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Ringeten Etelä-Suomen Aluetyöryhmän kokous n:o 3 / 2020 
Tiistai 30.6.2020 klo 20.00 
Paikka: Teams-kokous 

 

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

Mika Passila avasi kokouksen klo 20.00 . Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 6/6 jäsenen ollessa 
paikalla. 

 
2. Edellisen kokouksen 2 (25.3.2020) pöytäkirjan tarkastaminen 

Hyväksyttiin 25.3.2020 virtuaalisesti pidetyn aluetyöryhmän kokouksen pöytäkirja nro 2/2019 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 
 
4. Aluetyöryhmän tehtävät 

• Aluesarjoihin ilmoittautuneet joukkueet,  
o F-sarja enemmän pelanneita 11, vähemmän pelanneita 11 
o E-sarja vähemmän pelanneita 10, enemmän pelanneita 8 
o D-sarja 16 joukkuetta 

• Sarjatoimesta vastaa Ringetteliitto, Kaukalopallo- ja ringetteliitto vastaa kurinpitoasioista 
ja kilpailusäännöistä. Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry purkautuu 31.12.2020  

• Ringetteliiton uusi strategia on työn alla 

• Pidetään alueen seuraseminaari Tapanilan Urheilukeskuksessa 6.9.2020 
 

5. Erotuomarikerhon asiat 

• - 
 
6. Sarjapäällikön ja -vastaavien asiat 

• Sarjakuvaukset päivitetään vastaamaan sarjamuotoja.  

• 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 
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• Poikkeavat yli-ikäisyys anomukset: 
o EKS:llä alustavasti E-ikäluokissa kuusi -08 syntynyttä, joista 5 aloittanut kaudella 

2019-2020. EKS anoo kolmen yli-ikäisen tytön peluuttamista aina yhdessä 
ottelussa. 

▪ Ei myönnetä. Noudatetaan normaalia Ringetteliiton kilpailusääntöä, jolloin 
vain kaksi voi kerralla pelata yhdessä ottelussa. Voivat pelata sekä 
enemmän että vähemmän pelanneiden joukkueissa 

o Helsinki anoo kahdelle -05 syntyneelle poikkeuslupaa pelata D-sarjassa 
▪ Ei myönnetä. Perusteena, että eivät ole aloittelijoita ja lähialueilla muita 

joukkueita ja että Helsingin D-joukkueen muodostuminen ei ole uhattuna 
 
7. Turnaus- ja toimitsijavastaavan asiat 

• Anotut turnaukset: 
o 31.10.20 BR - D-jun Halloween turnaus – kyseisenä päivänä ei voida Ringetteliiton 

ohjelman johdosta sopia mitään turnausta – Janne on yhteydessä BR:ään kysyen 
voivatko järjestää toisena päivänä 

o 28.11.2020 EKS – D-juniorit - myönnetään 
o 29.11.2020 Ladyt ja miehet - myönnetään 
o 6.12.2020 EKS – G- ja F-juniorit - myönnetään 
o 6.1.2021 EKS – E-juniorit - myönnetään 
o 6.1.2021 Seiskat – D-juniorit - myönnetään 
o 6.1.2021 BR – G- ja F-juniorit - myönnetään 

• Anotut lopputurnaukset: 
o RK/G Helsinki 17.-18.4.2021, RK/G Haukat 11.4.2021, RK/G Seiskat 17.-18.4.2021, 

RK/G ja F  Hyvinkää 10.-11.4.2021, F EKS 17.4. tai 24.4.2021 

• Myönnetään lopputurnaukset  
o EKS:lle F lopputurnaus 17.4. tai 24.4.2021 
o Haukoille RK/G lopputurnaus 11.4.2021 
o 2017 Helsinki ja Hyvinkää järjestäneet, 2018 F Lahti, RK Seiskat, 2019 ja 2020 ei 

RK/G/F lopputurnauksia 
o 2020 kevään lopputurnaukset myönnettiin EKS:lle ja Haukoille. 

Koronavirustilanteen johdosta lopputurnaukset eivät toteutuneet 
 
8. Koulutus- ja tapahtumavastaavan asiat 

• Ringetteliitto suunnittelee syksyn toimitsijakoulutusten toteutuksen. Jatkossa  
toimitsijakoulutukset voidaan toteuttaa virtuaalisesti. 
 

9.  Muut asiat  

• Päätetään, että Lady- ja Harraste-sarjojen välillä voidaan vaihtaa maalivahteja kesken 
kautta. Esitetään Ringetteliitolle, että yleisesti harrastesarjojen välillä olisi mahdollisuuss 
vaihtaa maalivahteja. 

• Käytiin läpi keväällä tehty palautekysely  
o Tehdään kooste syysseminaariin 
o Lentävistä vaihdoista saatiin hyvää palautetta. Lisätään sarjakuvaukseen ja 

ehdotetaan Ringetteliitossa hyväksyttäväksi 
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9. Seuraava kokous 

• Lahdessa 26.8.2020 klo 18.00, Salpausselänkatu 7 
 
10. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.57 
 

 
 
 
 
______________________________________ _____________________________________ 
Mika Passila, puheenjohtaja   Tuulia Saario, sihteeri 
 

 

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

