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1. Lapinlahden Luistin -89:n ali-ikäisyyshakemus Moona Pykäläiselle 
Lapinlahden Luistin -89 hakee (liite1) Moona Pykäläiselle (s. 2007) ali-ikäisyyslupaa naisten 
Ykkössarjaan sekä joukkueen menestyksestä riippuen naisten kilpailutoiminnan seuraavaan 
sarjavaiheeseen (Ykkössarja tai SM-karsintasarja).  

 
Päätös:  
Myönnetään Lapinlahden Luistin -89:lle lupa peluuttaa naisten Ykkössarjaan ilmoitetussa 

joukkueessaan Moona Pykäläistä (s. 2007). Lupa on voimassa joukkueen liiton alaisessa 

kilpailutoiminnassa (Ykkössarjan alkusarja ja pelimenestyksestä riippuen Ykkössarja tai SM-

karsintasarja). 

 

Perustelut: 

Seuralla ei ole naisten joukkueen lisäksi nuorten joukkueita tai harrastejoukkuetta. Lupa 

myönnetään vain ja ainoastaan mahdollistamaan Moona Pykäläisen lajin harrastaminen. 

2. Luvian Kiekko -82:n poikkeuslupahakemukset Mette Myllykalliolle 

Luvian Kiekko -82 hakee (liite2) Mette Myllykalliolle (s. 2006) lupaa tehdä pelaajasiirto 

31.12.2022 asti mikäli hän ei saa Luvian naisten joukkueessa syyskaudella peliaikaa sekä lupaa 

pelata Luvian Kiekon naisten kilpa- ja harrastesarjojen joukkueiden otteluita kaudella 2022-

2023. 

 

Päätös: 

Myönnetään Mette Myllykalliolle mahdollisuus tehdä pelaajasiirto 31.12.2022 asti (siirtoaika 

päättyy muutoin 31.10.2022).  

 

Perustelut: 

Poikkeusluvalla pyritään mahdollistamaan pelaajan lajin harrastaminen vaikka etäisyydet 

lähimpiin seuroihin ovat melko suuret. Poikkeuslupaa kilpa- ja harrastesarjojen välille ei 

myönnetä, sillä sekä kilpa- että harrastesäännöt kertovat yksiselitteisesti, että pelaaja voi 

pelata vain jompaakumpaa. 

 

 

 



3. Kiekko-Espoon poikkeuslupahakemus Milla Lamminaholle 

Kiekko-Espoo hakee (liite3) lupaa peluuttaa CSarjan otteluissa maalivahti Siiri Tapionlinnan 

ollessa estynyt Milla Lamminahoa (s. 2006), vaikka hän pelaa myös BSM-sarjaa.  

 

Päätös: 

Kiekko-Espoolle ei myönnetä poikkeuslupaa yli-ikäisyyssääntöön. Milla Lamminaho saa pelata 

CSarjassa, mikäli hänestä tehdään yli-ikäisyysilmoitus ja hän ei pelaa 1.9. jälkeen oman 

ikäluokkansa (B tai naiset) ottelussa. Mikäli hän pelaa oman ikäluokkansa ottelussa, menettää 

hän yli-ikäisyysoikeiden CSarjaan. 

 

Perustelut: 

Seuralla on B-nuorissa kolme maalivahtia.  

Lisäksi Kilpailusääntöjen ’siirto-oikeus seuran sisällä’ (B4.3) mukaan ” Jos seuralla on useampia 

joukkueita C-nuorten ikäluokan sarjassa, enintään kuusi (6) pelaajaa voi kauden aikana siirtyä 

28.2. mennessä oman seuran sisällä kerran 

edestakaisin joukkueesta toiseen.”. 

 

4. Etelä-Suomen alueen sarjakirja 

Etelä-Suomen aluetyöryhmä on toimittanut sarjakirjansa (liite4) kilpailutyöryhmän 

hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: 

Hyväksytään seuraavat poikkeukset kilpailu- ja harrastesääntöihin: 

- F-sarjan ”lentävä vaihto” 

- F-sarjan peliaika 26min ja vaihtoaika 120s  

- nuorten harrastesarjan ikäraja 2004-2008 syntyneet 

- E-junioreiden puolika 60s  

Sarjakirjaan on korjattava pelisäännöt muotoon lajisäännöt sekä huomioitava muut punaisella 

tehdyt tarkennukset tai termien korjaukset. 

Seuraavia poikkeuksia ei hyväksytä: 

- ”lentävä vaihto” G-junioreihin 

- Vaatimus 7 pelaajasta ottelukohtaisessa kokoonpanossa jokaisessa ikäluokassa 

(Kilpailusääntöjen mukaan ”Otteluun osallistuvalla joukkueella pitää olla D- ja E-junioreissa 

vähintään seitsemän (7) sekä F- ja G -junioreissa vähintään viisi (5) pelaajaa.”) 

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.”. 

 

 

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. 


