PÖYTÄKIRJA
24.1.2018

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 1/2018
Aika:
Paikka:

18.1.2018 klo 13:00 – 14:00
Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä:

Ahoniemi Anne
Kontto Laura, pj
Ruusu Annamari
Salenius Marja
Viro Miia
Voutilainen Jussi
Aluepäälliköt:
Lepistö Jari (Länsi-Suomi)
Passila Mika (Etelä-Suomi)
Toimisto:
Markkanen Merja
Reiman Päivi
Virtanen Matti

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Laura Kontto avasi kokouksen.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Työlistalla olleet asiat:
•

Päätöksentekoprosessi liitossa
Keskusteltiin liiton päätöksentekoprosessista ja hallinto-ohjeessa olevista kirjauksista asiaan
liittyen. Lajiryhmä toivoo, että se mitä asioita lajiryhmä valmistelee ja mistä päättää pitäisi
olla selkeämmin kirjattu hallinto-ohjeisiin. Myös se miten asian uudelleen käsittely
tehdään, jos liittohallitus ei hyväksy lajiryhmän esittelemää asiaa?

Todettiin, että lajiryhmästä on hyvä jatkossa mennä asian esittelijä liittohallituksen
kokoukseen kertomaan esityksestä tarkemmin.
Lajiryhmä toivoo, että noudatetaan edelleen sovittua käytäntöä siitä, että liittohallituksen
esityslistat ja pöytäkirjat tulevat tiedoksi vähintään lajiryhmän puheenjohtajalle.
Lajiryhmä ehdottaa, että lajiryhmän tehtäviin lisätään hallinto-ohjeisiin, että lajiryhmä
päättää vuosittain lajissa palkittavat henkilöt.
•

Naisten kilpasarjojen uudistus – tilannekatsaus
Kesän ja alkusyksyn aikana on työstetty sarjan muotoa. Muutoksesta teetettiin kuluvan
kauden SM- ja Ykkössarjajoukkueille kysely, johon saatiin kiitettävästi vastauksia (12kpl).
Työryhmään kuuluvat Annamari Ruusu, Kirsi Pukkila, Krista Soini, Kari Lahti, Päivi Reiman ja
Matti Virtanen. Seuraavassa vaiheessa mietitään, mitä Kilpailusääntöihin liittyviä muutoksia
uudistus tuottaa/vaatii.
Sarjauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan kaudelle 2019-2020.
Sovittiin, että Päivi Reiman laittaa asiasta uutisen ringeten nettisivuille.

•

Harrastekysely seuroille
12 seuraa on vastannut seuroille lähetettyyn harrastekyselyyn. Muistutetaan muita seuroja
vastaamisesta ja yritetään saada useammilta seuroilta vastauksia. Merja Markkanen tekee
kyselystä koosteen seuraavaan lajiryhmän kokoukseen.

•

Joukkueiden muodostuksen kehittäminen
Ringeten aluetyöryhmät voisivat tarvittaessa koota seurat / valmennuspäälliköt yhteen
keväällä keskustelemaan tulevan kauden pelaajamääristä eri ikäluokissa ja joukkueiden
muodostumisista. Länsi-Suomi järjesti tällaisen tilaisuuden jo viime keväänä. Tällä
varmistettaisiin, että kaikille pelaajille löytyy pelipaikka ja joukkueita saadaan
muodostettua.
Toinen tärkeä asia on se, että jokaiselle lapselle löytyisi taitotasoa vastaava pelipaikka.
Juniorisääntöjä voisi kehittää niin, että ne mahdollistavat F-C -ikäisen pelaajan siirtyä kerran
kauden aikana alemmalle tai ylemmälle sarjatasolle.

•

Höntsälisenssi
Harrastetyöryhmä ottaa asian työstettäväksi.

•

C-SM -turnaus Vierumäelle 2019 ->
Varaus C-SM -turnaukselle Vierumäelle on olemassa 2019 keväälle. Perutaan se. Ei nähdä
tällä hetkellä tarvetta ja päätettiin luopua toistaiseksi ajatuksesta.

5. Budjetin seuranta
Ei käsitelty.
6. SM-sarjan sarjamääräykset
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
7. Uusi tietosuojalaki
Toimistolta Merja Markkanen valmistelee asiaa ja tiedottaa seuroja uudesta tietosuojalaista ja
liikunnan aluejärjestöjen helmi-maaliskuun aikana seuroille järjestämistä infotilaisuuksia
asiasta.
6.2. Jyväskylä,
http://www.kesli.fi/seurätoimintä/koulutukset/tietosuojä-äsetuksen-väikutukset/
10.2. Helsinki, https://täpähtumät.eslu.fi/täpähtumät/100218/
15.2. Tämpere, https://www.hlu.fi/?x254232=750296
14.3. Lappeenranta, http://www.eklu.fi/
15.3. Raisio, https://www.liiku.fi/koulutuskalenteri/tietosuojakoulutus-15.3.2017-raisio/
26.3. Kouvola, http://www.kymli.fi/
Lisäksi päätettiin ottaa asia kevätkokouksessa infoluonteisesti esille.
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
Palloliiton esimerkki:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/seuran-kehittaminen/euntietosuoja-asetus-gdpr
8. Vuoden palkittavat
Hyväksyttiin palkintokategoriat esityksen mukaisesti.
Hyväksyttiin liiton alaisten sarjojen palkinnot esityksen mukaisesti.
Toimisto Merja Markkanen ja Päivi Reiman laittaa tarvittavat kyselyt asiasta seuroille ja
joukkueille.
9. Kevään seurakokous
Käytiin alustavasti läpi kevään seurakokoukseen liittyviä järjestelyjä.
Lajiryhmässä erovuoroisia ovat Marja Salenius ja Annamari Ruusu.
Päätettiin nimittää ehdollepanotoimikunta. Laura Kontto laittaa lajiryhmälle kyselyn
ehdotuksista ehdollepanotoimikunnan jäseniksi.
10. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Työryhmä ehdottaa Kari Lahtea liittokouluttajaksi.
b. Harrastetyöryhmä (HT)
c. Kilpailutyöryhmä (KT)

d.
e.
f.
g.

Kilpailutyöryhmän muistiot löytyvät netistä.
Kurinpitoryhmä (KR)
Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Keskusteltiin päävalmentajan valinnan tilanteesta.

11. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Ringeten Etelä-Suomen alue (ES Alue)
Päätösturnauksen ajankohdat päätetään 19.1.2018.
Heinolaan järjestetään lajinlevitystapahtuma.
Toiveena olisi saada maajoukkuepelaajia päätöstapahtumiin.
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
Ringeten Länsi-Suomen alue (LS Alue)
Alueen ensimmäinen kausi käynnissä. Päätösturnaukset päätetään helmikuun alussa.

12. Muut asiat
• Pia Pullisen esitys renkaan koosta pienille lapsille siirretään seuraavaan kokoukseen.
• Liiton koulutusten toteutusta verkossa on syytä tutkia jatkossa.
• Juuso Wahlsten täytti 80v
13. Seuraava kokouspäivä
13.2.2018 klo 17.30. Merja Markkanen selvittää paikan. Toiveena Länsi-rannikolla päin esim.
Salo.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Laura Kontto päätti kokouksen klo 14.15.

