KÄRKKÄRI – piiritiedote 2/08 – huhtikuu 2008

1.

Pelipassit 2008
Kauden 2008 pelipassien (lisenssien) kirjaaminen on käynnissä. Pelipassin voi lunastaa vain verkon
välityksellä osoitteesta: http://www.palloliitto.fi/seura/peli-ja_erotuomaripassit/ tai seurakohtaisesti
nippulisenssillä Sporttirekisteristä. Kilpailumääräysten mukaan jokaisella viralliseen kilpailutoimintaan
osallistuvalla pelaajalla ja erotuomarilla tulee olla ao. kilpailuun oikeuttava Pelipassi. Jokainen seura on
vastuussa siitä, että kaikilla sen pelaajilla on Pelipassi kunnossa ennen pelaamista. Piiri suorittaa
Pelipassien tarkastuksen ensimmäisen kerran välittömästi sarjojen käynnistyttyä – puuttuva Pelipassi
johtaa passin hinnan suuruiseen sanktiomaksuun seuralle. Myös vakuutusturva on pakollinen kaikilla
nuorilla pelaajilla sekä liiton kilpailutoimintaan osallistuvilla aikuispelaajilla - piiri suosittelee kuitenkin
vakuutusta myös piirin sarjoissa pelaaville aikuispelaajille. (PN/PK)

2.

Operaatio Pelisäännöt
Kaikilla 15-vuotiaiden ja sitä nuorempien piirin sarjatoimintaan osallistuville joukkueilla on oltava
joukkuetaustojen ja vanhempien kesken laaditut Pelisäännöt ennen sarjakauden alkua.
Pelisääntökeskustelussa sovitut asiat tulee joukkueen edustajan kirjata verkossa 30.4.2008 mennessä.
Ohjeita Pelisääntökeskustelun toteuttamiseen sekä kirjauslomake löytyvät osoitteesta:
http://www.palloliitto.fi/kaikki_pelaa/operaatio_pelisaannot/vanhempien_pelisaannot/ (HO)

3.

Kiroilun Nollatoleranssi
Kentällä tapahtuvan asiattoman kielenkäytön kitkemiseen tähtäävä Nollatoleranssi – säännöstö on tälläkin
kaudella voimassa kaikissa Kaakkois-Suomen piirin sarjoissa. Kaudella 2007 Nollatoleranssista saatiin
varsin hyviä kokemuksia – nyt jokaisen pelaajan, joukkueen taustahenkilön ja erotuomarin vastuulla on
entistäkin parempi tulos ja viihdyttävämmät ottelutapahtumat. Piirin ohjeet Nollatoleranssin
noudattamiseksi löytyvät ao. linkistä (PK)
http://www.kaakkois-suomi.palloliitto.fi/sarjatoimintaala/aineisto/nollatoleranssikaakko08.pdf

4.

Haavitoiminta
Piirin haavitoiminta käynnistyy taas kesän alkaessa. Jokainen seura on saanut nuorisopäälliköltä ohjeet
seuran motivoituneiden 12 - 13-vuotiaiden poikien ja 11 - 13-vuotiaiden tyttöpelaajien ilmoittamisesta
Haavileiritykseen. Ilmoittautumiset sähköpostilla hannu.ollila@kaakkois-suomi.palloliitto.fi (tai faxilla 05 –
411 8464) ehdottomasti 16.5.2008 mennessä. Lisätietoa Haavitoiminnasta Hannulta tai alla olevasta
nettilinkistä (HO): http://www.kaakkois-suomi.palloliitto.fi/siniala.php?toiminto=sinivalkoinenala&sivu=sinivalkoinen

5.

FootPass - seura-arviointi
Jokaisella piirin jäsenseuralla on mahdollisuus lähteä mukaan Palloliiton ja piirin yhteiseen
seurakehityshankkeeseen, jonka perustana käytetään FootPass – seura-arviointityökalua. Toistaiseksi
piirin alueella FP-auditointi on suoritettu seuraavissa kahdeksassa seurassa: MyPa (2x), Sudet, STPS,
PEPO, HaPK, MiKi, KTP ja LAUTP. Varaukset syksylle 2008 on tehty alustavina IPS:lle, FC Loviisalle, FC
KooTeePeelle, PeKalle ja Kumu JT:lle. Näitä seuroja pyydetään sopimaan tarkemmin auditoinnin
toteuttamisesta piirijohtaja Vainikan kanssa kuluvan huhtikuun aikana. Mikäli vielä joku muu seura haluaa
FP – auditoinnin kautta kehittää omaa toimintaansa, seuraa pyydetään ottamaan yhteyttä piirijohtajaan
niin ikään huhtikuun aikana. Kaiken kaikkiaan Suomessa on tällä hetkellä FP - auditoituna noin 70
jalkapalloseuraa. FootPass – seurakehitys on kaikille seuroille täysin ilmaista sillä kuluista vastaavat piiri ja
liitto.(VV)

6.

Erotuomaripalkkiot 2008
Piirihallitus on kokouksessaan 27.3.2008 hyväksynyt Kaakkois-Suomen piirin sarjoissa kaudella 2008
noudatettavat erotuomaripalkkiot. Valtaosa palkkioista on säilynyt kauden 2007 tasolla ja nekin
korotukset joita on tapahtunut, ovat olleet maltillisia 1-2 euron korotuksia.
Uudet palkkiot sekä palkkion maksamiseen liittyvät ohjeet löytyvät piirin nettisivuilta (PK):
http://www.kaakkois-suomi.palloliitto.fi/erotuomariala.php?toiminto=erotuomaritoimintaala&sivu=palkkiotpiirinsarjat
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7.

33. Saimaa Turnaus
Piirin yhdessä paikallisten seurojen kanssa järjestämä perinteinen Saimaa Turnaus pelataan jo 33. kerran
Lappeenrannassa 4. – 5.10.2008. Ilmoittautuneita joukkueita on jo tällä hetkellä yli 120 joukkuetta ja osa
ikäluokista onkin jo täynnä! Turnauksessa on kuitenkin vielä tilaa poikien ikäluokissa B17, B16, E10 ja F9
sekä kaikissa tyttöikäluokissa. Piirin alueen joukkueilla alkaa olla kiire, mikäli niillä on tarkoituksena
osallistua syksyn turnaukseemme. Lisätiedot/ ilmoittautumiset: www.saimaaturnaus.net (PK/VV)

8.

Piirin oma Palkinto-/ Päätösgaala tulossa syksyllä
Piirin toimintaan on syksyllä 2008 tulossa uusi tapahtuma, sillä piiri on päättänyt järjestää kauden
päätteeksi erillisen oman alueensa kauden päätösgaalan, jonka yhteydessä on tarkoitus jakaa myös
täysin uudistetut (ja lisätyt) piirin palkinnot kauden aikana ansioituneille. Gaala on tarkoitus järjestää aina
syksyn piirikokouksen yhteydessä ja tulevana syksynä ajankohta on alustavasti lauantai 29. marraskuuta
2008 (paikka avoin). Seuroja ja seuratoimijoita kehotetaan varaamaan ao. päivä kalenteriin jo nyt – on
tulossa täysin uusi tilaisuus vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia vapaassa ilmapiirissä muiden alueen
seuratoimijoiden kanssa! (VV)

9.

Maajoukkuetapahtumat 2008
Suomen miesten A-maajoukkue pelaa uuden valmentajansa alaisuudessa ensimmäisen kotiottelun ValkoVenäjää vastaan maanantaina 2.6. Helsingin Olympiastadionilla. Elokuussa kohdataan Tampereella vielä
harjoitusottelussa Israel ja MM2010-karsinta käynnistyy kotiottelulla Saksaa vastaan 10.9.2008. Toisessa
karsinnan kotiottelussa lokakuun 11. päivä kohdataan Azerbaidzhan. Uusien MM2010-kausikorttien ja
harjoitusotteluiden myynti on jo käynnissä, MM-lippupaketit tulevat myyntiin 5.5.2008 ja yksittäiset liput
karsintaotteluihin maanantaina 2.6.2008. Lisätiedot lipunmyynnistä:
http://www.palloliitto.fi/palvelut/katsojapalvelut/lipunmyynti/

Naisten maajoukkueemme valmistautuu jo täydellä vauhdilla EM2009-kotikisoihin pelaamalla valmistavia
kaksoismaaotteluja kevään ja kesän aikana. Ensimmäisenä kohdataan toukokuun alussa Espoossa ja
Lahdessa Islanti. Lisätietoa naisten maajoukkueesta tästä linkistä:
http://www.palloliitto.fi/maajoukkueet/naisten_maajoukkue/
Tulossa olevan kaikkien aikojen suomalaisen urheilutapahtuman eli Naisten EM2009-kotikisojen
nettisivusto on myös jo avattu ja löytyy Palloliiton nettisivuilta: http://www.palloliitto.fi/palloliitto/euro_2009/
Kisojen yhteyteen tulee runsaasti myös oheistoimintaa ja kisat alkavat näkyä monella eri tavalla jo
tulevan pelikauden aikana. (VV)

10. Kotimainen sarjakausi käynnistymässä
Kotimaan kauden 2008 jalkapallo on jo käynnistynyt Liigacuppien sekä Suomen Cupin myötä.
Sarjamuotoisista kilpailuista ensimmäisenä alkavat A- ja B-poikien SM-karsintasarjat, jotka käynnistyvät jo
tulevassa viikonvaihteessa 12.4.2008. Pääsarjoista Naisten Liiga käynnistyy 19.4. ja ennakkoon todella
mielenkiintoinen miesten Veikkausliiga 27.4. Piirin sarjat käynnistyvät pääosin viikonvaihteessa 4.5.5.2008 ja käytännössä kaikkien sarjojen lopulliset ohjelmat ovat valmiina piirin sivuilla (PK/VV):
http://www.kaakkois-suomi.palloliitto.fi/sarjaala.php?toiminto=sarjatoimintaala&sivu=piirinsarjat

Seuroja ja joukkueita muistutetaan että jatkossa ottelusiirtoa voi hakea ainoastaan maksullisena siirtona.

Vaikka esim. Veikkausliigan TV-tarjonta on parempaa kuin koskaan, niin aito jalkapallon ystävä tietää,
että ”jalkapallo on parasta paikan päällä” - lähtekäämme siis rikkomaan kaikki sarjojen katsojaennätykset
kansoittamalla säännöllisesti oman seuramme kotiotteluiden katsomot.
Menestystä jalkapallokauteen 2008!
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