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Yhteenveto
Pelirenkaan väri – missä sarjoissa niillä saa pelata ja missä ei?
Liiton alaisissa sarjoissa ja virallisissa peleissä käytetään ainoastaan sinisiä renkaita. Tieto tulee
muuttaa seuraaviin pelisääntöihin. Liiton kautta saa vain sinisiä renkaita. Alueiden
puheenjohtajia informoidaan, että Harraste, Lady, F-, G- ja RK -turnauksissa voi olla poikkeavia
sääntöjä (turnauksissa voidaan pelata esimerkiksi pinkillä renkaalla).
PÄÄTÖS: Lajiryhmän kokouksen päätöksellä, kaikki viralliset pelit on pelattava sinisellä
renkaalla. Katriina tiedottaa alueiden puheenjohtajia sekä tuomareita asiasta.
Liiton hallintorakenne: valmistelu ja päätöksenteko
THT:ssä keskusteltu liiton hallintorakenteesta. Molemmat lajiryhmät koetaan tärkeinä, ja
tavoitteena on parantaa ringeten ja kaukalopallon välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on, että
molemmat lajiryhmät miettivät, mitä asialle voitaisiin tehdä. Onko esimerkiksi tarvetta
laajentaa liittohallitusta lajiryhmien puheenjohtajilla. Vai olisiko järkevämpää, että lajiryhmän
jäseniä kutsutaan liittohallituksen kokoukseen keskustelemaan ja esittelemään heitä koskevia
asioita. Lisäksi keskusteltiin, että pidettäisiin molempien lajiryhmien yhteinen tapaaminen kaksi
kertaa vuodessa.
Keskusteltiin myös JAT:n tehtävistä. Ehdotettiin, että JAT jaettaisiin kahteen eri työryhmään:
Harrastetoiminnan työryhmä ja Seuratoiminnan kehittäminen. Tämä sai kannatusta, koska
tehtäväkuva on ollut todella laaja.
THT voisi toimia jatkossa liittohallituksen apuelimenä. Liittohallituksen tehtävä on tehdä
päätökset siitä, miten rahoja käytetään. Hallintorakennetta tulisi edelleen selkiyttää, mikä on

mm. liittohallituksen muoto (= valta ja äänioikeudet) sekä työskentelymuodot (=miten
työryhmät kohtaavat).
PÄÄTÖS: THT:n esityksestä, hallintorakenteesta on keskusteltu ringeten lajiryhmässä.
Lajiryhmän jäsen osallistuu liittohallituksen kokoukseen esityslistalla olevien käsiteltävien
asioiden mukaan. Jäsenellä ei ole äänioikeutta. JAT jaetaan kahteen eri työryhmään. Jatkossa,
liittohallitus palauttaa asian käsittelyyn, kuin tekee toisenlaisen päätöksen.
Työryhmien kuulumiset ja päätökset

Työryhmien pöytäkirjat liitetään lajiryhmän pöytäkirjan liitteeksi.

a. Juniorista aikuiseksi – työryhmä (JAT): 29.10. katsottiin juniorisääntöjä (erotettu
harraste, kilpailu, yleisosio). Alueiden pj:ltä pyydetty kommentteja.
b. Kilpailutyöryhmä (KT): Käsitelty 25.10. ikäluokkamuutosta. Muuten käsitelty lupaasioita.
c. Talous- ja hallintotyöryhmä (THT): Käsitelty mm. hallintomuutosta, kurinpitoasioiden
julkisuutta, ritu-avustuksia, työryhmien tehtäväkuvauksia, palkinnoista ja
huomionosoituksista. Taloushallinto-ohjelma kilpailutettiin ja THT esittää uutta toimijaa.
Lisäksi päivitetään hallinto-ohje ja viestintäohje.
d. Tie Huipulle – työryhmä (MJT): 29.10. pidettiin valmentajaseminaari Kisakalliossa.
Tapahtumasta kerättiin palautetta ja saatiin kehitysehdotuksia. NMJ iäksi tulee alle 21
vuotiaat. AJ iäksi tulee U18. Tie Huipulle -tapahtuma järjestetään 28.-29.1.2017.
Valmentajakoulutukset pyörivät. RingCentre avautuu itsenäisyyspäivän jälkeen.
e. Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT): Välikoulutus järjestetty 29.10.
Päätöksiä ei ole tehty. Tuomareiden huomionosoituksista keskusteltu, mutta tilastoja ei
ole olemassa.
f. Kurinpitoryhmä (KR): Yksi tapaus.
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