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1. Laitilan Jyske ry:n luopuminen naisten SM-runkosarjasta  
Laitilan Jyske ry on ilmoittanut luopuvansa SM-runkosarjapaikasta kaudelle 2022-2023.  

 
Päätös:  
Seuran ilmoituksen (liite1) pohjalta Kilpailutyöryhmä päätti seuraavaa: 

- Laitilan Jyske ry suljetaan naisten SM-sarjatoiminnasta kaudelle 2022-2023. Seura saa 
ilmoittaa joukkueen naisten kilpailutoiminnan alimmalla sarjatasolle. 

- Laitilan Jyske ry:ltä laskutetaan SM-runkosarjan sarjamaksu 1200€. 
- Laitilan Jyske ry:lle langetetaan 1200€ suuruinen sakko sarjasta luopumisesta.  

 
Perustelut:  
Päätökset perustuvat Suomen Ringetteliitto ry:n kauden 2022-2023 kilpailusääntöjen kohtaan 

B2.4 Ottelun luovuttaminen ja kilpailusta luopuminen. 

2. SM-runkosarja kaudella 2022-2023 

Laitilan Jyskeen sarjasta luopumisen jälkeen SM-runkosarjassa olisi ’Liiton alaisen 

kilpailutoiminnan kuvauksessa’ kerrotun kahdeksan (8) joukkueen sijasta seitsemän (7).  

Kilpailusääntöjen kohdan B2.1 ’Liiton alaiset kilpailut’ mukaan:  
”SM-sarjan osalta kilpailunjärjestäjällä on oikeus ja velvollisuus määrätä, mitä tapahtuu 

vapautuvalle sarjapaikalle.”. 

 

Naisten kilpailutoiminnan sarjalisenssin mukaan: 

”Jos naisten SM-runkosarjaan oikeutettu seura jättää vahvistamatta sarjapaikkansa tai luopuu 

sarjasta sarjapaikan vahvistamisen jälkeen, Kilpailunjärjestäjä käsittelee luopumisen 

vaikutukset sarjaan. 

Jos sarjaa täydennetään luopumisen vuoksi, tarjotaan avointa sarjapaikkaa kaudella 2021-

2022 SM-karsintasarjassa pelanneille joukkueille sarjan sijoitusten mukaisessa järjestyksessä.” 

 
SM-karsintasarjasta 2021-2022 SM-runkosarjaan nousivat sarjasijoille 2. ja 4. sijoittuneet Blue 

Rings ja Jääurheiluseura Haukat. Sarjan 1. oli Ilves, 3. Lapinlahden Luistin -89, 5. Nurmijärvi 

Seven Ringettes ja 6. Luvian Kiekko -82. 

 



Esitys: 

Työryhmä esittää Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitukselle äänin 4-2, että naisten SM-

runkosarjaa täydennetään siten, että runkosarjassa on 8 joukkuetta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että sarjapaikkaa tarjotaan järjestyksessään yksi kerrallaan neljälle edelliskauden 

SM-karsintasarjan joukkueelle sarjasijoitusten mukaisessa järjestyksessä. Mikäli kukaan ei 

vastaanota SM-runkosarjapaikkaa, sitten sarja pelataan seitsemällä joukkueella. 

 

Perustelut:  

Kahdeksan joukkueen SM-runkosarja on urheilullisempi kuin seitsemän joukkueen sarja, sillä 

kahdeksalla joukkueella pelejä on enemmän ja ne tulevat säännöllisemmin. Seitsemän 

joukkueen sarjassa jokaisella kierroksella yksi joukkue ”lepää”. Lisäksi kun pyrkimyksenä on 

kasvattaa lajimme näkyvyyttä, ”vajaa” SM-runkosarja ei tätä pyrkimystä tue. Mikäli SM-

runkosarjaan nostettu joukkue ei sarjassa pelillisesti pärjää, se putoaa kaksinkertaisen 

runkosarjan jälkeen SM-karsintasarjaan. 

 

 

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. 


