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PÖYTÄKIRJA

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 3/2018
Aika:
Paikka:

22.3.2018 klo 17:30
Kerttulan jäähallin neuvottelutila, Raisio

Läsnä:

Ahoniemi Anne
Kontto Laura, puheenjohtaja
Salenius Marja (etänä)
Viro Miia
Aluepäälliköt:
Lepistö Jari (Länsi-Suomi)
Passila Mika (Etelä-Suomi)
Toimisto:
Markkanen Merja, sihteeri
Piiponniemi Markku (etänä)
Reiman Päivi (etänä)
Virtanen Matti (etänä)

Poissa:

Ruusu Annamari
Voutilainen Jussi
Aluepäällikkö, Pylvänäinen Petri (Itä-Suomi)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Laura kontto avasi kokouksen 17:35.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista lisätyin muutoksin.

4. Työlistalla olleet asiat:
Höntsälisenssi:
Anne Ahoniemi esitteli ehdotuksensa harrastelisensseistä ensi kaudelle. Pidettiin esitystä
harrastelisensseistä hyvänä pohjana ja päätettiin, että Anne Ahoniemi ja Merja Markkanen
valmistelevat asiaa eteenpäin. Esitys pöytäkirjan liitteenä.
5. Budjetin seuranta
Toiminnanjohtaja antoi suullisen selvityksen liiton taloustilanteesta.
Lajiryhmä pyysi ringeten talouslukuja kustannuspaikoittain vuodelta 2017, joilla se voi seurata,
miten eri työryhmien budjetoituja varoja on käytetty. Lajiryhmälle ei esitetty
talousjärjestelmästä saatavia lukuja.
Lajiryhmä pyytää liittohallitukselta kannanottoa ja selvitystä miksi lajiryhmälle ei toimiteta sille
kuuluvia ajantasaisia taloustietoja. Taloustiedot kustannuspaikoittain ovat lajiryhmän tärkein
työkalu, jotta se pystyy tekemään oikeita päätöksiä ja reagoimaan tarvittaessa muutoksiin
kesken kauden.
6. Kevään 2019 C-SM haku
Päätettiin, että 2019 C-SM turnausta pitää hakea 15.8.2018 mennessä.
7. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Kausi on saatu SM-sarjan päätökseen.
Pääkouluttaja Veera Lempiäisen sopimus on päättymässä ja parhaillaan tehdään uudet
sopimukset erotuomareiden pääkouluttajasta ja liittokouluttajasta.
Tulevaan C-SM turnaukseen on tehty tuomariasettelut. Asiaa koordinoi Veera
Lempiäinen. Turnauksen jälkeen työryhmä aloittaa uuden kauden suunnittelun.
b. Harrastetyöryhmä (HT)
Etsitään parhaillaan työryhmäläisille sopivaa kokouspäivää.
c. Kilpailutyöryhmä (KT)
Kaksi sähköpostikokousta pidetty. Muistiot netissä.
d. Kurinpitoryhmä (KR)
Ei ole ollut käsiteltäviä asioita.
e. Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Työryhmällä ei ole ollut varsinaisia kokouksia, mutta sähköpostia on käyty työryhmän
tavoitteista ja tarkoituksesta. Kevään aikana järjestetään seuraava työryhmän
tapaaminen.

f. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Työryhmässä on käsitelty sähköpostikokouksella huomionosoitusanomuksia.

g. Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Työryhmä on pitänyt suunnittelukokouksen. Parhaillaan etsitään maajoukkueisiin
toimihenkilöitä poisjäävien tilalle. Naisten maajoukkueen valmennuksen osalta
jatkosopimukset on tehty Timo Himbergin ja Kim Forsblomin kanssa.
8. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Toiminnanjohtaja kertoi liittohallituksen kuulumisia.
9. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Ringeten Etelä-Suomen alue (ES Alue)
Aluesarjat loppuvat kohta. Mitalit on tilattu ja ringettekoulun, G- ja F-junioreiden
päätösturnaukset ovat tulossa.
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
Ei edustajaa paikalla.
Ringeten Länsi-Suomen alue (LS Alue)
Mitalitilaukset on tehty ja ne lähetetään suoraan joukkueiden yhteyshenkilöille.
Alueella järjestetään kaksi ringettekoulun päätösturnausta toinen Forssassa 24.3. ja toinen
Laitilassa 31.3.
Alueen kevätseminaari seuroille pidetään 22.4. Sastamalassa.
Alueelle on esitetty toivomus, että C-sarjalle pidettäisiin sarjan avausseminaari.
Alueiden juniorisarjat ovat saaneet hyvää palautetta sarjajärjestelyistä.
10. IRF:n kuulumiset ja päätökset
IRF:n kokous oli 22.2.2017. Seuraavat MM-kisat 2019 järjestetään Kanadassa. Ennen kesää
Kanada yrittää saada kisapaikan selville. Sitä seuraavat MM-kisat on alustavasti suunniteltu
järjestettävän Tsekeissä.
Venäjän ringettetoiminta jatkuu. Venäjällä on perustettu ensimmäinen itsenäinen
ringetteseura, joka on hyväksytty Pietarin Urheilukomitean puolesta.

11. Muut asiat

•
•
•
•
•

Ringeten edustajat ehdollepanotoimikunnassa ovat Pekka Karvinen ja Eeva Tanttu.
Toimikunta ilmoittaa 14.4. ehdokkaat toimistolle Merja Markkaselle, joka infoaa ne
seuroille.
Lajiryhmä esittää liittohallitukselle Kari Lahden kutsumista liiton kunniapuheenjohtajaksi.
Laura kontto tekee esityksen liittohallitukselle.
Jari Lepistö kertoi, että Auno Aaltonen on valittu Lounais-Suomen alueen
kunniapuheenjohtajaksi. Toimisto lisää tiedon ringeten kaikkien aikojen palkitut -rekisteriin.
Vuoden palkittavat ehdotukset tulee tehdä 31.3. mennessä. Merja Markkanen muistuttaa
vielä kerran seuroja asiasta.
Keskusteltiin kauden aikana esiintyneistä epäasiallisista somekirjoituksista. Sovittiin, että
otetaan aihe käsiteltäväksi 28.4. ennen seurakokousta. Lisäksi lisätään Ringeten Reilun Pelin
- periaateisiin somen käyttäytymissäännöt.

12. Seuraava kokouspäivä
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 29.5.
13. Kokouksen päättäminen
Laura Kontto päätti kokouksen 19:37.

Vakuudeksi:

Laura Kontto
Puheenjohtaja

Merja Markkanen
Sihteeri

