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______________________________________________________________________________

KAUKISVIIKOT YHTEENVETOA
Kaukisviikkoja vietettiin 27.1.-11.2.2018. Teemaviikkojen tarkoitus on markkinoida
lajia sekä järjestää mahdollisimman paljon kaukalopalloaiheisia tapahtumia. Viikkojen toivotaan tuovan seuroille lisää harrastajia lajin pariin sekä saada lajille näkyvyyttä paikallismedioissa. Tapahtumina tänä vuonna nähtiin mm. lajiesittelyjä, kouluturnauksia, harrasteturnauksia sekä tietenkin alueiden sarjojen otteluita. Tämän
lisäksi Helsingin kaukalopallon sarjat sekä Lahden kortteliliigan sarjat pyörivät normaaliin tapaan. Nämä sarjat sekä liitolle ilmoittamattomat tapahtumat eivät ole tilastoissa mukana.
Kaukisviikkot lukuina:
Aluesarjat yhteensä 5 kpl, 78 ottelua
Harrasteturnauksia yhteensä 1 kpl, otteluita 13, osallistujia 70
Harrastesarjat yhteensä 3 kpl, otteluita 23
Koulutapahtumia yhteensä 5 kpl, osallistujia 380
Kouluturnaukset yhteensä 3 kpl, otteluita 43, osallistujia 310
Naisten SM-turnaus, 12 ottelua, osallistujia 67
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Kuva: Riihimäen yläkoulun lajiesittelystä Kaukisviikoilta 2018
______________________________________________________________________________

SM-SARJA 2018-2019
SM-sarja kaudella 2018-2019 pelataan turnausmuodossa niin miehissä kuin naisissa.
SM-sarjalle asetetut minimitavoitteet:
Miehet
- vähintään kuusi (6) joukkuetta
- vähintään neljä osaturnausta ja lopputurnaus
- ilmoittautuminen on avattu ja päättyy 30.4.2018
- sarjajärjestelmä suunnitellaan yhdessä osallistuvien joukkueiden kanssa
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Naiset
-

vähintään kuusi (6) joukkuetta
vähintään neljä osaturnausta ja lopputurnaus
ilmoittautuminen on avattu ja päättyy 30.4.2018
sarjajärjestelmä suunnitellaan yhdessä osallistuvien joukkueiden kanssa

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Janne Borgström
janne.borgstrom@skrl.fi
044 3272 026
______________________________________________________________________________

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN
Kaukalopallon ansiomerkkejä on mahdollista hakea 27.3 asti. Kaukalopallon ansiomerkkejä annetaan henkilöille, järjestöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton
tai seurojen kaukalopallotoimintaa tai muuten toimineet Suomen kaukalopallon hyväksi. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen löydät täältä:
http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Huomionosoitukset.html
______________________________________________________________________________

VUODEN PALKITTAVAT
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto palkitsee vuosittain ansioituneita kaukalopallo- henkilöitä ja -tahoja. Kaikilla on mahdollisuus ehdottaa vuoden palkittavia sähköpostilla maaliskuun loppuun mennessä osoitteeseen janne.borgstrom@skrl.fi. Ehdotuksen on oltava perusteltu.
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Kaukalopallon lajiryhmä valmistelee valinnat. Lopullisen valinnan palkittavista tekee
Liittohallitus. Palkinnot luovutetaan Palkintogaalassa.
Vuoden kaukalopalloseura
- esimerkillistä ja monipuolista seuratoimintaa
- laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt seura
Vuoden kaukalopalloteko
- henkilö, joukkue, seura, tapahtuma
- edistänyt lajia toiminnallaan
Vuoden Pelaaja
- kauden 2017-2018 paras pelaaja
Alueiden parhaat pelaajat
- alueet tekevät ehdotuksen oman alueensa parhaasta pelaajasta lajiryhmälle 31.3 mennessä
- alueet: Etelä-Karjala, Itä-Suomi, Keski-Suomi, Oulu ja Tampere
- alueiden parhaat pelaajat yhteensä 5 kpl
Vuoden tuomari
- kauden 2017-2018 paras erotuomari
Rokki Rabit
- lasten ja nuorten liikuttaja
- markkinoi lajia aktiivisesti
______________________________________________________________________________

PALKINTOGAALA
Liiton palkintogaala järjestetään 28.4.2018 klo 14 alkaen Cumulus Resort Airport
Congress Centerissä Vantaalla
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KAUKALOPALLON SEURAKOKOUS, EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA JA LIITON VUOSIKOKOUS
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n 2018 kevätkokous pidetään 21.4.2018
Pohjola Sairaalan tiloissa osoitteessa Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki. Ohjelmassa
on lisenssi- ja vakuutustietoa ennen kevätkokousta klo 13 alkaen. Kevätkokous alkaa
klo 15.
Kaukalopallon seurakokous järjestetään 28.4 klo 13 palkintogaalan yhteydessä Cumulus Resort Airport Congress Centerissä Vantaalla.
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n liittohallitus on päättänyt 18.1.2018 pidetyssä kokouksessaan asettaa ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan ehdokasasettelua lajiryhmien osalta. Näin varmistetaan, että ehdokkaita on kuhunkin tehtävään vähintään yksi. Ehdokkaita voi olla myös useampia kuhunkin tehtävään.
Erovuoroiset kaukalopallon lajiryhmässä ovat Keijo Siniaalto (HETKI) ja Kimmo Ojala
(SALAMA). Toiselle kaudelle jatkavat Olli Lehtonen, Jari Hirvirinne (THT)
Lajiryhmän kokoonpano kaukalopallo
· Lajikohtainen seurakokous valitsee 4 luottamushenkilöä
· Lajiryhmä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet ovat erovuoroisia
vuosittain.
· Lajiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
· Lajiryhmä koostuu puheenjohtajasta, kahdesta työryhmän puheenjohtajasta sekä
talous- ja hallintotyöryhmän jäsenestä (THT):
o Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
o Harraste-, erotuomari- toimitsija ja kilpailutyöryhmä (HETKI)
o Seurat, alueet ja lajimarkkinointityöryhmä (SALAMA)
· Lajiryhmään kuuluvat kaikki toimihenkilöt
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· Toimihenkilöillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta
· Lajiryhmän asioiden esittelijänä on se toimihenkilö, jonka aihealuetta käsitellään
kyseissä lajiryhmän kokouksessa
28.4 pidettävässä seurakokouksessa äänivaltaiset seurojen edustajat tekevät näistä
asetuista ehdokkaista lajiryhmän osalta valinnat, jotka vahvistetaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa
Mikäli olet kiinnostunut edellä kuvatuista luottamustehtävistä tai tiedät sopivan
henkilön edellä mainittuja tehtäviä hoitamaan ole yhteydessä lajiryhmän puheenjohtaja Olli Lehtoseen. Ehdolle asettamiseen tarvitaan ao. henkilön suostumus. Ehdotuksen voi tehdä yksittäinen henkilö, seura tai alue.
Ehdokkaita kartoittamaan on asetettu myös ehdollepanotoimikunta. Toimikunnan
valitsee lajiryhmä. Toimikunta huomioi ehdotuksessaan henkilöiden kykyä hoitaa
tehtävää mahdollisimman asiantuntevasti ja lajin parhaaksi.
Ehdollepanotoimikunnan ehdotus ehdolla olevista ehdokkaista julkaistaan liiton nettisivuilla 16.4.2018.
Linkki liiton hallinto-ohjeeseen (Hallinto-ohje) ja liiton sääntöihin (SKRL ry:n säännöt)
http://www.skrl.fi/fi/Materiaalit.html
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TAPAHTUMAKALENTERI 2018

Tapahtuma

Paikka

Ajankohta

Junioreiden SM-turnaus F-A

Lappeenranta

17-18.3.2018

Ikämiesten SM-turnaus 35-50v

Jyväskylä

23-25.3.2018

Ikämiesten SM-turnaus 55-70v

Lappeenranta

6-8.4.2018

Avoin SM-turnaus

Lappeenranta

13-15.4.2018

Yläasteet SM-turnaus

Lappeenranta

19.4.2018

Suomen Cup

?

lokakuu 2018

Naiset Suomen Cup

?

marraskuu 2018

Lisätietoa:
http://kaukalopallo.skrl.fi/fi/nw/12966/kilpailutoiminnan+kuvaus+2017-2018.html
______________________________________________________________________________
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