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Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:ro 3/2018
Keskiviikko 6.6.2018 klo 18:00
Paikka: Järvenpään jäähalli neuvottelutila, Seutulantie 14, 04410 Järvenpää
Paikalla:

Mika Passila, puheenjohtaja
Eija Bergström, sihteeri
Anne Ahoniemi
Kirsi Niinioja
Tytti Järvinen

(3/3)
(2/3)
(3/3)
(2/3)
(2/3)

Poissa:

Saara Kauremaa

(2/3)

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 5/6 jäsenen ollessa
paikalla.
2. Edellisen aluetyöryhmän kokouksen 2 (11.4.2018) pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksyttiin 11.4.2018 pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 2.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Aluetyöryhmän tehtävät
• Poikkeuslupahakemukset
o KaPa-51, Aino Kuituselle myönnetään poikkeava yli-ikäisyyslupa D-sarjan alkusarjan loppuun, jonka jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen
o KaPa-51, Helmi Huikko aluetyöryhmä myöntää yli-ikäisyysluvan D-sarjaan ja siirtää aliikäisyyslupahakemuksen kilpailutyöryhmän päätettäväksi, koska B kuuluu kilpasarjaan ja
siten liiton alaisuuteen
o Walapais:n poikkeuslupahakemusta ei hyväksytä
o Helsinki Ringette, pyydetään lisäselvitystä -05 syntyneistä pelaajista, -06 syntyneiden yliikäisyys menee ilmoituksella.
o EKS, Hanna Lohman:lle myönnetään poikkeava yli-ikäisyyslupa E-sarjan alkusarjan loppuun, jonka jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen
o Lahti Ringette, Saara Sikkilälle ei vielä myönnetä poikkeavaa yli-ikäisyyttä. Kysellään lisätietoja Lahdesta
• Alueen seuraseminaari pidetään 26.8.2018, paikka vielä avoin. Kirsi kyselee tarjouksia Onnelasta, Scandic Järvenpäästä ja Tytti Vanhankylänniemen Uusi Vanhiksesta
5. Erotuomarikerhon asiat
Erotuomarikerho oli hyväksynyt kaikki esille tulleet turnaushakemukset.
6. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat
• Sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet
o D-sarjassa 15 joukkuetta
o E-sarjassa enemmän pelanneissa 9 joukkuetta ja vähemmän pelanneissa 10 joukkuetta
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F-sarjassa enemmän pelanneissa 10 joukkuetta ja vähemmän pelanneissa 14 joukkuetta
F-sarjan pelikausi jaetaan syys- ja kevätkauteen. Mahdolliset muutokset joukkueiden
siirtymisiin tehtävä marraskuun loppuun mennessä. Asiasta tehdään parempi tiedote
seuroille.
Sarjamuodot kaudella 2018-2019
o D-sarjan pelit mietittävä miten pelataan, jottei tule liikaa pelejä
Sarjakirja 2018-2019 päivitys
o Mika tekee alustavan päivityksen ja sarjavastaavat miettivät omat osuutensa

7. Turnausvastaavan asiat
• Turnaushakemuksia kaudelle 2018-2019 oli tullut useita.
• Hyväksyttiin kaikki Etelä-Suomen seuroilta tulleet turnaushakemukset.
• KaPa-51:n turnaushakemus pyydetään osoittamaan omalle alueelle ja pyytämään oman alueen
tuomarikerhon hyväksyntä. Etelä-Suomen alueella ei ole esteitä turnauksen järjestämiselle.
8. Talousvastaavan asiat
• Mitallislaskua ei ole kirjautunut tietoihin.
• Mietittiin talousvastaavan tehtäväkuvan lopettamista ja asioiden käsittelyn vaihtamista talousasioiksi.
9. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat
Alustavasti sovittiin toimitsijakoulutukset pidettävän elokuun lopussa seuraseminaarin yhteydessä,
F:ien ja nuorempien ikäryhmien koulutukset ja E:n ja vanhempien ikäryhmien koulutukset syyskuun
alussa, Kilterin koululla ja Gustavelundissa. Eija ja Anne hoitavat koulutuspaikkojen varaukset.
10. Muut asiat
Seuraseminaari järjestetään su 26.8.2018.
11. Seuraava kokous
Aluetyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ti 14.8.2018 klo 18 Gustavelundissa.
12. Kokouksen päättämien
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40.

______________________________________
Mika Passila, puheenjohtaja

_____________________________________
Eija Bergström, sihteeri
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