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Liittohallitusta informoitiin WRC2022:n valmistelutilanteesta, painopisteen ollessa pääsylippujen 
hinnoittelussa. Työvaliokunnalle annettiin valtuutus vahvistaa pääsylippujen hinnat. Ottelupäivät 
on vahvistettu, mutta lopulliset otteluajat varmistuvat sen jälkeen, kun YLEn lähetysaikataulut 
varmistuvat. 
 
Liittohallitusta informoitiin Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista sarjakauden loppuun. Tilanne 
todettiin haastavaksi, mutta samalla myös edelleen mahdolliseksi viedä sarjat loppuun 
välttämättömillä ottelusiirroilla. 
 
Liittohallitus hyväksyi ringeten kilpailu- ja harrastesääntöihin esitetyt muutokset. Harrastesarjojen 
nimeämistä on pohdittu eri työryhmissä, mutta lähestymistavat eroavat vielä toisistaan siinä 
määrin, että asiaa on edelleen pohdittava. Harrastesarjat toteutetaan ensi kaudella nykyisillä 
nimillään. 
 
Liittohallitus käsitteli liiton taloudellista tilannetta, johon palataan jäsenistön kanssa 
kevätkokouksessa. Toimintavuosi 2021 muodostuu suunniteltua selvästi suuremmin 
alijäämäiseksi. Lisäksi OKM:n valtionapu on asettunut nykyisillä harrastajamäärillä alemmaksi kuin 
aiemmin. Tässä vaiheessa liiton taloudellinen pelivara mahdollistaa suunnitellun toiminnan myös 
kuluvana vuonna. Ringeten kotikisojen taloudellinen menestys todettiin tärkeäksi jatkovuosien 
kannalta. 
 
Liittohallitus keskusteli liiton strategian kulmakivistä ja tähänastisista tavoitteista. Strategian 
mukaiseen toimintaan siirtyminen kestää useita vuosia ja edellyttää jatkossakin selkeitä 
painopistealueita ja tärkeysjärjestyksiä. Vuosiin 2023-2025 kohdistuva työ jatkuu liittohallituksessa 
koko kevään ja sen tulokset esitellään syksyn liittokokouksessa. Liittohallitusta informoitiin myös 
Kansainvälisen ringetteliiton (IRF) strategiatyön vaiheesta. Työssä on todettu lajilevityksen 
nousevan keskeiseksi kehitysteemaksi. 
 
Vuodenvaiheen puheenjohtajakeskustelujen koonti esiteltiin liittohallitukselle. Johtopäätökset 
otetaan huomioon strategiatyössä ja koonti jaetaan myös jäsenistön käyttöön. 
 
Uusista liittohallituksen jäsenistä Mika Ahonen aloittaa toimintansa seuratyöryhmän 
puheenjohtajana ja Kati Iso-Kuusela ottaa valvonta- ja ohjausvastuun aluetoiminnan työryhmästä. 
 
Liittohallitus hyväksyi tarkistukset pelaajien palkitsemiskäytäntöihin valtakunnallisen tason 
sarjoissa. Muutokset perustuivat loppuvuodesta toteutettuun pelaajakyselyyn, jonka tulokset 
myös jaetaan kyselyn kohderyhmille. Muutokset otetaan käyttöön kaudella 2022-2023. 
 



Liittohallitukselle esiteltiin alustava kartoitus ensimmäisistä suomalaisen ringeten Hall of Fame -
kandidaateista. Esitysten jatkovalmistelu tapahtuu yhteistyössä Palvelukeskuksen ja 
palkitsemistyöryhmän kanssa. 
 
Liittohallitukselle esiteltiin SM-kehitystyöryhmän keskustelun tulokset liittyen SM-sarjan 
näkyvyyden kehittämiseen. Työ jatkuu, kuitenkin siten, että olennaiset muutokset, jos sellaisiin 
päädytään, otetaan käyttöön kaudella 2023-2024. Mahdollisuus ottaa Suomen Cup uutena 
kilpailumuotona otetaan mukaan jatkovalmisteluun. Molemmat kokonaisuudet liitetään osaksi 
strategiatyötä. 
 
Liittohallitus vahvisti kevätkokouksen ajankohdaksi 7.5.2022 sekä päätti liittyä Olympiakomitean 
kannanottoon liittyen Venäjän toimiin Ukrainaa vastaan. Liittohallitus päätti myös palauttaa 
Rauman Lukolle valitusmaksun liittyen kilpailutyöryhmälle tehtyyn, sittemmin pois vedettyyn 
valitukseen. 

 
Liittohallituksen seuraava kokous on maanantaina 28.3.2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


