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Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:ro 5/2018
Keskiviikko 24.10.2018 klo 18:00
Paikka: Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula
Paikalla:

Mika Passila, puheenjohtaja
Eija Bergström, sihteeri
Anne Ahoniemi
Kirsi Niinioja
Tytti Järvinen
Juha Korteniemi
Janne Laurila

(5/5)
(3/5)
(5/5)
(4/5)
(3/5)

Poissa:

Saara Kauremaa

(3/5)

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 5/6 jäsenen ollessa
paikalla.
2. Edellisen aluetyöryhmän kokouksen 4 (20.8.2018) pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksyttiin 20.8.2018 pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 4.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Aluetyöryhmän tehtävät
• Poikkeuslupahakemukset
o Ei uusia hakemuksia
• Liitos syyskokous
o Liiton syyskokous 27.4.2018 Kisakalliossa, Lohjassa
o Muistutetaan seuroja syyskokoukseen osallistumisesta
• Uudet jäsenet
o Sanja, Tuulia ja Janne aloittavat virallisesti 1.1.2019
• Pelinohjaajakoulutusten tilanne
o koulutuksia pidetty varsin hyvin seuroissa
5. Erotuomarikerhon asiat
• Erotuomarikerhon hyväksymät turnausanomukset
o Lahti Ringeten E-joukkueiden turnaus
• Erotuomarikerhon saama palaute tuomaroinneista
o Palautetta tullut ennätysmäärä
o Tuomareita paljon, joten pelejä suhteellisen vähän per tuomari
6. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat
• Yli-ikäiset pelaajat
o Nimet löytyvät alueen sivuilta
• Urheilun pelisääntöjen palautus tilanne
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•
•

o suurin osa palauttanut pelisäännöt, muistutetaan joukkueita palauttamaan
Muita asioita
o Käytiin Walapaisin tilannetta läpi. Mika on yhteydessä seuran puheenjohtajaan ja Anne
D:n joukkueenjohtajaan
F-sarjojen tekemisessä ollut haasteita. G-sarjan teko sujunut paremmin
o Käytiin alustavaa keskustelua miten ensi kauden turnausten suunnittelua voisi helpottaa
o Tytti on yhteydessä Länsi-Suomen alueen F-sarjavastaavaan ja kyselee muun muassa
heidän toimintamallejaan

7. Turnausvastaavan asiat
• Uudet turnaushakemukset
o Lahti Ringeteltä tullut turnaushakemus E-junioreiden turnaukselle 6.4.2018
▪ Erotuomarikerho puoltanut turnausta
▪ Turnauslupa myönnetään
▪ Tiedotetaan seuraa edellisenä viikonloppuna olevasta Ilves -turnauksesta Tampereella sekä kehotetaan kohdistamaan turnaus enemmän F-sarjasta E-sarjaan
siirtyville joukkueille.
8. Talousvastaavan asiat
• Todettiin Etelä-Suomen alueelta tuloutuvan liitolle varoja, joilla kustannetaan mm. U18 joukkueen toimintaa
• Yleisesti kaivattiin avoimempaa selvitystä liitolta varojen kohdistumisesta
9. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat
Ei käsiteltäviä asioita.
10. Muut asiat
• Joukkueiden toimihenkilöiden käyttäytyminen otteluissa.
o Käytiin keskustelua ja kuultiin erotuomarikerhon puheenjohtajan näkemyksiä asiaan.
11. Seuraava kokous
Aluetyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ti 4.12.2018 klo 18 Keravalla tai Järvenpäässä. Paikka
varmistuu lähempänä ajankohtaa.
12. Kokouksen päättämien
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.

______________________________________
Mika Passila, puheenjohtaja

_____________________________________
Eija Bergström, sihteeri
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