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Tuokko Annamari

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Laura Kontto avasi kokouksen klo 17.30.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin lisätä kohtaan 6: liiton alainen kilpailutoiminta kaudella 2018-2019 sekä 2019-2020.
4. Työlistalla olleet asiat:
Harrastekysely seuroille
Anne Ahoniemi esitteli seuroille lähetetyn harrastekyselyn yhteenvedon. 20 seuraa vastasi
kyselyyn. Kyselyn tavoitteena oli selvittää ringeten harrastetoiminnan nykytilaa seuroissa sekä
mitä tulevaisuuden suunnitelmia harrastetoiminnan osalta seuroilla on tulevaisuudessa.
Yhteenveto käydään vielä läpi harrastetyöryhmässä ja mietitään sen perusteella tulevat
toimenpiteet.

Höntsälisenssi
Höntsälisenssistä keskustellaan harrastetoimintatyöryhmän seuraavassa kokouksessa.
5. Budjetin seuranta
Markku Piiponniemi kertoi ringeten 2017 alustavasta tuloksesta. Tuloksesta puuttuu mm.
lisenssien vuoden 2017 jaksotus, joka tulee pienentämään tulosta.
6. SM-sarjan sarjamääräykset sekä liiton alainen kilpailutoiminta 2018-2019 ja 2019-2020
SM-sarjan toimintaohjeet ja määräykset
SM-seuroille on työstetty SM-sarjan toimintaohjeet ja määräykset. Päätettiin, että Päivi Reiman
päivittää sen vielä 2018-2019 kauden tiedoilla, jonka jälkeen se tulee lajiryhmälle
hyväksyttäväksi.
Päätettiin että samalla tehdään vastaavanlaiset toimintaohjeet ja määräykset myös
Ykkössarjaan ja B-nuorten SM-sarjaan.
Toimintaohjeet ja määräykset otetaan tulevalle kaudelle käyttöön. Asia esitellään seuroille
seurakokouksessa. Sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä seura sitoutuu ohjeiden ja määräysten
noudattamiseen.
Liiton alainen kilpailutoiminta 2018-2019
Hyväksyttiin liiton alaisen kilpailutoiminnan 2018-2019 sarjakuvaus.
Liiton alainen kilpailutoiminta 2019-2020
Keskusteltiin voiko samasta seurasta olla useita joukkueita samassa sarjassa. Tällä hetkellä
kilpailusäännöt sallivat sen. Päädyttiin siihen, että jos siihen halutaan muutosta, niin muutosta
haluavan pitää tehdä asiasta 1.6.2018 mennessä muutosehdotus kilpailusääntöihin.
Muutosehdotus käsitellään Kilpailusääntöjen muutosehdotuskäytännön mukaisesti.
7. Tie Huipulle -tapahtuman palaute
Todettiin, että lajiryhmälle oli lähetetty Tie Huipulle -tapahtumasta kerätty palaute tiedoksi.
Taitokisojen kehittämistä varten on koottu ryhmä, johon mukaan on ilmoittautunut Touko
Heikkinen ja Nina Sundell. Muut palautteet huomioidaan seuraavaa Tie Huipulle tapahtumaa
suunniteltaessa.
8. Piikkarit palkintoraha 2016
Valmentaa kuin nainen -hankkeen saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä
Piikkarit palkinnosta (7000€) vuonna 2016 jaettiin Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitolle
1000€ osuus. Ministeriö määrittelee, että palkintoraha tulee käyttää liikunnan ja urheilun tasaarvotyöhön.

Toiminnanjohtaja päätti, että rahalla (800€) tuetaan Sini Forsblomin osallistumista
pohjoismaiseen urheilujohtajakoulutukseen 2017-2018 (Nordic International Leadership
Education).
Lopulla 200€ päätettiin tukea Sini Forsblomin osallistumista kansainvälisen
naisliikuntaverkoston (International working group on woman and sport) konferenssiin 17.20.5.2018 Botswanassa.
Päätettiin että pyydetään Sini Forsblomia tekemään yhteenveto koulutuksesta ja konferenssista
lajiryhmälle. Yhteenvetoon toivotaan ehdotuksia ringeten kehittämiseksi.
Todettiin, että jatkossa selvennetään avustuksien kriteereitä ja mihin tarkoitukseen rahaa voi
hakea. Se tuo toimintaan enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi ensin on hyvä
keskustella mihin eri tarkoituksiin sitä voisi käyttää ja ketä sen voisi käyttää, ja vasta sen jälkeen
tehdään päätös.

9. Kevään ringeten seurakokous
Seurakokouksen ehdollepanotoimikuntaan valitaan kaksi ringeten edustajaa. Päätettiin kysyä
ehdollepanotoimikuntaan Kari Lahtea ja Anu Pitkästä.
10. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Työryhmä on nimennyt kuusi erotuomaria naisten SM-sarjan välieriin.
b. Harrastetyöryhmä (HT)
Työstettiin harrastekysely ja pidetään seuraavaksi työryhmän kokous sen tiimoilta.
c. Kilpailutyöryhmä (KT)
Kilpailutyöryhmä on käsitellyt liiton alaisen kilpailutoiminnan kuvauksen kaudelle 20182019.
d. Kurinpitoryhmä (KR)
Todettiin ringeten kurinpitoryhmän ja liiton kurinpitäjän päätökset.
e. Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Ei kokouksia. Tarkoitus järjestää lähiaikoina skype-kokous.
f. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Ei kokouksia.
g. Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Käyty läpi toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 ja tilannetta maajoukkuevalmentaja
valinnan suhteen. Tie Huipulle tiedote lähti seuroille tammikuussa.
11. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Liittohallituksen järjestäytymiskokous oli 18.1. Kokouksessa liittohallituksen
varapuheenjohtajaksi valittiin Kirsi Niinioja.
12. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Aluetyöryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

Ringeten Etelä-Suomen alue (ES Alue)
Viimeisessä kokouksessa päätettiin päätösturnaukset:
RK-/G-päätösturnaus Klaukkala 8.4.2018
F-päätösturnaus Lahdessa 7.4.2018
Molempiin päätösturnauksiin toivotaan maajoukkuepelaajia paikan päälle esim. jakamaan
nimmareita.
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
Ringeten Länsi-Suomen alue (LS Alue)
13. IRF:n kuulumiset ja päätökset
IRF:n seuraava kokous pidetään 22.2.2018. Pietarissa on käynnistymässä jälleen
ringettetoiminta.
14. Muut asiat
Käytiin läpi Pia Pullisen tekemä esitys ringetterenkaan painon muuttamisesta junioritoimintaan
sopivammaksi. Pidettiin ehdotusta jatkoselvittelyjen arvoisena asiana. Päätettiin, että liiton
toimistolta Matti Virtanen selvittää asiaa. Ensisijainen selvitettävä asia on löytyisikö renkaalle
valmistajaa.
15. Seuraava kokouspäivä
Päätettiin pitää seuraava kokous 22.3.2018 klo 17.30 alkaen. Laura Kontto ja Miia Viro
selvittävät paikan Turusta päin.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:37.

