutetaan
tarvittavat muutokset tuleville kausille.
Sääntöjen harmonisointi
SPL:n ja piirien kilpailumääräysten, sääntöjen ja ohjeiden harmonisointia varten on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on yhdenmukaistaa eri toimijoiden käytäntöjä siinä määrin kuin se alueiden erityispiirteet huomioiden on mahdollista. Työryhmään kuuluvat:
- SPL:n kilpailutoiminnon päällikkö Petteri Lindblom
- Itä-Suomen piirijohtaja Pekka Ojala
- Tampereen piirin kilpailupäällikkö Jouni Pihlaja ja
- Uudenmaan piirin kilpailupäällikkö Hannu Kylmäniemi.
Työn perustaksi Niko Kauppinen on selvittänyt Palloliiton piirien poikkeuslupien erityismääräyksiä ja laatinut niistä koosteasiakirjan ”Piirien erillismääräykset”. Kilpailupäällikkö
jakaa asiakirjan valiokunnan jäsenille.

TASO-prosessit ja niiden kehittämisen kartoitus
Uudenmaan piirin kilpailupäällikkö piti tilannekatsauksen TASO-kilpailuhallintajärjestelmän
kehittämisestä sekä prosesseista, joita on tällä hetkellä listattuna reilut 30 kappaletta. Ne
jakautuvat seuraaviin aihealueisiin:
1. Seuratietojen hallinta
2. Joukkuetietojen hallinta
3. Pelaajatietojen hallinta
4. Sarjatoiminta
5. Otteluohjelmien hallinta
6. Erotuomaritoiminta
7. Kurinpito ja vastalauseet
8. Muut kokonaisuudet; muun muassa
- Turnausluvat & turnauskalenteri
- Kilpailusäännöt, määräykset ja ohjeet
- Rangaistusmääräykset
- Varoitukset ja kentältäpoistot
- Pelisäännöt (kilpailutapa, peliaika, pallon koko,…)
- Tilastot ja seuranta
- Seura-/joukkuelaskutus
- Viestintä ja tiedottaminen – linkit julkiselle puolelle/julkiselta puolelta
- Taitokilpailut
Kilpailusäännöt ja määräykset 2017
SPL:n kilpailutoiminnon päällikön Petteri Lindblomin johdolla käsiteltiin esitettyjä kilpailumääräys- ja sääntömuutoksia kaudelle 2017. Keskeisimpinä muutosesityksinä nousivat
esille seuraavat asiat:
̵
Suomen Palloliiton julkaisemaan kokonaisuuteen sisällytetään enemmän kaikkia
koskevia osuuksia; päämääränä yhtenäistää eri toimijoiden säännöt, määräykset
ja ohjeet
̵
nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset 14§ kohta 4.
o Nuori pelaaja voi pelata seuran nuorten saman ikäluokan joukkueessa ylemmillä sarjatasoilla pelaavissa joukkueissa pelattujen viimeisten virallisten otteluiden jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa
alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen.
Ylemmiltä sarjatasoilta pelaavista joukkueista voi kuitenkin kerrallaan pelata
alemman sarjatason joukkueessa enintään neljä (4) kyseisten joukkueiden
edellisissä virallisissa otteluissa pelannutta pelaajaa.
 edellä mainittu kohta tekee tarpeettomaksi ”Kaksoisedustuksen samassa seurassa”
 ”1/1–sääntö” => vastuuta seuroille, joukkueille, valmentajille ja joukkueenjohtajille
o yli-ikäisyyslupa – Jouni Pihlaja tekee esityksen
 pelaajalähtöinen, koskee nuoria pelaajia
 yli-ikäisyys maksimissaan vuoden
 nuorten sarjoissa (liitto & piirit) joukkueessa saa pelata kaksi yli-ikäistä
pelaajaa
 ei aiheuta nousurajoitteita
o ”Kaksoisedustus kahdessa eri seurassa”

voi pelata samalla sarjatasolla eri piirien alueella (esim aluesarja – alueliiga); huomioi muun muassa muuttuneet tilanteet lasten asumisen
osalta
JKKI-kilpailutoiminta
 voi pelata useammassa virallisessa ottelussa saman päivän aikana (pelaajakehitys rajoittamaton)
 edustusoikeus?
piireillä oikeus periä lupamaksuja ”rajoittamaan hillitöntä anomus tulvaa” +
ajatus sarjamaksun tasapuolisesta sisällöstä; jos tarvitsee enemmän palvelua, niin silloin kattaa syntyvät kustannukset
31.5. / 2.9. säännöt pysyvät voimassa
sarjojen tunnukset: PC15 = P15 ja TC15 = T15 sekä vastaavalla tavalla
FP15 / FT15 (Risto Rissanen ja Hannu Kylmäniemi tekevät tarkemman esityksen)


o

o

o
o

5.

Etelä-Länsiliiga -valiokunnan kokous 29.6.2016 - palaute
Käsiteltiin Etelä-Länsiliiga–valiokunnan kokousmuistio, josta nousi esille muutama keskeinen asiakokonaisuus.
Kauden 2017 sarjat
Sarjauudistus (kevät 2017 => syksy 2017)
 Päätettiin, että syyskierroksella 2017 pelataan kuuden joukkueen kaksinkertainen
jatkosarja (6 joukkuetta kevään EL) ja kymmenen joukkueen yksinkertainen karsintasarja (6 EL+2 AL+2 AL=10) poikien D13-, C14- ja C15 -ikäluokissa. C15-pojissa
kymmenen joukkueen sarja pelataan nimellä ylempi jatkosarja. TC15 syyskierroksella pelataan ylempi ja alempi jatkosarja (4 EL+1 AL+1 AL) kuudella joukkueella
kaksinkertaisena. TD13-ikäluokka pelataan kuten aiemminkin. TC14 syksyn joukkuemäärää (4 etelä+2 länsi = 6, 2-kertainen sarja) voidaan tarvittaessa tarkistaa ilmoittautumisten perusteella.
Näin pelataan ohjeistuksen päivittäminen
 Päätettiin lisätä ELL-sarjojen päätöksentekomalli ja organisointi -kirjaukseen, että
asiaankuuluvat kilpailu- ja pelaajakehitystoimintojen vastuuhenkilöt valmistelevat
ELL-valiokunnan kokoukseen aina yhteisen esityksen/lausunnon kulloinkin esiin
nousseista asioista.
 Päätettiin, että lisäkierrosta talvelle ei toteuteta toistaiseksi.
 Päätettiin, että aluevalmentajat tekevät ELL-valiokunnalle esityksen kriteereistä yliikäisyysluvan myöntämistä ”pelaajakehitysperustein” syyskuun loppuun mennessä.
Ohjeiden ja sääntöjen tulee olla yksiselitteiset ja myönnetyt luvat tulee dokumentoida sovitusti.
 Päätettiin pyytää poikien aluevalmentajilta yhteistä kannanottoa D13-ikäluokan pelitavan muuttamisesta 8v8 pelimuodoksi ja esitystä asiaan syyskuun loppuun mennessä.
 Tyttöjen D13-ikäluokka päätettiin pelata 8v8 pelimuodolla.
 Hyväksyttiin esitys C- ja D-ikäluokkien mahdollisuudesta pelata kaksi ottelua päivässä.










6.

Hyväksyttiin esitys kauden aloittamisesta maaliskuun alussa. Päätettiin, että kevätkierros pelataan 6.3. - 21.6. Syyskierros pelataan 31.7. - 29.10. Karsinnat pelataan
30.10. - 12.11.
Päätettiin, että otteluohjelmia tehtäessä huomioidaan aiempaa paremmin piirien ja
Palloliiton pelaajatarkkailu-/kehitystapahtumat, SHA-tapahtumat ja SPL lopputurnaukset.
Päätettiin, että D12-poikien karsinnat kauden 2018 sarjaan ELL- ja AL -sarjojen välillä toteutetaan kaksiosaisina ottelupareina. Poikien D13- ja C14 -ikäluokissa paikat
periytyvät suoraan syksyn jatko- ja karsintasarjojen perusteella. Tytöissä ei ole periytyviä paikkoja (ilmoittautumisperusteinen).
Päätettiin, että 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.
Äänestyksen jälkeen päätettiin, että syksyn ELL-karsintaan ei voi osallistua joukkue, jos samasta seurasta on jo joukkue ELL-sarjassa.

Futsal 2016 – 2017
Futsal-sääntöryhmän perehtyminen sääntökokonaisuuteen oli vielä kesken, joten asian
käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.

Suomen Palloliiton strategia 2016 – 2020
Kilpailuvaliokunnan nimeämä työryhmä Kaj Wiander, Raine Nieminen, Jari Mäensivu ja
Lauri Jormanainen nosti esille seuraavat tärkeät asiat Suomen Jalkapallon ja Futsalin
Strategia 2016 – 2018 muistiosta.
Mielekkäät kilpailut
̵
tulee pyrkiä nostamaan piirin sekä Naisten että Miesten Kolmosen arvostusta
̵
kohdistettu palaveri / infotilaisuus piirin toimesta (kauden avausinfotilaisuus)
̵
samankaltainen tapahtuma / info rajapintaan kolmonen < - > nelonen
̵
tapahtuma sekä naiset että miehet
̵
piirin järjestämä (piirinmestaruus) lopputurnaus, kolmen lohkon ykköset / rahapalkinto, samassa tapahtumassa naiset
̵
järjestetään lopputurnauksesta kysely seuroille
̵
piirin tulisi enemmän tuoda esille laadukkaita tapahtumia Uudenmaan piirissä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
̵
sarjatarjotinta korostettava
Muuta
- piirin edustus liittotasolla huolestuttaa, kun huomioidaan piirin koko ja massa, tällä
hetkellä alimiehitys
- uudessa strategiassa huolestuttaa piirin laajuus länsi - itä akselilla
- pitkällä aikavälillä valiokuntien työskentely päättää (2018 uusi organisaatio)
- mukana olevien vastuu kasvaa luottamusmiesorganisaatiossa -> kuinka alueen
ääni kuuluu jatkossa
Kestävä kehitys mukaan kaikkeen toimintaan
- kuinka tuodaan esille / toimintaympäristöstä vastaava?

8.

Toimintasuunnitelma 2017 suuntalinjat, tavoitteet ja päämäärät sekä
kilpailutoiminnon mittarit
Käsittely yhdistettiin edelliseen kohtaan.

9.

Poikkeusluvat ja anomukset
a) Lohjan Pallo ry teki esityksen Miesten Kolmosen ottelun LoPa – Spartak ottelusiirtomaksun poistamisesta (134,00 €). Perusteluissaan LoPa totesi muun muassa
seuraavaa:
̵
Suomen Palloliitto ja sen tapahtumamanageri esitti LoPa:lle pyynnön järjestää U17
poikien avoimen Pohjoismaiden mestaruusturnauksen otteluita Lohjalla elokuun
alussa, jonka johdosta LoPa ei ole velvollinen suorittamaan minkäänlaisia
ottelusiirtomaksuja piirille tuosta tapahtumasta johtuen.
̵
LoPa ei ollut anonut otteluita tälle kaudelle vuoden alussa, koska seuran
pääkentän (Harjun nurmi) remontti alkoi syyskuun alussa.
̵
LoPa:lle tarjottiin toukokuun puolivälissä Palloliiton puolelta ensin 6.9. nyt
Nummelassa järjestettävää maaottelua Suomi -Romania. Tämän ottelun
järjestelyjä LoPa ei voinut vastaanottaa juuri tuon alkavan remontin vuoksi.
̵
Paria päivää myöhemmin tuli soitto Palloliitosta, voisiko LoPa ottaa järjestettäväksi
kolme PM -turnauksen ottelua (7.8. klo 15:30 Islanti - Ruotsi ja klo 18:30 Färsaaret
– Montenegro sekä 9.8. klo 15:00 Norja – Montenegro). Näiden ottelujen
järjestäminen sopi LoPa:lle.
̵
Tämän vuoksi LoPa sopi, että Harjun kenttä rauhoitetaan ennen noita elokuun 7.
ja 9. päivän otteluita jalkapallolta, joten siellä ei harjoiteltu ajalla 2.8 -8.8.2016 eikä
pelattu tuota 5.8 suunniteltua LoPa - Spartak -ottelua. Näin on tehty joka kerta, kun
LoPa on vuosittain maaotteluja Harjun kentällä järjestänyt, jotta kenttä on varmasti
huippupelikunnossa.
̵
Miesten Kolmosen ottelun LoPa - Spartak siirto aloitettiin LoPa:n mielestä ajoissa
noin kolme viikkoa ennen ottelua eli 12.7.2016. LoPa:n yrityksistä huolimatta
vastaus siirtoon saatiin vasta 28.7.2016.
̵
Näihin seikkoihin perustuen LoPa pyysi, että Uudenmaan piiri poistaa laskunsa
tästä ottelusiirrosta.
Uudenmaan piirin näkemyksen mukaan ottelusiirtomaksu pidettiin voimassa, koska:
̵
5.8. pelattavaksi määrätyn Miesten Kolmosen ottelun LoPa – Spartak siirto
maaotteluihin vedoten aloitettiin tarpeettoman myöhään
̵
Maaottelut olivat seuran tiedossa jo toukokuussa 2017 ja kyseisen ottelun LoPa –
Spartak ajankohta oli päätetty jo tammikuussa 2017
̵
Näin seuralla olisi ollut varsin runsaasti aikaa hoitaa ottelusiirto jo huomattavasti
aikaisemmin
̵
Kyseinen siirto olisi tullut tehdä heti maaotteluiden sopimisen jälkeen, jolloin siirto
olisi ollut maksuton vielä touko-/kesäkuussakin.
Asian käsittelyn ajaksi sekä Raine Manselius että Hannu Kylmäniemi poistuivat kokouksesta.
Kilpailuvaliokunta piti Uudenmaan piirin tekemän päätöksen voimassa ja määräsi LoPa:n
maksamaan ottelusiirtomaksun (100,00€).
b) Poikkeuslupahakemus peliluvan saamiseksi siirtoikkunan sulkeutumisen jälkeen.
FC Espoo ja LePa hakivat poikkeuslupaa siirtää pelaaja LePa:sta FC Espooseen siirtoikkunan sulkeutumisen jälkeen. Kyseessä oli vuonna 2000 syntynyt pelaaja, joka oli lopettanut pelaamisen vuoden 2015 syksyn alussa loukkaantumisen vuoksi. Pelaaja oli palannut

5.9.2016 saman joukkueen treeneihin, josta jäi pois. Vuoden 2016 alusta joukkue oli kuitenkin siirtynyt organisaatiossa LePa:sta FC Espooseen, jonka johdosta pelaajan pelaaminen nykyisessä joukkueessa estyi, koska se edellytti seurasiirtoa. Eli kyseessä oli ollut pelaajien siirto ja joukkueiden muodostus kasvattajaseuroista LePa:sta / FC Kasiysi:stä FC
Espoo United organisaatioihin.
Kilpailuvaliokunta hyväksyi pelaajan siirtymisen ja rekisteröinnin FC Espooseen sekä antoi
pelaajalle luvan pelata loppukauden pojat B17 Kolmosessa pelaavassa joukkueessa SPL
Uudenmaan piirin sarjassa.
c) Riihimäen Palloseuran poikkeuslupa-anomus pelioikeuden siirrosta siirtorajoituksen
(3.9. – 16.11.) aikana
Pelaaja on loukkaantunut Savonlinnassa syksyllä 2015, jonka johdosta pelaaja ei ole pystynyt harjoittelemaan eikä pelaamaan loppukauden 2015 eikä kauden 2016 aikana. Tämän johdosta Savonlinnan Seudun Palloseura ei ole lunastanut hänelle pelipassia kaudelle 2016.
Elokuussa pelaaja muutti Lopelle ja oli kuntoutunut siinä määrin, että halusi jatkaa pelaamista uudella asuinpaikkakunnallaan seurakartoituksen jälkeen RiPS:ssä. Erinäisistä väärinkäsityksistä ja epäselvyyksistä johtuen seurasiirtoon tuli pelaajasta riippumaton viive,
jonka johdosta siirtoaika ehti umpeutua ennen siirron käynnistämistä. Suurimpana yksittäisenä syynä oli paikkakunnanvaihtoon liittyneet asioiden järjestämiset.
Kilpailuvaliokunta hyväksyi pelaajan siirtymisen ja rekisteröinnin Riihimäen Pallosuraan
sekä antoi pelaajalle luvan pelata loppukauden pojat A20 Kolmosessa pelaavassa joukkueessa SPL Uudenmaan piirin sarjassa.
10. Jalkapallo 2017
Kilpailusääntöihin, määräyksiin ja ohjeisiin palataan seuraavassa kokouksessa.
11. Muut esille tulevat asiat
a) Erotuomaripula
Kilpailupäällikkö esitteli erotuomaripulasta johtuvan akuutin tilanteen 17.9.2016
̵
tarkasteluhetkellä oli 17 ottelua ilman erotuomareita
̵
10 tehtävää oli myynnissä ja muutamia yksittäisiä tehtäviä avoinna
̵
kaikkiaan 64 tehtävää oli ilman erotuomaria
̵
tämän johdosta piiristä oli annettu ennakkoilmoitus ottelujen siirtymisestä pois viikonlopulta
Yksi syy tilanteeseen on siinä, että Uudenmaan piirin antama suositus
̵
ottelujen pelaaminen viikolla arki-iltoina, kun kyseessä on ”paikalliskamppailu” on
toteutunut vain osittain
̵
liiton ottelut ja alueelliset sarjat pelataan pääsääntöisesti viikonloppuisin johtuen
etäisyyksistä; rasittavat erotuomarimäärää kohtuullisen paljon, kun kaikki ovat kolmikko-otteluita ja alkavat aikavälillä 13:00 – 15:00
Kilpailuvaliokunta esitti tutkittavaksi ja selvitettäväksi muun muassa seuraavia keinoja erotuomaripulan poistamiseksi:
̵
aikuiserotuomareiden lisääminen ja siihen liittyen lopettavien pelaajien rekrytoiminen

̵
̵
̵

harrastuksen mielekkyyden lisääminen
erotuomareita tuottavien seurojen palkitseminen
lisäkorvaus viikonlopun otteluista

Asian käsittelyä jatketaan erotuomaritoiminnon koollekutsumassa seminaarissa, johon Kilpailuvaliokunnasta nimettiin osallistuviksi:
̵
Kaj Wiander
̵
Raine Nieminen
̵
Tuomas Nenonen ja
̵
Lauri Jormanainen
ja varalla:
̵
Mauri Akkanen ja
̵
Janne Ranta
b) Valiokunnan kokoonpano 2017
Piirihallituksen esityksen mukaisesti nykyisten valiokuntien toimikausia jatketaan vuodelle
2017, jossa yhteydessä niiden kokoonpanoja voidaan tarkentaa mahdollisten lisäysten tai
poisjääntien osalta. Edelleen Piirihallituksen linjauksen mukaisesti esitetään, että nykyinen
valiokunta jatkaa työssään pois lukien Markus Lahtinen, joka ei ole ehtinyt osallistumaan
yhteenkään kokoukseen toimikautensa aikana.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 11.10.2016 klo 17:00 alkaen piirin toimistolla.
Syksyn kokouksien ajankohdiksi päätettiin alustavasti seuraavat ajankohdat:
̵
maanantai 7.11. piirin toimistolla ja
̵
keskiviikko 14.12. erikseen sovittavassa paikassa.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:40.

Vantaalla 11.10.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

