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Liittohallituksen kokous 5/2021/29.3.2021 
 
Liittohallituksen kokous 29.3.2021 pidettiin edelleen etäkokouksena koronapandemian suositusten 
mukaisesti. Tavoitteena on päästä kokoontumaan kasvokkain ja pitempiaikaisesti niin pian kuin se 
on turvallisesti järjestettävissä. Erityinen tarve todettiin keskeisimpien asioiden pitempiaikaiseen 
käsittelyyn. 
 
Liittohallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esiteltäväksi kevään 
liittokokoukselle ja toimitettavaksi Opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM). Molempien valmistelussa 
on kuultu OKM:tä, jotta SKRL:n purkamisen ja SRiL:n toiminnan aktivoimisen sisältävä muutoksen 
vuosi on arvioitavissa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyväksyttävällä tavalla. 
 
Koronapandemian tilanneseuranta jatkuu. Erityisesti maajoukkuetoiminnan jatkamista 
valmistellaan koronarajoitukset huomioon ottaen. 
 
Liittohallitus hyväksyi ringeten kilpailu- ja harrastesäännöt. Säännöt päätettiin jakaa erikseen 
kilpailu- ja harrastesääntöihin. Jaolla selvennetään periaatteita, jotka ohjaavat kilpailullisiin 
kehittymistavoitteisiin tähtäävää ja toisaalta puhtaasti harrastetarkoituksessa pelattavaa ringetteä. 
Jako ei ole käytännön toiminnassa yksiselitteinen ja oikea toiminta sääntöjen hengessä korostuu 
erityisesti D- ja C-ikäluokissa, josta syystä myös tarkennettiin pelaajasopimuksiin ja 
edustusoikeuteen liittyviä käytäntöjä. 
 
Liittohallitusta informoitiin ringeten vuoden 2022 maailmanmestaruuskilpailujen päätöstilanteesta 
Kansainvälisessä Ringetteliitossa (IRF). Liittohallitus kantoi huolta päätöksenteon viivästymisestä. 
IRF kutsui aiemmin naisten maajoukkueen valmentajina ja pelaajina toimivia esittämään 
näkökohtiaan päätöksenteon tueksi. Suomesta keskusteluun nimettiin Timo Himberg ja Katariina 
Kurikko. 
 
Kansainvälinen Ringetteliitto (IRF) ilmoitti, ettei sen nykyinen varapuheenjohtaja Anniina Tuomola 
ole käytettävissä nelivuotisen toimikautensa jälkeen puheenjohtajan tehtävään. Suomea on 
pyydetty harkitsemaan ehdokasta tähän tehtävään. 
 
Liittohallitukselle esiteltiin strategiaan tehdyt aikataulu- ja riskiarviomuutokset sekä menettelytapa 
vuotuista kokonaistilannearviota varten. Edelliset esitellään liittokokoukselle puheenjohtajan 
avauspuheenvuorossa ja jälkimmäisistä todettiin laadittavan lisäselvityksiä. 
 
Liittohallitus nimesi työryhmien puheenjohtajat. ETT:n puheenjohtajana toimii Katriina Keskitalo ja 
maajoukkuetoiminnan työryhmän puheenjohtajana Timo Himberg. Muita puheenjohtajuuksia tai 
muita vastuita (ohjaus) hoitavat liittohallituksen jäsenet seuraavasti: 
 
Markku Koli:  Viestintä ja markkinointi sekä palkitseminen 
Håkan Malmlund:  Seuratoiminta. Lisäksi talouden seuranta 
Sari Rask:  Harrastetoiminta ja maajoukkuetoiminta (ohjaus) 
Sirpa Karkkonen: Alueellinen toiminta sekä valmennus, koulutus ja lajikehitys 
Mika Passila:  Kilpailutoiminta ja kilpailusäännöt 
Sanja Hovilainen: Kansainvälinen toiminta. Lisäksi henkilöstöasiat 
Petri Pylvänäinen: Erotuomaritoiminta (ohjaus) 
 
  



 

Kokouksessa päätettiin, että SRiL hakee Urheilutyönantajat ry:n jäsenyyttä. Lisäksi kokouksessa 
hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Hollolan Ringette ry jo toisena vuoden 2021 uutena jäsenenä. 
 
Liiton kevätkokous päätetiin järjestää vallitsevassa koronapandemiatilanteessa etäkokouksena. 
Tätä varten otetaan käyttöön muun urheiluyhteisön kaltaisesti sähköinen äänestysjärjestelmä. 
Kokouksen yhteydessä järjestetään seurawebinaari, jossa käsitellään muun muassa liiton 
strategian toimeenpanoa ja harrasteringeten kehittämistä. 
 
 
Liittohallituksen kokous 6/2021/26.4.2021 
 
Liittohallituksen vuoden 2021 kuudes kokous pidettiin edelleen etäkokouksena ja täydellä 
kokoonpanolla liiton toimiston henkilöstö mukaan lukien. Asiamäärä oli poikkeuksellisen suuri ja 
laajavaikutteinen. Osa asioista johti budjettimuutoksiin, jotka kaikki kutenkin olivat 
toimeenpantavissa aiemmin hyväksytyn budjettikokonaisuuden puitteissa. Pelivaran tarjosivat ne 
toiminnot, joita ei ole voitu toimeenpanna joko osittain tai kokonaan koronapandemian johdosta. 
 
Laajin keskustelu kohdistui ringeten vuoden 2022 maailmanmestaruuskilpailuihin, joiden suhteen 
Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF) päätöksentekoprosessit ovat edelleen viivästyneet ja siten 
myös viivyttäneet järjestelyprojektin käynnistämistä koko laajuudessaan. Suomen Ringetteliitto on 
kutsunut koolle ylimääräisen IRF:n kokouksen 29.4.2021 varmistaakseen, että kisajärjestelyjen 
kriittisimmät alkuvaiheet päästään viemään eteenpäin oikea-aikaisesti ja huolella valmisteltuina. 
 
Liittohallitus hyväksyi uudet sarjalisenssisopimustekstit, jotka oli laadittu yhteistyössä SM-sarjan 
kehitysryhmän kanssa, seurojen esittämät näkökulmat huomioon ottaen. Liittohallitus hyväksyi 
periaatteen, että sarjalisenssisopimukseen voidaan tehdä tapauskohtaisia poikkeuksia, jos koko 
säännöstö osoittautuu kohtuuttomaksi. Pysyviä tai pidemmän aikavälin poikkeuksia ei 
valmistauduta tekemään. Lisäksi liittohallitus hyväksyi ringeten lajisäännöt vuosille 2021-2024 
työryhmän esityksen mukaisesti. 
 
Liittohallitukselle esiteltiin periaatteet, joiden pohjalta käynnistyy oto-aluekouluttajien haku. 
Tavoitteena on luoda palkkioperustainen järjestelmä, johon kuuluu viisi seurojen toimintaa tukevaa 
aluekouluttajaa. Järjestelmä korvaa osan aiemmasta seurakehityksestä ja sen toiminta pyritään 
käynnistämään 1.8.2021. Muista henkilöstömuutoksista johtuen myös U18 juniorimaajoukkueelle 
tarvitaan nimetty päävalmentaja, jonka tehtävä avataan haettavaksi. Tavoitteena päävalmentajan 
aloittaminen tehtävässä 1.7.2021. 
 
Niin ikään uutena toimintamallina käynnistettävän työryhmäkokonaisuuden jäsenet vahvistettiin 
liittohallituksen tekemän kokonaisarvioinnin jälkeen. Pääsääntöisesti hakijat nimettiin niihin 
työryhmiin, joihin he hakivat ensisijaisina. Samalla käsiteltiin työryhmien toiminnan 
käynnistämiseen liittyviä periaatteita ja tärkeimpiä teemoja vuosille 2020-2021. Puheenjohtajat 
kutsuvat työryhmät koolle, tavoitteena taustatietojen antaminen ja järjestäytyminen 
mahdollisuuksien mukaan vielä toukokuun aikana. 
 
Liittohallitus vahvisti liittokokoukselle esitettävät muutokset kurinpitosääntöön. Keskeisenä 
muutoksena valmistaudutaan liikunnan ja urheilun valtakunnallisesti yli lajirajojen keskitettyyn 
eettisiä rikkomuksia arvioivaan järjestelmään. Liittohallitus hyväksyi ETT:n esityksen 
erotuomaripalkkioiksi kaudelle 2021-2022. Toisena erotuomariasiana tuotiin esille mahdollisuus 
pääsarjojen joukkuemäärän kasvuun, mistä seurauksena voi olla arki-iltapelien lisääntyminen. 
 
Kokouksessa liittohallitukselle esiteltiin tuloksia kevään aikana jäsenistölle toteutetusta 
brändikyselystä. Vastausten lukumäärä oli ilahduttava ja painottuminen strategian 2021-2025 
avainalueille rohkaisee jatkamaan strategian toimeenpanoa. Tuloksia jatkotyöstetään viestintä- ja 
markkinointiryhmän tueksi sekä aikanaan myös jäsenistön käyttöön. 
 



 

Osaamisen kehittämistä päätettiin tehostaa siirtymällä valmennus- ja koulutustoiminnassa 
CoachTools-sovelluksen ja Pinja Oppimisareenan käyttöön. Ensiksi mainittu tullaan soveltuvilta 
osin kytkemään huippu-urheilutavoitteilla kilpailevien pelaajien henkilökohtaiseen 
seurantajärjestelmään. Sovellusten käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 aikana. 
 
Liittohallitus päätti liiton huomionosoituksista ja vuoden 2020 palkitsemisista. Nämä julkistetaan ja 
huomionosoitukset jaetaan erikseen. Koronapandemian takia keskitettyjä palkitsemisia ei 
edelleenkään voida järjestää. 
 
Liittohallitus valmistautuu 8.5.2021 pidettävään kevätkokoukseen ja seurawebinaariin. 
Kevätkokous pidetään sääntöjen sallimalla tavalla etäkokouksena. Kokoukseen liittyy uusi etä-
äänestysjärjestelmä, joka on useammassa lajiliitossa jo aiemmin otettu käyttöön. Kevätkokouksen 
materiaalit ovat tutustuttavissa liiton verkkosivuilla kohdassa vuosikokoukset. Kokoukseen voi 
ilmoittautua 7.5.2021 saakka. 
 


