Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 4/2020
Aika:
Paikka:

19.3.2020 klo 17:00
Zoom etäyhteys

Läsnä:

Taru Åkesson, lajiryhmän puheenjohtaja
Mika Passila
Sari Rask
Kari Lahti
Sirpa Karkkonen
Petri Pylvänäinen

KOOSTE

Toimisto:
Anu Pitkänen
Merja Markkanen
Päivi Reiman
Matti Virtanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
2. Läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Sarjojen ratkaisut
Taru Åkesson ja Sari Rask eivät osallistuneet naisten SM alemman ja SM ylemmän jatkosarjan
osalta keskusteluun.
Hyväksyttiin kilpailutyöryhmän esitys CSarjan, B-nuorten sarjan, naisten Ykkössarjan ja naisten
SM alemman jatkosarjan ja SM ylemmän jatkosarjan sarjojen ratkaisuista. Sarjojen palkinnot
jaetaan. Tiedotetaan joukkueita perjantaina ja julkistetaan nettisivuilla/some lauantaina.
Alueet informoivat omien sarjojensa osalta.

6. Kilpailusäännöt 2020-2021
Vahvistetaan kilpailusäännöt 2020-2021.
7. Vuoden palkittavat
Päätettiin vuoden palkittavat tulleiden esitysten perusteella.
8. Ansiomerkkihakemus
Myönnettiin anotut ansiomerkit.
9. Työryhmien kuulumiset
Kilpailutyöryhmä on käsitellyt sarjojen päättymistä. Muut työryhmät eivät ole kokoontuneet.
10. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Ringeten Etelä-Suomen alue (ES Alue)
25.2. kokous, josta lähtien vt.aluepäällikkönä Mia Melkinen. Mitalit tilattu ja ne jaetaan
sarjataulukoiden perusteella. 29.4. oli ajatuksena pitää kevätseminaari, mutta jouduttaneen
perumaan. Palautekysely on lähdössä.
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
Huhtikuussa oli tarkoitus pitää alueen seurojen kesken palavereja. Nämä siirtyvät tai pidetään
etäyhteyksillä. Seuroille lähdössä kysely ensi kauden joukkueista. Vastausten perusteella
suunnitellaan sarjat. Samalla kysely C- ja B-ikäisistä pelaajista, joilla olisi halukkuutta liittyä ko.
ikäluokan joukkueeseen. Mikkelin Alueharrasteliigan (MAHL) kanssa käyty keskusteluja naisten
harrastesarjan perustamisesta MAHL:in alueelle. Sarjan pelaajat ostaisivat ringeten Ice Cardit
ja sarja pelattaisiin liiton sääntöjen mukaisesti.
Ringeten Länsi-Suomen alue (LS Alue)
RK-päätösturnaukset peruttu, kevätseminaari peruttu. Mitalit tilattu ja ne jaetaan (pl. Lady):
RK kaikille Ice Cardin lunastaneille, D runkosarjan kolmelle parhaalle ja Harrastesarjassa
kolmelle parhaalle sarjatilanteen mukaisesti. Palautekysely lähdössä.
11. Muut asiat
Matti Virtanen poistui klo 19.15.
-

RK Ice Cardit
Todettiin, että keskeytyneen kauden lopullinen Ice Card -tilanne tulee olemaan n. 3700 Ice
Cardia ja se on n. 300 vähemmän kuin edellisellä kaudella. LK Ice Cardien (LK, LK1 ja LK2)
osalta luvut ovat kausi 2019-2020 394kpl ja kausi 2018-2019 459kpl.
Keskusteltiin syistä miksi monilla seuroilla on LK Ice Cardeja vähemmän kuin edellisellä
kaudella ja aiemmilla kausilla. Yhdeksi syyksi todettiin koronaepidemian aiheuttama
tilanne, jossa ringettekoulujen päätöstapahtumat peruuntuivat, jolloin seurat, jotka ostavat

Ice Cardit vasta kun on pakko, eivät niitä osta. Todettiin että päättyneelle kaudelle ei mitään
enää voi. Toinen syy on seurojen siirtyminen omien ryhmävakuutusten käyttöön.
Todettiin, että ensi kaudelle pitää tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka varmistavat sen, että
kaikki ringettekoululaiset saadaan rekisteröityä.
12. Seuraava kokouspäivä
Kutsutaan tarvittaessa.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

Taru Åkesson
Puheenjohtaja

Päivi Reiman
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