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Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän kokous (RL) 6/2017
Aika:
Paikka:

2.11.2017 klo 17:00
SKRL ry toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki

Paikalla:

Ahoniemi Anne
Kontto Laura
Salenius Marja (etäyhteydellä)
Viro Miia (etäyhteydellä)
Aluepäälliköt:
Passila Mika (Etelä-Suomi)
Toimisto:
Markkanen Merja
Piiponniemi Markku
Virtanen Matti
Liittohallitus:
Ari Huttunen (poistui 17.40)

Poissa:
Ruusu Annamari
Voutilainen Jussi
Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Koska liiton puheenjohtaja Ari Huttunen oli läsnä kokouksen alussa, aikataulusyistä liiton
kuulumiset nostettiin asialistalla kokouksen alkuun. Muutoin hyväksyttiin esityslista.
4. Työlistalla olleet asiat:

Ari Huttunen kävi läpi liiton syyskokousta ja siitä saatua palautetta. Ylimääräinen syyskokous
pidetään 25.11.2017 liiton toimistolla koskien toimintasuunnitelmaa ja korjattua budjettia
2018.
Samalla keskusteltiin päätöksentekoprosessista liitossa, mistä päättää hallitus, mistä lajiryhmät.
Todettiin, että asiassa on epätietoisuutta ja että tätä tulee tarkentaa tulevaisuudessa.
Sovittiin että lajiryhmä kokoaa toimintaa kehittävät toiveet ja ehdotukset yhteen paperiin ja
paperi toimitetaan puheenjohtajalle. Samoin pyydetään toimimaan kaukalopallon lajiryhmässä
ja toimistossa.
Ensimmäinen yhteinen tarkastelu hallinnon kehittämisasian suhteen tehdään tammikuussa
hallituksen ja lajiryhmien yhteiskokouksessa.
5. Budjetin seuranta
Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilannetta aikaväliltä tammikuu-syyskuu. Sovittiin, että
tulevaisuudessa lajiryhmän kokouksissa pyritään käymään taloutta läpi kustannuspaikoittain.
Työryhmiä muistutettiin liiton hallinnon vuosikellon läpikäymiseen. Jos paperiin on esittää
kehitysehdotuksia tai lisäyksiä, niitä otetaan mielellään vastaan.
6. Kilpailusäännöt kaudelle 2018-2019
Päätettiin hyväksyä Kilpailusäännöt kaudelle 2018-2019 (liite) esityksen mukaisesti. Lähetetään
hallitukselle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen seuroille tiedoksi.
7. Naisten kilpasarjojen uudistus
Matti Virtanen esitteli muutostyötä ja sen tulevaa aikataulua.
Työryhmään kuuluvat Annamari Ruusu, Kirsi Pukkila, Krista Soini, Kari Lahti, Päivi Reiman ja
Matti Virtanen. Kesän ja alkusyksyn aikana on työstetty sarjan muotoa. Muutoksesta on
teetetty kuluvan kauden SM- ja Ykkössarjajoukkueille kysely, johon saatiin kiitettävästi
vastauksia (12kpl).
Seuraavassa vaiheessa talven aikana mietitään, mitä Kilpailusääntöihin liittyviä muutoksia
uudistus tuottaa/vaatii.
Sarjauudistuksen olisi tarkoitus tulla voimaan kaudelle 2019-2020.
8. SM-sarjan sarjamääräykset
Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa
9. Harrastekysely seuroille
Anne Ahoniemi kertoi seuroille lähetetystä harrastekyselystä, kyselyn vastaukset saadaan
15.11.2017 mennessä.
10. Työryhmien kuulumiset ja päätökset
Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
MM-kisatuomarit valittu ja Toimitsijakouluttajaa lähdetään etsimään.
b. Harrastetyöryhmä (HT)

c.
d.
e.
f.

Kilpailutyöryhmä (KT)
Kurinpitoryhmä (KR)
Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Kokous pidetty 29.9
g. Tie Huipulle – työryhmä (MJT)
Kokous pidetty 21.9.
11. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Markku Piiponniemi täydensi lyhyesti puheenjohtajan aiemmin kertomat hallituksen kokouksen
kuulumiset edellisestä kokouksesta.
12. 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 alue (ES Alue)
Ringeten Itä-Suomen alue (IS Alue)
Ringeten Länsi-Suomen alue (LS Alue)
13. IRF:n kuulumiset ja päätökset
Ei ole ollut kokouksia. Liiton hallitus on päättänyt ehdottaa Anniina Tuomolaa IRF:n
varapuheenjohtajaksi.
14. Muut asiat
• Keskustelua sääntöjen/toiminnan kehittämisestä joukkueiden muodostuksen näkökulmista
Lajiryhmän puheenjohtaja miettii asian jatkotyöstämistä.
•

Keskustelua ”höntsälisenssistä”
Keskusteltiin, miten erilaiset seurojen sisäiset harrasteporukat saataisiin rekisteröityä.
Harrastetyöryhmä miettii asiaa.

•

Tutkitaan mahdollisuutta viedä C-SM turnaus Vierumäen Urheiluopistolle keväästä 2019
eteenpäin. Ajatuksena on, että opiston opiskelijat vastaisivat suurelta osin järjestelyistä.
Asiaa jatko työstetään toimiston ja kilpailutyöryhmän toimesta.

15. Seuraava kokouspäivä
Seuraava kokous pidetään tammikuussa, kun on liiton hallituksen ja lajiryhmien yhteiskokous.
Päivämääräksi kokoukselle esitettiin torstaita 18.1, toiminnanjohtaja tiedustelee sopiiko
päivämäärä hallitukselle ja kaukalopallon lajiryhmälle.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45

Laura Kontto
Puheenjohtaja

Matti Virtanen
Sihteeri

