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Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:o 4 / 2020 
Tiistai 26.8.2020 klo 18.00 
Paikka: Teams-kokous 

 

Paikalla: Mika Passila   (1/1) 
 Mia Melkinen  (1/1) 
 Anne Ahoniemi  (1/1)  
 Janne Laurila   (1/1) 
 Sanja Hovilainen  (1/1) 
 Tuomo Lukkari   (1/1) 
 Tuulia Saario   (1/1) 
 
 
 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

Mika Passila avasi kokouksen klo 18.00 . Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 7/7 jäsenen ollessa 
paikalla. 

 
2. Edellisen kokouksen 2 (30.6.2020) pöytäkirjan tarkastaminen 

Hyväksyttiin 30.6.2020 virtuaalisesti pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 3/2019 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 
 
4. Aluetyöryhmän tehtävät 

• Aluesarjoihin ilmoittautuneet joukkueet,  
o G-sarja 10 joukkuetta 
o F-sarja enemmän pelanneita 11, vähemmän pelanneita 12, yksi joukkue tullut lisää 

vähemmän pelanneisiin 
o E-sarja vähemmän pelanneita 10, enemmän pelanneita 7, yksi peruuttanut 

(Hyvinkää) 
o D-sarja 14 joukkuetta, kaksi peruuttanut (EKS ja Hyvinkää) 
o Naisten harraste 9 joukkuetta 
o Ladyt 6 joukkuetta 
o Aidot Ladyt 2 joukkuetta 
o Nuorten harrastesarja 0 joukkuetta, kysytään seuraseminaarissa kiinnostusta 

järjestää esim. turnausmuotoiseksi 

• E-sarjavastaava Tuomo Lukkari esittäytyi 

• Seuraseminaarin 6.9.2020 valmistelut hyvällä mallilla 
o Varmistetaan etätyhteyden toimivuus seminaariin 

• Seminaarissa valitaan uusi aluetyöryhmä 
o Erovuoroiset jäsenet: Mika Passila, Tuulia Saario 
o Tuomo Lukkari asettuu ehdolle 
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• Muistutetaan seuroja koronavirustilanteeseen liittyvistä liiton ohjeista peleissä ja 
pelimatkoilla, sekä seurojen ja hallien ohjeista. Kauden aikana välitetään lisäohjeita. Esim. 
ei kättelyä 

• Käsiteltiin liiton tekemä päätös Helsinki Ringeten D-joukkuuen poikkeavista yli-
ikäisyysluvista 

 
5. Erotuomarikerhon asiat 

• Tuomarikoulutus uusille ringette-erotuomareille su 6.9.2020 klo 10–15 Tikkurilan lukiossa 
 
6. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat 

• Harraste kaksinkertainen sarja ja Ladyt kolminkertainen sarja 

• G sarja järjestetään turnausmuotoisesti, tavoite 4 turnausta per joukkue 

• D-sarja: yksikertainen runkosarja, sen jälkeen jako alempaan ja ylempäään 

• E-sarja: kaksinkertainen ja enemmän pelanneilla kolminkertainen sarja, itse voivat päättää 
pelaavatko saman seuran joukkueet keskenään vai ei 

• F-sarja: 4 turnausta per joukkue 

• Sarjakuvaukset päivitetään vastaamaan sarjamuotoja.  

• Poikkeavat yli-ikäisyys anomukset: 
o Heinola Ringette Pinja Käviäinen synt. 2007; myönnetään lupa pelata E-sarjassa 
o BR Hertta Kauhanen ja Hertta Holmikari 2007 synt: myönnetään lupa pelata  
o BR Saana Pokkinen; myönnetään lupa vuoden loppuun, minkä jälkeen arvioidaan 

uudelleen 
o Nurmijärvi Seven Ringettes Emilia Wilenius synt 2009; myönnetään lupa pelata F-

sarjassa 
o Kangasniemen Palloilijat -51 Stina Pajunen synt 2005; myönnetään lupa pelata 

sairaustapauksen johdosta 

• Mika tekee pelisääntöjen palautuslomakkeen  

• Sarjakuvaukseen lisätään: Lady- ja Harraste-sarjojen välillä voidaan vaihtaa maalivahteja 
kesken kautta 

• Mika esitteli ringetteliiton strategian vuosille 2021-2025 ja toimintasuunnitelman vuodelle 
2021 

 
7. Turnaus- ja toimitsijavastaavan asiat 

• Myönnetyt lopputurnaukset  
o EKS F-junioreiden päätösturnaus 24.4.2021, Warrior-areena Leppävaara 
o Haukat RK/G lopputurnaus 11.4.2021 

 
8. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat 

• Tänä syksynä seurakohtaiset toimitsijakoulutukset. EKS, BR, Lahti, Hyvinkää, Seiskat, 
Walapais ja Haukat omat toimitsijakoulutukset. Heinola voi osallistua Lahden 
koulutukseen, mikä järjestetään etänä. Mika hoitaa Helsingin.   
 

9.  Muut asiat  

• Ei muita käsiteltäviä asioita 
 
9. Seuraava kokous 

• Nurmijärvi 28.10.2020 klo 18.00, Klaukkalan jäähalli 
 
10. Kokouksen päättäminen 
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• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 
 

 
 
 
 
______________________________________ _____________________________________ 
Mika Passila, puheenjohtaja   Tuulia Saario, sihteeri 
 

 

http://www.etelasuomi-ringette.fi/

