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

 
Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:o 2/2019 
Keskiviikko 13.3.2019 klo 18:00 
Paikka: Laaksolahden jalkapallohalli, Lähdepurontie 1, Espoo 
 
Paikalla: Mika Passila   (1/1) 

Anne Ahoniemi  (1/1) 
Sanja Hovilainen  (1/1) 
Janne Laurila   (1/1) 
Tuulia Saario   (1/1) 
 

 
Poissa:  Tytti Järvinen  
 
 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
Mika Passila avasi kokouksen klo 18.15 . Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 5/6 jäsenen ollessa paikalla. 

2. Edellisen aluetyöryhmän kokouksen 1 (24.01.2019)  
pöytäkirjan tarkastaminen 
Hyväksyttiin 24.01.2019 pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 1/2019. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

4. Aluetyöryhmän tehtävät  

• Sarjavastaavien toimikausi: 

o Sarjavastaavien toimikausi on 1.5.-30.4. Aluetyöryhmä vaihtuu kalenterivuosittain. 

• Päätösturnausten hakemukset ja avustukset 

o Aluetyöryhmä ei ole saanut yhtään päätösturnaushakemusta 

o Kauden turnaukset haetaan 31.5. mennessä, sen jälkeen erillisten anomusten mukaan. Sa-
maan aikaan anotaan tiedossa olevat poikkeavat yli-ikäisyysluvat. Päätösturnauksia (F, G ja 
ringettekoulu) tuetaan 500€/turnaus. 

• Vuoden palkittavat ja huomionosoitus anomukset 

• Mika esitteli SKRL:n hallintomalliesityksen 

 

5. Erotuomarikerhon asiat 

• Ei käsiteltäviä turnaushakemuksia. 
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6. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat 

• Aluesarjojen tilanne 

o Tilanne on hyvä, loppupelit menossa 

o Sarjavastaavat kysyvät joukkueiden mitalinjakokäytännöt ja mitalit toimitetaan yhdessä sovi-

tulla tavalla 

• Sarjakuvaukset kaudelle 2019-2020 

o Etelä-Suomen Alueen (myöhemmin ESA) ensi kauden sarjakuvaukset päivitetään.   

o F junioreiden pelikäytäntöön tehdään muutokset liittyen peliaikaan ja vaihtokäytäntöön.  

o Lady sarja jaetaan kahteen erilliseen sarjaan ja määritellään pelaajakriteerit 

o Sarjakuvaukset tulee olla valmiina F-D sarjoissa 31.5. mennessä. Muissa (lady, harraste, G) 

15.8. mennessä 

7. Turnausvastaavan asiat  

• Ei uusia turnaushakemuksia. 

8. Talousvastaavan asiat 

• Talouskatsaus 

o Mika esitteli ESA:n vuoden 2018 tilinpäätöksen. ESA on kerännyt 20 475 sarjamaksuja. Toi-

minnan kustannukset ovat olleet 7239 €, josta kokous- ja neuvottelukulut 3024€ ja palkinnot 

ja ansiomerkit 3120€. Ylijäämä 13236 € siirtyy liitolle. 

o Mika esitteli myös SKRL:n vuoden 2018 tilinpäätöksen 

• Ringetteliiton tilinpäätöstä ei ole vielä saatu nähtäväksi. 
 

9. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat  

• Päätösturnauksia ei ole anottu 

• Mitalien tilaukset 
o Sarjavastaavat kysyvät joukkueiden mitalinjakokäytännöt ja mitalit toimitetaan yhdessä sovi-

tulla tavalla 

10. Muut asiat 

• Seuraavassa kokouksessa sovitaan syksyn toimitsijakoulutusten järjestämisestä 

11. Seuraava kokous 
Aluetyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ke 5.6.2019 klo 18.00 Järvenpäässä. 

12. Kokouksen päättämien 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 
Mika Passila, puheenjohtaja   Tuulia Saario, sihteeri 
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