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JOHDANTO
Ripeästi toimeenpantua itsenäistymistä seuraa huolellinen suunnitteluvaihe
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n (SKRL) liittokokous päätti 6.6.2020 liiton purkamisesta
31.12.2020. Päätös merkitsi yhdistysrekisterissä säilyneen Suomen Ringetteliitto ry:n (SRiL)
uudelleenaktivointia, mikä tulee kokonaisuudessaan toteutetuksi vuoden 2020 kuluessa. Täten SRiL
pääsee käynnistämään tulevan toimintavuoden itsenäisenä lajiliittona ja kaikki voimavaransa kohti
uusia tavoitteita suunnaten.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät tavoitteet sekä lajin perustoimintojen
käytännön toteutus. SKRL ry:n purkautumisen seurauksena SRiL vastaanottaa palkatun
henkilöstönsä 1.1.2021 alkaen liikkeenluovutuksena.
Henkilöstörakenteen ja liiton työn kokonaisuuden muutoksista johtuen uuden toiminnan
yksityiskohtainen suunnittelu kestää kauemmin kuin pysyvässä yhdistysrakenteessa kestäisi. Tästä
johtuen vuoden 2021 tavoitteita ja uusien toimenpiteiden sisältöjä on kirjattu tähän
toimintasuunnitelmaan vain keskeisimpinä periaatteina. Suunnittelu valmistuu pääosin vuoden 2021
kuluessa ja SRiL:n seuraava toimintasuunnitelma on tältäkin osin kokonaisvaltainen.

Liiton ajantasaistetut säännöt tukevat vastuullisia tavoitteita
SRiL on ajantasaistanut kaikki sääntönsä siten, että keskeisimpien liikunnan ja urheilun kansallisiin
vaikuttajiin kuuluvien Opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean sekä Suomen urheilun
eettisen keskuksen tavoitteet ja suositukset on otettu huomioon täysimääräisesti. Sääntöjen
mukaan liiton toiminnalla edistetään liikunnan ja urheilun harrastamista, terveitä elämäntapoja,
yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja osallistamista. SRiL:n kaiken toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.
SRiL:n hallintosääntö täsmentää liiton toiminnan sisältäväksi:
•
•
•
•
•
•

Seuratoimintaa liikunnallisuuden, kansanterveyden ja yhteiskuntavastuullisuuden
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
Matalalta kynnykseltä lähtevää harrastustoimintaa kaiken ikäisille
Ohjatut kehityspolut harrastajasta kilpaurheilijaksi ja lajiosaajaksi
Kilpailutoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti
Viestintää ja markkinointia liiton jäsenten toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi sekä
Muita näitä mahdollistavia toimintoja ja palveluja.

Liiton ydintoiminnat on määritetty jäsen- ja harrastajalähtöisesti, joita keskitetyt palvelut tukevat
kohdennetusti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Muutos tarjoaa mahdollisuuden esimerkilliseen toimintaan
Muutoksen aikautus on tehnyt mahdolliseksi myös SRiL:n strategiatyön yhteensovittamisen edellä
esitettyyn kokonaisuuteen. Tämä asetelma sekä ringeten ei-ammattilaisuus maailman huipputasoa
myöten tarjoavat liitolle tilaisuuden esimerkilliseen toimintaan suomalaisen liikunnan ja urheilun
kentässä. Suomalaisen liikunnan ja urheilun arvopohja integroidaan ringeten perussäännöstön ja
toimintasuunnitelman orgaanisiksi osiksi. Mahdollisuuden hyödyntäminen käynnistetään heti
ensimmäisenä itsenäisenä toimintavuotena. Liiton toiminnan vaikuttavuutta tullaan arvioimaan
suhteessa liikunnan ja urheilun kansallisiin tavoitteisiin.
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Liiton itsenäisyys ei merkitse kääntymistä sisäänpäin. Päinvastoin SRiL:n strategia 2025 korostaa
yhteistoiminnan ja sitovien kumppanuuksien olennaista laajentamista. SRiL uudistaa
toimintarakenteensa ja organisaationsa vastaamaan näitä tavoitteita.
Toimenpiteet tähän suuntaan on käynnistetty jo 2020 ja ensimmäiset pitempiaikaiset uudet ratkaisut
tehdään tulevana toimintavuotena. Painopiste näissä toimissa on hallinnon tehokkuuden
parantamisessa digitalisaatioon tukeutuen, toimintojen harmonisoinnissa sekä samanhenkisten
yhdistysten synergian ja optimoidun työnjaon soveltamisessa.
Toisena avainalueena on liikunnan ja urheilun yhteisen valmennus- ja koulutusosaamisen
tehostettu hyödyntäminen, johon tukeutuen liiton rajallinen valmennus- ja koulutusresurssi voidaan
kohdistaa oman lajiosaamisen syventämiseen. Kaikki toiminta tähtää siihen, että ringeten
voimavarat saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja jäsenten kentällä tapahtuvaa
toimintaa tukien.

Strategian ytimessä on seurojen elinvoimaisuus
SRiL:n vision mukaan ”ringette on vuonna 2025 positiivisuudellaan mukaansa tempaava liikunta- ja
urheilulaji, jonka ainutlaatuisen menestystarinan suomalaiset kokevat omakseen.” Vision alkuosa
lähtee ringeten perusominaisuuksista: aloittamisen helppoudesta, soveltuvuudesta kaikenikäisille ja
-kuntoisille, lajin yhteispeliä korostavista piirteistä sekä huikean taitotason mahdollistamisesta.
Jälkiosalla vahvistetaan jatkoa suomalaisen ringeten ainoalaatuiseen menestystarinaan maailman
huipputasolla sekä kotimaisen huippuringeten mahdollisuutta yllättää uudet yleisöt.
Ringeten arvot on määritetty uudestaan tukemaan sekä visiota että suomalaisen liikunnan ja
urheilun kestäviä lähtökohtia. Arvot on tiivistetty ilmaisuun ”Ilopeli-Älypeli-Yhteispeli”. Lajin yhteiset
ja jokaisen toimijan erilliset pelisäännöt laaditaan vuodesta 2021 alkaen siten, että ne sisältävät
arvojen kolme elementtiä. Tällä vahvistetaan jäsen- ja harrastajakentän vastuullisuutta,
yhteisöllisyyttä ja osallistamista kaikilla lajitoimintojen tasolla.
SRiL:n strategian ytimessä on ringetteseurojen ja -jaostojen elinvoimaisuus. Tämä sisältää myös
ringeten perustoimintojen tuen, kuten valmennuksen, erotuomaritoiminnan ja vapaaehtoisuuteen
merkittävästi tukeutuvien toimitsijatehtävien toteutuksen. Elinvoimaisuuden kriteerit määritetään
seuratuen kohdentamisen varmistamiseksi.
Strategian viisi avainaluetta ovat:
•
•
•
•
•

Harrasteringeten laajentaminen
Huippuringeten menestysedellytysten turvaaminen
Ringetteviestinnän tehostaminen
Ringeten vaikuttavuuden lisääminen sekä
Ringeten valtakunnallisen tuen tehostaminen

Liiton strategiassa nämä painopistealueet järjestetään uudelleen mittaroiduiksi tavoitteiksi ja
osatavoitteiksi, joiden aikautus ja toteutus suunnitellaan lopullisesti kevään 2021 kuluessa.
SRiL:n strategia jaksottaa muutoshankkeen neljään vuoden mittaiseen vaiheeseen. Käytännön työ
käynnistetään lajin perusasioiden vahvistamisella, liittotason uudelleen organisoinnilla,
kumppanuuksien syventämisellä ja uusien avainhankkeiden käynnistämisellä.
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Strategiassa on tunnistettu kriittisinä menestystekijöinä:
•
•
•
•
•

Liittotason kitkaton muodonmuutos
Ringeten lajikuvan läpimeno
Sektorikohtaisten verkostojen toimintakyky
Ringetteväen yhtenäisyys ja liikkeellelähtö
Onnistumiset näytön paikoissa

Kriittisten menestystekijöiden varmistaminen ja strategian toteutumisen seuranta muodostavat
keskeisen osan liittohallituksen työstä. Hallitustyöskentelyä kehitetään ja toiminnanjohtajan asemaa
vahvistetaan tämän mahdollistamiseksi.

Valmisteluun suurin ringettetapahtuma kautta aikojen
Näiden painopistealueiden ohella SRiL valmistautuu järjestämään ringeten seuraavat
maailmanmestaruuskilpailut Suomessa loppuvuonna 2022. Kisoissa Suomi tavoittelee kahdeksatta
perättäistä ja yhteensä kymmenettä lajin maailmanmestaruutta. Saavutus on suomalaisessakin
urheiluhistoriassa ainutlaatuinen ja osoitus sekä lajin että sen amatööriurheilijoiden huippukorkeasta
tasosta. Suomen kisoista on tarkoitus tehdä suurin suomalainen ringettetapahtuma kautta aikojen.
Valmistelut käynnistetään alkuvuodesta 2021 ja tapahtuman markkinointi toteutetaan aiempaa
monipuolisemmin.
SRiL poistaa Suomea edustavilta naisten maajoukkueen pelaajilta aiemmin kisoihin liittyneen
omavastuuosuuden arvostuksen osoituksena urheilijoiden pitkäaikaiselle panostukselle ringeten ja
suomalaisen naisurheilun hyväksi.
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SUOMEN RINGETTELIITTO RY
Suomen Ringetteliitolla on yhteensä 37 jäsenyhdistystä, joista yhdeksän on Olympiakomitean ja
lajiliittojen yhteisessä laatuseuraohjelmassa mukana olevaa Tähtiseuraa. Liiton toiminnassa on
mukana yhteensä noin 4000 harrastajaa, ja toimintaa on valtakunnallisesti kolmella alueella:
Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi. Yhdessä alueiden ja seurojen kanssa mahdollistamme
ringettetoimintaa harrasteliikunnasta huippu-urheiluun.
Ringetteliittoa johtaa liittohallitus, joka vastaa liiton strategisesta johtamisesta ja taloudesta.
Liittohallitus vastaa lajitoiminnoista yhdessä työryhmien kanssa. Alueellisesta sarjatoiminnasta
vastaavat liiton aluetyöryhmät. Liitolla on neljä työntekijää, joiden päätoimipiste on Sporttitalolla
Helsingissä.

Toiminnan tarkoitus ja arvot
Missio: Suomen Ringetteliitto tekee ringetestä elinvoimaisen liikunta- ja urheilulajin kehittämällä
lajia ja sen toimintaedellytyksiä.
Visio 2025: Ringette on vuonna 2025 positiivisuudellaan mukaansa tempaava liikunta- ja urheilulaji,
jonka ainutlaatuisen menestystarinan suomalaiset kokevat omakseen.
Ringeten arvot: Ilopeli – Älypeli – Yhteispeli
Ringeten arvot sopivat kaikille, esimerkiksi:
Liitossa: SRiL kehittää ja ylläpitää toiminnallaan ringeten positiivista lajikuvaa (ilopeli), tekee
ratkaisunsa oikean tiedon ja huolellisen harkinnan kautta (älypeli) sekä toimii kokoavana
voimavarana lajin kehittämiseksi (yhteispeli).
Joukkueessa: Joukkueemme harjoituksiin ja peleihin on kiva tulla, tapahtumissamme on hyvä
henki ja muistelemme mielellämme yhteisiä kokemuksiamme. Hoidamme oman osuutemme
kunnolla sekä kannustamme ja tuemme toinen toisiamme.

Mittarit
Toiminnan mittareina käytämme vuosittain seuraavia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ringettelisenssien määrä
Ringetteseurojen ja –jaostojen määrä
Toimihenkilölisenssien määrä
Päätapahtumien yleisömäärä
Ulkoisen varainhankinnan tulos

Lisäksi seuraamme:
•
•
•
•
•

joukkueiden määrää ikäluokittain
ringette- ja luistelukoululaisten määrää
valmentajien ja erotuomareiden määrää
sarja- ja turnausotteluiden määrää
pääsarjojen yleisömäärää
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VUODEN 2021 TAVOITTEET JA MITTARIT
Kuten johdannossa on todettu, jatkuu kenttätyön painopistealueet vuodelta 2020. Ringetteliiton
uuden strategian myötä nämä painopistealueet muotoutuvat uusiksi tavoitteiksi osatavoitteineen,
joita mittaroidaan seuraavasti.
1. Harrasteringette on laajennettu ja monipuolistettu OKM:n ja OK:n tavoitteita tukien
• Monipuolinen ja laajat ikäluokat tavoittava harrasteringette on aktiivisen ja
verkostoituneen seurakehityksen ydin
o Ringeten lajisegmenttien tuotteistaminen on aloitettu
o Virtuaalinen seuravuorovaikutus- ja kehitysmekanismi on otettu käyttöön
o Ringetteseurojen tai -jaostojen nettolisäys on kaksi vuodessa
o Ringettelisenssien nettolisäys on 500 vuodessa
2. Huippuringeten menestysedellytykset on turvattu
• SM-sarja on laadukkaasti tuotteistettu ja harmonisoitu
o Ottelutapahtumat on tuotteistettu ja tuotetta mitataan
o Yhteinen kehitysryhmä on täysin aktivoitu kaudelle 2021-2022
o Seuroja ja edustusjoukkueita tukeva kannustinjärjestelmä on luotu
o Vähintään viisi ottelua kaudessa kuvataan Urheiluruutuun
• Huippuringette toimii lajilevityksen tukena uusilla paikkakunnilla
o Jokainen SM-joukkue pelaa kaudessa yhden kotiottelun paikkakunnalla, jolla
halutaan kehittää tai vahvistaa ringetteharrastusta
3. Ringetteviestintä tavoittaa kohderyhmänsä sisäisesti ja ulkoisesti
• Ringetteviestintä on ammattilaista ja hyvin verkostoitunutta
o Liiton viestintävastaava on alan ammattilainen
o Ringeten kirkastettu lajikuva näkyy kaikessa toiminnassa
o Liiton viestintävastaava tuntee valtamedioiden avainhenkilöstön
o Jokaisella kaudella pidetään valtakunnallinen erityistapahtuma medialle
4. Ringeten vaikuttavuus on kokoaan suurempi
• Ringeten huipputapahtumat Suomessa kokoavat joka vuosi harrastajamäärää
suuremman yleisön
o Tie Huipulle -tapahtuma on nimetty ja tuotteistettu yleisönäkökulmaa vahvistaen
jo vuodelle 2021
o MM-kisojen 2022 ja SM-finaalien (kevät 2022) yleisömäärät mittareina
5. Ringeten valtakunnallinen tuki on osaavaa, tehokasta ja taloudellista
• Liiton toimisto on muunnettu ringeten osaajaverkostoa johtavaksi ja seuratoimintaa
tukevaksi palvelukeskukseksi
o Ringeten avainsektoreille on luotu osaajaverkostot, joilla on ohjausvastuullinen
liittohallituksen jäsen
o Asiakaspalveluosaaminen on laadukasta ja mitattu
o Vaikuttavuus on kaiken ringettetoiminnan perusta
o Mikäli ringeten valtionavun määrä ylittää henkilöstökulut, otetaan seuraavalle
vuodelle käyttöön tulospalkkiojärjestelmä
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HARRASTERINGETTE
Ringeten harrastetoiminta sisältää lasten ja nuorten alueellisen kilpailutoiminnan sekä nuorten ja
aikuisten harrastetoiminnan. Alueellista kilpailutoimintaa järjestetään lapsille (G-, F-, E- ja Dikäluokille) ja aikuisille (N- ja Lady-sarjat). Tämän lisäksi järjestetään aikuisten
harrasteturnauksia.
Harrasteringette sisältää myös näihin harrastustasoihin liittyvän erotuomari- ja
toimitsijakoulutustoiminnan sekä I-tason ja siihen valmistavan valmentajakoulutuksen.
Harrasteringetteen kuuluu lisäksi lasten, nuorten ja aikuisten luistelu- ja ringettekoulut sekä
erityisryhmätoiminta ja oppilaitosyhteistyö päiväkodeista eri kouluasteille ja opettajakoulutuksiin.
Toimialan toimintoja ovat myös nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä lasten ja
nuorten kesäleiritoiminta.
Harrasteringeten laajentaminen ja monipuolistaminen on yksi uuden strategian päätavoitteista.
Pyrimme siihen, että harrasteringette tavoittaa monipuolisesti kaikki ikäluokat, ja sen toiminnot
ovat aktiivisen ja verkostoituneen seurakehityksen ytimessä. Tähän tähtäämme lajisegmenttien
tuotteistamisen kautta sekä tiivistämällä yhteistyötä seurojen kanssa kaikkiin harrasteringeten
toimintoihin liittyen.

Kuva: Suvi Huttunen
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Alueellinen kilpailutoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille
Tavoitteet
• Mielekkään kilpailutoiminnan järjestäminen seurojen lähialueilla kaikille ikäluokille
• Lajin harrastajamäärän kasvattaminen
• Toimitsijoiden osaamisen kehittäminen
• Alueellisen erotuomaritoiminnan kehittäminen
• Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen
Keinot
• Tuetaan seuroja osallistumaan sarjoihin useammalla, pienemmälläkin joukkueella
• Tuetaan seuroja muodostamaan joukkueita yhteistyössä lähiseurojen kanssa
• Tuetaan kehittyvien alueiden joukkueita osallistumaan myös muiden alueiden sarjoihin
• Koordinoidaan turnausajankohdat ylialueellisesti
• Perustetaan nuorten harrastesarjoja kaikilla alueilla
• Järjestetään toimihenkilöille sääntökoulutusta
• Tuetaan seuroja järjestämään pelinohjaajakoulutusta kaikille C-ikäisille
• Järjestetään alueellisia erotuomarikoulutuksia, joihin tarjotaan markkinointiapua ja
tarvittaessa myös taloudellista tukea
• Toteutetaan aktiivista erotuomarikoulutusta ja -tarkkailua
• Järjestetään alueellisesti seuraseminaareja ja puheenjohtajien tapaamisia
• Kerätään palautetta seuroilta alueiden toiminnasta

Nuorten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Saada nuoret pysymään harrastuksen parissa ja löytämään oma roolinsa
• Kevyemmän harrastustoiminnan lisääminen
• Nuorten osallisuuden lisääminen
Keinot
• Järjestetään Minigames-turnaus nuorille (D-junioreille sekä C- ja B-nuorille)
• Tuetaan nuorten luistelu- ja ringettekoulujen järjestämistä
• Järjestetään seurojen nuorten ryhmille yhteinen tapaaminen
• Tuetaan seuroja perustamaan nuorten ryhmiä
• Tarjotaan nuorille Sporttitettiä (TET-malli urheiluun)

Aikuisten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Aikuisten harrasteliikunnan lisääminen seuroissa ja alueilla
Keinot
• Lisätään aikuisten harrasteryhmiä (myös miehet ja sekaryhmät)
• Kehitetään aikuisten harrasteliikuntaa Tähtiseura -ohjelman avulla
• Järjestetään aikuisten harrastetapahtumia
• Tuetaan aikuisten luistelu- ja ringettekouluja
• Johdetaan aikuisten harrastetoiminnan verkostoja
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Ringettekoulu
Tavoitteet
• Uusien ringettekoulujen käynnistäminen
• Ringettekoulun sisällön ja markkinoinnin tukeminen
• Monipuolinen liikuntakoulu ringettekoulun tueksi
Keinot
• Tuetaan uusien ringettekoulujen käynnistämistä taloudellisen tuen, ohjaajakoulutuksen,
välineiden ja materiaalien avulla
• Tehdään seuroille maksutonta materiaalia
• Uudistetaan ringettekoulun ohjaajakoulutus
• Järjestetään ringettekoulujen vastuuhenkilöille koulutuspäivä
• Tehdään uusia tuntimalleja ohjaajille
• Tehdään ringeten oma Liikuntaleikkikoulu -tuote
• Johdetaan ringettekouluverkostoa

Oppilaitosyhteistyö
Tavoitteet
• Lisätä liikettä koulupäivään kaikilla koulutusasteilla
• Ringetteä pelataan kouluissa
Keinot
•
•
•
•
•
•

Osallistutaan Liikkuva koulu -ohjelmaan ja -seminaareihin
Järjestetään lajiesittelyjä ja lahjoitetaan välineitä kouluille
Järjestetään kouluturnauksia
Koulutetaan opettajia
Uudistetaan Ringeten koulumateriaali
Kannustetaan seuroja kerho- ja iltapäivätoimintaan yhteistyössä kuntien kanssa ”Suomen
mallin mukaisesti”

Kuva: Jouni Valkeeniemi
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Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Tavoitteet
• Ringeten parissa toimivien valmentajien ja ohjaajien valmennus- ja lajiosaamisen lisääminen
• Turvallisen urheilun toimintaympäristön varmistaminen seuroissa
Keinot
•
•
•
•
•

Suositellaan urheiluyhteisöjen yhteisten verkkokoulutusten suorittamista
Järjestetään seuroissa ja alueilla ringettekoulun ohjaajakoulutusta
Järjestetään ringeten teemakoulutuksia seurojen tarpeeseen räätälöitynä
Järjestetään lajin 1-tason valmentajakoulutusta lähi- ja monimuotokoulutuksena
Viestitään liikunnan aluejärjestöjen ja urheiluopistojen yleisvalmennuskoulutuksista

Erotuomaritoiminta ja toimitsijakoulutus
Erotuomaritoiminnasta vastaa liiton ETT- työryhmä. ETT-työryhmän toimenkuviin kuuluvat
erotuomarikoulutukset, pelisäännöt, materiaalit sekä yhteistyö erotuomarikerhojen kanssa.
Työryhmä vastaa myös seurakohtaisten toimitsijakouluttajien koulutuksesta sekä toimitsijoiden
ohjemateriaalista.
Tavoitteet
• Lisätä erotuomareiden määrää
• Varmistaa tuomareiden ja toimitsijoiden osaaminen ja sääntötuntemus
Keinot
• Alueellinen erotuomaritoiminta ja -koulutus
• Toimitsijakoulutus

Kuva: Timo Kupiainen
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KILPA- JA HUIPPURINGETTE
Kilpa- ja huippuringeten toimiala sisältää lajin valtakunnallisen kilpailutoiminnan sekä
maajoukkuetoiminnan Tie Huipulle -ohjelman mukaisesti (naiset-, U21 nuoret ja U18
juniorimaajoukkue). Lisäksi toimiala sisältää II- III-tason valmentajakoulutuksen,
urheiluakatemiayhteistyön sisältäen yläkoululeirityksen sekä sähköisen valmennus- ja
osaamispalvelun, sekä valtakunnalliseen kilpailutoimintaan liittyvän erotuomaritoiminnan ja
toimitsijakoulutuksen.
Toiminta Tie Huipulle -ohjelman osalta tapahtuu kahden vuoden sykleissä ja se nivoutuu
kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin, jossa MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein
naisille ja U21 ikäluokalle. Seuraavat ringeten MM-kisat järjestetään Suomessa 2022.
Toimiala tekee yhteistyötä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön, Suomen Urheilun Eettisen
Keskuksen ja Kisakallion Urheiluopiston kanssa.
Ringetteliiton uuden strategian yksi päätavoitteista on huippuringeten menestysedellytyksien
turvaaminen. Tämä tulee tapahtumaan huippuringeten toimialan kaikkien toimintojen
yhteistuloksena, mutta painotettuna pääsarjojen tuotteistamiseen ja ottelutapahtumien
kehittämiseen. Huippuottelut toimivat jatkossa tukena myös lajinlevitykselle uusilla paikkakunnilla.

Kuva: Andre Vandal
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Valtakunnallinen kilpailutoiminta
Tavoitteet
• Valtakunnallisen kilpatason sarjatoiminnan järjestäminen: naisten SM- ja Ykkössarja,
nuorten BSM-sarja ja CSarja sekä C-SM -turnaus
• Naisten SM-sarjan ja ottelutapahtumien kehittäminen
• Seuroja ja edustusjoukkueita tukevan kannustinjärjestelmän luominen
• Saada TV-näkyvyyttä pääsarjaotteluille
• SM-sarjaotteluiden hyödyntäminen lajinlevityksen tukena
Keinot
•
•
•
•

Perustetaan pääsarjatoiminnan kehitystyöryhmä
Tuotteistetaan ottelutapahtumat ja asetetaan mittarit seurannalle
Neuvotellaan TV-otteluista potentiaalisten kumppaneiden kanssa
SM-sarjajoukkueet pelaavat otteluita paikkakunnilla, joissa halutaan kehittää ja vahvistaa
ringettetoimintaa

Kuva: Jouni Valkeeniemi

Tie huipulle -ohjelma 2021–2024
Tavoitteet
• Lahjakkaiden, ringetessä huipulle pyrkivien urheilijoiden toiminnallinen tukeminen Tie
Huipulle ohjelman mukaisesti (Naisten-, U21 Nuorten- ja U18 Juniorimaajoukkueet, sekä
yläkoululeiritys)
• Tie Huipulle ohjelman arviointi, päivittäminen ja toiminnan kehittäminen
• Tie Huipulle ohjelman viestinnän kehittäminen
• Toiminnasta vastaavien toimihenkilöiden jatkokouluttaminen
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Keinot
• Kehitetään Tie Huipulle työryhmän työskentelyä ja tehdään ohjelmaan tarpeellisia
muutoksia yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa
• Osallistutaan OK:n Huippu-urheiluyksikön lajiryhmätyöskentelyyn
• Järjestetään Tie Huipulle ohjelman mukainen leiritystoimintaa
• Järjestetään Yläkoululeiritoimintaa yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa
• Tuotteistetaan Tie Huipulle -tapahtuma yleisöystävällisyys huomioiden
• Päivitetään Tie Huipulle -viestintämateriaalit
• Järjestetään ohjelmassa mukana olevien toimihenkilöiden verkostotapaamisia ja
kouluttautumismahdollisuuksia

II- III-tason valmentajakoulutus
Tavoitteet
• Valmennusosaamisen laajentaminen ja syventäminen yleisvalmennuksessa ja ringeten
lajivalmennuksessa
• Lajitiedon lisääminen ja valmennusmateriaalien monipuolistaminen
• Ringettevalmentajien välisen yhteistyön lisääminen ja verkostoitumisen mahdollistaminen
Keinot
• Järjestetään II-tason ja III-tason valmentajakoulutus yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston
ja muiden urheiluyhteisön toimijoiden kanssa
• Ohjataan valmentajia koulutukseen ja kannustetaan valmennusosaamisen kehittämiseen
myös oman lajin ulkopuolella viestimällä muiden urheiluyhteisön toimijoiden
valmennuskoulutustarjonnasta

Kuva: Timo Kupiainen
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Valmennuskeskustoiminnan kehittäminen
Ringeten valmennuskeskustoimintaa kehitetään yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa.
Tavoitteet
• Lajiosaamisen kehittäminen ringetessä
• Yleisvalmennusosaamisen hyödyntäminen valmennuskoulutuksessa
• Ringeten huippu-urheilun urheilijapolun tukeminen
• SM-sarjaseurojen kehittäminen
• Valmennusmateriaalien digitaalinen kirjasto valmentajien tueksi
• Yhteistyön mahdollistamien taloudellisten ja henkilöresurssien hyötykäyttö
Keinot
• Yhteistyösopimuksen monipuolistaminen kohti valmennuskeskustoimintaa
• Uusien huippupelaajia tukevien toimintamallien tutkiminen, suunnittelu ja kokeileminen
liitto- ja seuratasolla
• Sähköisen valmennuspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto
• Henkilöresurssien kartoittaminen mahdollista yhteispalkkausta ajatellen

Urheiluakatemiayhteistyö
Tavoitteet
• Ringeten pelaajien tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisen tukeminen
• Mahdollistaa akatemiatoiminta useilla ringettepaikkakunnilla
Keinot
• Tuetaan seuroja yhteistyössä oppilaitosten urheilulinjojen ja akatemioiden kanssa

Kansainvälinen toiminta
Tavoitteet
• Ringeten kansainvälisen toiminnan edistäminen ja lajinlevityksen tukeminen
Keinot
• Osallistutaan aktiivisesti Kansainvälisen Ringetteliiton (International Ringette Federation,
IRF) toimintaan
• Tunnistetaan ja rekrytoidaan uusia toimijoita mukaan kansainvälisen toiminnan verkostoon
• Tarjotaan valmennus- ja asiantuntija-apua Euroopassa sijaitsevien kehittyvien
ringettemaiden kehityksen tukemiseksi
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Erotuomaritoiminta ja toimitsijakoulutus
Erotuomaritoiminnasta vastaa liiton ETT- työryhmä. ETT-työryhmän toimenkuviin kuuluvat
erotuomarikoulutukset, pelisäännöt, materiaalit sekä yhteistyö erotuomarikerhojen kanssa.
Työryhmä vastaa myös seurakohtaisten toimitsijakouluttajien koulutuksesta sekä toimitsijoiden
ohjemateriaalista.
Tavoitteet
• Alueellisten koulutusten ja jatkokoulutusten järjestäminen
• Alueiden pääkouluttajien toimintamallien yhtenäistäminen
• Erotuomaritarkkailijoiden rekrytointi ja kouluttaminen
• Jatkuva keskustelu lajin säännöistä kenttäväen, työryhmän sekä toimihenkilöiden kesken
• Erotuomarimateriaalin jatkuva uudistaminen (videomateriaali)
Keinot
• Uusien erotuomareiden kouluttaminen yhteistyössä seurojen kanssa
• Ajantasainen koulutusmateriaali ja toimintaohjeet

Kuva: Andre Vandal
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RINGETEN SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA
Seuratoiminta
Seuratoiminnan päätavoitteena on ringetteseurojen elinvoimaisuuden varmistaminen. Tuemme
seuroja sekä seuratoiminnan arjessa että sen kehittämisessä. Seuratoiminnan kehittämistä
tehdään käytännön läheisesti yhdessä seurojen kanssa. Tukemisessa tärkeää on seurojen
tapaaminen, uusiin kokeiluihin kannustaminen ja hyvien mallien jakaminen. Tukeminen edellyttää
myös uusia toimintatapoja kuten digitaalisten työkalujen hyödyntämistä esim. verkkotapaamisia
ja -koulutuksia.
Tavoitteet
• Käytännönläheinen seuratuki
• Virtuaalinen seuravuorovaikutus- ja kehitysmekanismi otetaan käyttöön
• Seuratoiminnan tarjonnan monipuolistaminen
• Ringettelisenssien nettolisäys on 500 vuodessa
• Ringetteseurojen tai -jaostojen nettolisäys on kaksi vuodessa
Keinot
• Tehdään seurakäyntejä ja järjestetään seuratoimijoiden tapaamisia alueellisesti ja
valtakunnallisesti fyysisesti ja verkossa.
• Luodaan avainsektoreille osaajaverkostot
• Tuetaan seuroja mukaan Tähtiseura -ohjelmaan ja verkkotyökalun käyttöön
• Kannustetaan seuroja hyödyntämään valmiita työkaluja ja materiaaleja sekä tehdään uutta
tukimateriaalia seuroille
• Sparrataan seuroja OKM:n seuratuen hakemisessa
• Tuetaan palkattujen seuratyöntekijöiden osaamista ja jaksamista
• Tuetaan seuroja matalan kynnyksen toiminnan tarjoamiseksi uusille kohderyhmille

Järjestötoiminta
Suomen Ringetteliitto ry:n järjestötoiminta sisältää hallinnon, talouden, viestinnän ja
markkinoinnin, yhteiskuntavastuun ja jäsenpalvelut. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä
liiton jäsenten, Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen sekä muiden lajiliittojen kanssa.

Hallinto
Suomen Ringetteliitto ry:n itsenäistyessä 1.1.2021 on liitto uusinut vuoden 2020 aikana sekä
toimintasääntönsä että hallintosääntönsä. Liitto vakiinnuttaa näiden mukaisen toiminnan vuonna
2021. Samoin liiton kaikki säännöt ja ohjeet päivitetään vuoden 2021 aikana.
SRiL:n hallintosääntö määrittää uudella tavalla liittotason toimijat. Liittohallituksen ainoana
välittömänä valmisteluelementtinä toimii työvaliokunta. Muille avainsektoreille on määritetty
työryhmät, joiden toimintaa hallitus ohjaa ja valvoo. Työryhmät työskentelevät verkostoina,
hyödyntäen ringeten asiantuntemusta laaja-alaisesti.
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Työryhmät muodostetaan seuraaville avainsektoreille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viestintä ja markkinointi
seuratoiminta
harrastetoiminta
alueellinen toiminta
kilpailutoiminta
kansainvälinen toiminta
erotuomari- ja tarkkailu- ja toimitsijatoiminta
valmennus, koulutus ja lajikehitys
maajoukkuetoiminta
kurinpito
palkitseminen

Talous
Vuoden 2021 talousarviossa liiton toiminnan henkilöstökulut ovat 382.200,00 euroa ja muut kulut
517.700,00 euroa. Toiminnan tuotot koostuvat osallistumismaksuista, lisenssituotoista, ja
valtionavustuksesta, yhteensä 967.550,00 euroa. Vuoden 2021 tulos on arvioitu 50.350,00 euroa
alijäämäiseksi.
Haettava liikunnan ja urheilun valtionavustus kattaa 24.6 % liiton kuluista, ja se kohdentuu lajin
perustoimintojen edellyttämän asiantuntemuksen ja jäsenten välittömän tuen ylläpitoon, kattaen 65
% liiton henkilöstökuluista.
Ringeten aiempien vuosien tulos on ollut ylijäämäinen, joista kertynyttä rahoituspuskuria aletaan
hallitusti purkamaan. Kertyneitä tuottoja käytetään seuratoiminnan kehittämiseen ja toiminnan
laajentamiseen tulevina vuosina. Painopisteenä on matalan kynnyksen harrasteliikunta kaikille
ikäluokille. Erityinen huomio kiinnitetään nuorten osallistamiseen ringeten kehittämiseen ja teiniiän drop out -ilmiön vähentämiseen.
Tulevan toimintavuoden talousarviossa on huomioitu henkilöstökuluja lisäävänä viestintä- ja
markkinointipäällikön palkkaus, sekä lajin markkinointitoimenpiteisiin liittyvät toimintakulut.
Samoin liiton alaisten sarjojen erotuomaripalkkioiden maksatuksen keskittäminen lisää volyymia
osallistumismaksuissa ja vastaavasti työkorvauksissa.
Lisäksi vuonna 2021 aloitetaan valmistautuminen ringeten vuoden 2022
maailmanmestaruuskisojen järjestämiseen, joka huomioitu merkittävänä lisäyksenä muissa
toimintakuluissa. Maajoukkuetoimintaan liittyen on päädytty poistamaan ringeten naisten
maajoukkueen osallistumisomavastuut. Tällä toimenpiteellä tuetaan Suomea kansainvälisesti
edustavien maajoukkueurheilijoiden yhdenvertaisuutta ja kannustetaan henkilökohtaiseen
kehittymiseen lajin huipulle.
Aiempina vuosina kertyneitä varoja kohdennetaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös
liiton uuden strategian toimeenpanoon siten, että liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuullisuus
näkyy entistä selkeämmin liiton käytännön toiminnassa. Yhteistyökumppanuuksia haetaan
samanhenkisten toimijoiden kesken tulevina vuosina, ja liiton omaa varainhankintaa tehostetaan
kumppanuuksiin tukeutuen.
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Viestintä ja markkinointi
Uuden strategian yksi painopiste on viestintä ja lajikuvan kirkastaminen. Tavoitteena on, että
ringetteviestintä tavoittaa kohderyhmänsä sisäisesti ja ulkoisesti, ja että viestintä on ammattimaista
ja hyvin verkostoitunutta.
Tavoite
• Liiton viestintävastaava on alan ammattilainen
• Ringeten kirkastettu lajikuva näkyy kaikessa toiminnassa
• Lajin näkyvyyden ja tunnettuuden parantaminen
• Viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti, suunnitelmallisesti, ammattimaisesti
• Liiton viestintävastaava tuntee valtamedioiden avainhenkilöstön
• Jokaisella kaudella pidetään valtakunnallinen erityistapahtuma medialle
Keinot
• Viestintä- ja markkinointipäällikön rekrytointi ja perehdyttäminen
• Viestintäsuunnitelman tekeminen
• Lajin ja pääsarjojen brändityön aloittaminen
• Panostaminen pääsarjojen viestintään
• Sosiaalisen median laajempi ja laadukkaampi hyödyntäminen
• Ringettelehden ja seurapostin, sekä liiton tapahtumien, kuten palkintogaala, uudistaminen
• Lajien kokeilutapahtumien systemaattinen järjestäminen
• Ringetteviikon ja muiden lajimarkkinointikampanjoiden järjestäminen yhdessä seurojen
kanssa

Vastuullisen toiminnan varmistaminen
Suomen Ringetteliitto ry on sitoutunut urheilun yhteiseen vastuullisuusohjelmaan sekä sen
perustana oleviin reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Liitto on ajantasaistanut kaikki keskeiset
sääntönsä ja ohjeensa vuoden 2020 loppuun mennessä.
Päivitetyt Ringeten Reilu Peli -periaatteet toimivat jatkossa ringeten vastuullisuusohjeena. Vuoden
2021 päätavoitteena on urheilun vastuullisuusohjelman jalkauttaminen yhdessä seurojen kanssa.
Liiton päivitetystä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta on valittu toimenpiteet vuodelle
2021.
Jäsenistön osallistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa toimintaan sekä sen kehittämiseen
varmistetaan monin keinoin, muun muassa vuonna 2021 käynnistyvien uusien työryhmien ja
verkostojen avulla.
Tavoitteet
• Hyvän hallinnon edistäminen
• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
• Turvallisen toimintaympäristön varmistaminen
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Keinot
•
Edistetään vastuullisuutta Tähtiseuraohjelman avulla
•
Ylläpidetään ja kehitetään ringeten Reilu Peliä ja sen käytäntöön vientiä yhdessä seurojen
ja harrastajien kanssa
•
Mahdollistetaan jäsenien vaikuttaminen toimintaan työryhmien, verkostojen ja
seuratapaamisten kautta.
•
Osallistetaan nuoret vaikuttamaan lajin toimintaan liitto- ja seuratasolla
•
Laaditaan liiton kilpailumanipulaatio-ohje
•
Tilastoidaan vuosittain sukupuolijakauma luottamus- ja muissa toimihenkilörooleissa
•
Jatketaan Valmentaa kuin nainen ja Johtaa kuin nainen -hankkeissa mukanaoloa
•
Ylläpidetään ringeten tukirahastoa vähävaraisten harrastusmaksujen tukemiseksi
•
Tuetaan seuroja järjestämään ringeten harrastustoimintaa kaikenikäisille
•
Tuetaan seuroja järjestämään ringeten harrastustoimintaa kaikille sukupuolille
•
Huomioidaan saavutettavuusdirektiivin vaatimukset verkkosivuja uudistettaessa
•
Tuetaan seuroja turvallisen toimintaympäristön ja häirintävapaan urheilun varmistamisessa
koulutusten ja seurakäyntien avulla
•
Hyödynnetään Väestöliiton ja Suekin työkaluja (mm. Et ole yksin - ja ILMO-palvelua)
•
Otetaan käyttöön urheiluyhteisön yhteinen Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus
•
Lasten peleissä on käytössä Reilu Peli -tunnustus
•
Tarjotaan seuroille tukea sovittelumenettelyssä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi

Kuva: Andre Vandal
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