
Länsi-Suomi
4-syyskuu-2022



Seminaariohjelma

11:00 Avaus ja ajankohtaiset asiat, kausi 22-23

11:20 Liiton puheenvuoro

12:00 Erotuomareiden puheenvuoro

12:15 Aluekouluttajien puheenvuoro

12:30 Lounastauko

13:00 Kauden alustus ja ryhmäkeskustelut sarjatasoittain

14:00 Seuraseminaarin yhteenveto

+ kahvit



Länsi-Suomen alue

• BLD, Valkeakoski

• FoPS, Forssa

• Ilves, Tampere

• Jyske, Laitila

• LLuja, Lauttakylä

• LuKi-82, Luvia

• MJU, Merikarvia

• NoU Ringette, Nokia

• RNK, Raisio

• Lukko, Rauma

• TaRi, Tampere

• Turun Ringette, Turku

• UJK, Uusikaupunki

• VaPS Ringette, Sastamala

• VG-62, Naantali

• Tikka, Tikkakoski (Yli-aluellisena seurana sarjoissa)

150km

180km



Ringeten LS-alue

• Länsi-Suomen aluetyöryhmä 4/2023 loppuun asti:
• F-sarjavastaava: Jussi Salo  (+ mahdollinen G-sarja)

• E-sarjavastaava: Tommi Mero

• D-sarjavastaava: Ninni Nordlund

• N-Harraste sarjavastaava: Mari Sami

• Lady-sarjavastaava: Mari Sami 

• Aluesihteeri: Henna Keihänen

• Sarjapäällikkö: Mari Sami

• Aluepäällikkö: Jani-Petri Semi



Ringeten LS-alue

• Ringeten Länsi-Suomen alue vastaa liiton alueellisesta 
kilpailutoiminnasta. 

• Yhteydenotot ensisijaisesti sarjavastaavalle.

• Alueelliset aluesarjat noudattavat kilpailusääntöjä lisättynä 
alueellisilla poikkeuksilla. Alueet julkaisevat sarjakirjaa tai muuta 
vastaavaa julkaisua mistä nämä poikkeukset löytyvät.

• Kilpailusäännöt - C. Juniorisarjat: 
• D –juniorit, E –juniorit, F –juniorit, G –juniorit 

• Harrastesäännöt - Harrastesarjat: 
• N-harraste, Nuorten harraste, Lady harraste



Kausi 22-23



Ringeten LS-alue

• G-sarja: 1 joukkue

• F-sarja:
• Enemmän  pelanneet 11 joukkuetta.

• Vähemmän pelanneet 10 joukkuetta.

• E-sarja: 12 -> 10 joukkuetta

• D-sarja: 11 joukkuetta

• N-Harrastesarja: 4 joukkuetta

• Lady-harrastesarja: 2 joukkuetta



Ringeten LS-alue

• Yli-ikäiset pelaajat
• D-junioreiden ja nuorempien kilpailuissa saa ottelukohtaisessa 

kokoonpanossa käyttää korkeintaan kahta (2) enintään yhden (1) vuoden yli-
ikäistä pelaajaa. 

• Seuran on ilmoitettava ko. pelaajat kilpailunjärjestäjälle (sarjavastaava) 
kirjallisesti liiton yli-ikäisyysilmoituslomaketta käyttäen viisi (5) vuorokautta 
ennen pelaajan kauden ensimmäistä virallista ottelua.

• Yli-ikäisten pelaajien määrälle ei ole rajoituksia, mutta samassa ottelussa voi 
pelata vain kaksi (2) yli-ikäistä pelaajaa. Ottelupöytäkirjaan merkitään 
syntymävuosi yli-ikäisen pelaajan nimen jälkeen.

• Aluetyöryhmä käsittelee poikkeuslupahakemuksia 15.9. ja 10.-16.10.



Ringeten LS-alue

• Turnausluvat 
• Kaikille jäsenseurojen järjestämille G-D, Harraste tai Lady turnauksille on 

haettava järjestelylupa ringeten aluetyöryhmältä.

• Turnauslupahakemus tehdään kirjallisena (liiton turnaushakemuslomake) 
lsringette@ringette.fi

• Virallisista otteluista tehdään ottelupöytäkirja
• G- ja F-sarjaturnauksissa tehdään yksi pöytäkirja/joukkue/turnaus. 

Pöytäkirjasta tulee ilmetä pelaajan pelinumero, nimi sekä vaihdon 
järjestysnumero (peluutusjärjestys) jokaisen ottelun osalta.

• Pöytäkirjat tallennetaan tulospalveluun. Huomioi tallenteen laatu.

• D ja E: Maalivahtien peliajat merkitään ja torjunnat saa merkitä.

mailto:lsringette@ringette.fi


Ringeten LS-alue

• Joukkueiden pelisäännöt (aikuisten ja lasten)
• Palautettava 20.9.2022 mennessä sähköisesti nettilomakkeella

• G-D -juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt erikseen lasten 
kesken (lasten pelisäännöt) ja aikuisten kesken (aikuisten pelisäännöt). 

• Ohjeet ja valmiit tukimateriaalit:

• Liiton sivulta www.ringette.fi / Seuratoimijat / Lasten ja nuorten pelisäännöt 

• Olympiakomitean sivulta 
• https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/urheilun-pelisaannot/ 



Ringeten LS-alue

• Ice cardit
• RK lisenssien hankkimisesta seuroille vahva suositus, että syksyn 

lisenssin hankitaan vuoden loppuun mennessä ja kevätkaudella 
ostetaan sitten lisää.

• Tulospalvelu

• RK tonttuluistelu-tapahtuman järjestäjien haku seuroille 
lokakuussa.

• Korona – ei erillisiä ohjeistuksia kaudelle 22-23.



Ringeten LS-alue

• www.ringette.fi – Ringetteliitto – Länsi-Suomi
• Aluetyöryhmän ja erotuomareiden yhteystiedot

• Sarjakuvaukset sekä sarjakirja

• Myönnetyt poikkeusluvat

• Myönnetyt turnausluvat löytyy liiton tapahtumakalenterista

• Seurojen yhteystiedot

http://www.ringette.fi/


Liiton puheenvuoro

• Anu Pitkänen



Erotuomareiden puheenvuoro

• Timo Virtanen



Aluekouluttajien puheenvuoro

Anu



Lounastauko

• 12:30 – 13:00



Kausi 2022-2023 alustus



FairPlay-joukkue palkinto

• Kaudella 22-23 FairPlay-palkinnolla palkitaan D-, E- ja F-sarjoissa 
reilusti ja esimerkillisesti esiintyneet joukkueet. Ko. sarjojen joukkueet 
nimeävät oman ehdotuksensa palkittavasta joukkueesta 
kausipalautteen yhteydessä.

• Länsi-Suomen aluesarjojen Vuoden Ringette Erotuomari 2022-2023



Ryhmäkeskustelut sarjatasoittain

• F-sarjavastaava: Jussi Salo  (+ mahdollinen G-sarja)

• E-sarjavastaava: Tommi Mero (Henna)

• D-sarjavastaava: Ninni Nordlund

• N-Harraste sarjavastaava: Mari Sami

• Lady-sarjavastaava: Mari Sami 



Keskusteluihin

• Tsempparit, Reilu Peli –kortit, Viirit, 

• Yli-ikäiset, 

• tulospalvelun täyttö ja käyttö Pelipaidat, 

• pelaajat ja toimihenkilöt, 

• sarjamuoto, 

• ottelujärjestelyt, tuomarit, jääajat

• pöytäkirjakäytännöt, …



Seuraseminaarin yhteenveto

• Ryhmäkeskusteluista kootaan yhteenveto seuroille jaettavaksi.

• Muut asiat



Kiitos!


