
Aluetoiminnan työryhmä 1-2023   PÖYTÄKIRJA  
  
Paikka: Teams etäyhteys  
Aika: 2.2.2023 klo 17.00  
Läsnä: Karkkonen Sirpa, puheenjohtaja  

Reiman Päivi, sihteeri  
Semi Jani-Petri, LS sarjapäällikkö  
Pylvänäinen Petri, IS aluepäällikkö   
Nordlund Ninni, jäsen  
Melkinen Mia, ES aluepäällikkö  
 

  
  
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.  
 

2. Uudet työryhmäjäsenet 
Liittohallituksen kokous oli 28.1.2023 ja jonkin verran hakijoita oli. Liittohallitus ei ehtinyt 
käsittelemään työryhmähakijoita tuossa kokouksessa. Jäämme odottamaan tietoja liittohallitukselta. 
 

3. Vuosikertomukset 
Alueiden vuosikertomukset Päiville 12.2.2023 mennessä. 
 

4. Mitalit 
Kerrottiin tiedoksi muutokset mitaleissa. Alueiden käytössä on kaksi mitalia: 
- pyöreä 45mm mitali R-logolla / sarjat, joissa jaetaan sijoitukset 
- pyöreä 40mm Ringette-logolla / osallistumismitali, sarjat, joissa ei jaeta sijoituksia 
Tilaukset tekee kukin alue itse: Laatupalkinto, myynti@laatupalkinto.fi  
 
Sijoitusmitalit: 

 
 
Osallistumismitalit: 

 
 

5. Pelinohjaajat 
ES sähköpostiin tullut kirjelmiä pelinohjaajien tukemisesta. Ollut huolta, että saavatko nuoret 
riittävästi tukea ennen ensimmäisiä otteluitaan ja lisäksi oltu huolissaan siitä, että nuoret eivät 
myöskään vihellä peleissä mitään. 
 

mailto:myynti@laatupalkinto.fi


Kerrottiin, että naisten kilpailutoiminnan sarjalisenssissä oli kaudella 21-23 siirtymäkausi ja kaudesta 
22-23 alkaen on ko. sarjojen seuroissa pakollista olla erotuomarivastaava. Ko. henkilön tehtäviin on 
kaavailtu mm.   

• tukea joukkueita pelinohjaajakoulutuksen järjestämisessä liiton antamien ohjeiden mukaisesti 
• pelinohjaajien tukena seuran järjestämissä G- ja F-tapahtumissa 
• seuran noviisituomarien tukeminen heidän ensimmäisissä otteluissa (joko paikan päällä tai esim. 
puhelimitse) 

 
6. LS ajankohtaisia 

- Viime kokouksessa kolme tuomaria läsnä; palautteita E ja D-sarjoista, että pelataan liian kovaa. 
Sovittu että linjaa tiukennetaan (vartalokontaktit, huitomiset).  

- Ohjeistetaan seuroja/joukkueita vanhempien käytöksestä; reiluun peliin kuuluu myös tuomareiden 
kunnioittaminen 

- päätösturnaukset laitetaan hakuun  
- aluetyöryhmän jäsenet laitetaan hakuun 
- Ilves Tupsukorva ja VG-62 Katinpentu -turnaukset 

 
7. ES ajankohtaisia 

- jo syksyllä valittu keväällä aluetyöryhmän uudet jäsenet 
- päätösturnaukset haettu ja jaettu 
- U14 Lions Cup -turnaus Espoossa heinäkuussa 

 
8. Päätösturnaukset 

Pyydetään nyt järjestäviä joukkueita/seuroja kirjaamaan ylös hyväksi havaitsemiaan 
toimintoja/toimintatapoja. 
- mitä tapahtumassa voi olla muuta; ideoita? 
- liitteenä viime vuonna tehty konsepti päätösturnauksille ja tonttuluisteluille (liite1). 
 

9. Seuraava kokous 
To 23.3.2023 klo 17.00. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.39. 

 


