Suomen Ringetteliitto ry, liittohallitus
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Liittohallituksen kokous 1/2021/3.1.2021
Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan liittohallitus hyväksyi Ringeten naisten liiton alaiseen
kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden sarjalisenssihakemukset. Sarjalisenssikäytäntö
päätettiin ottaa käyttöön naisten SM- ja Ykkössarjassa.
Naisten kilpailutoiminnan sarjalisenssi myönnettiin seuraaville jäsenseuroille:
Blue Rings, Tuusula
Forssan Palloseuran juniorit
Helsinki Ringette
Ilves, Tampere
Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää
Kiekko-Espoo (2)
Lahti Ringette
Laitilan Jyske
Lapinlahden Luistin -89
Luvian Kiekko -82
Nokian Urheilijat
Nurmijärvi Seven Ringettes
Raision Nuorisokiekko
Rauman Lukko
VG-62, Naantali

Liittohallituksen kokous 2/2021/19.1.2021
Liittohallitus oli kutsunut Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) erikoistutkijan,
tohtori Kati Lehtosen sekä kertomaan liikuntajärjestöjen toimintaympäristön muutoksista että
arvioimaan liiton strategiaa 2021-2024 suhteessa näihin. Erinomainen esitys sekä tuki
strategiaamme että haastoi huolellisuuteen sen toimeenpanossa.
Tohtori Lehtonen piti ringeten lähtökohtia hyvinä, kehittämisteemoja oikean suuntaisina ja
erottautumista aitona menestystekijänä. Hän korosti lajin perustekijöistä huolehtimista ja piti
ringeten uusia arvoja (Ilopeli-Älypeli-Yhteispeli) sekä sisällöltään että ilmaisuna erityisen
onnistuneina.
Liittohallitus järjestäytyi kokouksessaan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Group Director, konsultti
Sanja Hovilainen, joka on pelannut ringetteä Espoossa, Vantaalla ja Kanadassa sekä toiminut
useassa ringeten valmennus- ja luottamustehtävässä usealla tasolla aina vuodesta 1992 alkaen.
Liittohallituksen sihteeriksi valittiin liiton toiminnanjohtaja Anu Pitkänen. Liittohallitus voi
sihteeritehtävissä tukeutua tarvittaessa myös muihin toimijoihin.
Liittohallitus päätti myös liiton toimielinten ohjaus- ja valvontavastuista seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

viestintä ja markkinointi
seuratoiminta
harrastetoiminta
alueellinen toiminta
kilpailutoiminta
kansainvälinen toiminta
erotuomari- ja tarkkailu- ja toimitsijatoiminta
valmennus, koulutus ja lajikehitys

Markku Koli (pj)
Håkan Malmlund
Sari Rask
Sirpa Karkkonen
Mika Passila
Sanja Hovilainen (varapj)
Petri Pylvänäinen
Sirpa Karkkonen
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9. maajoukkuetoiminta
10. palkitseminen
11. ylimpien sarjojen kehitysryhmät
12. erityisprojektit
13. talous
14. henkilöstöasiat

Sari Rask
Markku Koli (pj)
Mika Passila
Petri Pylvänäinen
Håkan Malmlund
Sanja Hovilainen (varapj)

Liittohallituksen jäsenten roolit näihin tehtäviin määritetään toimielinten tehtävät vahvistavassa
ohjeessa, sen tultua hyväksytyksi.
Liittohallitus totesi liiton taloudellisen tilanteen hyväksi, erityisesti olosuhteet huomioon ottaen ja
keskusteli alustavasti ylijäämän käytöstä seurojen hyväksi. Kilpailusääntömuutokset erityisesti
ringeten harrastamista koskien evästettiin eteenpäin kommenttikierrokselle.
Liittohallitus ajantasaisti Koronatilannekuvan ja hyväksyi C-junioreiden SM-turnauksen
peruuttamisen keväältä 2021. Turnauksen järjestämismahdollisuudet kesän 2021 jälkeen
kartoitetaan.
Liittojohto on joutunut käymään runsaasti keskusteluja varmistaakseen, että ringeten pääsarjojen
joukkueilla on verrokkilajeihin vertailukelpoiset harjoittelu- ja ottelumahdollisuudet. Koronatilanteen
suositusten ja rajoitusten poiketessa alueellisesti, tilanne on ollut – myös muille lajeille – haastava.
Tässä vaiheessa ringeten pääsarjojen tilannetta voidaan pitää tyydyttävänä, mutta vuoropuhelujen
tarve osoitti, että työtä ringeten tunnettuuden, arvostuksen ja yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä
kaikilla tasoilla entistä painokkaammin ja aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä seurojen kanssa.
Liittohallitus keskusteli liittotason organisaation ja henkilöstörakenteen kehittämisestä ja evästi
valmistelijoita prosessin seuraavaan vaiheeseen liittyen. Ratkaisumallin tulisi valmistua vielä
tammikuun aikana ja tavoitteena on, että organisaatiomuutos olisi tehtävissä ennen kauden 20212022 alkua.
Liittohallitus hyväksyi lohjalaisen Apple Tree Ringette ry:n liiton uudeksi jäseneksi. Uuden
ringettetoimijan saaminen mukaan kesken Koronapandemian koettiin erityisen myönteisesti.
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