Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 7/2018
Aika:
Paikka:
Paikalla:

PÖYTÄKIRJA

6.11.2018 klo 17:00
Kisakallion urheiluopisto, Lohja
Kontto Laura, pj
Salenius Marja
Ahoniemi Anne
Liimatainen Miia
Aluetyöryhmät:
Passila Mika, Etelä-Suomen aluetyöryhmä – klo 17.38 alkaen
Lepistö Jari, Länsi-Suomen aluetyöryhmä - etänä
Toimisto:
Piiponniemi Markku – etänä klo 17.00 – 17.50
Reiman Päivi
Virtanen Matti

Poissa:

Voutilainen Jussi
Iso-Kuusela Kati

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Laura Kontto avasi kokouksen klo 17:03.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta.
3. Esityslistan hyväksyminen
Siirrettiin esityslistan kohdat 5. Aluetyöryhmien sijainti organisaatiossa ja 8. Kilpailusäännöt 2019-2020
käsiteltäväksi kohdan 9. jälkeen. Lisättiin muihin asioihin Ringette Walapaisin avoin kirje ja Espoon
Kiekkoseuran miesten turnaus.
4. Budjetin seuranta
Markku Piiponniemi esitteli talousasiat.
5. Naisten Kilpailutoiminta kausilla 2019-2022
Hyväksyttiin esitys naisten Kilpailutoiminnaksi kausille 2019-2022 (liite1). Kilpailutyöryhmä laatii Liiton
alaisen kilpailutoiminnan kuvaukseen kuvaukset pienemmillä ja suuremmilla joukkuemäärillä
toteutettavasta sarjatoiminnasta.
6. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.
a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
Ei kokouksia.
b. Harrastetyöryhmä (HT)

Kisakallioon järjesteillä Lady-tapaaminen. Rovaniemeltä on tullut yhteydenotto, jossa kysytty
avustusta aikuisten toiminnan järjestämiseksi.
c. Kilpailutyöryhmä (KT)
Kaksi sähköpostikokousta pidetty; käsitelty poikkeuslupia.
d. Kurinpitoryhmä (KR)
Ei kokouksia.
e. Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Ei kokouksia.
Mika Passila saapui klo 17.38.
f. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Ei kokouksia.
g. Tie Huipulle -työryhmä (MJT)
Tie Huipulle -seminaari pidettiin 27.10.2018. Tehty ja jaettu tiedotusohje pelaajavalinnoista
(naiset, U21 ja U18).
7. SKRL:n hallituksen kuulumiset ja päätökset
RiTu-rahastoa on muutettu nimen ja sääntöjen osalta. Nimi on jatkossa Kaukalopallon ja Ringeten Tuki.
Tukea voi hakea kummankin lajin osalta. Rahastoon on saatu varoja, marraskuun aikana tiedotetaan
miten avustusta voi hakea.
Markku Piiponniemi poistui klo 17.50.
8. Aluetyöryhmien sijainti organisaatiossa
Laura Kontto esitteli aluepäälliköiden mielipiteet asiasta. Kolmen alueen säilyttäminen koettiin
tärkeäksi. Ehdotetaan liittohallitukselle, että yhdistyksen hallinto-ohjeen päivityksen yhteydessä
aluepäälliköistä tehdään lajiryhmän täysivaltaisia jäseniä ja että Harraste- ja Lajimarkkinointityöryhmät
lopetetaan ja niiden käytännön asioista vastaa lajiryhmä.
9. Kilpailusäännöt 2019-2020
Käytiin läpi seuroilta saadut palautteet. Hyväksytään esitetyt ja kuulemiskierroksella olleet
Kilpailusäännöt 2019-2020.
10. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Jokaisessa lajiryhmän kokouksessa nostetaan esille tärkeät asiat alueiden pöytäkirjoista. Pöytäkirjat
liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi. Alueen sihteeri toimittaa pöytäkirjat Päivi Reimanille, joka
jakaa ne edelleen liittohallitukselle, lajiryhmille ja toimihenkilöille.
Ringeten Etelä-Suomen aluetyöryhmä (ES alue)
Jo aiemmin kerrottujen henkilömuutosten lisäksi Kirsi Niinioja on pyytänyt eroa aluetyöryhmästä.
Hänen tilalleen on valittu Janne Laurila. Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit ry on ilmoittanut
aluetyöryhmälle saaneensa runsaasti palautteita alkukauden otteluista.
Ringeten Itä-Suomen aluetyöryhmä (IS alue)
Ringeten Länsi-Suomen aluetyöryhmä (LS alue)
Jari Lepistö, Miia Liimatainen, Minna Kumanto ja Pekka Karvinen lopettavat aluetyöryhmässä
toimimisen. 1.1.2019 aloittavat Juha Kiviö (pj) ja Minna Kankare. Alueen G-sarjaan ilmoittautui
kolme joukkuetta ja viime vuodesta poiketen tälle joukkuemäärälle järjestetään nyt miniturnauksin
pelattava sarja.
11. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Ei uutta tietoa MM-kilpailujen ajankohdasta.

12. Muut asiat
• Kilpailutyöryhmän puheenjohtaja Marja Salenius eroaa tehtävästä 31.12.2018
Marja Salenius on valittu liittohallituksen jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Lajiryhmä valitsi
Kilpailutyöryhmän vt. puheenjohtajaksi 30.5.2019 asti Anne Ahoniemen.
•

Ringette Walapaisin avoin kirje lajiryhmälle
Käsiteltiin seuran avoin kirje. Ei muuteta aiempaa päätöstä.

•

Espoon Kiekkoseuran miesten turnaus
Etelä-Suomen Ringette-Erotuomarit ry on ilmoittanut, ettei asettele tuomareita miesten otteluihin,
koska ei ole antanut sille puoltoakaan. Todettiin, että mikäli EKS järjestää ottelut omina
harjoitusotteluinaan, eivät säännötkään vaadi virallisia erotuomareita.

13. Seuraava kokouspäivä
Ei päätetty seuraavaa kokouspäivää.
14. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19:36.

Vakuudeksi:

Laura Kontto
Puheenjohtaja

Päivi Reiman
Sihteeri

