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Paikka

Jyväskylän toimisto, Kauppakatu 30

Läsnä

Olli Lehtonen, Jari Hirvirinne, Kimmo Ojala, Keijo Siniaalto, Salla Mäkelä
Janne Borgström

Itä-Suomen ja Keski-Suomen alueiden sarjojen yhdistäminen
Todettiin, että Itä-Suomen alueen joukkueet EPA ja TNC ovat ilmoittautuneet Keski-Suomen sarjoihin. Kimmo Ojalan ilmoituksen mukaan ko. joukkueet tietävät, että K-S:n sarjat pelataan turnausmuotoisena ja pelipaikka on Jyväskylä. Todettiin, että asia on lajiryhmän puolesta ok. Päätetiin, että välttääksemme Itä-Suomen kaukalopallosarjojen kuihtumisen, Itä-Suomen alueen joukkueet saavat pelata kauden 2016-2017 sarjat harrastelisenssillä.
Kaukalopallosarjat 2017-2018
Kaikki kaukalopallosarjat muutetaan kaudella 2017-2018 pelattavaksi harrastesarjoina SKRL:n alaisuudessa. Tämän uskotaan lopettavan orastavan pelaaja/joukkuekadon kaukalopallosta, koska
lajin harrastaminen tulee nykyistä halvemmaksi. Samalla kuitenkin varaudutaan järjestämään tarvittaessa myös kilpasarjoja.
Koululaistoiminnot
Päätettiin järjestää talven 2016-2017 aikana kuudella alueella kouluille suunnattu kiertue, jonka
yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan aikuisten start-up tilaisuus sekä järjestetään seuratilaisuus. Budjetoitu kokonaiskustannus on 10 000 €. Tähän hankkeeseen haetaan avustusta
OKM:ltä.
Koulujen SM-turnaukset keväällä 2017
Selvitetään mahdollisuus järjestää yhteistyössä kaupunkien, liikuntatoimen, koulujen ja KLL:n
kanssa ala-asteen, yläasteen ja lukioiden SM turnaukset. Tavoitteena on järjestää turnaukset siten, että niistä ei aiheudu kustannuksia SKRL:lle.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017
Talousarvioon ehdotetaan lisäystä kohtaan lajimarkkinointi ja koulutapahtumat 12 000 €, joka
kohdistetaan koululaistoimintoihin.
Tuloslaskelman oikaisu
Lopullisessa tuloslaskelmassa kohta on oikaistava vastaamaan edellisen syyskokouksen hyväksymää valtionavun jakosuhdetta, joka päätettiin seuraavasti: ringette 60 %, kaukalopallo 30 % ja
hallinto 10 %. Vuodelle 2016 myönnetty ja saatu valtionapu on 290 000 €. Edellisestä seuraa, että
oikeat jakosuhteet ovat:
Ringette:
Kaukalopallo:

174 000 €
87 000 €
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29 000 €

THT:lle lähetettiin käsiteltäväksi kaksi kokonaisuutta:
Talousarvion laadinta, ”marssijärjestys”
1. SKRL:n ehdotus alueille
2. Alueiden kommentit
3. THT käsittelee
4. Ehdotus lajiryhmän käsittelyyn
5. Lajiryhmän kommentit
6. Liittohallitukselle
Esitys THT:n kokoonpanoksi
2 jäsentä ringeten alueilta (alueet valitsevat ehdokkaat), 2 jäsentä kaukalopallon alueilta (alueet
valitsevat ehdokkaat), lisäksi yksi kummastakin lajiryhmästä. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja,
mahdollisesti myös puheenjohtaja.

