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LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 9/2022, 19.10.2022 
 
Kokous keskittyi kokouksessaan lähes täysin loppusuoralla olevaan kisaprojektiin. Liittohallitusta 
informoitiin valmistelun tilanteesta ja edessä olevista valmistelutehtävistä. Näissä todettiin 
päästyn hyvään vaiheeseen ja itse tapahtuman onnistumiselle todettiin olevan varsin hyvät 
edellytykset niin kokonaisuuden kuin erikseen esitettyjen kohtien, kuten viestinnän, 
näkökulmasta. 
 
Liittohallitus kiinnitti huomiota toteutuneen lipunmyynnin alhaiseen tasoon, erityisesti naisten 
toisen loppuottelun kohdalla. Päätettiin ottaa yhteyttä suoraan kaikkiin seuroihin. Puheenjohtaja 
laatii lisäksi tekstin Vieraskynään. Kauden talouskatsauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, 
millainen vaikutus lipunmyynnillä on kisojen tulokseen. 
 
Liittohallitus hyväksyi Turkulaisen TuTo ry:n jäsenhakemuksen. Perustana oli Turun Ringeten 
fuusioituminen seuraan. Liittohallitus on vastaanottanut aloitteen transurheilijoiden 
huomioimisesta lajissa. Liittohallitus päätti edetä asiassa sen jälkeen, kun Olympiakomitea on 
linjannut asiaa koskevat periaatteet. 
 
 
 
LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 10/2022, 16.11.2022 
 
Liittohallitus käsitteli sekä henkilökohtaisia arvioita että tuloksia juuri päättyneistä MM-
kotikisoista. Arviot olivat kautta linjan varsin myönteisiä ja kisojen todettiin tapahtumana 
onnistuneen hyvin. Keskustelussa korostettiin tarvetta hyödyntää onnistumista kautta linjan. 
Ainoana merkittävänä huolenaiheena nousi esille kisojen taloudellinen tulos, joka oli vahvasti 
negatiivinen. Jos ottaa huomioon perjantain lipputulojen kohdentamisen suoraan seuroille, jäi 
kokonaistulos hieman yli 20 000 € negatiiviseksi, mitä voi tapahtuman kokonaisuus huomioon 
ottaen pitää hyväksyttävänä. Tuloksella on kuitenkin olennainen vaikutus seuraavan vuoden 
talouteen. 

 
Liittohallitusta informoitiin kisojen aikana käydyistä kahden- ja monenvälisistä keskusteluista sekä 
Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF) alustavista linjauksista. Todettiin, että Kanadassa järjestetään 
vuonna 2023 ringeten maailmanmestaruuskisat, mutta ilman Sam Jacks Poolia. Kanada 
suunnittelee kuitenkin lajin synnyn 60-vuotistapahtumaa, johon olisi mahdollista liittää sekä 
naisten maaotteluita että nuorten U18 kehitystapahtuma. Liitto laatii kyselyn mahdollisille naisten 
maaotteluista kiinnostuneille SM-sarjan pelaajille, kun lisätietoja tapahtumasta on käytettävissä. 

 
 
  



LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 11/2022, 19.12.2022 
 

Liittohallitusta informoitiin liiton talouden sopeutustarpeesta seuraavien kahden vuoden aikana. 
Asian valmistelua jatketaan liittohallituksessa tammikuussa. liittohallitus hyväksyi tarkistetun 
talousäännön. 
 
Liittohallitus päätti perustaa työryhmän suunnittelemaan liiton 40-vuotistapahtumia. Työryhmä 
kokoontuu puheenjohtajan johdolla ja siihen kuuluvat Herttaliisa Tuure, Pauliina Tuusa ja Katariina 
Kurikko. Liittohallitukselle esiteltiin palkitsemisjärjestelmän elementtejä ja hallitus päätti uusista 
kilpa- ja harrasteringeten mitaleista. Liittohallitus päätti myös Urheilugaalan yhteyteen liitetyn 
uuden huomionosoituskategorian ensimmäisestä nimeämisestä. 
 
Liittohallitusta informoitiin kilpailujärjestelmän kehittämiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Näiden 
joukossa on keskusteltu Ringeten Suomen Cupista, joka tarjoaisi yhden vaihtoehdon vuosittaiselle 
televisioitavalle tapahtumalle. Asian valmistelua jatketaan yhteistoiminnassa SM-kehitysryhmän 
kanssa. 
 
Liittohallitus jatkoi keskustelua mahdollisesta naisten maajoukkueen tai kahden Suomen väreissä 
pelaavan lähettämisestä Kanadaan syksyllä 2023. Liitto valmistautuu kustantamaan yhteensä 
enintään viiden joukkueissa tarvittavan henkilön matkakulut, mikäli tapahtuma toteutuu. 
 
Liittohallitus hyväksyi periaatteet, joilla antidoping- ja kilpailumanipulaation torjunnan tarkistetut 
sisällöt otetaan huomioon sääntöjä tarkistettaessa. Liiton jäädessä vuodenvaihteessa ilman 
vakituista toiminnanjohtajaa, päätettiin valtuuttaa puheenjohtajaa tekemään sopimukset 
tilapäisjärjestelyistä. Anu Pitkänen hoitaa erikseen sovittavalla tavalla tärkeimpiä hallinto- ja 
talousrutiineja helmikuun loppuun saakka. 
 
Liittohallitusta informoitiin Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF) tilanteesta, liiton tultua 
rekisteröidyksi Suomeen. Liiton puheenjohtaja ilmoitti olevansa käytettävissä IRF:n 
puheenjohtajan tehtävään siirtymäkauden ajaksi. Liittohallitus hyväksyi asian. 
 
Liittohallitus hyväksyi palkatun henkilöstön vuosibonuksen, kuitenkin liiton taloudellisesta 
tilanteesta johtuen aiemmasta puolitettuna. Toimintavuosi on kuitenkin ollut poikkeuksellinen ja 
vaativa, mistä syystä tällainen lisäansio on perustelua. 

 
 
 
 


