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 Mika Passila, Aluepäällikkö (Helsinki)

 Tuulia Saario, Aluesihteeri (Järvenpää)

 Mia Melkinen, vara Aluepäällikkö (Lahti)

 Janne Laurila, Turnaus- ja toimitsijavastaava (Hyvinkää)

 Anne Ahoniemi, Sarjapäällikkö sekä  D-junioreiden sarjavastaava ja 
Lady- ja N-Harraste sarjavastaava (Espoo)

 Sanja Hovilainen, F- ja G-junioreiden sarjavastaava (Espoo)

 Tuomo Lukkari, E-junioreiden sarjavastaava (Nurmijärvi)
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 Suomen Kaukalopallo ja Ringetteliitolla on kolme aluetta; Etelä-
Suomi, Länsi-Suomi ja Itä-Suomi.

 Aluetyöryhmä vastaa juniori- ja harrastesarjojen järjestämisestä 
Etelä-Suomen alueella.

 Juniorisarjoja ovat: D-, E-, F- ja G-juniorit

 Harrastesarjat: Lady- ja N-harrastesarja

 Aluetyöryhmä käsittelee poikkeavat yli-ikäisyys anomukset juniori-
ja harrastesarjoissa.

 Aluetyöryhmä myöntää turnausluvat yhdessä erotuomarikerhon 
kanssa junioriturnauksille omalla alueellaan.

 Aluetyöryhmä organisoi Toimitsijakoulutukset alueella, tavoite 
saada seuroilla omat kouluttajat.
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 Sarjapäällikkö Anne Ahoniemi; yli-ikäisyysasiat kaikissa sarjoissa. 
Liiton Kilpailutyöryhmän jäsen.

 Sarjapäälliköllä apuna sarjavastaavat, jotka vastaavat 
otteluohjelmista omissa sarjoissaan. Ensisijainen yhteyshenkilö 
joukkueille.

 Anne Ahoniemi; D-sarja sekä Harraste ja Lady-sarjat

 Tuomo Lukkari; E-sarjat (E1 ja E2)

 Sanja Hovilainen; F- ja G-sarjat

 E-S alueella omat nettisivut: http://www.etelasuomi-ringette.fi

 Sarjakuvaukset alueen sivullahttp://www.etelasuomi-
ringette.fi/fi/ALUESARJAT.html
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 Ice Cardeja kaudella 2019-2020:  2002 kpl, joista pelaajia 1626 kpl, 
pudotusta yli 80 IceCardia, toimihenkilöitä 376 kpl

 Kymmenen vuotta lisenssimäärä ollut vakio, miten uuteen nousuun?
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 Alueen ja Suomen suurin ringetteseura on EKS, Espoo 470 Ice 
Cardia (2018-2019 kaudella 460).

 Seuran isoin Ice Card määrä 2019-2020  kaudella; EKS 470 (460) ja 
Järvenpään Haukat (291).
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 RK-Ice Cardeja kaudella 2018-2019:  276 kpl pudotusta yli 70 
IceCardia (RK-turnausta ei järjestetty keväällä) tilanne 27.3.2019

 Seuran tärkein ”joukkue” ilman toimivaa Ringettekoulua ei ole
tulevaisuutta! Ringettekoululaisille pitää hankkia Ice Card; LK1 tai 

LK2 !!
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 Reilu Peli kortit jaetaan E- F- ja G-sarjan otteluissa Miten selviää 
ennen kauden ekoja pelejä. Lisää kortteja voi tilata 
Sarjavastaavilta.

 F-juniorit; enemmän pelanneet käyttävät peleissä normaalia isoa 
maalia ja isoa MV-aluetta. (ringettemaalivahdin alue) 

 F-juniorit; vähemmän pelanneissa pieni maali ja pieni MV-alue 
(jääkiekon maalivahdin alue)!

 F-junioreissa säilyy ”lentävävaihto” sekä pieni rangaistus 
käytäntö.

 Kaikissa juniorisarjoissa on pelaajilla vapaa siirto-oikeus samassa 
sarjassa pelaavan, saman seuran joukkueesta toiseen.
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 Myös tällä kaudella KaPa-51 Kangasniemi osallistuu D-, E- ja F-
junioreiden sarjoihin.

 Turnausanomuksia voi hakea alueelta koko kauden.  

 Pelinohjaaja koulutukset seurojen vastuulla, tänä vuonna kaikkien 
2006 syntyneiden pitäisi käydä koulutus. Pelinohjaajina toimivat 
siis pääsääntöisesti 2005 ja 2006 syntyneet C-ikäset pelaajat.

 Pelinohjaaja ei ole erotuomari!

 Uusia erotuomareita saatu viime vuosina hyvin lisää.

 Ilmoitukset yli-ikäisistä pelaajista ajoissa, lista netissä kun sarjat 
käynnistyvät.
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 Jäävuorot on pitänyt ilmoittaa sarjavastaaville. Peliaikoja pitää 
löytyä myös arkisin!

 D-sarjassa vaarana ettei otteluihin riitä erotuomareita tai 
erotuomarit tulevat kaukaa.

 D- ja E-sarjojen otteluohjelmat löytyvät tulospalvelusta.

 F enemmän pelanneet 11 joukkuetta ja F vähemmän 12 joukkuetta

 F-sarjassa mahdollisuus vaihtaa sarjaa joulutauolla

 Harraste 9 joukkuetta, Ladyt 6 joukkuetta, G-sarja 10 joukkuetta

 Sarjat alkavat lauantaina 12.9.2020 
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 Alueella noudatetaan Ringetteliiton peli- ja kilpailusääntöjä sekä 
alueellisia määräyksiä (= Sarjakirja 2020-2021)

 Aluehallitus on kilpailunjärjestäjä aluesarjoissa, ne eivät kuulu 
Ringetteliitolle.

 Sarjakuvaukset löytyvät Sarjakirjasta alueen sivuilta 
www.etelasuomi-ringette.fi

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

 Kurinpidosta huolehtii Liiton Kurinpitoryhmä.
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▪ G-, F-, E- ja D-juniori sarjoissa pelaavien joukkueiden tulee tehdä 
Urheilun Pelisäännöt 1.10. mennessä. Linkki nettilomakkeeseen 
löytyy alueen sivuilta.

▪ Lasten ja aikuisten pelisäännöt palautetaan samalla 
nettilomakkeella.

▪ Koronaohjeistus tarkentuu ennen sarjojen alkua. Sarjavastaavat 
tiedottavat joukkueenjohtajia.
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 Toistaiseksi alue ei ole järjestämässä koulutusta, koska melkein 
kaikilla seuroilla on oma kouluttaja.

 Seuroilla omia kouluttajia, EKS, Walapais, Blue Rings, Hyvinkää, 
Seiskat, Haukat ja Helsinki. 

 Seurakohtaisia koulutuksia voi kysyä kouluttajilta

 Koulutusmateriaali löytyy netistä Ringetteliiton sivuilta.
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