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Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:o 5/ 2020 
Tiistai 15.1.2020 
Paikka: Virtuaalikokous, Teams 

 
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) 
 
Lisäksi paikalla kutsuttuina: 
 Emmi Öystilä 
 Juha Korteniemi  Poistui kohdan 5. käsittelyn jälkeen. 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

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

 
2. Edellisen kokouksen 4 (26.8.2020) pöytäkirja 

Hyväksyttiin 26.8.2020 virtuaalisesti pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 4/2020 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 
 
4. Aluetyöryhmän tehtävät 

• Aluetyöryhmä vastaa aluesarjoista, aluesarjojen sarjaohjelmista ja niiden muutoksista 
(Ringeten Kilpailusääntöjen kohta A1. KILPAILUT.)  

• Rajoitukset 30.11.2020 lähtien keskeyttivät sarjaohjelmat, minkä johdosta kevätkaudelle 
sovitaan toimintaohjeet ja säännöt seuraten tilannetta.  Aluetyöryhmä tiedottaa joukkueita 
heti kun sarjatoiminnan käynnistäminen on mahdollista ja sarjavastaavat tiedottavat 
joukkueenjohtajia myös omissa WhatUp-ryhmissään. Pelejä voi pelata 30.4.2021 saakka. 

• Koronavirusepidemian hillitsemiseksi olevat rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 
Uudenmaan alueella 31.1.2021 saakka.  Sarjoja pyritään jatkamaan, kun rajoitukset poistuvat. 
On epävarmaa, että näin tapahtuisi vielä helmikuun alussa.  

• N-harraste ja Lady-sarja: 
o Koronarajoitusten vuoksi pelaamatta jääneitä aluesarjaotteluita ei siirretä. Rajoitusten 

helpottuessa katsotaan miten otteluita pystytään jatkamaan, heti kun se on mahdollista.  
o Kauden aikana ei tulla jakamaan mitaleja 

• D-sarja (14 joukkuetta)  
o Aluetyöryhmä päätti joulukuussa chat-keskustelun tuloksena, että tähän mennessä 

pelatuista otteluista lasketaan tulosten perusteella uusi sarjataulukko pistekeskiarvon 
mukaisesti. Tämän perusteella joukkueet jatkavat jatkosarjoihin; seitsemän ylempään ja 
seitsemän alempaan sarjaan.  
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o BR-D-Rockets ja NSR White saavat saman pistekeskiarvon, 8 (kahdeksan) sijoittuen 
alkusarjan pelien jälkeen sijoille 7. ja 8. Sijoituksen ratkaisee joukkueiden pelaama 
keskinäinen ottelu 24.10.2020, joka on päättyi BR-D-Rocketsin voittoon tuloksella 
9-8. Täten uudessa sarjataulukossa BR-D-Rockets on 7. sijalla ja NSR White 8. 

o Jatkosarjat pyritään pelaamaan yksinkertaisena huhtikuun loppuun. Sarjataulukkoon 
lasketaan joukkueiden ensimmäisen ottelun tulos olettaen, että jokainen joukkue on 
pelannut edes kerran jokaista joukkuetta vastaan. 

• E-sarja:  
o Koronarajoitusten vuoksi pelaamatta jääneitä aluesarjaotteluita ei siirretä vaan otteluita 

jatketaan heti kun se on mahdollista. 
o Peleistä pelataan ne, jotka rajoitusten puitteissa on mahdollista pelata. 

• F- ja G- sarjat 
o Koronarajoitusten vuoksi pelaamatta jääneitä aluesarjaotteluita (=aluesarjaturnauksia) ei 

siirretä vaan otteluita jatketaan heti kun se on mahdollista sarjaohjelman mukaan 
o Otteluista pelataan ne, jotka rajoitusten puitteissa on mahdollisia pelata.  

• Joukkueet voivat omatoimisesti sopia pelejä, hankkia niihin erotuomarit ja pelinohjaajat  

• Rinteten Etelä-Suomen alueen nettisivut: Mika jakaa nettisivujen päivitysohjeen uudelle 
aluetyöryhmälle. 

 
5. Erotuomarikerhon asiat 

• Aluetyöryhmä informoi erotuomarikerhoa, kun sarjoja voidaan jatkaa 
 

5. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat 

• Viitt. kohta 4, aluetyöryhmän tehtävät 
 

7. Turnaus- ja toimitsijavastaavan asiat 

• 30.11.2020 – jälkeen suunnitellut turnaukset (6 kpl) jouduttu rajoitusten johdosta 
peruuttamaan 

• EKS F-junioreiden päätösturnaus 24.4.2021, peruutettu 

• Haukat RK/G lopputurnaus 11.4.2021? 
 
8. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat ja muut asiat 

• Ei käsiteltäviä asioita 
 

9. Seuraava kokous 

• 15.1.2021 tämän kokouksen perään kokoontui 6.9.2020 pidetyn seurakokouksen mukainen 
uusi aluetyöryhmä pitäen järjestäytymiskokouksen.  

 
10. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 
 

 
 
 
 
______________________________________ _____________________________________ 
Mika Passila, puheenjohtaja   Tuulia Saario, sihteeri 
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