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RINGETEN ETELÄ-SUOMEN ALUE, www.etelasuomi-ringette.fi 

Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:ro 1/2019 
Torstai 24.1.2019 klo 17:30 
Paikka: Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula 
 
Paikalla: Mika Passila   (1/1) 

Anne Ahoniemi  (1/1) 
Tytti Järvinen   (1/1) 
Sanja Hovilainen  (1/1) 
Janne Laurila   (1/1) 
Tuulia Saario   (1/1) 
Juha Korteniemi 
Eija Bergström 
Saara Kauremaa 

 
Poissa: - 
 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
Mika Passila toimi kokouksen puheenjohtajana ja hän avasi kokouksen klo 17:40. Sihteeriksi valittiin Saara 
Kauremaa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 6/6 jäsenen ollessa paikalla. 

2. Edellisen aluetyöryhmän kokouksen 5 (24.10.2018) pöytäkirjan tarkastaminen 
Hyväksyttiin 24.10.2018 pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 5. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

4. Aluetyöryhmän tehtävät  

• Uusi aluetyöryhmä järjestäytyi seuraavasti 
o Aluepäällikkö Mika Passila 
o Aluesihteeri ja talousvastaava Tuulia Saario 
o Sarjapäällikkö Anne Ahoniemi 
o Turnaus- ja toimitsijavastaava Janne Laurila 
o G- ja F-sarjavastaava Sanja Hovilainen 
o E-sarjavastaava Tytti Järvinen 
o D-sarjavastaava Anne Ahoniemi 
o Ladyt- ja harrastesarjavastaava Anne Ahoniemi 

Valitut sarjavastaavat aloittavat toimessaan kauden 2019 – 2020 alkaessa. 

• Päätösturnaukset: yhtään hakemusta päätösturnausten järjestämiseksi ei ole tullut. Selvitetään Hel-
sinki Ringeten, Haukkojen ja Lahti Ringeten mahdollisuuksia järjestää turnaukset. 

• Vuoden palkittavia ja huomionosoituksen saajia voi alkaa miettimään. 

5. Erotuomarikerhon asiat 

• Ei uusia turnaushakemuksia. 

• Erotuomarikerho on edelleen saanut palautetta tuomaroinneista. 
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• Ensi kauden tavoitteeksi tulee saada enemmän viikkopelejä, jotta oman alueen tuomareita riittää 
kaikkiin otteluihin ja että nuoret tuomarit saavat tarpeeksi pelejä tuomaroitavaksi taidon ylläpitä-
miseksi. 

6. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat 

• Todettiin, että EKS:n pelaaja Hanna Lohman on siirtynyt pelaamaan omaan ikäluokkaansa D-joukku-
eeseen, jolloin häntä koskenut AT:n poikkeuslupapäätös nro 6 / 2018 – 2019 on peruuntunut. 

• D-junioreiden jatkosarjat on julkaistu tulospalvelussa. 

• Sarjavastaavat valmistelevat sarjakuvaukset ja mahdolliset ehdotukset muutoksista kaudelle 2019 – 
2020 seuraavaan kokoukseen. 

• Kysytään Länsi-Suomen F-sarjan rakenteesta tarkemmin heiltä. 

• Todettiin, että 2.12.2018 pelatussa miesten ringetteturnauksessa oli ollut neljä joukkuetta ja pelit oli-
vat sujuneet hyvin. 

7. Turnausvastaavan asiat  

• Ei uusia turnaushakemuksia. 

• 29.10. – 6.11.18 käydyssä sähköpostikokouksessa on myönnetty Blue Ringsille lupa järjestää G- ja F-
turnaus 6.1.19. 

8. Talousvastaavan asiat 

• Tilinpäätöstä ei ole vielä saatu nähtäväksi. 

• AT toivoo näkevänsä oman kp:n tapahtumat useamman kerran vuodessa. 

9. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat  
Sarjavastaavat selvittävät mitalien lukumäärän ja toimittavat tiedon Mikalle, joka tilaa mitalit. 

10. Muut asiat 
Ei käsiteltäviä asioita. 

11. Seuraava kokous 
Aluetyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ke 13.3.2019 klo 18.00 Espoossa. 

12. Kokouksen päättämien 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20. 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 
Mika Passila, puheenjohtaja   Saara Kauremaa, sihteeri 
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