
Aluetoiminnan työryhmä 1-2022   PÖYTÄKIRJA 

 

 

Paikka: Teams-etäyhteys 

Aika: 23.5.2022 klo 17.00 

 

Kutsutut: Sirpa Karkkonen, pj 

 Päivi Reiman, sihteeri 

 Nordlund Ninni, jäsen 

 JP Semi, LS aluepäällikkö 

 Petri Pylvänäinen, IS aluepäällikkö 

 Mari Sami, LS sarjapäällikkö 

 Anne Ahoniemi, ES sarjapäällikkö 

 

Poissa: Mia Melkinen, ES aluepäällikkö 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avaus klo 17.03. 

 

2. Edellisen kokouksen tehtävänannot 

https://skrl.sharepoint.com/:f:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents

/General?csf=1&web=1&e=sxkSSb  

a. Vuosikellon täyttö Teamsiin: saa edelleen tehdä 

https://skrl.sharepoint.com/:w:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Do

cuments/General/ALUETOIMINNAN%20VUOSIKELLO.docx?d=wd570c4198a194d75

8bee26bb88efd398&csf=1&web=1&e=fzNAA6 

b. Alueiden nettisivujen keskinäinen vertailu (mitä säilytettävä, mitä turhaa jne) 

c. Poikkeuslupatilastoinnin täyttö Teamsiin: saa edelleen tehdä 

https://skrl.sharepoint.com/:x:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Doc

uments/General/Poikkeuslupatilastointia.xlsx?d=w30833978caef43ec97b56349ec0

5fbd0&csf=1&web=1&e=aCaP39  

d. Kyselyt seurojen nuorten ryhmiltä 

 

3. Sarjojen käytännön asiat 

a. Pelisääntöjen palautustapa 

Etelällä on jo käytössä google-forms ja CSarjassa alkavalla kaudella microsoft-forms. 

LS ottaa käyttöön microsoft-formsin. 

b. Pelikieltopäivät: MM-kisojen päätösviikonloppu 5.-6.11.2022, Tie Huipulle -

tapahtuma 28.-29.1.2023 

 

4. Sarjakirjat 

a. alueiden keskinäinen yhtenäisyys 

https://skrl.sharepoint.com/:f:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General?csf=1&web=1&e=sxkSSb
https://skrl.sharepoint.com/:f:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General?csf=1&web=1&e=sxkSSb
https://skrl.sharepoint.com/:w:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General/ALUETOIMINNAN%20VUOSIKELLO.docx?d=wd570c4198a194d758bee26bb88efd398&csf=1&web=1&e=fzNAA6
https://skrl.sharepoint.com/:w:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General/ALUETOIMINNAN%20VUOSIKELLO.docx?d=wd570c4198a194d758bee26bb88efd398&csf=1&web=1&e=fzNAA6
https://skrl.sharepoint.com/:w:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General/ALUETOIMINNAN%20VUOSIKELLO.docx?d=wd570c4198a194d758bee26bb88efd398&csf=1&web=1&e=fzNAA6
https://skrl.sharepoint.com/:x:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General/Poikkeuslupatilastointia.xlsx?d=w30833978caef43ec97b56349ec05fbd0&csf=1&web=1&e=aCaP39
https://skrl.sharepoint.com/:x:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General/Poikkeuslupatilastointia.xlsx?d=w30833978caef43ec97b56349ec05fbd0&csf=1&web=1&e=aCaP39
https://skrl.sharepoint.com/:x:/r/sites/Alueellisentoiminnantyryhm/Shared%20Documents/General/Poikkeuslupatilastointia.xlsx?d=w30833978caef43ec97b56349ec05fbd0&csf=1&web=1&e=aCaP39


b. liiton uusi brändi 

c. huom! sääntöjen poikkeukset hyväksytettävä kilpailutyöryhmällä ennen julkaisua 

 

Sarjapäälliköt Anne Ahoniemi ja Mari Sami työstävät. 

 

5. RK-päätöstapahtumien konseptointi ja viime syksyllä yritetyt ”tonttuluistelut” pystyyn  

Päätöstapahtumat: Varaa jäät, hommaa pelinohjaajat, sovi hallin kanssa koppikäytännöt, 

ota ilmoittautumiset, lähetä ohjelma. Runko ohjelmalle. Alue voisi avustaa viestinnässä. 

Tonttuluistelu: pari tuntia jäätä ja jotain ohjelmaa sinne. 

 

JP Semi ja Ninni Nordlund tekevät luonnosta konseptille (päätöstapahtuma ja 

tonttuluistelu). 

 

6. Alueiden nettisivujen yhtenäistäminen 

a. turnaukset liiton nettisivujen tapahtumakalenteriin 

b. myös seurojen järjestämät avoimet leirit 

 

Anne Ahoniemi keskustelee ES aluetyöryhmässä nettisivuista: onko jotain mitä ei ole 

missään muualla kuin nettisivuilla? Päivi Reiman alkaa työstämään ES-sivustoa liiton sivujen 

sisään. 

 

7. Keskusteluun yli-ikäisyyden säilyminen 

Etelä-Suomessa case, jossa seura hakee C-ikäisellä MV:lle lupaa pelata yli-ikäisenä D:ssä, 

vaikka osallistuu myös oman ikäluokan (CSarja) otteluihin. 

 

ES alue on jo poikkeusluvan myöntänyt.  

Esimerkkinä kerrottiin myös kaudelta 2021-2022 FoPS:n maalivahti, jonka sai merkitä 

Ykkössarjan otteluun toiseksi maalivahdiksi ja peluuttaa varsinaisen maalivahdin 

todistettavissa sairastumis- ja loukkaantumispatapauksissa. Lisäksi hän sai 

kilpailutyöryhmän myöntämällä poikkeusluvalla pelata CSarjassa 1v yli-ikäisenä. 

 

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus tehdä poikkeavia päätöksiä ikärajoihin. 

 

8. Työryhmäohje 

Aluetyöryhmien toimikaudet 

LS vaihtanut nyt rytmin työryhmäohjeen mukaiseksi. ES:lle annetaan toimeksianto siirtää 

henkilövaihdokset kauden 2021-2022 aikana työryhmäohjeen mukaiseen sykliin. IS:llä vain 

pj ja sarjatoimintaa ei nyt toiseen kauteen synny. 

 

9. Syksyn alueseminaarien ajankohdat 

LS sarjailmoittautumisten jälkeen eli elo-syyskuun vaihteessa. Aluepäälliköt valtuutetaan 

sopimaan ajankohdat siten, että eivät mene päällekkäin. Heti kun päivät on päätetty, 

pyydetään ne ilmoittamaan liittoon. 

 



10. Muut esille tulevat asiat 

a. Yhteistyö alueiden kesken: ei ikäryhmittäin turnauksia samaan ajankohtaan jne. 

Tieto toiselle alueelle kun esim. turnauslupia myönnetty. Myös turnauslupia 

hakevat seurat ohjeistetaan katsomaan liiton tapahtumakalenterista jo 

myönnettyjä turnauksia. 

b. Ringette Festivalin mainostamista toivottiin myös IS ja LS alueiden seuroille. 

Varsinkin U12 sarjaan kaivataan joukkueita. 

c. IS, ES ja LS sähköposteilla on pääsy Aluetoiminnan työryhmän aineistoihin, samoin 

oikeus lisätty nyt myös sarjapäälliköille. 

 

11. Seuraava kokous 

Keskiviikko 10.8.2022 klo 17.00, Teams. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen päätös klo 18.35. 


