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1. Länsi-Suomen alueen sarjakirja 
Länsi-Suomen aluetyöryhmä on toimittanut sarjakirjansa (liite4) kilpailutyöryhmän 

hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: 

Hyväksytään sarjakirja. Alueella ei ole kilpailu- tai harrastesäännöistä poikkeavia määräyksiä 

käytössä. 

 

Perustelut: 

Kilpailusääntöjen kohdan A2.2 ’Sarjamuoto ja liiton alaiset kilpailut’ -mukaan ” Alueet 

päättävät aluesarjojen sarjamuodot. Alueet tekevät erilliset sarjamääräykset, joissa 

määritellään kunkin alueen sarja- ja turnaustoiminta. Kilpailutyöryhmä hyväksyy em. 

määräykset.”. 

 

2. Lahti Ringette ry:n poikkeuslupa-anomus naisten kilpailutoiminnan sarjalisenssiin 

Lahti Ringette ry anoo (liite2) SM-runkosarjan joukkueelleen poikkeuslupaa 

sarjalisenssisopimuksen kohdan ’8. Otteluiden streamausvastuut ja Ringette LIVE’ kohtaan 

’Kaikissa streamattavissa otteluissa edellytetään katsomoita suojaavien verkkojen poistamista 

ottelun ajaksi kuvauksen laadun varmistamiseksi’. 

 

Päätös: 

Myönnetään Lahti Ringetelle oikeus poiketa sarjalisenssisopimuksen määräyksestä koskien 

suojaverkkojen poistamista streamattavissa otteluissa. 

 

Perustelut: 

Sarjalisenssisopimuksen kohdan 13. mukaan ”Siirtymäaika on kaudet 2021-2022 ja 2022-2023. 

Siirtymäaikana seuroilla on hyväksytyn anomuksen myötä oikeus poiketa edellä esitetyistä 

vaatimuksista. Anomus tulee osoittaa Kilpailutoiminnan työryhmälle 31.8. mennessä ja sen 

allekirjoittaa seurassa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.”. Anomus on toimitettu 

29.8.2022. 

 

 



3. Helsinki Ringette ry:n poikkeuslupa-anomus 

Helsinki Ringette ry anoo (liite3) 2007 syntyneelle Olivia Lehtiselle ja 2008 syntyneelle Elviira 

Hutulle lupaa osallistua naisten Ykkössarjaan (alkusarja + Ykkössarja). 

 

Päätös: 

Helsinki Ringette ry:lle ei myönnetä lupaa peluuttaa naisten sarjassa ali-ikäisiä Olivia Lehtistä 

ja Elviira Huttua. 

 

Perustelut: 

Seuralle on C- ja B-joukkueet, joten pelaajien lajin harrastaminen ei vaarannu kielteisellä 

päätöksellä.  

 

4. Jääurheiluseura Haukat ry:n C-nuorten SM-turnaushakemus 

Jääurheiluseura Haukat ry jätti määräaikaan mennessä hakemuksen (liite4) kevään 2023 C-

SM-turnauksen järjestelyoikeuksista. 

 

Päätös: 

Myönnetään kevään 2023 C-nuorten SM-turnauksen järjestelyoikeudet Jääurheiluseura 

Haukoille. 

 

 

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. 


