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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen aluksi onniteltiin Kaj Wianderia 60-vuotisjuhlien johdosta ja syötiin syntymäpäiväkakkua.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:38.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8/2015 pöytäkirja.
4. Jokelan Kisan tekemä selvityspyyntö
Aihe: Ottelusiirrot ja Uudenmaan piirin tekemät päätökset
Kilpailupäällikkö poistui asian käsittelyn ajaksi. Raine Nieminen toimi kokouksen sihteerinä
tämän kohdan käsittelyn aikana.
Kilpailuvaliokunta antaa huomautuksen piirin kilpailutoiminnon henkilökunnalle siitä, että kevään ottelusiirtoasiaa käsiteltäessä on yksi osapuoli jätetty ulkopuolelle käydyistä keskusteluista. Kilpailuvaliokunta pitää tehdyt päätökset ennallaan.
Esillä olleissa tapauksissa on piirin henkilökunta ollut aktiivinen uuden otteluajankohdan etsinnässä ja on ottanut huomioon molemmat osapuolet.

Tulevan kauden toimintaa suunniteltaessa laaditaan selkeä ohjeistus, jossa
• selvästi kerrotaan, missä sarjoissa ottelun luovuttaminen aiheuttaa sarjasta sulkemisen
• selkeästi ohjeistetaan ottelusiirtojen aikarajat
• määritellään ne perustellut syyt, joiden perusteella ottelu voidaan siirtää
• huomioidaan toisen joukkueen oikeusturva
Niissä sarjoissa, jotka ovat yhteisiä Helsingin piirin kanssa, noudatetaan yhtenäistä käytäntöä, joka myös ohjeistetaan molempien piirien joukkueille.
5. KOPSE pojat E11-joukkueen vastuuvalmentajan tekemä valitus kilpailuvaliokunnalle
Aihe: Opel-liigan E11-lopputurnaus (P04) Keravalla 3. - 4.10.2015
Asian käsittelyn perusteena olivat KOPSE:n E11-joukkueen vastuuvalmentajan lähettämä palaute (valitus) edellä mainitun turnauksen järjestelyistä sekä OPEL-liigan vastuutahon antama
vastine.
Käytössä olleiden dokumenttien perusteella kilpailuvaliokunta totesi turnausjärjestelyjen toimineen pääsääntöisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta kehottaa kuitenkin Opelliigan järjestäjiä kiinnittämään huomiota pelinohjaajien koulutukseen ja tasoon sekä edellyttää
Kaikki Pelaa–sääntöjen noudattamista kaikilta osin. Lisäksi valiokunta muistuttaa, että tapahtumien järjestämisestä kantavat vastuun seurat – eivät yksittäiset joukkueet.
Kilpailuvaliokunta päätti selvittää eri turnausten järjestämistä laajemminkin yhdessä turnausjärjestäjien kanssa.
6. Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän kokous 6.10. - info
Futsal
̵ todettiin Futsal 2015 – 2016 otteluohjelmien olevan lähes valmiit
̵ futsalin osalta Helsingin ja Uudenmaan piirien toimistot käyvät ohjeet vielä läpi, että ovat
varmasti yhtenevät, samoin varmistetaan ottelupöytäkirjapohja
̵ hyväksyttiin esitys, että nousukarsinta Ykköseen pelataan yksiosaisena puolueettomalla
kentällä 2. tai 3.4.2016; vastustajana on Itä-Suomi/Kaakko/Keski-Suomi voittaja
Jalkapallo
todettiin, että Kolmoseen putosi vain kolme joukkuetta (Myllypuro, NJS ja PK K-U), joten
Nelosesta nousee molemmista piireistä 3 joukkuetta (lohkovoittajat ja paras kakkonen /
piiri). Päätettiin pelata ensin piirien sisäiset ottelut lohkokakkosten välillä, jonka voittaja
nousee Kolmoseen ja sitten hävinneiden lohkokakkosten karsintapeli Helsingissä, jolloin
saadaan selville paremmuusjärjestys kahden seuraavan osalta ennakoiden mahdollinen
täydennysmenettely tulevalle kaudelle 2016.
̵ päätettiin, että kaudella 2016 Kolmosesta putoavat lohkojen kaksi viimeistä (11. ja 12.)
sekä huonoin 10. sijoittunut joukkue, mikäli Kakkosesta putoaa kuusi joukkuetta piirien
yhteiseen Kolmoseen.
̵ keskusteltiin vuoden 2016 kilpailumääräysten 16§ Suomessa kasvatettu pelaaja (SKpelaaja) –säännön ottamisesta käyttöön myös Kolmosessa. Päätettiin, että se otetaan
käyttöön jo ensi kaudella ja mahdollisen poikkeusluvan myöntää Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmä.
̵

̵

̵
̵
̵

̵
̵
̵

päätettiin esittää, että 8v8 sarjoissa ensi vuonna poikkeuslupapelaajien määrä on kolme
(3), kun se oli 9v9 sarjoissa neljä (4). Todettiin, että eniten on tullut palautetta liian korkealla tasolla pelanneiden peluuttamista alemmilla tasoilla.
todettiin, että ELL –palaveri on sovittu pidettäväksi keskiviikkona 4.11.2015 Helsingin piirin toimistolla.
päätettiin jatkaa ELL-karsintojen pelitapaa kesäksi 2016 samana kuin se oli viime kaudella mukaan lukien Kaakon joukkueiden pelaaminen.
käytiin lähetekeskustelu D12-ikäluokan kevään kilpasarjakarsinnasta ja päätettiin, että
toimistot tekevät esityksen seuraavaan kokoukseen. Tavoitteena on saada tasaisemmat
lohkot jo keväälle.
samoin valmistellaan esitys E11- ikäluokan pelaamisesta erityisesti edistyneimpien joukkueiden osalta.
päätettiin, että toimistot valmistelevat palautekyselyn kesän jalkapallosarjoista, jota voidaan käyttää molemmissa piireissä.
päätettiin, että ottelumanuaalit päivitetään kauden 2015 kokemukset ja palautekysely
hyödyntäen kaudelle 2016. Toimistot käyvät läpi toimintaohjeet ja säännöstöt ja niihin palataan seuraavissa kokouksissa.

Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän seuraava kokous on tiistaina 17.11.2015
klo 08:00 alkaen Helsingin piirin toimistolla.
7. Jalkapallo
a) Käsiteltiin Suomen Palloliiton alustavien kilpailumääräysten 2016 pykälän 16 Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-pelaaja) –säännön käyttöönotto Kolmosessa kaudella 2016 – samalla
hahmoteltiin Uudenmaan piirin kilpailusääntöjen tekstimuoto, joka on alla.
Suomen Palloliiton kilpailumääräykset 2016 (alustavat)
4 Luku Erityiset kansalliset edustus- ja pelioikeusmääräykset
16 § Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-pelaaja)
1. Tämä pykälä koskee seuraavia sarjoja: Naisten Liiga, Naisten Ykkönen, Veikkausliiga,
Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen. Sääntö on voimassa myös näiden sarjojen joukkueiden Suomen Cupin otteluissa.
2. Ottelupöytäkirjaan merkityistä pelioikeudellisista pelaajista vähintään puolet on oltava SKpelaajia, joista vähintään neljän on pelattava ottelussa, poikkeuksena on Miesten Kakkonen,
jossa vähintään viiden SK-pelaajan on pelattava ottelussa. Kaikkien ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelaajien on oltava pelipaikalla joko kentällä tai vaihtopenkillä.
3. Mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, joukkueen katsotaan käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 24 §:n mukaisesti.
4. Erittäin painavista syistä liittohallitus voi myöntää seuran anomuksesta poikkeusluvan tähän pykälään.
Uudenmaan piirin erityismääräykset ja tulkintaohjeet:
1. Piirin sarjoissa tämä pykälä koskee sekä miesten että naisten Kolmosta.
2. Tarkennus kohtaan 2: Noudatetaan Miesten Kakkosen sääntöä, jolloin ottelupöytäkirjaan
merkityistä pelioikeudellisista pelaajista vähintään puolet on oltava SK-pelaajia ja joista vähin-

tään viiden SK-pelaajan on pelattava ottelussa. Kaikkien ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelaajien on oltava pelipaikalla joko kentällä tai vaihtopenkillä.
4. Tarkennus kohtaan 4: Erittäin painavista syistä Helsinki - Uusimaan kilpailutoiminnon yhteystyöryhmä voi myöntää seuran anomuksesta poikkeusluvan tähän pykälään.
Perusteita SK-säännön käyttöönotolle:
- Sarjoista, joista noustaan Liiton sarjoihin, pitää sääntöjen olla mahdollisimman yhtenevät.
- Säännön käyttöönottoa puoltaa useampi piiri.
b) Keskusteltiin periaatteista kaudella 2016 nousijoiden ja putoajien osalta; pohdintaa herättäneitä asiakokonaisuuksia olivat:
- nousupaikan vastaanottamisen pakko
- nousupaikan vastaanotto nykyistä tiukemmalla määräajalla
- taktikoinnin vaikutusmahdollisuuksien vähentäminen sarjataulukoihin
- mahdolliset sanktiot; pudotus sarjaporrasta alemmas / nousukielto
- mahdollisuus pelata sarjavoitosta ilman sanktion pelkoa
- täydennysmenettely mahdollisissa kieltäytymistilanteissa
- jaetaan palkinnot myös aikuisten sarjoissa
c) Listattiin Etelä-Länsi Liigan kokouksessa 4.11. käsiteltäviä asiakokonaisuuksia:
- Tärkeimmäksi asiakokonaisuudeksi ELL:n hallinnoinnissa nostettiin päätöksentekoprosessista sopiminen
o organisointimalli voisi olla: luottamushenkilö + toimihenkilö / piiri (4+4 vastuupiireistä + 2+2 osallistuvista piireistä)
o äänivalta Uusimaa, Helsinki, Turku, Tampere – näkemysten / äänten mennessä
tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee
o puheoikeus Satakunnan ja Kaakon piireillä
o säännölliset kokoukset 1 – 2 kertaa vuodessa
o kiertävä vetovastuu: 2016 Helsinki – 2017 Tampere
- Kilpailun hallinnointi toteutetaan TASO:ssa
- Rangaistusoikeus: vastuupiirillä tai tapauskohtaisesti kotijoukkueen piirillä / syylliseksi
epäillyn piirillä tai jokin muu yhteinen päätös
- Etelä-Länsi Liigasta putoavien joukkueiden sarjataso: Aluesarja/Alueliiga vai kyseisen
joukkueen oman piirin sarja?
- Perusteet mahdollisille tuplaotteluille
d) D12-ikäluokan kevään kilpasarjakarsinta / kilpailuvaliokunnan evästyksiä valmistelevalle työryhmälle:
- Uudistetun mallin kehittäminen, joka huomioi paremmin joukkueiden taitotason
- Yksi malli voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
o keväällä: Paikalliset alkukarsinnat, joilla joukkueet jaetaan arvontakoreihin + cupkierrokset, joilla joukkueita edelleen seulotaan eri tasoille
o syksyllä: Lohkovaihe + cup-kilpailu (pelataan kaikista sijoituksista)
- Toinen malli voisi olla tasonmukaiset karsinnat / talvikarsinnat
- Pohdittiin myös vanhempien ikäluokkien perusteella toteutettavaa joukkueiden jakoa arvontakoreihin
- Samoin selvitettäväksi esitettiin TASO-järjestelmästä saatavan informaation parempaa
hyödyntämistä
- Tutkitaan myös miniliigamallin hyödyntäminen
e) Käsiteltiin E11-ikäluokan sarjoja kaudella 2016 ja päätettiin jatkaa asian valmistelua tarvittavan tiedon kokoamisella
- tällä hetkellä Uudenmaan piiri järjestää sarjatoimintaa sekä johtaa Karusellitapahtumien
järjestämisen keväällä ja syksyllä

f)

eri seurat järjestävät paikallisia tai alueellisia sarjoja (vast) ainakin: Keski-Uusimaalla
Opel-liiga, Espoossa Espoo-liiga, Hyvinkäällä Euroliiga ja Riihimäellä Nappulaliiga
edellä mainittujen lisäksi seurat järjestävät turnauksia ja pelitapahtumia
kokonaistarjonnan päämääränä on vastata seurojen ja joukkueiden tarpeisiin / toiveisiin
piirin koordinoimalla toiminnalla yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa
asian valmistelussa on huomioitava paikallisuus vs alueellisuus
erityisen tarkastelun kohteeksi otettiin joukkueiden siirtyminen pelaamaan piirin sarjoja
(rajapinta E10 – E11), miniliigamallin hyödyntäminen ja peli-illat
jatkotoimenpiteitä: esittelytilaisuudet, joilla kartoitetaan eri mallien vahvuudet ja kehittämisajatukset
tavoitteena on win–win tilanne

E11 - E10 Paitsiosääntö
Kaikki Pelaa säännöt 2016 linjaavat, että paitsion osalta jatketaan 7v7 pelistä tuttua käytäntöä
- 10-11 –vuotiailla jatketaan aluepaitsion käyttöä (alkaa rangaistusalueen rajan tasalta)
- 12 –vuotiaasta alkaen otetaan käyttöön normaali paitsioraja
Kilpailuvaliokunnassa kannatusta saivat kaikki kolme eri vaihtoehtoa seuraavassa järjestyksessä: 1) ei paitsiota 2) puolenkentän paitsio ja 3) aluepaitsio. Valiokunta piti tärkeänä – olipa
käytettävä vaihtoehto mikä tahansa edellä mainituista – asennekasvatusta ja valmentajakoulutusta, joissa korostetaan oikeiden toimintatapamallien opettamista. Lisäksi päätettiin kehittää palautejärjestelmä poikkeavien toimintatapamallien havaitsemiseksi.

g) Päätettiin ottaa käyttöön E11-sarjoissa pöytäkirjojen täyttövelvoite kaudella 2016.
h) TASO-järjestelmän mahdollistama LIVE-seuranta päätettiin ottaa käyttöön kaudella 2016
naisten ja miesten Kolmosessa sekä erikseen määritettävissä yksittäisissä otteluissa.
i)

Keskusteltiin turnauskieltoajankohdista ja päätettiin jatkaa asian selvittämistä.

8. Futsal 2015 - 2016
Todettiin Futsal 2015 – 2016 – sarjojen alkavan 30.10.2015.
9. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Käsiteltiin työryhmien valmistelemat säännöt, määräykset ja ohjeet sekä kirjattiin valmiit esitykset tai linjaukset asioiden jatkovalmistelua varten.
a) Nuorten sarjoissa päätettiin jatkaa pelikieltojen osalta nykyistä käytäntöä. Pelikiellot tiivistettyinä:
- Jos pelaaja saa samassa ottelussa kaksi (2) varoitusta, pelaaja poistetaan kentältä ja
seurauksena on yhden (1) ottelun pelikielto.
- Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto
- Pelikielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa
virallisissa otteluissa. Ennen pelikiellon kärsimistä pelaaja ei saa pelata virallisia otteluita
missään muussa joukkueessa.
- Pelikiellossa oleva pelaaja ei saa pelata eikä toimia missään tehtävissä virallisissa otteluissa.
- Mikäli varoitusten tai suoran kentältäpoiston vuoksi pelaajalle tullut pelikielto kilpailun
keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän pelikiel-

-

lon, voi piirihallituksen määräämä henkilö ko. pelaajan seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä miten rangaistus kärsitään.
Uudenmaan piirin alueella pelikiellon kohtuullistamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita (katso alla oleva esimerkki):
o pelaaja on joutunut poistetuksi kentältä punaisella kortilla Ykkösen ottelussa
o pelaaja kärsii pelikieltonsa seuraavissa Ykkösen otteluissa (2 ottelua)
o tänä aikana pelaaja on pelioikeudeton myös muissa sarjoissa (esim Kakkonen)
o seura voi anoa pelikiellon kohtuullistamista siten, että pelaaja olisi pelikelpoinen
Kakkosen (tai vastaavassa toisen sarjan) otteluissa; tällöinkin pelaajan pelikielto
on vähintään kaksi viikkoa (suora kentältä poisto) tai viikko (kentältä poisto kahdella varoituksella)
o pelikieltoa voidaan kohtuullistaa koodien K, L, (M) tai N aiheuttamien pelikieltojen
osalta; sen sijaan koodien H, I ja J (sekä M) kohdalla kohtuullistamista käytetään
vain poikkeustapauksissa

Kentältäpoistojen koodit:
H= raaka peli
I= väkivaltainen käytös
J= vastustajan, tai jonkun muun päälle sylkeminen
K= vastustajan maalin tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen pelaamalla
palloa tarkoituksellisesti käsin
L= kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen maalintekomahdollisuuden
estäminen rikkomalla tätä vapaa- tai rangaistuspotkun aiheuttamalla tavalla
M= hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet
N= toinen varoitus samassa ottelussa
Samalla päätettiin jatkaa selvitystyötä ehdollisten pelikieltojen käyttöönottamiseksi ja TASOjärjestelmän kehittämistä palvelemaan pelikieltojen seurantaa ja valvontaa.
b) Nuorten sarjojen pelikenttien kokojen osalta noudatetaan SPL:n määräyksiä; rajatapauksissa
toteutetaan erillinen kenttien hyväksyntä. Kaudella 2016 kiinnitetään erityistä huomiota Kolmosessa käytettävien kenttien olosuhteisiin.

c) Sarjapaikan luovuttamiseen liittyvät piirin erillismääräykset
- sarjapaikkaa ei voi ”myydä” vastaanottavalle joukkueelle; tällaisissa tapauksissa noudatetaan täydennysmenettelyä
- sarjapaikka voidaan myöntää yhteistyösopimusten perusteella sopimuksen toiselle osapuolelle (seuralle / joukkueelle)
- karenssiajan tulkinnan osalta jatketaan selvitystä jotta koskeeko karenssi kyseistä joukkuetta vai seuran ko ikäluokan sarjatasoa. Jos karenssi koskee kyseistä joukkuetta (esim
D13), niin kyseinen sarjapaikan luovuttanut joukkue ei voi kolmeen vuoteen pelata luovuttamallaan sarjatasolla (C14-C15-B16). Jos karenssi koskee seuran ko ikäluokan sarjatasoa (esim D13), niin luovuttavan seuran nuoremmat ikäluokat (D12-E11-E10) eivät voi
kolmeen vuoteen pelata luovutetulla sarjatasolla.
d) Aikarajat ottelujen alkamiselle ja päättymiselle (suositukset)
- arki-iltoina ottelut on pyrittävä aloittamaan klo 18:00 – 20:00 välisenä aikana; jos vierasjoukkueen matka ottelupaikalle on 50 km tai enemmän, niin silloin suositeltava alkamisaika on klo 18:30 – 20:00 välisenä aikana
- viikonloppuisin: jos vierasjoukkueen matka ottelupaikalle on 50 km tai enemmän, niin silloin suositeltava alkamisaika on klo 10:00 – 20:00 välisenä aikana
- ”ajokortti-iästä” alkaen ottelut voivat alkaa suositeltuja aikoja aikaisemminkin / myöhemminkin
10. Kilpailutoiminnon tuloskortti ja toimialan budjetti 2016
Käsiteltiin kilpailutoiminnon tuloskortti ja budjetti vuodelle 2016. Tuloskortissa esitettyjen asioiden lisäksi päätettiin kiinnittää huomiota pelinohjaajien rekrytointiin.
11. Poikkeusluvat ja anomukset
Ei käsiteltäviä poikkeuslupia.
12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
13. Seuraava kokous
Seuraava kokous 10/2015 pidetään keskiviikkona 4.11. klo 17:30 piirin toimistolla.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo
21:35.

Vantaalla 4.11.2015

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
kilpailupäällikkö, sihteeri

