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1 RINGETEN LÄNSI-SUOMEN ALUETYÖRYHMÄN YHTEYSTIEDOT 
 

G-sarjavastaava: 
Ninni Nordlund, nordlundninni@gmail.com, 045 141 8472 

 

F-sarjavastaava: 
Sirpa Karkkonen, sirpa.karkkonen@icloud.com, 040 757 7922 

 

E-sarjavastaava: 
Tuire Salminen, tuire.leivo@gmail.com, 040 566 0660 

 

D-sarjavastaava: 
Virve Tuomi, tuomi123@gmail.com, 0500 830 835 

 

N-harraste sarjavastaava: 
Minna Kankare, minna.m.kankare@gmail.com, 040 809 7834 
 
Nuorten harrastesarja: 
Ninni Nordlund, norlundninni@gmail.com, 045 141 8472 

 

Lady-sarjavastaava: 
Ninni Nordlund, nordlundninni@gmail.com, 045 141 8472 

 

Aluesihteeri, Nettisivut: 
Jani-Petri Semi, jani-petri.semi@live.com, 050 3878 569 

 

Sarjapäällikkö: 
Virve Tuomi, tuomi123@gmail.com, 0500 830 835 

 

Aluepäällikkö: 
Juha Kiviö, juha.kivio@icloud.com, 0400 538540 

 

Ringeten Länsi-Suomen alueen kotisivut: https://www.ringette.fi/fi/Alueet/Länsi-Suomi.html 
 

Sähköposti: lsringette@ringette.fi

https://www.ringette.fi/fi/Alueet/Länsi-Suomi.html


 

 

2 ALUESARJASSA PELAAMINEN 
 

Länsi-Suomen aluesarjoissa noudatetaan Suomen Ringetteliiton Kilpailusääntöjä 2021–2022 ja 
voimassa olevia Ringeten lajisääntöjä sekä Länsi-Suomen alueen Sarjakirjassa 2021–2022 
mainittuja poikkeuksia. Toimitsija-aitiossa pitää ottelun aikana olla käytettävissä Ringeten 
lajisäännöt 2021–2022, kilpailusäännöt 2021–2022 sekä Länsi-Suomen alueen Sarjakirja 2021–
2022. 

 

Pelisäännöt ja kokoonpano 
G-D-juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt erikseen lasten kesken (lasten pelisäännöt) 
sekä aikuisten kesken (aikuisten pelisäännöt). Täytä pelisääntötaulu vanhempien sekä lasten 
osalta erikseen ja lähetä ne molemmat sähköpostilla: 
Pelisäännöt on palautettava 20.9.2021 mennessä oman sarjan sarjavastaavalle. Tarkemmat ohjeet 
pelisäännöistä tulevat sarjavastaavilta. 
 Jokainen joukkue päivittää kokoonpanonsa tulospalveluun ennen kauden ensimmäistä ottelua 
sekä kauden aikana tarvittaessa. 
 
FairPlay-kiertopalkinto 

F-, E- ja D-sarjoissa palkitaan kauden päätteeksi FairPlay-joukkue, sarjassa reilusti ja esimerkillisesti 
esiintyneelle joukkueelle. Kunkin sarjan kaikki joukkueet nimeävät kausipalautteen yhteydessä 
oman ehdokkaansa palkittavaksi joukkueeksi. 
 
Länsi-Suomen aluesarjojen Vuoden Ringette Erotuomari -palkinto 

Alueen sarjatoiminnassa palkitaan kauden päätteeksi Vuoden Ringette Erotuomari, jonka toiminta 
otteluissa on ollut palkinnon arvoista.  Sarjojen joukkueet nimeävät ehdokkaansa kausipalautteen 
yhteydessä. (yksi ehdokas / joukkue) 

 

3 SARJAMAKSUT 
 

G – sarja 0 € / joukkue 

F – sarja 150 € / joukkue 

E – sarja 300 € / joukkue 

D – sarja 300 € / joukkue 

N-harrastesarja 300 € / joukkue 

Nuorten harrastesarja 150 € / joukkue 

Lady-sarja 150 € / joukkue 

 

Liitto lähettää seuroille laskun sarjamaksusta.  

 

4 ALUESARJAT 
 

4.1 POIKKEUSLUVAT JA YLI-IKÄISYYSILMOITUKSET 
Aluetyöryhmä käsittelee kaikki alueen sarjoihin liittyvät poikkeuslupahakemukset.  

Poikkeuslupahakemukset ja yli-ikäisyysilmoitukset lähetetään kunkin sarjan sarjavastaavalle. Yli-

ikäisyysilmoituslomake löytyy alueen nettisivuilta. Poikkeuslupahakemus tehdään 

vapaamuotoisena ja hakemuksessa tulee viitata sääntökohtaan, mihin haetaan poikkeusta sekä 

perustelut poikkeukselle. Anomuksien pitää tulla seuran allekirjoitusoikeuden omaavalta 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/04/5112d61d-pelisaannot-lomake_2019.pdf


 

 

henkilöltä ja vain viralliset anomukset käsitellään. Aluetyöryhmä käsittelee hakemuksia 

seuraavasti: 15.8. ja 15.9. sekä 15.10.2021. Ko. päivämääriin mennessä saapuneet hakemukset 

käsitellään aina kunkin määräpäivän jälkeen. Normaali käsittelyaika hakemuksilla on noin 10 vrk. 

Myönnetyt poikkeusluvat julkaistaan alueen nettisivuilla.  
 

4.2 G-SARJA 
• Pelataan turnausmuotoisena. 
• G-sarjassa ei sallita yli-ikäisiä pelaajia. 
• Sarjaturnaukset pelataan marras-maaliskuun välillä. 
 

4.3 F-SARJA 
• Pelataan turnausmuotoisena kahdessa eri sarjassa: Enemmän pelanneet ja Vähemmän 

pelanneet. 
• Sarjaturnaukset pelataan loka-huhtikuun välillä. Enemmän pelanneilla ja Vähemmän 

pelanneilla on omat turnauksensa. 
• Enemmän pelanneet käyttävät otteluissa normaalikokoisia maaleja ja vähemmän pelanneet 

Leijona-liigan maaleiksi kutsuttuja maaleja. 
• Yhden ottelun peliaika on 1 x 30 minuuttia suoraa aikaa ja vaihdon pituus on 120 sekuntia 

suoraa aikaa. Sarjaturnauksen otteluille on varattava jääaikaa 3 tuntia (10 ottelun turnaus) tai 
3,5 tuntia (12 ottelun turnaus). Jääaikaa varattaessa on huomioitava lisäksi kentän rakennus- 
ja purku- sekä jäänhoitoajat. 

 

4.4 E-SARJA 
• Pelataan kaksinkertainen sarja. Jokaiselta joukkueelta poistetaan 1–2 ottelua, jolloin otteluita 

tulee yhteensä noin 20–21 / joukkue. Kaikki joukkueet eivät pelaa toisiaan vastaan yhtä 

montaa kertaa kauden aikana.   

• Maalivahtien peliajat merkitään pöytäkirjaan. 
• Peliajan, taukojen, tilastojen ja tulosten julkaisemisen osalta noudatetaan kilpailusääntöjä 

(kohdat C2.2, C2.12 ja C4) 
 

4.5 D-SARJA 
• Ottelut pelataan sarjakuvauksen mukaisesti joukkuemäärä huomioiden. Yhteensä noin 18–24 

ottelua / joukkue. 
• Maalivahtien peliajat merkitään pöytäkirjaan. 
• Peliajan, taukojen, tilastojen ja tulosten julkaisemisen osalta noudatetaan kilpailusääntöjä 

(kohdat C2.2, C2.12 ja C4) 
 

4.6 N-HARRASTESARJA 
• Ottelut pelataan sarjakuvauksen mukaisena. Joukkueet päättävät ja vahvistavat sarjamuodon 

syksyn seuraseminaarissa, jolloin myös osallistuvien joukkueiden määrä on selvillä. 
• Peli- ja rangaistusaikojen sekä taukojen osalta noudatetaan Harrastesääntöjen kohdan 2.11 N-

harraste vaihtoehtoa 2. 
 

4.7 LADY-SARJA 

• Pelataan turnausmuotoisena, jokainen joukkue järjestää 1–2 turnausta kauden aikana. 
• Joukkueet päättävät ja vahvistavat sarjamuodon syksyn seuraseminaarissa, jolloin myös 

osallistuvien joukkueiden määrä on selvillä.  
• Peli- ja rangaistusaikojen sekä taukojen osalta noudatetaan Harrastesääntöjen kohdan 2.11 

Lady harraste vaihtoehtoa 1, sillä poikkeuksella, että kaksi viimeistä minuuttia on tehokasta 
peliaikaa. 

• Sarjaturnaukset pelataan loka-huhtikuun välillä. 
 



 

 

4.8 NUORTEN HARRASTE -SARJA 

  
• Osallistumisoikeus sarjaan on 2003–2009 syntyneillä. Sarjaan ei kuitenkaan voi osallistua 

pelaaja, joka on aiemmin osallistunut ringeten kilpailutoimintaan B-nuorten, ykkössarjan tai 
naisten SM   sarjatasolla. Nuorten harrastesarjan joukkueessa ei myöskään voi pelata pelaaja, 
joka pelaa C- nuorten kilpasarjassa. 

• Sarja toteutetaan turnausmuotoisena, jossa jokainen joukkue järjestää 1–2 turnausta kauden 
aikana. 

• Joukkueet vahvistavat sarjamuodon syksyn seuraseminaarissa, jolloin myös osallistuvien 
joukkueiden määrä on selvillä. 

• Sarjaturnaukset pelataan loka-maaliskuun välillä. 

 

5 OTTELUOHJELMAT JA EROTUOMARITOIMINTA 

 

Ottelut pelataan otteluohjelman mukaisesti. Seurat ja joukkueet tarkastavat otteluohjelmat, 
vastaavat niiden oikeellisuudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan korjaukset ja muutokset 
viipymättä sarjavastaavalle, otteluun nimetyille erotuomareille sekä erotuomariasettelijalle. 
Tulospalvelussa julkaistuja ja viikonloppuun pelattavaksi merkittyjä otteluita siirretään 
pääsääntöisesti vain arkena pelattavaksi. Sarjavastaavat informoivat joukkueita tarkemmin 
ottelupäivämäärien ja alkamisaikojen ilmoittamisesta. Kilpailusäännöistä poiketen otteluiden 
alkamisaika ja pelipaikka on tiedotettava sarjavastaavalle ja vastustajalle vähintään seitsemän (7) 
vrk ennen ottelua. Määräyksen toistuvasta rikkomisesta voidaan seuralle määrätä 
tapauskohtaisesti kilpailunjärjestäjän päätöksellä 100 € suuruinen sakko.  

 

Erotuomariasettelijat nimeävät erotuomarit E-, D- ja Harrastesarjojen otteluihin, kuitenkin niin, 
että E-joukkueiden tulee itse nimetä vähintään pelinohjaaja tasoinen toinen erotuomari ko. 
joukkueiden kotiotteluihin. 
G- ja F-sarjaturnauksiin kotijoukkue nimeää vähintään pelinohjaajatasoiset erotuomarit. 

 

Seurat velvoitetaan kouluttamaan C-ikäiset pelaajat ennen kauden alkua 
pelinohjaajakoulutuksella, jonka voi pitää liittotason erotuomari tai erikseen sovittaessa 
erotuomarikerhon edustaja. Alueen erotuomarikoulutuksien yhteyshenkilönä toimii Liisa Jokela, 
liisa.e.jokela@gmail.com. 
 

Länsi-Suomen alueella toimii Varsinais-Suomen ja Forssan ringette-erotuomarikerhot. Varsinais-
Suomen Ringette-erotuomarit ry vastaa erotuomaritoiminnan järjestämisestä alueella, pois lukien 
Forssassa pelattavat E- ja D-aluesarjaottelut, joiden erotuomaritoiminnan järjestämisestä vastaa 
Forssan Ringette-erotuomarit ry. V-S Ringette-erotuomareiden tuomariasettelija toimii Markku 
Lainio, make.lainio@gmail.com ja Forssan Ringette-erotuomareiden asettelijana Hannele Majuri, 
hoomajor@gmail.com. Palaute tuomaritoiminnasta osoitetaan aluekouluttaja Liisa Jokelalle sekä 
tuomariasettelija Markku Lainiolle ja Hannele Majurille.

mailto:liisa.e.jokela@gmail.com
mailto:make.lainio@gmail.com
mailto:hoomajor@gmail.com


 

 

5.1 EROTUOMARIPALKKIOT 2021-2022 

 

Erotuomaripalkkiot sarjaottelut: 

E-sarja: 30 €/ottelu/tuomari 

D-sarja: 40 €/ottelu/tuomari 

Harrastesarja: 40 €/ottelu/tuomari 

Lady-sarja: 40 €/ottelu/tuomari 

E-, D-, Harraste- ja Lady-sarjoissa tuomari voi laskuttaa 10 € suuremman 

palkkion jos yhdensuuntainen matka ottelupaikalle ylittää 60 km. 

Pelinohjaajapalkkio: 

Pelinohjaajapalkkio 20 €/E-junioreiden ja Lady-sarjan ottelu tai 

G- ja F-junioreiden aluesarjaturnaus. 

Kerhoraha: 
Kerhoraha tuomaritoimintaa järjestävälle taholle 10 €/kotiottelu, 
E-sarjassa 5 € / kotiottelu. 

Kulukorvaukset ETT:n suosituksen mukaisesti: 

Kilometrikorvaus 0,44 €/km 

tai Osa päiväraha 20 € (matka-aika vähintään 6 h) 

tai Koko päiväraha 44 € (matka-aika vähintään 10 h). 
Turnauspalkkiot: 

Alueen alaisissa turnauksissa palkkiot seuraavasti (ei koske turnausmuotoisena pelattavia sarjoja). 

Turnausottelun kokonaisajan ollessa: 

30 min ja alle 8 €/ottelu/tuomari 

yli 30 min, mutta enintään 45 min 12 €/ottelu/tuomari yli 

45 min 15 €/ottelu/tuomari 

 

6 JÄÄVUOROT 
 

Kotijoukkueen joukkueenjohtajan on informoitava erotuomareita ja vierasjoukkueen 
joukkueenjohtajaa ennen ottelua, jos ottelulla on tietty maksimi kestoaika esimerkiksi jääajan 
päättymisen vuoksi. Samoin kaikki tiedossa olevat jäävuoroihin liittyvät poikkeamat on 
informoitava ko. ottelun vierasjoukkueen joukkueenjohtajalle sekä tuomareille. 

 

7 PÖYTÄKIRJAT 

 

Virallisista otteluista laaditaan ottelupöytäkirja. Kotijoukkue lähettää skannatun pöytäkirjan 
sähköpostilla sarjavastaavalle viimeistään ottelu-/sarjaturnauspäivää seuraavana arkipäivänä. 
Joukkueet säilyttävät itse alkuperäiset, erotuomarien allekirjoittamat, paperiset versiot kauden 
ajan. D-sarjassa myös peluutuslomakkeet ovat osa pöytäkirjaa ja myös ne välitetään 
sarjavastaavalle pöytäkirjan yhteydessä. 

 

G- ja F-sarjaturnauksissa tehdään yksi pöytäkirja/joukkue/turnaus. Pöytäkirjasta tulee ilmetä 
pelaajan pelinumero, nimi sekä vaihdon järjestysnumero (peluutusjärjestys) jokaisen ottelun 
osalta. Ali- ja yli-ikäisen pelaajan syntymävuosi on merkittävä ottelupöytäkirjaan nimen jälkeen. 

 

Alueen alaisista turnauksista turnausjärjestäjä toimittaa ottelupöytäkirjat skannattuna 
sarjavastaavalle viimeistään turnauspäivää seuraavana arkipäivänä.



 

 

8 KURINPITO JA VASTALAUSEET 
 

Otteluista tehtävät vastalauseet, erotuomariraportit ja muut kurinpitoasiat käsittelee ringeten 

kurinpitoryhmä. Ryhmän sihteerinä toimii liiton Kilpailupäällikkö Päivi Reiman. Liiton kurinpitäjänä 

toimii Nina Salmela ja kurinpitoryhmään kuuluvat Veera Innanen, Kimmo Kalliomäki ja Marja 

Koponen. 
 

Kurinpitoryhmälle käsiteltäväksi osoitetut asiat on toimitettava ryhmän sihteerille ensisijaisesti 

sähköpostitse (paivi.reiman@ringette.fi), tarvittaessa ja pyydettäessä materiaalit on toimitettava 

postitse. Mikäli ottelussa tuomitaan ottelurangaistus tai muusta syystä kirjoitetaan raportti, tulee 

kotijoukkueen toimittaa ottelupöytäkirja viipymättä, viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä, 

kurinpitoryhmän sihteerille sähköpostitse. Lisäksi pöytäkirja on toimitettava sähköpostitse myös 

sarjan sarjavastaavalle. 
 

Kurinpitoryhmä toimii Suomen Ringetteliitto ry:n Kurinpitosääntöjen mukaisesti. 

 

9 TULOSTEN ILMOITTAMINEN 

 

Ottelutulokset ilmoitetaan heti ottelun jälkeen Ringeten Tulospalveluun kaikissa Länsi-Suomen 
alueen E- ja D-junioreiden sarjoissa sekä N-harraste-, Nuorten harraste- ja Lady-sarjoissa. G- ja F-
junioreiden tuloksia ei ilmoiteta, koska tuloksia ei julkaista. 

 

10 OTTELUSIIRROT 
 

Siirtoja ei tehdä kuin pakottavista syistä ja ottelua siirrettäessä uusi otteluaika tulee olla tiedossa! 
Ottelua ei voi siirtää määrittelemättömään ajankohtaan. Ottelu voidaan myös pelata ohjelmaan 
merkittyä aikaa ennen. Uusi otteluaika on ilmoitettava heti puhelimitse erotuomarille ja 
sähköpostilla sarjavastaavalle, vastustajalle ja erotuomariasettelijalle. Jos uusi aika ei sovi otteluun 
nimetyille erotuomareille, siirtoa halunnut joukkue järjestää tuomarit kyseessä olevaan otteluun. 
Jos asia ei ratkea joukkueiden keskinäisissä neuvotteluissa, asian ratkaisee sarjapäällikkö ja 
aluepäällikkö yhdessä. Sarja- ja aluepäällikön joutuessa käsittelemään asiaa, ottelusiirtoa anova 
joukkue joutuu maksamaan 100 € ottelusiirtomaksun. 

 

11 TURNAUSTEN ANOMINEN JA TOIMENPITEET 
 

Hakemukset tulee toimittaa Länsi-Suomen aluetyöryhmän sähköpostiin lsringette@ringette.fi ja 
hakemuksissa käytetään liiton sivuilta löytyvää turnaushakemuskaavaketta. Hakemukset 
käsitellään aluetyöryhmässä viipymättä. Lupia myönnettäessä otetaan huomioon muut saman 
ikäluokan turnaukset (myös muilla alueilla) ja varmistetaan, että saman ikäluokan turnauksia ei 
olisi samana päivänä. E- ja D-junioreiden turnauksissa voidaan pelata sijoitusotteluja.



 

 

12 JOUKKUEENJOHTAJIEN YHTEYSTIEDOT 
 

Joukkueenjohtajan yhteystiedot ilmoitetaan aluesarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Muuttuneet tai puuttuvat yhteystiedot tulee päivittää välittömästi Tulospalveluun, jossa ne ovat 
nähtävissä. 

 

13 JOUKKUEIDEN VALMENTAJIEN JA JÄÄHALLIEN YHTEYSTIEDOT 
 

Seurat ylläpitävät joukkueen tietoja omilla nettisivuillaan, joista valmentajien sekä kotijäähallien 

yhteystiedot ovat nähtävissä. Tietoja tulee päivittää tarvittaessa. 

 

14 SEUROJEN YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN 
 

Yhteystiedot ilmoitetaan sähköpostilla Suomen Ringetteliittoon ja alueen sihteerille sähköpostilla 
osoitteeseen: lsringette@ringette.fi. Muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä. Seurojen 
yhteystiedot löytyvät alueen kotisivuilta. 

 

15 LIITON TOIMISTON YHTEYSTIEDOT 
 

Suomen Ringetteliitto ry (Finlands Ringetteförbund rf) 

Valimotie 10, 00380 Helsinki 

 
Toiminnanjohtaja: Anu Pitkänen, toiminnanjohtaja@ringette.fi, 050 375 9223 
 
Kilpailupäällikkö / Ice Card: Päivi Reiman, paivi.reiman@ringette.fi, 040 708 3088 
 
Osaamisen kehittäjä: Matti Virtanen, matti.virtanen@ringette.fi, 040 740 5750 

 
Viestintä- ja markkinointipäällikkö: Katariina Kurikko, katariina.kurikko@ringette.fi, 040 532 8630 


