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Suomen Ringetteliitto ry 
 
Johdanto 
Suomen Ringetteliitto ry järjestää lajin kilpailu- ja harrastetoimintaa Suomessa. Liiton toimisto 
sijaitsee Sporttitalossa, ja liitossa työskentelee vakituisesti 4 henkilöä. Ringetteliitolla on 39 
jäsenseuraa, joissa lajin harrastajia on yhteensä noin 4000.  
 
Liiton pääasiallista toimintaa on kausittaisen kilpailutoiminnan järjestäminen valtakunnallisesti ja 
alueellisesti, sekä koulutusten, leirien ja maajoukkuetoiminnan koordinointi. Lisäksi jäsenseuroille 
järjestetään säännöllisesti seuraseminaareja yhdistyksen sääntöjen mukaisten vuosikokousten 
lisäksi. 
 
Suomen Ringetteliitto ry on sitoutunut Olympiakomitean ja urheiluyhteisön yhteiseen 
vastuullisuusohjelmaan. Ringetin Reilu Peli on Suomen Ringetteliiton vastuullisuusohje, joka 
sisältää vastuullisuusohjelman mukaiset osa-alueet. 
 
Vastuullisuusohjelman ympäristöosion mukaisesti tavoitteemme on: 

• Vähentää ringeten ympäristövaikutuksia ja tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä.  

• Tunnistaa merkittävimmät lajimme ympäristövaikutukset ja tehdä toimenpiteitä 
vaikutusten vähentämiseksi.  

• Näyttää esimerkkiä ympäristön huomioimisessa kaikessa ringettetoiminnassa. 

• Toimia liittona esimerkillisesti ja kannustaa ringetteharrastajia tekemään vastuullisia 
valintoja harrastamisen arjessa. 

 
Aikaisemmin ympäristöasiat on huomioitu Ringeten Reilun Pelin periaatteet -dokumentissa (6. 
Tehdään ympäristöä säästäviä valintoja). Tämän ympäristöohjelman yhteydessä dokumentti on 
päivitetty liiton vastuullisuusohjeeksi ja ympäristövastuu on huomioitu laajemmin erityisesti 
liittotason näkökulmasta. 
 
Suomen Ringetteliitto ry suhtautuu ympäristö- ja ilmastoasioihin asiaan kuuluvalla vakavuudella ja 
toimii esimerkillisesti yhdessä jäsenseurojensa kanssa. 

• Ymmärrämme lajiliittomme ja harrastajiemme toiminnan ympäristövaikutukset ja pyrimme 
hillitsemään toimintamme negatiivisia vaikutuksia (esim. liikenne, materiaalit, varusteet). 

• Toimimme liittona esimerkillisesti ja kannustamme ringetteharrastajia tekemään 
vastuullisia valintoja harrastamisen arjessa. 

• Viestimme ympäristöasioista aktiivisesti jäsenyhteisössämme kaikille lajimme harrastajille. 
 
Suomen Ringetteliitto ry:n ympäristöperiaatteet ja pidemmän aikavälin tavoite 
Liittomme on arvioinut lajin ympäristövaikutuksia hyödyntäen Olympiakomitean 
vastuullisuusohjelman mukaista ympäristövaikutusten kartoitus- ja arviointilomaketta. Suomen 
Ringetteliiton ympäristöohjelma hyväksytään liittohallituksessa (syksy 2021) osaksi (liitteeksi) liiton 
vastuullisuusohjetta (Ringeten Reilu Peli), joka koskee liiton jäsenseuroja jäsenistöineen. 
Ympäristöohjelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin osana lajin vastuullisuusohjetta 2021-2024, 
tai tarvittaessa. Ringetteliitto viestii ympäristö- ja ilmastoasioista jäsenistölleen monipuolisesti 
liiton viestintäkanavissa (esim. seuraseminaarit, seuraposti, ringettelehti, verkkosivut ja some). 
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Suomen Ringetteliitto ry:n ympäristöohjelman tilannekuva ja keskeisten tavoitteiden määrittely  
Kannamme vastuumme ympäristöstä ja vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia 
kaikessa ringeten seura- ja järjestötoiminnassa. Keskeisimmät tavoitteemme ovat: 

• Liikennepäästöjen vähentäminen  

• Luonnonvarojen käytön vähentäminen; Varusteiden, välineiden ja hankintojen käyttöiän 
pidentäminen 

(Liite: toimenpidesuunnitelma) 
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Toimenpidesuunnitelma  
 

Tilannekuva Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutahot Arviointi ja 
seuranta 

Kannustetaan 
kimppakyyteihin ja 
julkiseen liikenteeseen. 
Harjoituksiin liikutaan 
pääsääntöisesti autoille, 
otteluihin linja-autoilla 
tai autoilla. 

Liikennepäästöjen 
vähentäminen 

Kimppakyytien ja julkisen 
liikenteen lisääminen. Pyöräilyyn 
ja kävelyyn yms. kannustaminen. 

jatkuva 
prosessi 

Liitto, seurat, 
joukkueet, perheet ja 
pelaajat 

vuosittain 
ohjelman 
voimassaolon 
mukaan 2021-
2024 

Vain G- ja F-juniorit sekä 
LS Ladyt pelaavat 
turnausmuotoisesti 

Tapahtumat pyritään 
järjestämään 
yhdistellen sekä 
mahdollisuuksien 
mukaan julkisten 
kulkuyhteyksien 
varrella 

Kilpailujärjestelmien turnaus- ja 
tapahtumamuotoisuuden 
lisääminen erityisesti 
harrasteringeten toimialalla 
(aluesarjat). 

jatkuva 
prosessi 

Kilpailunjärjestäjät ja 
seurat 
tapahtumajärjestäjinä 

kilpailukausittain 

Koronapandemian 
myötä etäyhteyksiä 
otettu aktiivisesti 
käyttöön 

Etäosallistumisen 
mahdollistaminen 
mm. kokouksiin, 
koulutuksiin ja 
seminaareihin 
 

Etäyhteyksien lisääminen (esim. 
liittohallitus, liittokokoukset, 
työryhmät, seurojen toimielimet, 
koulutusten monimuotoisuus) 
 

jatkuva 
prosessi 

Luottamuselinten 
johto, osallistujat 

vuosittain 
ohjelman 
voimassaolon 
mukaan 2021-
2024 

Hankintoja tehdään 
harkiten 

Luonnonvarojen 
käytön 
vähentäminen 

Turhien hankintojen välttäminen 
ja kierrättäminen 

jatkuva 
prosessi 

Hankinnoista 
vastaavat henkilöt 

vuosittain 
ohjelman 
voimassaolon 
mukaan 2021-
2024 

Varustekirpputoreja 
käytössä, varusteiden 
kierrättämistä 

Varusteiden, 
välineiden ja 

Kannustamme varusteiden ja 
välineiden kierrättämiseen (myös 
materiaalina), esim. 

jatkuva 
prosessi 

Kaikki lajitoimijat vuosittain 
ohjelman 
voimassaolon 
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ikäluokkajoukkueiden 
kesken, myös 
maajoukkuetoiminnassa 

hankintojen käyttöiän 
pidentäminen 
 

varustekirpputorit, lisäksi 
välineiden kierrätystä uusiin ja 
kehittyviin ringettemaihin 

mukaan 2021-
2024 

Palveluiden, prosessien 
ja dokumentoinnin 
sähköistäminen hyvässä 
vauhdissa 

Sähköiset palvelut Hallinnon prosessien 
sähköistäminen (palvelukeskus ja 
luottamushenkilöt) 

jatkuva 
prosessi 

Liiton ja seurojen 
hallitukset ja 
operatiivinen johto 

vuosittain 
ohjelman 
voimassaolon 
mukaan 2021-
2024 

Pelaajasiirrot 
sähköisenä, kartoitetaan 
mahdollisuutta 
sähköiseen 
ottelupöytäkirjaan 

Sähköiset palvelut Kilpailutoiminnan prosessien 
sähköistäminen (esim. 
ottelupöytäkirjat) 

kausi 21-22 
liiton sarjojen 
osalta, 
aluesarjat 
seuraavilla 
kausilla 

Työryhmät ja 
palvelukeskus 

kilpailukauden 
21-22 päätteeksi 

Viestimme jäsenistölle 
ympäristöasioista 

Vastuullisuusviestintä Viestimme ilmasto- ja 
ympäristöasioista liiton 
viestintäkanavissa 
säännöllisemmin, ja jaamme 
seurojen ja harrastajien hyviä 
esimerkkejä ja kokemuksia 
aiheeseen liittyen. 

jatkuva 
prosessi 

Työryhmät ja 
palvelukeskus 

vuosittain 
ohjelman 
voimassaolon 
mukaan 2021-
2024 

 


