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Suomen Ringetteliitto ry, liittohallitus  TIEDOTE 
 
Liittohallituksen kokous 9/2021 28.6.2021 
 

Liittohallitus päätti valita Espoon ringeten vuoden 2022 
maailmanmestaruuskilpailujen kotikaupungiksi. Valinnan perusteina painotettiin 
Metro Areenan hyvää sijaintia, yleisöpotentiaalia ja urheilijoille toimivia järjestelyjä. 
Päätettiin julkistaa asia samassa yhteydessä MM-kisojen suojelijan tiedottamisen 
kanssa. 
 
Liittohallitus vahvisti SM-sarjan täydentämisen kahdeksan joukkueen sarjaksi 
hyväksymällä Ilves Ringeten sarjalisenssisopimuksen. 
 
Liitohallitus hyväksyi liiton aluekouluttajiksi Tytti Järvisen, Minna Kankareen, Kari 
Lahtivirran, Petra Ojarannan ja Mira Sydänmaan. Itä-Suomen alue hoidetaan 
valittujen aluekouluttajien toimesta. 
 
Suomen Ringetteliiton osallistuttua mukaan urheiluyhteisön keskitettyyn vakavien 
eettisten rikkomusten kurinpitoa, liittohallitus valmistelee syyskokoukselle tätä 
vastaavan muutoksen liiton toimintasääntöihin. 
 
Liittohallitus vastaanotti tiedot eri työryhmien toiminnan käynnistämisestä. 
 
 

Liittohallituksen kokous 10/2021 23.8.2021, sisältäen sähköpostikokouksen 16.-17.8.2021 
 
Liittohallitus hyväksyi Kilpailutyöryhmän esitykset koskien Ykkössarja sarjakuvausta, 
sarjalisenssejä sekä poikkeukset Koronapandemiasta johtuviin suosituksiin. 
 
Liittohallitus tarkasteli Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton purkautumisen 
johdosta seurannutta varojen luovuttamista. Asian oikea käsittely- ja kirjaamistapa 
varmistetaan yhteistyössä kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa. 
 
Liittohallitus keskusteli brändiuudistuksesta ja sen maajoukkueleiriltä saamasta 
palautteesta, josta järjestetään liittohallitukselle erillinen keskustelutilaisuus. 
 
Liittohallitus hyväksyi tarkistetun antidopingohjelman ja päätti vuoden 2022 ringeten 
maailmanmestaruuskilpailujen pääsihteerin tehtävähausta. 
 
Liittohallitus vastaanotti tiedot eri työryhmien toiminnasta kesän ajalta. 
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Liittohallituksen kokous 11/2021 7.9.2021 
 
Liittohallitukselle esiteltiin brändiuudistuksen vaihe. Liittohallitus antoi palautteensa 
ja evästykset jatkotoimille.  
 
Liittohallitus hyväksyi esityksen Ira Merivaaran valinnasta ringeten vuoden 2022 
maailmanmestaruuskilpailujen pääsihteeriksi. 
 
 

Liittohallituksen kokous 12/2021 20.9.2021 
 
Liittohallitus valmisteli liiton syyskokoukselle toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. 
Toimintasuunnitelman tekstiosuus saatettiin kommenttikierrokselle. Johdanto-osan 
tekstiluonnos hyväksyttiin. Talousarvio päätettiin laatia vähintään 115.000 euroa 
alijäämäiseksi, jotta voidaan varmistaa seurojen toimintakulujen säilyttäminen 
nykytasolla, seurojen toiminnan tukeminen muun muassa MM-kisojen lipunmyynnin 
kautta sekä viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen liiton strategian mukaisesti. 
 
Päätettiin, että ensimmäisen virallisen Suomen ja Kanadan välisen MM-ottelun 
lipputulot menevät lyhentämättöminä niille seuroille, jotka ovat kyseiset liput omilla 
seurakoodeillaan myyneet. Tämän toivotaan aktivoivan seurat tätä kautta 
tapahtuvaan tarkoituksenmukaiseen varainhankintaan.  
 
Työvaliokunta esitteli toimenpiteet lajin yhteishengen edelleen kehittämiseksi. 
Hyväksyttiin toimenpiteet, joita toteutetaan vaiheittain kauden 2021-2022 kuluessa. 
 
Liittohallitus vastaanotti tiedot eri työryhmien toiminnasta kauden alkuun liittyen. 
Harrastetyöryhmä esitti 500 euron tukirahaa jokaiselle seuralle, joka muodostaa 
uuden joukkueen tai harrasteryhmän. Työryhmä laatii perusteet ja säännöt. Rahoitus 
varataan vuoden 2022 talousarvioon. 
 
Liittohallitusta informoitiin ringeten tukirahaston tilanteesta sekä avoimiksi tulevista 
kansainvälisen ringetteliiton (IRF) tehtävistä. Tieto saatetaan jäsenille ja näihin 
hakemiseen kannustetaan. 

 
 

Liittohallituksen kokous 13/2021 18.10.2021 
 
Liittohallitukselle esiteltiin ringeten MM-kisojen (WRC2022) toimien 
käynnistämisvaiheen asiat. Lähtölaskenta kisoihin käynnistetään syyskokouksen 
yhteydessä. 
 
Liittohallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esitettäväksi 
syyskokoukselle. Talousarvion alijäämä kasvoi harrastetyöryhmän ja 
palkitsemistyöryhmän esitysten seurauksena, ollen kokonaisuudessaan 123.620 
euroa. Suuri alijäämä on perusteltua Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitolta 
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luovutetun ylijäämän tasaamiseksi. Erilaiset syyskokouksessa päätettävät maksut ja 
korvaukset päätettiin pitää ennallaan. 
 
Toiminnanjohtaja informoi liittohallitusta tukirahaston jakopäätöksestä. Runsaan 
hakijamäärän johdosta tukisummat olivat asetettua ylärajaa pienempiä ja 
ikäluokittain porrastettuja, ringetteharrastuksen kustannuskehitystä seuraten. 
 
Ehdollepanotoimikunnan esitys syyskokouksen henkilövalinnoista saatettiin tiedoksi 
liittohallitukselle. 

 
Liittohallitus vastaanotti tiedot eri työryhmien toiminnasta. Palkitsemistyöryhmä 
esitti erityisesti luottamushenkilöiden palkitsemisjärjestelmän uusimista 
lajikuvauudistukseen liittyen sekä kilparingetteä pelaaville kohdennettua kyselyä. 
Jälkimmäisen tarkoituksena on kartoittaa erilaisia palkintoja vastaanottavien toiveet 
heidän kannaltaan kannustavasta palkitsemisjärjestelmästä. Palkitsemistyöryhmä 
teki myös esityksen liiton Hall of Famen muodostamisesta. Esityksiä käsitellään 
seuraavissa kokouksissa, tavoitteena uusiin järjestelmiin siirtyminen kaudella 22-23. 
 
Liittohallitus päätti liiton huomionosoitusten myöntämisistä tehtyjen esitysten 
mukaisesti. 
 
Liittohallitus käsitteli Tikkakosken Tikka ry:n tekemän valituksen Kilpailutyöryhmän 
päätöksestä yli-ikäisten pelaajien peluuttamisesta C-Sarjassa. Liittohallitus ei 
hyväksynyt valitusta ja Kilpailutyöryhmän päätös jäi voimaan. 
 
Liittohallitus käsitteli kansainvälisen ringetteliiton (IRF) aloitteen MM-
kisavuosisyklistä, koskien vuotta 2023. Liittohallitus päätti esittää asiasta käytäviä 
keskusteluja, joiden avulla voitaisiin muodostaa käsitys päätöksen taloudellisista ja 
toiminnallisista vaikutuksista. 
 


