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1. Forssan Palloseuran Juniorit ry:n yli-ikäisyyshakemus C-nuorten SM-turnaukseen 

Forssan Palloseuran Juniorit ry hakee (liite1) lupaa peluuttaa C-nuorten SM-turnauksessa 

maalivahti Martta Ylitaloa (s. 2005) vaikka hänet on merkitty kauden aikana seuran 

Ykkössarjajoukkueen otteluihin toiseksi maalivahdiksi. 

 

Päätös: 

Myönnetään Forssan Palloseuran Juniorit ry:lle lupa peluuttaa C-nuorten SM-turnauksessa 

keväällä 2022 Martta Ylitaloa (s. 2005) vaikka hänet on merkitty Ykkössarjan pöytäkirjoihin 

kaudella 2021-2022. 

 

Perustelut: 

Forssan Palloseuran Juniorit ry on hakenut aiemmin poikkeuslupaa CSarjaan 

(kilpailutyöryhmän kokous 14-21) maalivahti Martta Ylitalolle (s. 2005). Seuralle on myönnetty 

ehdollinen poikkeuslupa merkitä Ylitalo Ykkössarjan pöytäkirjaan ja peluuttaa 

Ykkössarjajoukkueen varsinaisen maalivahdin todistettavissa sairastumis- ja 

loukkaantumistapauksissa. Ylitalo ei päätöksen mukaan menetä yli-ikäisyysoikeuttaan 

CSarjaan. Poikkeuslupa CSarjaan myönnettiin vain ja ainoastaan turvaamaan seuran 

Ykkössarjajoukkueen sarjassa jatkaminen. Pelaajan varsinainen ja kauden alussa suunniteltu 

pelipaikka on C-nuorten joukkueessa yhden vuoden yli-ikäisenä. Katsottiin kohtuuttomaksi 

rangaista pelaajaa siitä, että seura halusi varmistaa naisten ikäluokan toimintakyvyn ja haki 

pelaajalle poikkeuslupaa alun perin vain CSarjan osalta.  

 

2.  Nokian Urheilijoiden ali-ikäisyysanomus C-nuorten SM-turnaukseen 

Nokian Urheilijat ry hakee (liite2) lupaa peluuttaa C-nuorten SM-turnauksessa Mariella 

Hankkilaa (s. 2010).  

 

Päätös: 

Ei myönnetä Nokian Urheilijoille lupaa peluuttaa C-nuorten SM-turnauksessa keväällä 2022 

Mariella Hankkilaa (s. 2010) kolme vuotta ali-ikäisenä pelaajana. 

 



Perustelut: 

Seuralla ei ole C-nuorten ikäluokan sarjassa joukkuetta. Poikkeusluvan evääminen ei estä 

pelaajan lajin harrastamista siinä laajuudessa, mitä hänen fyysinen ikänsä (E-juniorit) ja 

kauden aikainen pelipaikkansa (D-junioreiden sarja) ovat sarjakuvausten valossa luvanneet. 

Seuralla on B-nuorten joukkueessa 1+4 ja D-joukkueessa 1+0 2006 syntynyttä sekä 0+1 2007 

syntynyttä. 2008 syntyneitä eli C-nuorten ikäluokkaan yhden vuoden ali-ikäisiä on D-

joukkueessa 1+9. Kun seura hakemuksessa antaa ymmärtää käyttävänsä D-ikäisiä pelaajia 

turnausjoukkueen kokoamiseen, tulee näistä jo 3+14 pelaajaa. Lisäksi 2009 syntyneitä on D-

joukkueessa 1kpl eli ilman E-ikäistä Hankkilaa pelaajia on käytettävissä 3+15. 

 

 

Valitusoikeus 

 

Kaikkien Liiton hallintoelinten toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset, lukuun ottamatta 

kurinpitoon liittyviä, osoitetaan liittohallitukselle, joka voi päättää asian käsittelystä Liiton 

muissa toimielimissä. Liittohallituksen toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan 

urheilun oikeusturvalautakunnalle. 

Valitus on tehtävä kirjallisena liittohallituksen puheenjohtajalle kymmenen päivän sisällä 

päätöksestä / tapahtuneesta. Valituksesta on maksettava 200 €:n maksu Suomen 

Ringetteliitto ry:n tilille (FI66 5789 5420 0829 22). Maksu on maksettava valituksen 

toimittamisen yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu. 

Valituksen saavuttua valituksen kohteena olevalta taholta pyydetään kirjallinen vastine. 

Vastine on pyydettävä valituksen osapuolilta kymmenen päivän sisällä valituksen 

päivämäärästä. Valituspäätöksistä voidaan valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista liittohallitukselle. Valitusten käsittelyssä on liittohallituksen päätös 

yhdistysten osalta lopullinen. 

Päätökseen tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi 

sen sääntöjen mukaisesti. Liittohallituksen päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta. 


