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1~ KOKOUKSENAVAUS

Käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Henttonen avasi kokouksen klo 10.15.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Liittokokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi liiton puheenjohtajan Jari Henttosen.

3 § KOKOUKSEN SIHTEERIN VALITSEMINEN

Liittokokous valitsi kokouksen sihteeriksi liiton talouspäällikön Terhi Tuoman.

4 § KOKOUKSEN KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN
VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin Krister III-
man ja Kai Keinänen.

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Liiton sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä seuroille viimeistään kahdeksan viikkoa
ja esityslista viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 18.2.2015 ja
esityslista 10.4.2015. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösval
taiseksi.

6 § EDUSTAJIEN VALTUUKSIEN TARKISTAMINEN
(Liite 1. Äänimääräluettelo)

Liittokokous totesi, että edustettuna oli kahdeksan jäsenseuraa edustaen 44 ääntä.

7 § VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
(Liite 2. Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus)

Puheenjohtaja Henttonen esitteli vuosikertomuksen. Talouspäällikkö Terhi Tuoma esitteli ti
linpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon ja lisätiedot.

Liittokokous hyväksyi vuosikertomuksen.

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ TILl- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILl-
JA VASTUUVELVOLLISILLE

Liittokokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tili- ja vastuuvel
vollisille.
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9 § SOPIMUSPELAAJIEN KOULUTUSKORVAUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄN MÄÄRÄÄMINEN

Hallitus esitti sopimuspelaajien koulutuskorvauksen enimmäismääräksi 840 euroa.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § KURINPITOPÄÄLLIKÖN JA KURINPITOVALIOKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDELLE 1.7.2015-
30.6.2016

Kurinpitopäälliköksi valittiin Jan Ruys, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajaksi Tapani Norros ja
jäseniksi Jorma Vartia, Katri Koskela, Ann-Liz Träskelin ja Fredrik lJdd.

11 § HALLITUKSEN ESITYKSET

11.1. Naisten SM-sarjan kilpailusuunnitelma kaudelle 2015-2016

Liiton puheenjohtaja Jari Henttonen esitteli hallituksen ehdotuksen naisten SM-sarjan kilpailu
suunnitelmaksi kaudelle 2015-2016. Hallitus esitti, että naisten SM-sarjan pelitapa kaudella
2015-2016 olisi kolmin- tai nelinkertainen runkosarja sekä neljän tai kuuden joukkueen pudo
tuspelit, järjestelmän riippuessa osallistuvien joukkueiden lukumäärästä.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11.2. Muutos ansiomerkkisäännön pykälään 9

Hallitus esitti, että kultainen toimitsijamerkki voidaan myöntää erotuomarille, joka on tuomin
nut vähintään 300 aikuisten korkeimman sarjatason ottelua.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11.3. Muutos pelaajasiirtosäännön pykälään 2

Hallitus esitti, että pelaajan siirto uuteen seuraan rekisteröidään, mikäli uusi seura on toimit
tanut liitolle asianmukaisesti täytetyn siirtokaavakkeen, jossa on pelaajan ja molempien seu
rojen allekirjoitukset ja liittohallituksen määräämä toimitusmaksu on pelaaian osalta suori
tettu ia liitolle on toimitettu kuittikopio suoritetusta maksusta.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11.4. Muutos kilpailusäännön pykälään 63

Hallitus esitti, että vain valioerotuomarit saavat tuomita miesten Suomen pääsarian otteluita.
Liittoerotuomari saa kuitenkin tuomita mainitun sarjan otteluita, jos liiton erotuomarivalio
kunta on myöntänyt tähän kussakin tapauksessa erikseen luvan.

Lisäksi hallitus esitti, että pykälästä poistetaan kohta: Liittoerotuomarin tulee olla ennen ao.
pelikauden alkua täyttänyt 20 vuotta eikä hän saa olla ennen ao. pelikauden alkua täyttänyt
50 vuotta.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esitykset.
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Hallitus esitti, että edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat
kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antido
pingsäännöstöiä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan
heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja
-menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta “Kielletyt
aineet ia menetelmät urheilussa.

Dopingrikkomukseen svvllistynvttä pelaajaa, toimitsijaa ja seuraa rangaistaan Suomen anti
doDingsäännöstön ia liiton kurinpitosääntöjen mukaisesti.”

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista seuraamuksista. seuraamuksena
dopingrikkomuksesta voidaan määrätä:
1. kilpailutuloksen mitätöinti
2. urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
3. urheilun toimintakielto
4. kirjallinen varoitus

Lisäksi pelaajaa käsitellään näiden kilpailusääntöjen mukaisesti edustusoikeutta vailla olevana
pelaajana ja dopingin kilpailulliset seuraukset määräytyvät näiden sääntöjen 59 §:n nojalla
sekä kurinpitosääntöjen nojalla.

Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen.

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Henttonen päätti kokouksen klo 11.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jari Henttonen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

sr i~
Terhi Tuoma
sihteeri

Krister lIlman Kai Keinänen
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Hallituksen esitys liittokokoukselle: kilpailusuunnitelma/naisten SM-sarja kaudelle2OlS-16

Naisten SM-sarja

Runkosarja

a) SM-lisenssien myöntämismäärän mukaan korkeintaan kymmenen (10) joukkueen runkosarja, jonka
pelikierrosten määrä on mukana olevien joukkueiden mukaan alla olevan taulukon mukainen.

Runkosarjan perusteella määräytyvät pudotuspelien kotiedut (paremmin sijoittunut aloittaa kotona, ellei
toisin ole mainittu) ja vastakkain pelaavat parit (kussakin vaiheessa parhaiten sijoittunut vs. huonoiten
sijoittunut jne.)

Puolivälierät, välierät ja loppuottelut

b) Runkosarjan parhaat joukkueet pelaavat pudotuspelit alla olevan taulukon mukaisesti, paras viidestä
ellei toisin ole mainittu.

d) Välierien voittajat pelaavat loppuottelut, paras viidestä ellei toisin ole mainittu.

e) Välierien häviäjät pelaavat pronssista kahden ottelun yhteistuloksena. Yhteistuloksen ollessa tasan,
pelataan jälkimmäinen ottelu ratkaisuun saakka. Alkusarjassa paremmin sijoittunut saa valita, kumman
ottelun se pelaa kotikentällä.

Joukkueiden Runkosarjassa Pudotuspeleissä Otteluita yht. Huom!
lukumäärä kierroksia jou kkueita ( loppuottelija Ila)

6 4 4 20+6..10=26..30
7 4 4 24+6..10=30..34
8 3 4 21 + 8..14 = 29..35 Pudotuspelit paras 7:stä
9 3 6 24+6..10=30..34

10 3 6 27+6..1O=33..37

SM-sarjakarsinta

f) N1D:n parhaiten sijoittunut joukkue pelaa NSM-runkosarjan heikoiten sijoittuneen joukkueen kanssa
kaksi tasonmittausottelua. Kotikenttäetu ensimmäisessä ottelussa N1D joukkueella.

g) SM-sarjakarsintaotteluiden jälkeen liittohallitus päättää, millä joukkueilla on oikeus hakea SM
sarjalisenssiä kaudelle 2016—2017.


