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 PÖYTÄKIRJA  

Etelä-Suomen Alue  24.11.2014                                                                     3  

ALUEPARLAMENTTI    

Aika: ke 19.11.2014 klo 18.00-21.10 

Paikka: ABC liikenneasema Koria, kabinetti  

 
1§ Kokouksen avaus 
Aluejaoston puheenjohtaja Jukka Pohja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3§ Todettiin edustettuina olevat seurat ja maakunnat ja henkilöt  
Jäsenseurat (5), äänimäärät ja edustaja suluissa: 
PuMa-Volley, Helsinki   (10/Jouni Lind/SLeL liittovaltuusto, pk-seutu) 
Salpis, Hollola   (10/Jukka Pohja/ SLeL liittovaltuusto, Päijät-Häme) 
Blues Volley, Järvenpää  (10/Kirsi Väänänen) 
Kouvolan Lentopalloilijat  (6/Simo Saros/SLeL liittovaltuusto, Kymenlaakso) 
Malmin Urheilijat, Helsinki  (3/Jukka Häll) 
 
Etelä-Karjalan maakunnan edustajana paikalla oli Janne Peltonen/SLeL liittovaltuusto  
Muut paikalla (3) olleet : 
Katja Lemola  aluejaosto kilpailuryhmä, Salpis 
Iris Riihiluoma aluejaosto nuorisopäällikkö, Korian Ponsi 
Heikki Torkkeli aluejaoston sihteeri, PuMa-Volley  
Parlamenttiin osallistui siis yhteensä yhdeksän henkilöä (v 2013 oli 14 henkilöä). 
 
4§ Kokouksen järjestäytyminen  
Parlamenttikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pohja ja sihteeriksi puheenjohtaja 
kutsui Heikki Torkkelin. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Lind ja Katja Lemola ja samat myös ääntenlaskijoiksi. 

 
5§ Ilmoitusasiat 
Tässä kohdassa puheenjohtaja jakoi Lentopalloliiton myöntämät ansiomerkit ja –levykkeet 
Etelä-Suomen Lentopalloalueen toiminnassa ansioituneille henkilöille: 
Hopeinen ansiomerkki Simo Saros ja Heikki Torkkeli 
Pronssinen ansiomerkki Jukka Häll 
Hopeinen ansiolevyke Kirsi Väänänen 
Kultainen ansiolevyke Petri Kuokkanen (ei ollut paikalla, toimitetaan erikseen) 
 
 
6§ Lentopalloliiton puheenvuoro 
Ei ollut. 
  
7§ Aluepäällikön puheenvuoro 
Aluepäällikkö Teemu Niemelä oli estynyt Etelä-Karjalan seurakiertueen takia. 
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8§ Aluejaoston toimintakatsaus 2014 vuodelta 
Käytiin läpi puheenjohtajan ja toimialueiden vetäjien kokoamat toimintakatsaukset, joista pai-
kalla olleet toimialuevastaavat kertoivat oman sektorinsa yhteenvedon  
Toimialuevastaavat aluejaostossa 2014 ovat:. 
Jukka Pohja pj, talous, hallinto, (ja osittain kilpailu) 
Iris Riihiluoma, nuorisopäällikkö, aluevalmennus 
Simo Saros, beach volley 
Jukka Häll, erotuomaritoiminta 
Kimmo Siltanen harraste- ja terveysliikunta, ei paikalla, pj esitteli katsauksen 
Viking Line Cup ja Viikkari Beach katsaukset on koonnut Antero Tapola, pj esitteli Anteron 
poissa ollessa. 
Muutamia täydennyksiä ja korjauksia katsauksiin tehtiin parlamentin toimesta. 
Kaikki katsaukset päivitettyinä tallennetaan ESLAn nettisivuille julkisesti selattavaksi sivulle 
http://esla.sporttisaitti.com/esla/alueparlamentti/parlamentin-aineistot/  
 
9§ Aluejaoston toiminnan ja talouden suuntaviivat 2015 
Toimintasuunnitelmat v:lle 2015 käytiin karkealla tasolla läpi toimialueittain ja aluejaoston 
talousarvio yhteenvetona, jossa arvion lopputuloksena on pieni positiivinen tulos (60 €). 
Toimintasuunnitelmissa parlamentin osallistujia puhutti Beach Volleyn ja nuorisotoiminnan 
suunnitelmat: 
Bv:n suunnitelmaan lisättiin nuorten aluemestaruusturnausten järjestäminen kesällä 2015. 
Hyvä, sopiva ajankohta on kesällä ennen juhannusta, jolloin nuorten Tour –osaturnauksia ei 
vielä pelata. 
Nuorisotoiminnan suunnitelmaan oli esillä CD-nuorille aluetoimintaa ennen toukokuussa al-
kavia alueleirityksiä, tavoitteena saada joukkuepelaamisesta 6/6 kokemuksia jo D-nuorissa 
ennen siirtymistä C-nuoriin ja 6-6 peliin. Myös lisäystä nuorten aluetoiminnan tiedottamiseen 
haluttiin (some-mahdollisuudet). Asiat otettiin evästyksinä nuorisopäällikön toimialalle, joka 
voi aluejaoston päätöksillä viedä asioita toteutukseen ensi vuoden aikana. 
 
Budjetissa 2015 on huomioitu toimialueittain kokonaistulos, ja sen vaikutus kokonaisbudjet-
tiin, esimerkiksi nuorisotoimintaan panostetaan selkeästi alueen kilpailutoiminnan tuotoista. 
Aineisto toimialueittain ja yhteenvetona on nähtävissä ESLA:n nettisivulla 
http://esla.sporttisaitti.com/esla/alueparlamentti/parlamentin-aineistot/ . 
 
10§ Valitaan aluejaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet 
Aluejaoston nykyinen puheenjohtaja Jukka Pohja (Salpis), joka on toiminut jaostossa pj:na 
vuoden 2010 parlamentista alkaen, ilmoitti ettei hän jatka puheenjohtajana. Ehdokkaita, joilta 
suostumus ja halukkuus toimia aluejaoston puheenjohtajana olisi saatu, ei läsnä olleissa ol-
lut eikä muitakaan ehdokkaita ollut kokoushetkellä tiedossa. Jukka Pohja ei kuitenkaan ollut 
jaoston jäsenenä erovuorossa, joten hän jatkaa jaostossa v2015 kuten myös viime syksyn 
parlamentissa valitut Katja Lemola, Simo Saros ja Iris Riihiluoma. Erovuorossa olleet Jukka 
Häll (Malmin Urheilijat), Heikki Torkkeli (PuMa-Volley), Kimmo Siltanen (Tapanilan Erä) ja 
Kirsi Väänänen (Blues-Volley, Järvenpää), valittiin jatkokaudelle. Valinnat olivat yksimielisiä, 
äänestyksiä ei tarvittu. 
Jaosto sopii keskenään tehtäväjaot v:lle 2015 siihen asti nykyinen puheenjohtaja jatkaa teh-
tävässä. 
Parlamentin vapaa tulkinta pykälästä oli, että valinta voidaan niputtaa yhdeksi kokonaisuu-
deksi ” Valitaan aluejaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet”. Kaikki vastuujaot puheenjohta-
juus mukaan lukien päättää sitten aluejaosto. 
Maakuntien nimeämillä edustajilla on osallistumisoikeus jaoston kokouksiin. Etelä-Karjalan 
maakunnan varsinainen nimetty edustaja on Janne Peltonen, joka tarvittaessa sopii vara-
edustajan ollessaan estynyt. SLeL:n liittovaltuutetuilla on myös osallistumis- ja puheoikeus 
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aluejaoston kokouksissa ja heille lähetetään aluejaoston kokouskutsut ja annetaan selausoi-
keudet ESLA:n nettisivujen ”Työhuone”-sivuille. 
  
11§ Maakuntien kokoontumiset 
Ei pidetty. 
 
12§ Muut asiat 
Ei ollut. 
 
13§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Jukka Pohja päätti kokouksen klo 21.10 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LIITELUETTELO  
Parlamentissa sääntömääräisesti käsitellyistä asioista julkaistaan ESLAn nettisivuilla tämä 
pöytäkirja hyväksymis- ja tarkistusmerkinnöin ja tiedostoina kaikki parlamentissa käsitellyt 
aineistot. Alla luettelo sivulle liitetyistä tiedostoista: 
 

Toiminnan katsaukset / Alueparlamentti 2014 

ESLA2014_toimintakertomus_erotuomarit.doc (45 kB) 
Toimintakertomus 2014 erot.ryhmä, Jukka Häll 4.11.2014 

ESLA2014_BEACH VOLLEY KILPAILUTOIMINTA.docx (15 kB) 
Toimintakertomus 2014, BeachVolley, Simo Saros 

ESLA2014_toimintakertomus_Harrasteliikunta.pdf (9 kB) 
Toimintakertomus 2014 harrasteliikunta, Jukka Pohja 16.11.2014 

ESLA2014_Toimintakertomus VLC VB.doc (28 kB) 
Toimintakertomus 2014, Viking Line Cup ja Viikkari Biitsi, Antero Tapola 

ESLA_Joukkuemäärät_tilastot2000-14.pdf (42 kB) 
Sarjoihin osallistuneet joukkuemäärätilastot v:sta 2000 lähtien, C- ja B-joukkueet 2013-15 puuttuvat 

ESLA toimintakertomus nuoriso 2014 (208 kB) 
Toimintakertomus 2014, nuoriso/aluevalmennus, Iris Riihiluoma 12.11.2014 

  
Toimintasuunnitelmat 2015 / Alueparlamentti 2014 

ESLA2015_toimintasuunnitelma_erotuomarit.doc (50 kB) 
Toimintasuunnitelma 2015 erot.ryhmä, Jukka Häll 4.11.2014 

ESLA2015_Toimintasuunnitelma_beachV.doc (29 kB) 
Toimintasuunnitelma 2015 BeachVolley, Simo Saros 

ESLA2015_toiminasuunnitelma VLC VB.doc (24 kB) 
Toimintasuunnitelma 2015 Viking Line Cup ja Viikkari Biitsi, Antero Tapola 11.11.2014 
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ESLA2015_TOIMINTASUUNNITELMAT_kilpailu+ja+aluejaosto.pdf (26 kB) 
Toimintasuunnitelma 2015 kilpailutoiminta ja jaostotoiminta, Jukka Pohja 16.11.2014 

ESLA 2015 toimintasuunnitelma nuoriso (156 kB) 
Toimintasuunnitelma 2015 nuorisotoiminta ja aluevalmennus, Iris Riihiluoma 

  
Budjetit 2015 / Alueparlamentti 2014  

ESLA_budjettivalmistelu_jp-esitys.xlsx (1.6 MB) 
Budjettiesitys v 2015 alue yhteensä, Jukka Pohja 16.11.2014 

  
Seuraavalla sivulla liitteenä parlamentin asialista 19.11.2014
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       LIITE 
ESLA/Alueparlamentti 2014 
 
Aika:  19.11.2014 klo 18.00  (Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30) 
Paikka: Korian ABC-huoltoasema kokoustila 

navigaattoriosoite on Suviojantie 19, 45610 Koria 
 
Työjärjestys 
1§ kokouksen avaus 
2§ kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3§ todetaan edustettuina olevat jäsenseurat ja ”maakunnat” 
4§ kokouksen järjestäytyminen 

valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi äänten-
laskijaa 

5§ ilmoitusasiat 
6§ lentopalloliiton puheenvuoro  
7§ aluepäällikön puheenvuoro 
8§ aluejaoston toimintakatsaus 2014 
9§ aluejaoston toiminnan ja talouden suuntaviivat  2015 
10§ valitaan aluejaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet  

Jaostossa jatkavat toiselle vuodelle edellisessä parlamentissa valitut Jukka 
Pohja, Simo Saros, Katja Lemola ja Iris Riihiluoma, avoinna neljä paikkaa. 
Erovuorossa ovat Jukka Häll, Heikki Torkkeli, Kimmo Siltanen ja Kirsi Väänä-
nen.  
 Maakuntien nimeämillä edustajilla on osallistumisoikeus jaoston kokouksiin 

11§ Maakuntien kokoontuminen (jos todetaan tarpeelliseksi, jakaannutaan  
 maakuntaryhmiin) 
12§ muut asiat (*kts alla ote SLeL:n säännöistä) 
13§ parlamentin päätös 
 
Etelä-Suomen aluejaosto 
 
Jukka Pohja 
puheenjohtaja 
 
 
 
 
Ote SLeL säännöistä 

 *Mikäli jäsenyhteisö haluaa asian parlamentin esityslistalle, sen on tehtävä siitä kirjallinen esitys aluejaostolle viikkoa ennen kokousta. 
 
14 §  Jokaisessa parlamentissa on äänivalta liiton kaikilla kyseisen parlamentin toiminta-alueen jäsenseuroilla ja muilla jäsenyhteisöillä. 

Jokaisella jäsenellä on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista edellisen toimikauden aikana kirjattua  ja ainakin kerran 
Suomen Lentopalloliiton viralliseen otteluun osallistunutta joukkuetta kohden, korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.  
Jokaisella jäsenenä olevalla beach volley -seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni jokaista sataa (100) jäsentä kohti kor-
keintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.  
Yksi jäsenen edustaja käyttää jäsenen koko äänimäärää. Mikäli jäsenellä on ääniä kaksi, kolme tai enemmän, voi jäsen lähettää par-
lamenttiin lisäksi vastaavasti yhden, kaksi tai enintään kolme edustajaa, joilla läsnäolo- ja puheoikeuden lisäksi ei ole äänivaltaa. 
Jokainen edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsentä. Jäsenen edustajilla on oltava edustamansa yhteisön valtakirja, josta on 
käytävä ilmi, onko edustajalla oikeus käyttää äänivaltaa. 
Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole hoitanut edellisen vuoden jäsenvelvoitteitaan maaliskuun loppuun mennessä. 
Liittovaltuuston, liittohallituksen ja kyseisen jaoston jäsenillä on parlamenteissa läsnäolo- ja puheoikeus. Parlamentti voi myöntää 
läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa muillekin henkilöille. 
 

Huom! Tarjoilujen vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumiset  pj Jukka Pohjalle jukkapohja@phnet.fi  puh 050 3900 470 

 

 

 


