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HELSINKI RINGETTE RY:N VALITUS ETELÄ-SUOMEN ALUETYÖRYHMÄN PÄÄTÖKSESTÄ 

 

Suomen kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n (SKRL) puheenjohtaja vastaanotti 23.7.2020 

Helsinki Ringette ry:n valituksen koskien ringeten Etelä-Suomen aluetyöryhmän 

päätöstä seuran kahdelle pelaajalle esitetyn yli-ikäisyyspoikkeusluvan epäämistä. 

Koska asia on käynnistetty SKRL:n ohjaamasta toiminnasta ja vaikuttaa Suomen 

Ringetteliitto ry:n (SRiL) ohjauksessa käynnistettyyn sarjakauteen, on asiaa arvioitu 

molempien liittojen hallituksissa. 

Lähtökohtana on todettu, että mainitun työryhmän 30.6.2020 tekemä epäämispäätös on 

sekä SKRL:n sääntöjen, että kyseisen työryhmän tulkintalinjan mukainen. Vastaavissa 

tapauksissa on myös muualla lajin piirissä pysyttäydytty samoilla linjoilla. Tästä syystä 

tällä tapauksella on koko lajia koskevan ennakkotapauksen luonne ja asiaa on käsitelty 

erityisesti tästä näkökulmasta. 

Ringeten tavoitteena on mieluummin sallia kuin kieltää, mutta samalla pyrkiä 

yhtenäisiin käytäntöihin. Jäsenten yhdenvertaisuutta arvostaen käytäntöjä valmistellaan 

yhdessä ja muutokset niihin tehdään niin, että ne ovat tarvittaessa sovellettavissa 

kaikkiin toimijoihin samalla tavalla. Tässä tapauksessa on kysymys myös harrastuksen 

jatkuvuuden kannalta tärkeästä ikävaiheesta, millä on vaikutusta tapausta arvioitaessa. 

Pelaajien yksilöllisiä ominaisuuksia ei ole mahdollista vertailla millään yhteisillä 

kriteereillä. Täten ei pelaajien osaaminen eikä kypsyys voi muodostua keskeisiksi 

päätöstekijöiksi. Sen sijaan on mahdollista arvioida kohtuutta sen suhteen, mitkä 

mahdollisuudet pelaajalla on harrastaa ringetteä sääntöjen puitteissa ja lajin 

vastuullisuuden hengessä. 

Tässä nimenomaisessa tapauksessa on otettu huomioon keskeisenä seikkana se, että 

Helsinki Ringetessä ei ole joukkuetta kyseisten pelaajien ikäluokassa. Kun sellainen 

saatujen tietojen mukaan on muodostumassa seuraavalle kaudelle, on kysymyksessä 

sillan rakentaminen harrastuksen jatkuvuudelle omassa seurassa. Se, että kyseiset 
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pelaajat ovat jo poikkeusluvalla pelanneet selvästi omaa ikäluokkaansa nuorempien 

kanssa, tukee sillan rakentamista tässä nimenomaisessa tapauksessa. 

SRiL:n hallitus suositteli SKRL:n hallitukselle ratkaisua, jossa molemmille pelaajille 

myönnettäisiin aluetyöryhmän päätöksen vastaisesti pelioikeus D-junioreissa kaudelle 

2020-2021, kuitenkin siten, että Etelä-Suomen aluesarjaan kuuluvissa peleissä olisi 

mahdollisuus peluuttaa vuorotteluperiaatteella vain toista heistä kerrallaan kyseisen 

ottelun pöytäkirjaan kirjatussa kokoonpanossa. Mikäli pelaaja pelaa oman ikäluokkansa 

ottelun, menettää hän yli-ikäisyyslupansa D-junioreihin. Mikäli D-joukkue osallistuu 

kauden aikana turnauksiin, tulee poikkeuslupa anoa erikseen turnausjärjestäjältä. 

SKRL:n hallitus hyväksyi sähköpostikokouksessaan 12.8.2020 SRiL:n hallituksen 

suosituksen ja siten muuttaa aluetyöryhmän päätöstä yllä kuvatulla tavalla näiden 

kahden pelaajan osalta. Helsinki Ringeten valitusmaksu palautetaan. 

Mikäli Helsinki Ringette hyväksyy tämän päätöksen, se saatetaan myös muiden 

seurojen tietoon ja mahdolliset yllä kuvattua tilannetta vastaavat 

poikkeuslupahakemukset ratkaistaan kautta 2020-2021 koskien samalla periaatteella. 

Tästä pyydetään ilmoittamaan SKRL:n puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle. 

Tästä SKRL:n hallituksen päätöksestä on mahdollisuus valittaa Urheilun 

oikeusturvalautakunnalle SKRL:n hallintosäännössä esitetyllä tavalla. 

 

Helsingissä 14.8.2020 

 

Markku Koli 

Puheenjohtaja, SKRL ry 

 


