
 
 Kilpailutyöryhmän kokous 12-22     Muistio  
 
Aika:  15.-19.8.2022  
Paikka:  Sähköpostikokous  
Läsnä:  Mika Passila, työryhmän pj 

Päivi Reiman, sihteeri  
Jouni Nurkkala 
Keijo Lukkala 
Anne Ahoniemi, ES sarjapäällikkö 
Mari Sami, LS sarjapäällikkö 
Petri Pylvänäinen, IS vs. sarjapäällikkö 
 
 
 

1. Korona-poikkeukset 
Esitetään Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitukselle hyväksyttäväksi korona-poikkeukset: 

poikkeukset kilpailutoimintaan -dokumentit (liite1 ja liite2).  

 

2. Luvian Kiekko -82 ry:n poikkeuslupa-anomus 

Luvian Kiekko -82 ry anoo (liite3) 2005 syntyneelle Venla Hiltuselle lupaa osallistua C-nuorten 

sarjaan 2 vuotta yli-ikäisenä. 

 

Päätös: 

Luvian Kiekko -82 ry:lle myönnetään lupa peluuttaa C-nuorten sarjassa kaudella 2022-2023 

Venla Hiltusta (s. 2005). Lupa on voimassa vain CSarjassa, ei esim. kevään 2023 C-nuorten SM-

turnauksessa. 

 

Perustelut: 

Pelaaja on osallistunut Luvian Kiekon ringettejoukkueen otteluihin parin edellisen kauden 

aikana, mutta ei ole osallistunut harjoituksiin. Hän on pelannut samanaikaisesti 

kotipaikkakunnallaan jääkiekkoa poikien joukkueessa. Lähin oman ikäluokan joukkue on 30km 

kauempana kuin Luvian C-joukkue, jonne kulkee muitakin pelaajia Merikarvialta. 

 

3. Forssan Palloseuran Juniorit ry:n poikkeuslupa-anomus 

Forssan Palloseuran Juniort ry anoo (liite4) 2005 syntyneelle Neea Seppäselle lupaa osallistua 

C-nuorten sarjaan 2 vuotta yli-ikäisenä. 

 

Päätös: 

Forssan Palloseuran Juniorit ry:lle myönnetään lupa peluuttaa C-nuorten sarjassa kaudella 

2022-2023 Neea Seppästä (s. 2005). Lupa on voimassa vain CSarjassa, ei esim. kevään 2023 C-

nuorten SM-turnauksessa. 

 

Perustelut: 

Pelaaja on aloittanut ringeten harrastamisen vuonna 2018, jonka jälkeen kaksi pelikautta on 

loppunut kesken koronan vuoksi. Hän on tähän asti ollut joukkueessaan 1 tai 2 vuotta yli-



ikäinen. Seura kertoo tavoitteekseen siirtää pelaajan mahdollisimman pian omaan 

ikäkausijoukkueeseensa. 

 

 

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. 


