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PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Katriina Keskitalo avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Merja Markkanen.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Kilpailusäännöt kaudelle 2016 – 2017
Käsiteltiin kilpailutyöryhmän tekemä esitys kauden 2016-2017 kilpailusäännöistä. Esityksessä
oli huomioitu kentältä saatu laaja palaute koskien ikäluokkamuutosta. Hyväksyttiin
kilpailutyöryhmän esitys.
Annettiin kilpailutyöryhmälle tehtäväksi jatkaa ikäluokkamuutoksen valmistelua saatujen
palautteiden perusteella. Asia esitellään seuroille kevään seuraseminaarissa. Siellä myös
esitellään tilastoja eri ikäluokkien pelaajamääristä sekä esimerkkejä tulevista
sarjajärjestelmistä. Ikämuutos otetaan käyttöön kaudella 2017-2018.
5. Vuoden palkittavat ja liiton sarjojen palkinnot 2015-2016
Päätettiin, että kauden2015- 2016 vuoden palkittavat ovat samat kuin edellisellä kaudella
(liite1). Esityksiä palkittavista pyydetään seuroilta ja alueilta maaliskuun loppuun mennessä ja
ehdotukset käsitellään sitä seuraavassa lajiryhmän palaverissa.
Liiton alaisten sarjojen palkinnot kaudella 2015-2016 (liite2).

6. Palkintojen jakajat kauden tapahtumiin
Liiton järjestämien sarjojen loppupeleihin tarvitaan palkinnon jakajat. Osaan peleistä on jo
saatu jakaja, mutta muutamista puuttuu vielä jakajia. Sovittiin, että Katriina Keskitalo kysyy
seuraavilta tahoilta ja henkilöitä, onko heillä mahdollisuutta tulla jakamaan palkintoja:
Sini Forsblom
Kari Lahti
Lippo Peltonen
Jarkko Hellstén
Jouni Levander
Liittohallituksen jäsenet
Aluehallituksen puheenjohtajat
Naisten SM-sarja finaali joko 30.3., 2.4. tai 3.4. (Salla Mäkelä ja Ari Huttunen)
Naisten SM-sarja pronssiottelu 26.3. varalle henkilö, jos Salla Mäkelä ei pääse
Ykkössarja finaali 20.3 tai 26.3. (Kari Lahti? ja Jarkko Hellsten?)
Ykkössarja pronssiottelu 20.3. (Anu Pitkänen)
BSM finaali 19.3 (Antero Kivelä? ja ?)
BSM pronssiottelu 19.3. (Mika Passila?)
CSM-turnaus 10.4. Tuusula (Ari Huttunen ja Salla Mäkelä)

7. Seuraseminaarin ajankohta
Lajiryhmä ehdottaa kevään seuraseminaarin ajankohdaksi la 16.4.2016.
8. Lajiryhmän uudet jäsenet
Päätettiin perustaa ehdollepanotoimikunta etsimään ehdokkaita seuraavaan lajiryhmään.
Ehdollepanotoimikuntaan valittiin Anu Pitkänen ja Jari Lepistö, jotka eivät ole jatkamassa
lajiryhmän jäseninä. Seuroille laitetaan viestiä, että voivat ehdottaa ehdokkaita lajiryhmän
jäseniksi.
Päätettiin, että THT tekee seuroille nettiin selvennyksen siitä miten tämä uusi hallinto ja
organisaatio toimivat sekä miten, missä ja milloin valinnat tehdään.
9. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Juniorista aikuiseksi -työryhmä JAT:
Ei pidettyjä kokouksia.
Anu Pitkänen kertoi, että Tikkurilassa pidetty MiniGames -harrasteturnaus 30.1.2016 sai
hyvän vastaanoton.
b. Kilpailutyöryhmä KT:
Pidetyt sähköpostikokoukset: 29.10. – 18.11.2015 ja 30.12.2015 - 3.1.2016. Aiheina
poikkeusluvat.
c. Talous- ja hallintotyöryhmä THT
Ei pidettyjä kokouksia.
d. Tie Huipulle -työryhmä MJT
Ei pidettyjä kokouksia.

Timo Himberg kertoi työryhmän kuulumisia. Aluejoukkueturnaus järjestettiin
Tikkurilassa 30.-31.1.2016. Nuorten maajoukkueelle haetaan päävalmentajaa.
Hakemuksia tuli seitsemän kappaletta. Helmikuun aikana käsitellään asiaa ja sitten
viedään liittohallitukselle päätettäväksi. Valmennuskeskus -hanke etenee suunnitelmien
mukaisesti.
e. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä ETT
sähköpostikokous 26.1.2016
Kokouksessa käytiin läpi tulevia koulutuksia sekä kevään tuomarivalintoja. Lisäksi
työryhmä esittää liittohallitukselle erotuomareiden pääkouluttajaksi Veera Lempiäistä.
Pesti jatkuisi kevääseen 2018.
f. Kurinpitoryhmä KR
Pidetty kokoukset 11.-12.11.2015 ja 25.-26.1.2016, Päivi Reiman kertoi tehdyistä
päätöksistä.

10. Alueiden kuulumiset ja päätökset
Lounais-Suomen kauden aloitusseminaari pidetään 4.9.2016 ja F-joukkueiden
sarjasuunnittelupalaveri 11.9.2016 klo 14.00 Raision kaupungin talolla.
Lounais-Suomen alueelta on tullut pöytäkirja 12.1.2016 kokouksesta.
Etelä-Suomen alueelta on tullut pöytäkirja 11.1.2016 kokouksesta.

11. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Todettiin, että Suomen ehdokkaat IRF:n jäseniksi ovat Veera Lempiäinen ja Anu Pitkänen ja että
Sini Forsblom on valmis jatkamaan puheenjohtajana vuoden 2017 kisoihin. IRF:n seuraava
kokous on 24.2.2016.
12. Muut asiat
MM-kisojen talousraportti ei ole vielä ehtinyt valmistua.
Ringette ja kaukalopallo osallistuvat SM-viikkoon 12.-14.2.2016.
13. Seuraava kokouspäivä
Sovittiin seuraavat kokoukset:
ma 7.3.2016 klo 17.30
ma 11.4.2016 klo 17.30
14. Kokouksen päättäminen
Katriina Keskitalo päätti kokouksen klo 20:32.
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