PÖYTÄKIRJA

Etelä-Suomen Alue

11.12.2012

ALUEPARLAMENTTI
Aika:

ti 11.12.2012 klo 18.30-20.10

Paikka:

Karhula Pelikeskus, Karhulantie 36

1§ Kokouksen avaus
Aluejaoston sihteeri Heikki Torkkeli avasi ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi parlamenttiin
jaoston puheenjohtajan Jukka Pohjan ollessa estynyt saapumaan parlamenttiin.
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Todettiin edustettuina olevat seurat ja maakunnat ja henkilöt
Valtakirjojen tarkastuksen mukaan läsnä olevat seurat (7) ja äänimäärät (suluissa seuran
edustaja parlamentissa):
Blues-Volley ry, Järvenpää
10 (Kirsi Väänänen)
PuMa-Volley ry, Helsinki
10 (Jouni Lind)
Kouvolan Lentopalloilijat-57 ry
10 (Simo Saros, aluejaosto)
Tapanilan Erä ry, Helsinki
10 (Kimmo Siltanen, aluejaosto)
Karhulan Veikot ry
10 (Jouni Helenius)
Korian Ponsi ry
9 (Iris Riihiluoma)
Malmin Urheilijat ry, Helsinki
3 (Jukka Häll, aluejaosto)
Muut paikalla (5) olleet :
Pertti Kulluvaara
Heikki Torkkeli
Esa Piipari
Arto Ruuska
Markku Sosunoff

SLeL, aluepäällikkö
aluejaoston sihteeri, PuMa-Volley ry
aluevalmentaja, pojat päävalm
aluevalmentaja, tytöt, Korian Ponsi
Karhulan Veikot

4§ Kokouksen järjestäytyminen
Parlamenttikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Siltanen ja sihteeriksi Heikki Torkkeli. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Väänänen ja Jouni Lind, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestystilanteita varen.
5§ Ilmoitusasiat
Aluepäällikkö Pertti Kulluvaara ilmoitti päivämäärät Kuortaneen urheiluopistolla toimivan
Valmennuskeskuksen tyttöjen päävalmentaja Tapio Kangasniemen vierailusta alueella
11.-13.2.2013 aiheina valmennusteoriaa, harjoitusdemo ja keskustelua paikalle saapuvien
kanssa. Kohderyhmä on seuravalmentajat. Alustavat vierailupaikat ovat ma 11.2.2012 Ete-
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lä-Karjala (paikka avoin) ti 12.2.2013 Pajulahden liikuntakeskus, ke 13.2 Pääkaupunkiseutu (paikka avoin).
Todettiin ESLA:oon liittyneen Etelä-Karjalan jatkavan toimintaa omana maakuntajaostonaan, käytännön vastuut hallinto- talous- ym asioissa sovittava erikseen.
6§ - 7§ Lentopalloliiton ja aluepäällikön puheenvuoro
Asialistan kohdat 6 ja 7 yhdistettiin, kun Lentopalloliiton Etelä-Suomen aluepäällikkö Pertti
Kulluvaara esitti seuraavaa:
- F-nuorten toiminnassa esteenä ovat usein olosuhteet, saliaikoja seuroissa ei riitä
kaikille..
- Alueella Kymenlaakson toiminta aktivoitunut lajiesittelyjen kautta. Urheiluakatemiatoimintaa on Kouvolassa ja Karhulassa.
- ESA valmennuskeskuksen toimintaa sovitetaan pääkaupunkiseudun Urhean kanssa niin, että myös pääkaupunkiseudulle saadaan toimiva Aluevalmennuskeskus.
- PuMa-Volley ollut aktiivinen koulujen liikuntamahdollisuuksien lisäämisestä PohjoisHelsingin alueella (kaupungin Easy-sport kerhot ala-asteilla)..
- Koulujen iltapäiväkerhotoimintaa on mahdollista hyödyntää muuallakin, jolloin salitilaa ja –aikoja saadaan lisää.
- Nuorten aluevalmennus on saatu vakioitua ja valmennustiimit ovat toimineet hyvin.
- YLE lentismestarit-ohjelma tullaan näkemään 16.1.2013 TV:ssa.
- Miesten maajoukkueen uusi valmentaja haussa, loppuvuoden aikana arvioidaan
hakijoita. Päätös vuoden alussa.
8§ Aluejaoston toimintakatsaus 2012 vuodelta
Käytiin läpi puheenjohtajan kokoama toiminta- ja talouskatsaus. Puheenjohtajan poissaollessa osallistujille ei ollut jakaa materiaalia. Aineistoa käytiin läpi dataprojektorin ja läsnolleiden toimialueiden vastaavien ja aluevalmentajien suullisilla selostuksilla. Sähköinen aineisto tullaan viimeistelemään ja tallennetaan sen jälkeen alueen nettisivuille.
Aluejaoston toimialuevastaavista raportteja 2012 esittelivät läsnä olleet seuraavasti:
Simo Saros beach volley
Jukka Häll, erotuomaritoiminta
Kimmo Siltanen harraste- ja terveysliikunta
Esa Piipari, poikien aluevalmennus/aluejoukkuetoiminta
Jouni Helenius ja Arto Ruuska, tyttöjen aluevalmennus/aluejoukkuetoiminta
Kilpailutoiminnan vastaavaa ei aluejaostossa 2012 ollut ja nettisivulle tallennettavan kilpailutoiminnan raportin ovat koonneet pj Jukka Pohja ja sarjojen hoitaja Kaisu Polso.
9§ Aluejaoston toiminnan ja talouden suuntaviivat 2013
Aineisto oli myös pj Jukka Pohjan kokoamana vain sähköisenä esitettävissä ja kokouksen
puheenjohtaja Kimmo Siltanen esitteli siitä laaditut toiminta- ja taloussuunnitelmat v:lle
2013. Budjettia tarkennetaan vielä tietyiltä osin pj ja siht. Huomioidaan aluevalmentajien
ammattitaidon kehittämiseen varattavat rahat.
Tulevasta toiminnasta keskustelua herätti miten seuroihin löydetään pitkiä pelaajia? Pääkaupunkiseudun harrastajatilanne asukaspohja huomioiden? Salitilanne, uusia saleja?.
10§ Valitaan aluejaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajana jatkaa Jukka Pohja, joka valittiin puheenjohtajaksi v 2011 kaksivuotiskaudelle 2012-13 ja on toiminut pj:na vuoden 2010 parlamentista alkaen.
Jaostossa erovuoroisina olivat Heikki Torkkeli, Jukka Häll ja Kimmo Siltanen, jotka valittiin
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jatkamaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2013-14. .
Jaoston kokoonpanossa jatkaa v 2011 parlamentissa pj Jukka Pohjan lisäksi valittu Simo
Saros.
Uutena jäsenenä aluejaostoon valittiin Kirsi Väänänen (Järvenpään Blues Volley ry). Uudelle aluejaostolle annettiin valtuudet kartoittaa aluejaostoon lisäjäseniä, joista voitaisiin
nimetä vastuuhenkilöt kilpailu- ja nuorisotoiminta-alueille.
Maakuntien (Päijät-Häme ja Etelä-Karjala) nimeämillä edustajilla on osallistumisoikeus
aluejaoston kokouksiin.
11§ Muut asiat
Sääntöjen mukaisia muita asioita ei oltu asialistalle esitetty.
1§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kimmo Siltanen päätti kokouksen klo 20.10
Parlamentissa sääntömääräisesti käsitellyistä asioista julkaistaan ESLAn nettisivuilla tämä
pöytäkirja hyväksymis- ja tarkistusmerkinnöin ja liitetiedostoina parlamentissa käsitelty jaoston pj:n kokoama raportti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu parlamentin kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite

Parlamentin asialista
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Suomen lentopalloliitto ry
Suomen lentopalloliitto ry:n sääntöjen mukaisesti

Alueparlamentti/asialista
Aika:
11.12.2012 klo 18.30 (Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00)
Paikka:
Karhulantie 36, bingotila
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 ääntenlaskijaa
5§
ilmoitusasiat
6§
lentopalloliiton puheenvuoro
7§
aluepäällikön puheenvuoro
8§
aluejaoston toimintakatsaus 2012
9§
aluejaoston toiminnan ja talouden suuntaviivat 2013
10§
valitaan aluejaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet
Jaostossa jatkavat puheenjohtaja Jukka Pohja ja Simo Saros
Erovuorossa ovat Jukka Häll, Heikki Torkkeli, Kimmo Siltanen ja
lisäksi täytetään kaksi paikkaa avoimena (Palmroos, Haura 2011 tilalle)
( jaoston rahastonhoitaja on Kirsi Väänänen)
Maakuntien nimeämillä edustajilla on osallistumisoikeus jaoston kokouksiin
11§
muut asiat
Etelä-Suomen aluejaosto
Jukka Pohja
puheenjohtaja

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
korkeintaan kuitenkin kymmenen (10) ääntä.
Yksi jäsenen edustaja käyttää jäsenen koko äänimäärää. Mikäli jäsenellä on ääniä kaksi, kolme tai enemmän, voi jäsen lähettää
parlamenttiin 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 jukka.pohja@yit.fi puh 050 3900 470
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