Suomen Ringetteliitto ry, liittohallitus

TIEDOTE LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSISTA (6-7/2022) 21.6.2022 ja 23.8.2022

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 6/2022, 21.6.2022
Liittohallituksen kesäkuun kokous pidettiin lähikokouksena, jotta saataisiin aito mahdollisuus
keskustella tulevien vuosien avainvalinnoista. Tätä varten jokainen kokoukseen osallistuja oli
valmistellut oman arvionsa taustaksi annetusta puheenjohtajan tilannearviosta. Tämän ja
aiemmin tehdy kyselyn tulosten pohjalta liittohallitus keskusteli käynnissä olevan
strategiakauden 2021-25 loppujakson avainvalinnoista. Avainvalinnat tiivistetään taustoja
selvittäväksi tekstiksi ja ne tullaan esittämään syksyn liittokokoukselle hyväksyttäviksi.
Liittohallitusta informotiin kotikisojen valmisteluvaiheesta. Liittohallitus kiinnitti huomiota
valmistelujen vaativuuteen, vapaaehtoisten rekrytointiin ja lipunmyynnin tilanteeseen. Asiaa,
erityisesti talouden näkökulmasta, käsitellään jatkossakin liittohallituksen jokaisessa
kokouksessa.
Liittohallitusta informoitiin Kansainvälisen ringetteliiton (IRF) rekisteröintitlanteesta. IRF tullaan
reksiteröimään Suomeen ja tämä edellyttää muun muassa yhtä Suomessa asuvaa hallituksen
jäsentä.
Liittohallitus päätti lisätä uuden lisenssikategorian niin sanotuille kevyttoimihenkilöille,
ottelutoimitsija ice card. Lisäyksen tarkoituksena on saada lisenssijärjestelmän piiriin kaikki
ringeten harrastajat, myös kaukalon ulkopuolella. Jotta lisenssikustannus ei rasittaisi
pienemmällä vapaaehtoispanoksella seuroja ja joukkueita tukevien taloutta, liitto palauttaa
ottelutoimistija ice cardien mukaisen summan seuroille viivästetysti kuluvan kauden aikana.
Liittohallitus hyväksyi Mäntsälän Jäätiikerit jäsenekseen ja toivotti heidät tervetulleiksi mukaan
toimintaan. Liittohallitus hyväksyi myös Blue Rings ry: tekemät huomionosoitusesitykset ja
onnitteli Sari Raskia hopeisen ansiomerkin johdosta.

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 7/2022, 23.8.2022
Kokouksen aluksi liittohallitus vietti hiljaisen hetken 16.8. pois nukkuneen
kunniapuheenjohtajansa Antti Simolan muiston kunnioittamiseksi. Liittohallitus päätti hiljaisen
hetken vietosta liiton alaisissa tapahtumissa sarjakauden avaukseen liittyen. Seuroja ja
joukkueita informoidaan tavasta, jolla tämä toteutetaan.
Liittohallitusta informoitiin kotikisojen valmisteluvaiheesta. Valmistelu on pienen kesätauon
jäkeen voimakkaasti aktivoitunut ja etenee varsin mittavana koko syksyn ajan. Liittohallitus kiitti
pääsihteeri Ira Merivaaraa erinomaisesta panoksesta haastavassa projektissa. Liittohallitus esitti
myös huolestuneisuutensa kisojen kokonaistaloudesta, koska vaikuttaa ilmeiseltä, ettei
budjetoituja tavoitteita saavuteta. Liittohallitus korosti lipunmyynnin merkitystä sekä taloudelle
että ringeten näkyvyyden ja tunnettuuden kannalta.
Liittohallitus vahvisti sähköpostikokousten 29.6. (SM-sarjan täydentäminen) ja 4.7. (Ykkössarjan
sarjalisenssit) päätökset.
Liittohallitukselle esiteltiin seuraavana päivänä julkaistavat naisten ja nuorten maajoukkueet ja
sitä informoitiin maajoukkueiden valintaprosessista. Myös viestinnän eri toimijoiden roolitusta
käytiin läpi, erityisesti kotikisoja edeltävän työnjaon kannalta.
Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman 2023 valmisteluaikataulun. Päätettiin koota
kommentit strategialuonnokseen 10.9. mennessä, jotta tärkeimmät vuoden 2023 toimintaan
vaikuttavat tekijät kyetään sisällyttämään toimintasuunnitelmaan.
Jotta liitto pystyy keskittymään riittävästi kotikisojen valmisteluun ja itse kisoihin,
myöhennetään kaikkia ei-kiireellisiä toimia kisojen jälkeiseen aikaan. Näihin kuuluu muun
muassa syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeistus, joka ajantasaistetaan heti työtilanteen
salliessa.
Liittohallitusta informoitiin IRF:ssä käydystä keskustelusta ringeten MM-kisojen ja muun
kansainvälisen toiminnan jatkoon liittyen. Taloudellisen epävarmuuden ja usean maan korkean
osallistumattomuusriskin johdosta Suomen Ringeteliitto ei kannata MM-kisojen järjestämistä
vuonna 2023. Näiden sijaan suositellaan kahdenvälisen toiminnan aktivointia muilla keinoin,
ottaen huomioon nuorten nykyistä laajemmat osallistumismahdollisuudet.
Liittohallitusta informoitiin työryhmien toiminnasta, Tytti Järvisen uudesta tehtävästä OKM:n
myöntämän apurahan turvin, ringettejunioreiden somekäyttäytymisessä havaituista huomioista
toimenpiteineen sekä Palvelukeskuksen asiakaspalautteesta. Palaute oli linjassa muun muassa
puheenjohtajatapaamisten palautteiden kanssa ja yhdensuuntainen strategian päivityksen
avainvalintojen suhteen.

