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YLEISKATSAUS 
 
Suomen Ringetteliitto ry (SRiL) aktivoi toimintansa vuoden 2020 alussa. Liitolla ei ollut toimintaa sen 
jälkeen, kun ringette yhdistettiin kaukalopalloon perustamalla Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto 
ry (SKRL). Ennakoiva aktivointi osoittautui välttämättömäksi, kun SKRL:n liittokokous päätti 
6.6.2020 purkaa yhdistyksen 31.12.2021. 

 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliittoon yhdistämisestä huolimatta Suomen Ringetteliitto ry:tä ei 
ollut lakkautettu, mikä loi edellytykset liiton uudelleenaktivointiin. Ringetteliiton jäsenistö oli siirtynyt 
SKRL:ään aiemman kaltaisilla jäsenoikeuksilla ja -velvollisuuksilla. Liiton toiminnan aktivointi tarjosi 
mahdollisuuden toteuttaa vastaava menettely toisin päin. 

 
Seitsemän vuoden tauon jälkeen liitolla oli tarve päivittää tärkeimmät säännöt sekä varmistaa 
jäsenten, toimintojen, henkilöstön ja varallisuuden kitkaton siirto SKRL:stä. Tämä edellytti mittavan 
määrän toimenpiteitä sekä liittohallitukselta että väliaikaiselta toiminnanjohtajalta. Tätä tarkoitusta 
varten SRiL:lle valittiin liittohallitus, joka kokoontui vuoden 2020 aikana 18 kertaa. Pääosa 
kokouksista toteutettiin etänä koronaviruspandemian johdosta. 

 
Suomen Ringetteliiton tavoitteena oli käynnistää kilpailukausi 2020-2021 siten, että kaikki toiminnat, 
mukaan lukien taloudenhoito voitaisiin toimeenpanna itsenäisesti. SKRL:ään jäivät 
henkilöstökustannusten ohella osa niistä hallinnon toimista, joissa palvelujen siirto olisi sopimus- tai 
muista syistä tarkoituksenmukaista toimeenpanna asteittain. Järjestely osoittautui onnistuneeksi 
liiton luottamushenkilöiden sekä henkilökunnan yhteistyön ja aktiivisuuden ansiosta. 

 
Suomen Ringetteliitto päivitti toimintasääntönsä, jotka hyväksyttiin kevätkokouksessa 6.6.2020 ja 
vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 2.9.2020 ennen syyskokousta. Muut säännöt ja ohjeet 
otettiin vähimmäismuutoksilla käyttöön SKRL:n säännöistä ja ohjeista. Syksyllä päivitettiin ne 
säännöt, jotka olivat liikunnan ja urheilun valtionavun perusteiden puolesta välttämättömiä. Muut 
tarvittavat sääntömuutokset käynnistettiin tehtäväksi kilpailukauden aikana. 

 
Liittohallitus laati liitolle strategian, jonka toimeenpanon aikatauluksi asetettiin vuodet 2021-2024. 
Strategia vaiheistettiin neljään osaan, jotka olivat ”Uusi alku”, ”Sitoutuminen”, ”Kumppanuus” ja 
”Laajennus”. Uudella alulla tarkoitettiin niitä toimia, joilla liiton itsenäinen toiminta voitaisiin 
vakiinnuttaa. Sitoutuminen merkitsi jäsenkentän aktivoitumista strategian onnistumisen 
edellyttämällä tavalla. Näiden kahden vaiheen onnistuminen loisi edellytykset liiton yhteistoiminnan 
ja varainhankinnan kehittämiselle. Neljäntenä vaiheena seuraisi toimet, joilla ringeten harrastamisen 
mahdollisuudet kasvaisivat olennaisesti. 

 
Strategian perustana käytettiin jo SKRL:n aikana käynnistettyjä strategisia tilannearvioita, arvioihin 
liittyviä opinnäytteitä ja avainhenkilöstökyselyjä. Strategiaan liittyen määritettiin visio ja arvot sekä 
tavoitteet vuotuisine alatavoitteineen. Liiton syyskokous vahvisti strategian ja valitsi sääntöjen 
edellyttämällä tavalla uusiutuvan liittohallituksen. Poikkeuksena sääntöihin puolet valitun hallituksen 
jäsenistä ovat erovuoroisia vuoden 2021 syyskokouksessa. 

 
Kilpailukausi 2020-2021 käynnistettiin suunnitellulla tavalla. Jäsenistön siirto ja uusien 
ringettelisenssien lunastaminen itsenäiseltä liitolta onnistuivat erinomaisesti. 

 
Tarvittavat toimielimet käynnistivät toimintansa ja ringetteleirejä kyettiin toimeenpanemaan 
koronapandemian asettamat rajoitteet huomioon ottaen. Kilpailukausi käynnistettiin kaikilla tasoilla, 
eikä lisenssien määrään tullut olennaista pudotusta aikaisempaan. Suurin vähennys tapahtui 
ringette- ja luistelukouluissa, mikä vastasi myös muiden vertailukelpoisten lajien tilannetta. 
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Koronapandemian toisen aallon seurauksena harrastetoiminnan rajoituksia jouduttiin ottamaan 
uudelleen käyttöön, erityisesti eteläisessä Suomessa. Liitto pyrki samoihin käytäntöihin kuin muut 
vertailukelposet lajit ja osallistui aktiivisesti tähän liittyvään viestintään, vuoropuheluun ja lajin 
edunvalvontaan. Näiden osana otettiin käyttöön pääsarjojen sarjalisenssisopimukset, joihin 
tukeutuen ringeten pääsarjat tulivat rinnastetuksi vertailukelpoisiin kilpaurheilulajeihin. 
 
Erityisen tärkeäksi tämä osoittautui loppuvuodesta 2020, jolloin ringeten pääsarjojen 
jatkamismahdollisuudet olivat keskusteluissa. Edunvalvontatyö osoittautui tärkeäksi ja siihen 
liittyvän liiton sisäisen vuoropuhelun kehittäminen välttämättömäksi. Pääsarjoja päästiin jatkamaan 
yhden kunnan poikkeusmenettelyä lukuun ottamatta. Jatko edellytti kuitenkin järjestelyjä, 
joustavuutta ja yhteistyökykyä kaikilta toimijoilta. 
 
Kokonaisuutena Suomen Ringetteliitto ry:n toiminnan käynnistäminen oli erinomainen esimerkki 
hyvästä suunnittelusta, tehokkaasta toimeenpanosta, ennakoivasta tiedon jakamisesta jäsenistölle, 
avainhenkilöstön sitoutumisesta muutokseen ja etätyöskentelyn tarjoamasta tehokkuudesta. Se, 
että toiminnan käynnistäminen tehtiin rinnakkain SKRL:n purkamisen kanssa ja erityisesti hyvin 
poikkeuksellisissa oloissa keskellä koronaviruspandemiaa, on osoitus lajin parissa vaikuttavien 
ihmisten sitoutumisesta, tahdosta onnistua ja kyvystä toimeenpanna merkittäviä muutoksia. Nämä 
seikat luovat uskoa sille, että Suomen Ringetteliitto ry pystyy jatkossa – itsenäisenä lajiliittona – 
löytämään uudelleen ringeten kasvu-uran ja saamaan lajille sekä sen harrastajille heidän 
ansaitsemansa arvostuksen. Huippu-urheilijoista lapsia ja nuoria liikuttaviin vapaaehtoisiin. 
 
 
Suomen Ringetteliitto ry 
 
Liittohallitus 
 
  



 
 

6 
 
 

LUKIJALLE 
 
Tämä Suomen Ringetteliitto ry:n vuosikertomus raportoi ringeten lajitoimintojen kokonaisuuden 
toimintavuodelta 2020. Toimintavuoden aikana toteutetun Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto 
ry:n purkautumisen johdosta 1.7. alkaen toteutetut lajitoiminnot ovat siirtyneet asteittain Suomen 
Kaukalopalloliitto ry:lle ja Suomen Ringetteliitto ry:lle.  
 
Yhdistyksen organisaation ja talouden näkökulmasta tässä vuosikertomuksessa käsitellään Suomen 
Ringetteliittoa itsenäisenä toimijana. Kokonaisuutena valvontavastuu toimintavuoden kaukalopallon 
ja ringeten lajitoiminnoista sekä yhdistyksen purkautumiseen liittyvistä toimenpiteistä on kuulunut 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:lle. Näin ollen toivomme lukijan tutustuvan myös Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n vuosikertomukseen erityisesti yhdistysten organisaatioiden ja 
talouden osalta.  
 
 

HARRASTELIIKUNTA 
 
MiniGames -harrasteturnauksessa ennätysmäärä joukkueita ja pelaajia 
  
Vantaalla Tikkurilassa pelattiin Tie Huipulle -tapahtuman yhteydessä 25.-26.1.2020 rennon hauskat 
MiniGames -turnaukset. Pelit pelattiin musiikin soidessa, kaukalon päädyissä 3-3 pienpeleinä. 
Valmentajia ei näissä karkeloissa tarvittu ja joukkueet oli itse koottu omista seurakavereista tai 
kavereista eri ringetteseuroista. 
 
Joukkueet olivat keksineet itselleen hassun hauskat nimet ja myös peliasuja oli tuunattu. 
Turnauksessa soitettavaa musiikkia oli jokainen joukkue voinut käydä lisäämässä etukäteen 
turnauksen omaan Spotify -listaan. Turnauksessa oli kaksi sarjaa: C- ja B-ikäiset sekä D-ikäiset. 
Molempiin turnauksiin osallistui 10 joukkuetta, mikä oli kaikkien aikojen ennätysmäärä joukkueita. 
Pelaajia oli kaiken kaikkiaan lähes 150.  Kolmen parhaan joukkueen lisäksi palkittiin hauskin 
joukkuenimi ja paras peliasu.  
 
Tämän pienpeleinä toteutettavan turnauksen tavoite on tarjota 12-18 -vuotiaille nuorille 
kustannuksiltaan edullinen harrastetapahtuma, johon on helppo osallistua pienellä joukkueella. 
Nuoret kokoavat itse joukkueet, jotka voivat koostua myös eri seurojen pelaajista. Turnaukseen 
voivat osallistua myös nuoret, jotka eivät enää ole varsinaisessa kilpailutoiminnassa mukana. 
Tällaisella rennolla ja hauskalla, kevyesti toteutetulla, kaverien kanssa yhdessä pelattavalla 
turnauksella on siis jatkossakin kysyntää. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    Kuva: Minigames (Suvi Huttunen)  
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Taitokisoissa mitataan omia ringettetaitoja - osallistujia 13 eri seurasta 
 
Tie Huipulle -tapahtuman yhteydessä järjestettiin jo kymmenettä kertaa ringeten Show Your Skills -

taitokisat 25.1.2020.  Henkilökohtaisten ringettetaitojen opetteleminen on yksi tärkeä osa-alue 

ringettepelaajan ja -maalivahdin polulla. Liiton Show Your Skills -taitokisojen taitotestit ovat oiva 

tapa edistää ja seurata omien lajitaitojen kehittymistä mielekkäällä tavalla.  

 

Kilpailusarjoja oli neljä:  

• 06-07 syntyneet kenttäpelaajat  

• 06-07 syntyneet maalivahdit  

• 08-09 syntyneet kenttäpelaajat  

• 08-09 syntyneet maalivahdit  

 

Mukana taitoja testaamassa oli kahdeksan maalivahtia ja 51 kenttäpelaajaa 13 eri seurasta. Taitoja 

mitattiin kenttäpelaajien laukaisu- ja syöttötarkkuudessa sekä luistelutaidoissa ja maalivahtien 

luistelussa ja avausheitoissa. 

 

Taitokisojen tavoite on tarjota perinteisten joukkuetapahtuminen lisäksi junioripelaajille tapahtuma, 

johon voi osallistua yksilönä. Tämä monipuolistaa lajin tarjontaa niille pelaajille, jotka haluavat 

panostaa omien henkilökohtaisten taitojen seuraamiseen ja kehittämiseen. Kisoissa kenttäpelaajat 

ja maalivahdit saavat palautetta taitotestien perusteella henkilökohtaisista ringettetaidoistaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kuva: Taitokisat (Timo Kupiainen) 

 
 
 

 
Liitto mukana Nuorten Akatemian Sporttitetissä 
 
Liitto jatkoi yhteistyötä Nuorten Akatemian kanssa osallistumalla Sporttitetti -hankkeeseen. Vuoden 
aikana kolme nuorta ringeten harrastajaa tutustui liiton toimintaan TET-harjoittelujakson aikana.   
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Lajimarkkinointia vauhditettiin ringetteviikkokampanjalla yhdeksättä kertaa 
 
Ringetteseurat järjestivät vuoden aikana useita ringeten esittely- ja kokeilutapahtumia omilla 
paikkakunnillaan. Tavoitteena oli ringeten näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen sekä uusien 
harrastajien saaminen seuraan. Liitto tuki seurojen lajinlevitystyötä materiaali- ja välinetuilla. Seuroja 
kannustettiin muun muassa järjestämään ringeten esittelytunteja paikallisille alakouluille sekä 
kokeilukertoja kaveripäivä-teemalla seuroissa mukana olevien lasten ja aikuisten kavereille. 
Tapahtumat painottuivat ringetteviikolle.  
 
Ringeten valtakunnallinen markkinointikampanja, Ringetteviikko järjestettiin yhdeksättä kertaa 25.1. 
- 2.2.2020. Ringetteseurat järjestivät 49 eri tapahtumaa ringetteviikolla. Kampanjan tavoitteena oli 
markkinoida lajia kaikenikäisille ihmisille.  
 
Ringetteviikolla seurat järjestivät oman seuran henkeä ja yhteisöllisyyttä kasvattavia tapahtumia 
omille harrastajilleen. Seuroja kannustettiin olemaan yhteydessä myös seuran entisiin pelaajiin ja 
järjestämään heille toimintaa esim. kutsumalla heidät seuraamaan seuran edustusjoukkueen peliä. 
Tavoitteena on tarjota entisille pelaajille mahdollisuutta palata takaisin lajin pariin joko harrastajaksi 
tai seuratoimijaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kuva: Luisteluopetusta Ringetteviikolla (Hannu Kauremaa) 

 
 
Ringetteä esiteltiin kouluissa ja tapahtumissa  
 
Ringetteä esiteltiin 20.2.2020 Kontulan tekojäällä Helsingin kaupungin organisoimassa Jääkaruselli -
tapahtumassa. Tapahtumaa oli järjestämässä Helsinki Ringette yhdessä liiton kanssa ja siihen 
osallistui noin 500 henkilöä. 
 
Ringetteseurat ovat tukeneet koulupäivän liikunnallistamista ja valtakunnallista Liikkuva koulu -
ohjelmaa jo useana vuotena. Seurat järjestivät ringeten lajiesittelytapahtumia kouluille ja 
päiväkodeille. Tapahtumien tavoitteena oli tarjota koululaisille mahdollisuus kokeilla ringetteä, saada 
seuraan lisää harrastajia sekä saada ringette mukaan koulun liikuntatunneille.  Tapahtumien 
yhteydessä koululaisille ja opettajille jaettiin tietoa paikallisen seuran toiminnasta ja kouluille 
lahjoitettiin ringeten välinepaketti (10 ringettemailaa ja 10 ringetterengasta). Mailavalmistaja Ring-
Jetin ja liiton yhteistyösopimus mahdollisti kouluille lahjoitetut mailat.  
 
 
  



 
 

9 
 
 

Ringettekoulujen käyttöön uusi Taitopassi 
 
Seurojen yksi tärkeimmistä toiminnoista on järjestää lasten ringettekoulutoimintaa. Se tarjoaa 
paikkakunnan lapsille edullisen ja helpon tavan aloittaa uusi matalan kynnyksen harrastus. 
Ringettekoulun päätavoitteena on opettaa lapsille luistelua ja ringeten alkeita leikin avulla. 
Koronatilanteen vuoksi ringettekoululaisten perinteisiä alueellisia päätösturnauksia ei pystytty 
toimintavuonna järjestämään. 
 
Kiekko-Espoo ja Ringette Walapais laajensivat seuransa ringettekoulutoimintaa ja järjestivät 
luistelukoulun myös 10-16 -vuotiaille nuorille tytöille. 
 
Liitto tuki seuroja ringettekoulujen markkinoinnissa yleisillä sähköisillä materiaaleilla sekä valmiilla 
ilmaisilla seurakohtaisilla ringettekoulumainoksilla. Lisäksi ringettekouluille tarjottiin käyttöön myös 
ilmainen lasten Ringettepassi. Passiin koululaiset keräsivät ringettekoulun osallistumiskertoja. Passin 
avulla lapset pystyivät seuraamaan myös omaa liikuntamääräänsä. 
 
Uutena materiaalia ringettekoulujen käyttöön tehtiin Taitopassi, johon lapset saivat tarran 
suorittaessaan uuden taidon. Passit kannustivat lapsia osallistumaan ringettekouluun ja 
opettelemaan uusia taitoja. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kuva: Taitopassi  

 
 

Ringetteleiri tarjosi mahdollisuuden mukavaan kesäharjoitteluun 
 
Kisakallion Urheiluopistolla järjestettiin koronan takia vain toinen liiton perinteisistä kesäleireistä 
elokuussa. Leireille osallistui 24 lasta eri ringetteseuroista. Leirien suunnittelusta ja käytännön 
toteutuksesta vastasi neljä leiriohjaajaa. Kesäleirien ohjelmaan kuului jää- ja oheisharjoittelun lisäksi 
monipuolista muuta liikuntaa sekä hauskaa iltaohjelmaa ja viimeisen leiripäivän leiripelit. 
 
 

Aikuisten ja nuorten harrasteringeten tuotteistaminen 
 
Keväällä järjestettiin aikuisten harrastetoiminnasta kiinnostuneille seuroille kolme aikuisten luistelu- 

ja ringettekoulun tuotteistamiseen liittyvää verkkotyöpajaa (7.4., 5.5. ja 2.6.). Työpajojen 

inspiroimana aloitettiin Harrasteoppaan sekä aikuisten ja nuorten harrasteurheilun tuntimallien 

työstö yhdessä seurojen kanssa. 
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KILPAILUTOIMINTA 

 

Liiton alaiset sarjat ja turnaukset 
 
Naisten SM-sarja 
 
Kaudella 2019-2020 naisten kilpailutoiminta aloitettiin uudella kilpailujärjestelmällä, jota oli valmisteltu 
kaudella 2017-2018 ja päätökset asiasta oli tehty syksyllä 2018. Tarkoituksena oli taata osallistuville 
joukkueille mahdollisimman tasaisia otteluita koko kauden ajalle eri tasojärjestelyin.  
 
SM-runkosarjaan nousi edelliskauden perusteella Helsinki Ringette. Paikkansa SM-runkosarjaan 
vahvisti kaikki joukkueet, joten kaudella 2019-2020 pelattiin kahdeksan joukkueen naisten SM-
runkosarja, jonka jälkeen sarjan kaksi heikointa (Luvian Kiekko –82 ja Hyvinkää Ringette) jatkoivat 
pelejä naisten Ykkössarjan alkusarjan kolmen parhaan joukkueen (Jääurheiluseura Haukat, Ilves ja 
Blue Rings) kanssa SM alemmassa jatkosarjassa. SM-runkosarjan kuusi parasta jatkoivat kautta SM 
ylemmässä jatkosarjassa. 
 
Koronaepidemia päätti sarjat keväällä 2020 välierien kynnyksellä. Kilpailutoiminnan kuvauksen 
mukaisesti naisten SM-sarjan mestaruus olisi ratkaistu välierien kautta finaaliin päässeiden 
joukkueiden kesken paras viidestä ottelusarjalla. Koska välierien ja finaaleiden pelaaminen muuttui 
mahdottomaksi, joutui kilpailunjärjestäjä uuden tilanteen eteen. Kaukalopallo- ja Ringetteliitossa 
päätettiin kilpailutoiminnan kuvaukseen kirjatun ”kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin” 
perusteella jakaa mitalit ja mestaruus. Tehdyn päätöksen perusteella kauden 2019-2020 kirkkaimmat 
mitalit sai kaulaansa sekä SM-runkosarjan että SM ylemmän jatkosarjan voittaja Nokian Urheilijat. 
Hopeaa sai Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese, joka oli lähdössä välieriin sarjasijoitukselta 2. 
Pronssimitalit luovutettiin Espoon Kiekkoseuralle, jonka sarjasijoitus SM-sarjan ylemmässä 
jatkosarjassa oli 3. SM alemmassa jatkosarjassa pudotus play off –ottelut jäivät niin ikään pelaamatta. 
Alemman jatkosarjan sijoitusten perusteella SM-runkosarjapaikka tarjottiin kaudelle 2020-2021 Blue 
Ringsille ja Hyvinkää Ringetelle. Hyvinkää Ringette jätti vahvistamatta paikkansa ja niin SM-
runkosarjaan nousi kaudelle 2020-2021 alemman jatkosarjan sijalla 3 ollut Ilves. 
 
SM sarjan sijoitukset keväällä 2020 ylemmän jatkosarjan sijoitusten mukaisesti: 

1. Nokian Urheilijat 
2. Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese 
3. Espoon Kiekkoseura 
4. Lahti Ringette 
5. Helsinki Ringette 
6. Raision Nuorisokiekko  

 
SM alemman jatkosarjan sijoitukset keväällä 2020: 

1. Blue Rings, Tuusula 
2. Hyvinkää Ringette 
3. Ilves, Tampere 
4. Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää 
5. Luvian Kiekko -82 

 
 
Naisten Ykkössarja 
 
Ringeten naisten Ykkössarjan alkusarjaan osallistui kaudella 2019-2020 kahdeksan joukkueetta. 
Alkusarjan perusteella SM alempaan jatkosarjaan nousivat Jääurheiluseura Haukat Järvenpäästä, 
Ilves Tampereelta ja Blue Rings Tuusulasta. Ykkössarjaan jäi viisi joukkuetta. Sarja päättyi 
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koronaepidemian vuoksi juuri ennen välieriä. Sarjasijoitukset kirjattiin Ykkössarjan sijoitusten 
mukaisesti: 
 

1. VG-62, Naantali 
2. Espoon Kiekkoseura 
3. Rauman Lukko 

4. Nokian Urheilijat 

5. Nurmijärvi Seven Ringettes 

 
Kaudelle 2020-2021 sarjaan ilmoittautui kahdeksan (8) joukkuetta. 
 
 
B-nuoret 
 
B-nuorten SM-sarjaan osallistui neljätoista (14) joukkuetta. Sarjassa pelattiin kaksi kaksinkertaista 
SM-karsintalohkoa ja sen jälkeen seitsemän joukkueen kaksinkertainen SM-sarja sekä seitsemän 
joukkueen kaksinkertainen Ykkössarja. 
 
B-nuorten SM-sarjan voittajaksi kirjattiin sarjataulukon perusteella Helsinki Ringette ja Ykkössarjan 
voittajaksi niin ikään sarjataulukon perusteella Nokian Urheilijat, sillä koronarajoitusten vuoksi 
näissäkään sarjoissa ei päästy pelaamaan play off –otteluita. 
 
B-nuorten SM-sarja 

1. Helsinki Ringette  
2. Jyske-Lukko (yhdistelmäjoukkue) 
3. VG-62, Naantali  
4. Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää  
5. Lahti Ringette 
6. Ilves, Tampere 
7. Nurmijärvi Seven Ringettes 

 
B-nuorten Ykkössarja 

1. Nokian Urheilijat 

2. Blue Rings, Tuusula 
3. Forssan Palloseuran Juniorit  
4. Espoon Kiekkoseura  
5. Hyvinkää Ringette 
6. Kangasniemen Palloilijat -51 
7. RJK (yhdistelmäjoukkue Jää-Kotkat, Uusikaupunki-Raision Nuorisokiekko) 

 
 
C-nuorten SM-turnaus 
 
C-nuorten SM-turnaus jouduttiin perumaan keväältä 2020 koronapandemian jyllätessä.  
 
 
C-nuorten CSarja 
 
Kaudella 2019-2020 CSarjaan osallistui 18 joukkuetta. Sarjassa pelattiin kaksi alkulohkoa ja niiden 
jälkeen sijoitusten mukaisesti C-nuorten Ylempi jatkosarja ja Alempi jatkosarja. Koronarajoitusten 
iskiessä päälle kummassakin sarjassa oli muutamia otteluita pelaamatta. Sarjasijoitukset päätettiin 
kuitenkin jakaa sen hetkisten sarjataulukoiden perusteella. 
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RINGETEN HUIPPU-URHEILU 
  
Huippu-urheilun toimiala käsittää ringeten osalta Tie Huipulle –ohjelman, jonka ensisijaisena 
tarkoituksena on pelaajien ja valmennusosaamisen kehittäminen. Toimiala sisältää myös 
valmentajakoulutuksen ja urheiluakatemiatoiminnan maajoukkuetoimintojen lisäksi.  
  
  

Maajoukkuetoiminta 
  
Naisten ja nuorten maajoukkueiden osalta toiminta tapahtuu kahden vuoden sykleissä nivoutuen 
kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin, jossa MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein.  
  
Vuosi 2020 oli välivuosi MM-kisojen osalta ja tästä syystä suunniteltu toimintakin olisi ollut leiritysten 
osalta kevyempää. Koronapandemia ja Kansainvälisen Ringetteliiton päätös siirtää seuraavat MM-
kisat vuoteen 2022 aiheuttivat maajoukkuetoimintojen muokkaamisen, jotta voitiin turvata sarjojen 
pelaaminen mahdollisimman turvallisesti. Kevään leirit peruttiin ja ryhmien tapaamisia toteutettiin 
etänä vuoden aikana.  
  
Sekä naisten että U21 nuorten maajoukkueryhmät kokoontuivat kaksi kertaa vuoden aikana 
fyysisen testauksen ja uuden MM-kisaprojektin aloituksen merkeissä: elokuussa Kisakallion 
Urheiluopistolla ja marraskuussa etänä. U21 ryhmä osallistui myös tammikuussa pidettyn Tie 
Huipulle -tapahtuman Nuorten turnaukseen yhdessä U18 ryhmän kanssa. Näiden tapahtumien 
lisäksi valmentajat olivat yhteyksissä pelaajiin henkilökohtaisesti. Naisten ryhmässä oli mukana 25 
pelaajaa ja U21 nuorten ryhmässä 30 pelaajaa. 
  
Molempien maajoukkueiden valmennuksissa tapahtui paljon vaihtuvuutta. Huhtikuussa naisten 
maajoukkueen päävalmentajaksi valittiin Pasi Kataja ja valmennusryhmään nimettiin mukaan 
Marjukka Virta, Eevi Kaasinen ja Aura Lehtonen. U21 nuorten päävalmentajaksi valittiin 
maaliskuussa Nina Sundell ja valmennusryhmään kevään aikana nimettiin Riikka Vainio sekä Petra 
Ojaranta. Nyt valmennusryhmiin mukaan nimetyt naiset omaavat vahvan peliuran niin SM-sarjassa 
kuin maajoukkueessakin.  
  
Koronapandemia muutti myös U18 juniorimaajoukkuetoimintaa. Ryhmä leireili vuoden aikana kolme 
kertaa, Vantaalla tammikuussa, Kisakalliossa elokuussa sekä etänä marraskuussa. Kaikkiaan 
toimintaan osallistui n. 60 vuosina 2003 ja 2004 syntynyttä pelaajaa. Valmennusryhmään kuului 
kaikkiaan 8 valmentajaa ja toimintaa koordinoi ringeten valmennuspäällikkö Matti Virtanen. 
  
U18 toiminnan puitteissa järjestetään myös vanhemman C-ikäluokan pelaajille tarkoitettu Timanttileiri, 
joka aloittaa pelaajan maajoukkuepolun. Pelaajat tulevat tälle leirille seurojen esitysten pohjalta. 
Vuonna 2005 syntyneiden Timanttileiri pystyttiin pitämään Kisakallion Urheiluopistolla elokuussa ja 
sille osallistui seurojen esittäminä 59 nuorta pelaajaa. 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

       Kuva: U21 (Andre Vandal) 
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MUU TOIMINTA 
  
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 
  
Toiminnassa keskityttiin ringettevalmentajille suunnattujen tasokoulutusten sekä niitä täydentävien 
lajin teemakoulutusten ja seminaarien järjestämiseen ja kehittämiseen.  
  
I-tason valmentajakoulutus pidettiin Kisakallion urheiluopistolla 18.9.-15.11.2020. Koulutus sisälsi 
kolme lähijaksoa sekä oppimistehtäviä. Koulutukseen osallistui 11 valmentajaa seitsemästä eri 
seurasta. 
  
Koronapandemian siivittämänä järjestettiin syksyllä Itä-Suomen alueella pilottina I-tason 
valmentajakoulutus, jossa lähiopetusta korvattiin verkkotapaamisilla. Tarkoituksena oli pitää kaksi 
lähipäivää ja viisi verkkotapaamista aikavälillä elokuu – joulukuu 2020. Mukaan lähti 14 valmentajaa 
viidestä eri seurasta. Koronarajoitusten vuoksi toinen lähipäivä jouduttiin kuitenkin siirtämään 
kevääseen 2021. Toimintatapana koulutus osoittautui kuitenkin toimivaksi, joten pilotista saadut 
kokemukset kannustavat toimintatavan käyttöä laajemminkin koulutustoiminnassa tulevaisuudessa. 
  
Kauden 2019-2020 II-tason valmentajakoulutus päättyi tammikuussa 2020. Vahvasti aikaisempien 
vuosien kokemuksiin ja osallistujamääriin pohjautuen päätettiin, että II-tason koulutuksia aletaan 
järjestämään joka toinen kausi. Näin seuraava koulutus alkaa keväällä 2021. 
  
III-tason valmentajakoulutus valmistauduttiin järjestämään elokuusta 2020 alkaen. Koska kesän 
aikana ilmoittautuneita jättäytyi kuitenkin jo alun perinkin pienestä ryhmästä muutama pois, päätettiin 
koulutusta siirtää keväälle 2021. 
  
Ringeten teemakoulutuksia tarjottiin seuroille webinaarien muodossa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi 
ringettekoulun ohjaajakoulutukset ja maajoukkuevalmentajien organisoima Tie Huipulle -webinaari. 
Verkkokoulutuksia pidettiin kaikkiaan neljä kappaletta ja näihin osallistui yhteensä 75 henkilöä. 
  
Kaikkiaan liiton järjestämiin eri koulutuksiin osallistui yhteensä 100 henkilöä. Kouluttajina toimivat 
Matti Virtanen, Merja Markkanen, Anu Pitkänen ja Jenni Korhonen. 
  
  

Urheiluakatemia- ja Yläkoululeiritoiminta 
  
Opiskelun ja ringeten harjoittelun yhdistämistä tarjottiin useilla paikkakunnilla Suomessa; Tampereen 
seudulla, Turun seudulla, Forssassa, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä ja 
Helsingissä. Toiminta oli paikallisten seurojen organisoimaa. Kaikilla paikkakunnilla pelaajat saivat 1-
3 kertaa viikossa ringettevalmennusta jää- ja fyysisten harjoituksien muodossa, joissa painopisteenä 
olivat henkilökohtaisen tekniikan, taktiikan ja fysiikan kehittäminen.    
  
Avointa Yläkoululeiritystä tarjottiin kaikille huipulle pyrkiville yläkouluikäisille ringeten pelaajille. 
Leiritys toteutettiin yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa opiston ollessa leirien 
pääjärjestäjä. Leirityksessä yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti ja päivittäisen urheilutoiminnan 
kehittäminen. Leiripäivien sisältöjen painopisteenä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä 
urheilullinen kehittyminen.  
 
Toimintaan kohdistui edellisvuosien mukaisesti paljon kiinnostusta. Kaudelle 2020-2021 mukaan 
ilmoittautui 68 vuosina 2005-2007 syntynyttä nuorta, jotka kaikki pääsivät mukaan leiritykseen. 
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Leirityksen valmentajina toimivat Ira Merivaara Helsingistä, Anniina Tuomola Jyväskylästä, Teija 
Lehtinen Järvenpäästä, Nia Toivonen Lahdesta ja Roosa-Mari Heikkinen Hyvinkäältä.  
 
Liiton yhdyshenkilönä urheiluakatemia- ja yläkoululeiritoiminnassa oli liiton valmennuspäällikkö Matti 
Virtanen. 
 
 

LIITON ALUEELLINEN KILPAILUTOIMINTA 
 
Alueellisesta sarjatoiminnasta vastaavat liiton ringeten alueet (3). Alueiden talous on liitetty osaksi 
liiton taloushallintoa ja on osa liiton kirjanpitoa. Alueiden toiminnasta vastaa aluetyöryhmät. 
 
 

Ringeten Etelä-Suomen alue 
 
Yleistä 
 
Kaudella 2019–2020 Ice Cardien kokonaismäärä E-S alueella oli 1712. Tämä on alhaisin määrä yli 
10 vuoteen Etelä-Suomen alueella. Suurin syy tähän on luonnollisesti keväällä 2020 alkanut 
koronavirusepidemia, jonka takia sarjatoiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa.  
 
Jäsenmäärältään Suomen suurimmat ringetteseurat löytyvät Etelä-Suomen alueelta. Suomen 
suurin ringetteseura on EKS, jolla oli kaudella 2019–2020 383 Ice Cardia. Alueen toiseksi suurin 
seura on Järvenpään Haukat, jolla oli 265 Ice Cardilla, kolmas oli Blue Rings 201 Ice Cardilla.  
 
Suomen suurin ringettekoulu löytyy Espoosta, jossa näkyy palkattujen seuratyöntekijöiden 
määrätietoinen työ toiminnan kasvattamiseksi. Espoon ringettekoulussa viiletti 104 tulevaisuuden 
ringettepeluria. Ringettekoululisenssien määrää verotti rajusti kevään kesken jäänyt kausi, sillä 
ringettekoululaisten turnaus jäi pelaamatta jäähallien sulkeuduttua. 
 
Kaudella 2019–2020 Etelä-Suomen alueella ringetteä harrastettiin 13. seurassa: 
 
Blue Rings ry, Tuusula 
Espoo Kiekkoseura ry 
Heinola Ringette ry 
Helsinki Ringette ry 
Hyvinkää Ringette ry 
Hyvinkää Storm ry 
Jääurheiluseura Haukat ry, Järvenpää 
Lahti Ringette ry 
Shakers Ringette ry, Kerava (toiminta Blue Rings ry alla) 
Nurmijärvi Seven Ringettes ry 
Tuusula Ringette ry (toiminta Blue Rings ry alla) 
Sipoon Lavattomat Ladyt ry 
Ringette Walapais ry, Vantaa 
 
Aluesarjoissa pelasi kaudella 2019–2020 yhteensä 83 joukkuetta, lisäksi alueen seuroilla oli liiton 
sarjoissa 23 joukkuetta. Alueen seuroista osallistui neljä joukkuetta Naisten SM-sarjaan, neljä 
joukkuetta Ykkössarjaan, seitsemän joukkuetta BSM-sarjaan sekä kahdeksan joukkuetta CSarjaan. 
 
Koronavirusepidemian vuoksi C-junioreiden SM-turnausta ei pystytty järjestämään keväällä 2020. 
Turnaus olisi pelattu Malmin jäähallissa Helsinki Ringeten emännöimänä.  
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Aluesarjatoiminta 
 
Aluesarjatoiminnan tavoitteena oli, että aluesarjoissa pelaa yli 80 joukkuetta, ja että kehitämme 
lasten ja nuorten sarjoja (F, E, D). Rohkaisimme seuroja tekemään pienempiä joukkueita 
nuorempiin ikäluokkiin siirtosääntöjen puitteissa. Lisäksi Itä-Suomen alueelta Kangasniemen Pallon 
joukkueet osallistuivat Etelä-Suomen D- ja E-sarjoihin.  
 
Kokonaisjoukkuemäärä aluesarjoissa pysyi samana kuin edellisellä kaudella eli 83 joukkuetta 
osallistui aluesarjoihin. Näistä 69 joukkuetta pelasi juniorisarjoissa. 
 
D-junioreiden aluesarjaan osallistui 15 joukkuetta, Itä-Suomen alueelta KaPa-51 osallistui sarjaan 
kolmatta kertaa. Yksinkertaisen runkosarjan jälkeen joukkueet jaettiin ylempään ja alempaan 
jatkosarjaan. Aluemestaruuden voitti Haukat D-Mustat, Lahti Blue oli toinen ja Blue Rings kolmas. 
Alemman jatkosarjan voitti Blue Rings D-Stars joukkue. 
 
E-ikäluokassa joukkuemäärä pieneni yhdellä ja aluesarjaan osallistui yhteensä 18 joukkuetta. 
Joukkueet pelasivat kahdessa ryhmässä; enemmän pelanneiden (E1) kolminkertaiseen sarjaan 
osallistui kahdeksan joukkuetta. Sarjaa ei saatu pelattua loppuun koronaepidemian vuoksi, 11 
ottelua jäi pelaamatta. Vähemmän pelanneiden (E2) kaksinkertaiseen sarjaan osallistui 10 
joukkuetta, myös Itä-Suomen alueen KaPa-51 osallistui sarjaan. Myös E2 sarjassa jäi 11 ottelua 
pelaamatta. Koska E-ikäluokassa ei ratkota mestaruuksia ei kauden ennenaikaisella loppumisella 
ollut isompaa vaikutusta sarjatoimintaan. 
  
F-junioreissa kokonaisjoukkuemäärä pysyi samana. Enemmän pelanneiden (F1) sarjaan osallistui 
12 joukkuetta ja vähemmän pelanneiden sarjaan samoin 12 joukkuetta. F-junioreiden 
aluesarjaottelut saatiin pelattu yhtä turnausta lukuun ottamatta ennen jäähallien sulkeutumista.   
 
G-junioreiden sarjassa joukkuemäärä kasvoi jälleen yhdellä 12 joukkueeseen.  
 
 
Ringettekoulut 
 
Ringettekoulutoiminnan tavoitteena oli saada toiminta kasvamaan kaikissa alueen seuroissa. 
Tavoittelimme 2% kasvua lisenssimäärässä kannustamalla seuroja ostamaan kaikille 
ringettekoululaisille Ice Cardit. 
 
Tavoitetta ei saavutettu. Jos tarkastellaan vain IceCardien määrää, kaudella 2019–2020 
ringettekoululaisten määrä putosi jälleen dramaattisesti alueen seuroissa. LK Ice Cardien 
kokonaismäärä oli 2020 keväällä 163 kpl, kun se edellisenä keväänä oli 276 kpl:tta. Tämä ei ole 
totuus ringettekoululaisten määrästä, sillä iso osa seuroista ei lunastanut yhtään Ice Cardia, vaikka 
Ringettekouluissa riitti pelaajia. 
 
Ringettekoulun päätöstapahtumien tavoitteena oli pyrkiä järjestämään yhteistyössä seurojen kanssa 
F- ja G-ikäluokissa sekä ringettekoululaisille päätöstapahtumia ja turnauksia. Keväällä 2020 Etelä-
Suomen alueella ei pystytty korona rajoitusten takia järjestämään RK, G- eikä F-junioreiden 
päätösturnauksia. F-junioreiden turnaus piti pelata EKS:n emännöimänä Espoossa, G-junioreiden ja 
Ringettekoulujen turnaus Haukkojen kotiluolassa Järvenpäässä. Tämä on myös iso syy 
ringettekoululaisten Ice Card -määrän putoamiseen, sillä perinteisesti Ice Cardit on hankittu vasta 
turnauksen kynnyksellä. 
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Harrasteringette 
 
Tavoitteena oli tehdä yhteistyötä muiden alueiden kanssa harrastetoiminnan kasvattamiseksi. 
Harrastetoiminnassa tavoiteltiin myös joukkuemäärän kasvua sekä N- että Lady-sarjassa. Lisäksi 
tavoitteena oli saada vireille sekä Nuorten harrastesarjatoiminta että Aidot Ladyt sarjatoiminta 
kaudelle 2020–2021. 
 
Yrityksistä huolimatta kaudella 2020–2021 ei saatu riittävästi joukkueita, jotta Nuorten ja Aidot Lady 
sarjatoiminta olisi saatu aloitettua. Seuroja kannustetaan perustamaan lisää harrastejoukkueita, 
jotta sarjatoiminta saataisiin käyntiin tuleville kausille. 
 
Kaudella 2019–2020 N-sarjassa pelasi kahdeksan ja Lady-sarjassa kuusi joukkuetta eli 
kokonaismäärä putosi yhdellä edelliskauteen verrattuna. Positiivista oli kuitenkin se, että alueelle 
saatiin uusi seura Hyvinkää Storm, joka osallistui naisten N-Harrastesarjaan. 

 

 
Turnaukset 
 
Keväälle 2020 myönnetyt turnaukset jouduttiin kaikki peruuttamaan jäähallien sulkeuduttua 
maaliskuussa. Ainoastaan Loppiaisena (6.1.2020) saatiin pelattua E-junioreiden turnaus Espoon 
Leppävaarassa. Turnaukseen osallistui 20 joukkuetta. Myöskään syyskaudella 2020 ei turnauksia 
voitu järjestää kiristyneiden kokoontumisrajoitusten takia. 
 
 
Aluehallinto 
 
Tavoitteena oli parantaa aluetyöryhmän ja seurojen välistä yhteistyötä ja viestintää toimittamalla 
seuroille tiedotteita seuran yhteyshenkilön kautta ja ajantasaistamalla nettisivujen viestintää alueen 
ajankohtaisista asioista. Aluehallinnon tavoitteena oli myös julkaista aluetyöryhmän 
kokouspöytäkirjat ja päätökset alueen nettisivuilla noin viikko kokouksen jälkeen, sekä kannustaa 
seurojen edustajia osallistumaan aluetyöryhmän kokouksiin. 
 
Alueen omat kotisivut löytyivät osoitteessa www.etelasuomi-ringette.fi, josta löytyi esimerkiksi 
alueen tapahtumakalenteri. Kauden aikana lisättiin suoria sähköpostiviestejä seurojen 
puheenjohtajille ajankohtaisista asioista. Tavoitteessa onnistuttiin melko hyvin, saimme palautetta 
ajankohtaisiin asioihin seurojen puheenjohtajilta aikaisempaa enemmän. Alueen sivut saatiin 
pidettyä kohtuullisen hyvin ajan tasalla, mutta kokouspöytäkirjojen julkaisemisessa oli jonkin verran 
viivettä. 
 
 
Aluetyöryhmä 
 
Mika Passila, aluepäällikkö 
Tuulia Saario, aluesihteeri 
Anne Ahoniemi, Sarjapäällikkö, sarjavastaava D-juniorit sekä N- ja Ladyt sarjat 
Janne Laurila, turnaus- ja toimitsijavastaava 
Mia Melkinen, vt. aluepäällikkö 
Sanja Hovilainen, sarjavastaava G- ja F-juniorit 
 
Sarjavastaavat, jotka eivät kuulu Aluetyöryhmään: 
Tytti Järvinen, E-junioreiden sarjavastaava 30.4.2020 saakka 
Tuomo Lukkari, E-junioreiden sarjavastaava 1.5.2020 alkaen 
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Seuraseminaari 
 
Syksyn 2020 seuraseminaari järjestettiin 6.9.2020 Tapanilan Urheilukeskuksessa Helsingissä. 
Seuraseminaariin osallistui noin 35 henkilöä. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin myös nuorempien 
ikäluokkien toimitsijakoulutus sekä Seurakokous.  
 

Alueen Seurakokouksessa valittiin uusi aluetyöryhmä vuodelle 2021. Erovuoroisten Mika Passilan ja 
Tuulia Saarion tilalle uusiksi jäseniksi valittiin Tuomo Lukkari (Nurmijärvi) ja Emmi Öystilä 
(Järvenpää). Vanhoina aluetyöryhmän jäseninä jatkavat Anne Ahoniemi, Mia Melkinen, Sanja 
Hovilainen ja Janne Laurila. 
 
 
Tähtiseurat 
 
Alueen seuroista Lahti Ringette, Hyvinkää ringette sekä Jääurheiluseura Haukat Järvenpäästä ovat 
Olympiakomitean laatuseuraohjelman täyttäviä Tähtiseuroja. 
 
 
Toimitsijakoulutukset 
 
Aluetyöryhmä vastaa toimitsijakoulutusten järjestämisestä omalla alueellaan. Syksyllä 2020 kaikille 
avoimen toimitsijakoulutuksen sijaan seurojen omat kouluttajat huolehtivat koulutuksista omissa 
seuroissaan. 
 
 
Erotuomaritoiminta 
 
Etelä-Suomen alueen erotuomaritoiminnasta vastaavan Etelä-Suomen Ringette-Erotuomarit ry:n 
puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Juha Korteniemi. Erotuomariasettelusta aluesarjaotteluihin ja 
junioriturnauksiin vastasi Ari Ranki. 
  
Tuomarikoulutukset alueella on järjestänyt Etelä-Suomen Ringette-Erotuomarit ry. Uusien tuomarien 
Noviisikurssi järjestettiin 6.9.2020 Tikkurilan lukiossa.  
 
Kaudelle 2019–2020 alueellamme toimi noin 70 erotuomaria, mikä on loistava osoitus 
erotuomarikerhon pitkäjänteisestä työstä erotuomaritoiminnan kehittämiseksi. 
 
Pelinohjaajakoulutuksia järjestettiin seuroissa nuoremmille C-junioreille. 
 
 

Ringeten Itä-Suomen alue  
 

Yleistä 
 
Vuonna 2020 Itä-Suomessa pelattiin aluesarjaa D- ja F- sarjatasolla. D-sarjaan osallistui neljä 
joukkuetta; KaPa Kangasniemeltä, LL-89 Lapinlahdelta, Tikka Tikkakoskelta ja SuKiKa Suonenjoelta. 
F-sarjaan osallistui Kapa-51 Kangasniemeltä, PiPS Pieksämäeltä ja LL-89 Lapinlahdelta.  
 
 
Nuorisoliikunta 
 
Nuorisoliikunnan toimialan painopisteet olivat seuratoiminta ja lajinlevitys. Seuratoiminnan osalta 
tavoitteena oli kehittää alueen seurojen toimintaa ja yhteistyötä. Tavoitetta edistettiin yhteisten leirien 



 
 

18 
 
 

ja alueen yhteisjoukkueiden avulla. Lajinlevityksen osalta seuroja kannustettiin pitämään 
lajinlevitystapahtumia kouluissa, sekä kaveripäiviä ja muita ringetteen liittyviä tapahtumia. 
Tavoitteena oli myös lisätä ringettekoulujen määrää alueella. 
 
 
Aikuisliikunta 
 
Samoin aikuisliikunnan toimialan pääpainopisteet olivat seuratoiminnassa ja lajinlevityksessä. 
Tavoitteena oli lisätä lajin tunnettuutta Itä-Suomen alueella lajinlevitystapahtumien avulla kouluille ja 
opettajille, sekä lisätä aikuisharrastajien määrää seuroissa. Seuratoiminnan osalta kannustimme 
ringeten harrastajia jatkamaan harrastusta peliuran jälkeen muissa rooleissa, esimerkiksi ryhtymällä 
erotuomareiksi, valmentajiksi ja toimitsijoiksi. 
 
 
Aluehallinto 
 
Vuonna 2020 aluehallinnon painopiste oli lajin säilyttäminen Itä-Suomen alueella. Lajinlevityksessä 
tavoiteltiin lajin tunnettuutta myös niillä paikkakunnilla, joissa ei vielä ole omaa ringetteseuraa 
koulutapahtumien keinoin. Alueiden välillä tehtiin yhteistyötä sarjatoimintojen osalta, ja aluetyöryhmä 
toteutti lajin edunvalvontatyötä alueen seurojen ja joukkueiden aseman huolehtimiseksi. 
 
 
Aluetyöryhmä 
 
Petri Pylvänäinen, aluepäällikkö 
Katja Oravainen, sihteeri 
Katri Jalkanen 
Anna Uusi-Simola 
Siiri Virransola 
Sirpa Kettunen 
 
 
Kokoukset ja seminaarit 
 
Aluetyöryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa. Lisäksi alueen jäsenseuroille 
järjestettiin seuraseminaari lauantaina 27.6.2020 Suonenjoella. 
 
 
Viestintä 
 
Sähköposti oli pääasiallinen tiedotuskanava alueen seuroille ja joukkueille. Lisäksi Ringeten Itä-
Suomen alueen nettisivu oli liiton sivujen yhteydessä. Sivulta löytyi tiedot alueen sarjoista ja 
aluetyöryhmän yhteystiedot. 
 
 
Koulutukset 
 
Itä-Suomen alueella järjestettiin Ringeten 1-tason valmentajakoulutus pilottihankkeena, jossa 
yhdistettiin lähi- ja verkko-opiskelua. Pilottihanke on koronatilanteen johdosta vielä kesken. 
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Seurat Itä-Suomen aluesarjoissa 
 
Kangasniemen Palloilijat, KaPa-51 
Lapinlahden Luistin -89, LL-89 
Pieksämäen Pallo-Sepot, PiPS 
Suonenjoen Kiekko-Karhut, SuKiKa 
Tikkakosken Tikka, Tikka 
 
 

Ringeten Länsi-Suomen alue 
 
Yleistä 
 
Koronavirustilanne pysäytti 13.3.2020 ringettetoiminnan kokonaan. Lajiliitto suositteli harjoitusten ja 
leiritapahtumien perumista toukokuun loppuun saakka. Näin ollen myös Länsi-Suomen alueen 
sarjatoiminta pysähtyi kesken kauden. Ringettekoulujen päätöstapahtumat Sastamalassa ja Luvialla 
jouduttiin perumaan samoin kuin kevään seuraseminaari. Syksyllä sarjatoiminta saatiin käynnistettyä 
normaalisti, mutta marraskuussa koronapandemia keskeytti jälleen Länsi-Suomen alueen 
sarjatoiminnan. 
 
 
Aluehallinto 
 
Tavoitteena vuoden 2020 toiminnan osalta oli vakiinnuttaa toiminta Länsi-Suomen alueella ja 
sopeuttaa toimintaa koronarajoituksien mukaisesti. Aluetyöryhmän ja seurojen välistä yhteistyötä 
kehitettiin entistä aktiivisemmaksi. Toiminnan kehittymistä saatiin aikaan seuroja kuulemalla sekä 
ideoimalla yhdessä toimintamalleja ja käytäntöjä.  
 
Alueen järjestämät seuraseminaarit ovat osoittautuneet hyviksi ja tarpeellisiksi tapahtumiksi tehdä ja 
vaikuttaa moniin ringeten asioihin. Seuraseminaarit ovat viime vuosina keränneet runsaan osanoton 
kaikista alueen seuroista. Seminaareissa on käsitelty menneestä kaudesta saatua palautetta sekä 
käyty läpi ajankohtaisia lajiasioita ja suunniteltu tulevaa sarjakautta. 
 
Ensimmäistä kertaa tammikuussa 2020 järjestetty seurojen puheenjohtajatapaaminen sai hyvän 
vastaanoton ja tapahtuma päätettiin toteuttaa jatkossa vuosittain.  
 
Myös aluetyöryhmän ja erotuomarikerhojen yhteistyöhön panostettiin vahvasti. Alueellisiin 
erotuomarikoulutuksiin liittyen aluetyöryhmän, seurojen ja erotuomarikerhojen yhteistyö oli 
ensiarvoisen tärkeää. Seuroja ja sarjojen joukkueita tiedotettiin vuoden aikana aktiivisesti.  
 
 
Aluetyöryhmä 
 
Juha Kiviö, Laitila, aluepäällikkö 
Virve Tuomi, Sastamala, sarjapäällikkö, D-sarjavastaava 
Jani-Petri Semi, Valkeakoski, aluesihteeri, nettisivut 
Tuire Salminen, Laitila, E-sarjavastaava 
Sirpa Karkkonen, Laitila, F-sarjavastaava 
Tanja Ruopsa, Raisio, G-sarjavastaava, Lady-sarjavastaava 
Minna Kankare, Nokia, Harraste-sarjavastaava 
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Kokoukset 
 
Aluetyöryhmä kokoontui vuoden aikana 16 kertaa. Kokouksista 12 on ollut sähköpostikokouksia ja 4 
kertaa kokoonnuttiin yhdessä. Pöytäkirjat kokouksista on lähetetty alueen seuroille, 
erotuomarikerhoille, liiton toimistolle, Etelä- ja Itä-Suomen aluepäälliköille sekä aluetyöryhmän 
jäsenille. Varsinais-Suomen ja Forssan Ringette-Erotuomarien edustajat ovat myös olleet kutsuttuina 
kokouksiin. 
 
 
Muut kokoukset ja seminaarit 
 

• Alueen seurojen puheenjohtajien sekä aluetyöryhmän tapaaminen 18.1.2020 Tampere 

• Länsi-Suomen alueen kevään seuraseminaari 3.5.2020 Sastamala (peruttiin Koronavirus 
epidemian vuoksi) 

• Länsi-Suomen alueen syksyn seuraseminaari 30.8.2020 Sastamala 

• Länsi-Suomen alueen seurakokous 30.8.2020 Sastamala  

• Aluepäällikkö oli kutsuttuna kaikkiin Ringeten lajiryhmän kokouksiin. 
 
 
Viestintä 
 
Sähköposti oli pääasiallinen tiedotuskanava alueen seuroille ja joukkueille. Lisäksi Ringeten Länsi-
Suomen alueen nettisivu oli liiton sivujen yhteydessä. Sivulta löytyi tiedot alueen sarjoista ja 
aluetyöryhmän yhteystiedot. Alueella oli käytössä myös Instagram tili, jossa joukkueet jakoivat alueen 
ringetteaiheisia kuvia ja tarinoita. 
 

• Alueen verkkosivut: https://www.ringette.fi/fi/Alueet/Länsi-Suomi.html 

• Alueen instagram: lsringette. 
 
 
Koulutukset 
 
Kauden alussa seurat järjestivät itsenäisesti toimitsijakoulutuksia. Erotuomarikoulutuksista alueella 
vastasi Varsinais-Suomen Ringette-erotuomarit ry ja Forssan Ringette-erotuomarit ry. 
 
 
Seurat Länsi-Suomen aluesarjoissa 
 
Länsi-Suomen alueelle kuuluvat seurat, joiden kotikunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, 
Pirkanmaan, Satakunnan tai Varsinais-Suomen maakunnissa. Alueella on seuroja yhteensä 15 kpl. 
 
BLD Ringette, Valkeakoski 
Forssan Palloseuran Juniorit 
Ilves, Tampere 
Jää-Kotkat, Uusikaupunki 
Laitilan Jyske 
Lauttakylän Luja, Huittinen 
Luvian Kiekko -82 
Merikarvian Jääurheilijat 
Nokian Urheilijat 
Raision Nuorisokiekko 
Rauman Lukko 

https://www.ringette.fi/fi/Alueet/Länsi-Suomi.html
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Tampereen Ringette 
Turun Ringette 
VaPS Ringette, Sastamala 
VG-62, Naantali 
Tikka, Tikkakoski (Yli-alueellisena seurana sarjoissa) 
 
 
Aluesarjatoiminta 
 
Alue järjesti G-, F-, E- ja D-sarjat. F-, E- ja D-sarjoihin osallistui yksi joukkue Itä-Suomen alueelta. G-
sarjaan ei ilmoittautunut riittävästi joukkueita kaudelle 2019–2020 ja sarja ei näin ollen toteutunut.  
        
D-juniorit 
Kaudella 2019–2020 sarjatoimintaan osallistui kahdeksan joukkuetta. Sarjassa pelattiin 
kaksinkertainen alkusarja ja sen jälkeen tarkoituksena oli pelata kaksinkertaiset neljän joukkueen 
jatkolohkot, mutta koronatilanne pysäytti toiminnan kesken kauden. Sarjan mitalit jaettiin alkusarjan 
sijoitusten perusteella. 
 
E-juniorit 
E-sarjaan osallistui 16 joukkuetta. Joukkueet jaettiin kahteen lohkoon Sininen ja Valkoinen, joissa 
molemmissa pelattiin kaksinkertainen sarja. Lisäksi jokaisen joukkueen oli tarkoitus pelata kerran 
toisen lohkon joukkuetta vastaan, Sinivalkoinen-lohko.  
 
F-juniorit 
F-junioreilla oli omat sarjat enemmän ja vähemmän pelanneille. Enemmän pelanneiden turnauksiin 
osallistui 14 joukkuetta ja vähemmän pelanneisiin 12 joukkuetta, sekä Tikkakosken Tikka neljään 
vähemmän pelanneiden turnaukseen. 
 
 
Harrasteringette 
 
Alue järjesti kaudelle 2019–2020 Harrastesarjan sekä Lady-sarjan. Uutena toimintana alue järjesti 
Nuorten Harrastesarjan, mutta sarjaan ei vielä 2020 ilmoittautunut riittävästi joukkueita, joten sarja ei 
toteutunut. Tämän uuden sarjan tavoitteena on tarjota 12–18-vuotiaille nuorille edullinen 
harrastesarja, jonka toimintaan on entistä useamman helppo osallistua. 
 
N-harrastesarja  
Harrastesarjaan osallistui kuusi joukkuetta, joista yksi oli Ruotsista ja yksi Itä-Suomen alueelta. Sarja 
pelattiin kaksinkertaisena, lukuun ottamatta Tikan ja Ruotsin USK:n kohtaamisia, jotka jäivät väliin 
koronatilanteen takia. 
 
Lady-sarja 
Lady-sarjaan osallistui neljä joukkuetta, FoPS, Ilves, NoU ja VaPS. Ottelut pelattiin kolmen joukkueen 
kesken turnausmuotoisena. 
 
 
Muu toiminta 
 
Alueen seuroissa järjestettiin kesällä ringetteleirejä sekä omille että muiden seurojen harrastajille ja 
pelaajille. Ringettekoulut toimivat aktiivisesti lähes kaikissa alueen seuroissa. Alueen seurat 
osallistuivat aktiivisesti valtakunnalliseen Ringetteviikkoon 25.1.-2.2.2020 järjestäen omissa 



 
 

22 
 
 

seuroissaan erilaisia ja kiinnostavia ringettetapahtumia. Seuroja kannustettiin hankkimaan kaikille 
ringettekoululaisille Ice Cardit. 
 

 

Alueen turnaukset 2020 

• 14.3.2020                       Naantali                                  F (peruuntui Koronan vuoksi) 

• 18.4.2020                       Tampere                                 E (peruuntui Koronan vuoksi) 

• 19.4.2020                       Tampere                                 D (peruuntui Koronan vuoksi)                         

•  6.9.2020                  Nokia                         D 

• 12.9.2020                       Luvia                                       E (peruuntui) 

• 12.9.2020                       Laitila        C                               

• 13.9.2020                Luvia       C 
 
 
Erotuomaritoiminta 
 
Erotuomaritoiminnasta alueella vastasi Forssan Ringette-erotuomarit ry ja Varsinais-Suomen 
Ringette-erotuomarit ry. Forssan Ringette-erotuomareiden yhteyshenkilönä toimi Hannele Majuri ja 
Varsinais-Suomen Ringette-erotuomarit ry:n hallituksen puheenjohtajana Stina Niinimäki. Länsi-
Suomen alueen seurat valitsivat ja alue palkitsi Vuoden 2020 Aluesarjaerotuomarin ensimmäistä 
kertaa. Aluesarjojen tuomariasettelijoina toimivat Markku Lainio (VS-erotuomarit) ja Hannele Majuri 
(Forssan erotuomarit).  
 
 
Huomionosoitukset 
 
Ringeten Länsi-Suomen alueella päätettiin palkita ensimmäistä kertaa seurojen nimeämä Vuoden 
Ringette Erotuomari. Tasapisteiden johdosta palkittiin kaksi erotuomaria, Vuoden 
Aluesarjaerotuomareina palkittiin Henna Peltola ja Hannele Majuri. Palkitsemiset suoritettiin 
Syyseuraseminaarissa Sastamalassa 30.8.2020.  
 
Toinen uusi huomionosoitus Vuoden Aluesarjatuomari palkinnon lisäksi otettiin käyttöön syksyllä 
2020, FairPlay-Kiertopalkinto. F-, E- ja D-sarjoissa palkitaan kauden päätteeksi FairPlay-joukkue, 
sarjassa reilusti ja esimerkillisesti esiintyneelle joukkueelle. Kunkin sarjan kaikki joukkueet nimeävät 
kausipalautteen yhteydessä oman ehdokkaansa palkittavaksi joukkueeksi. 
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JÄRJESTÖTOIMINTA 
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
 
Vuonna 2016 tehdyt Ringeten Reilu Peli -periaatteet päivitettiin. Suomen Ringetteliitolle laadittiin 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2021-2024. Vuoden aikana käytiin läpi myös 
Olympiakomitean vastuullisuusohjelma ja tarkasteltiin sen avulla liiton olemassa olevia 
vastuullisuustoimenpiteitä ja kartoitettiin tarpeita uusista toimenpiteistä. 
 
SKRL osallistui Suomen urheilun eettisen keskuksen, SUEK ry:n, toteuttamaan selvitykseen 
seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa. Selvityksen 
tulokset ringeten ja kaukalopallon osalta julkaistiin jäsenseuroille 8.9.2020. Tulokset käytiin läpi 
myös Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa, ja niihin voi tutustua tarkemmin Kaukalopallon ja 
Ringeten osaraportista. 
 
Olympiakomitean vastuullisuusohjelman kokonaisuus esiteltiin ringetteseuroille Suomen 
Ringetteliiton syyskokouksessa.  
 
 
Jäänsärkijä -dokumenttielokuva naishuippu-urheilun asemasta 
 
Nelinkertaisesta ringeten maailmanmestarista sekä 
jääkiekossa olympiapronssia, MM-hopeaa sekä MM-
pronssia voittaneesta Susanna Tapanista kuvattiin lähes 
neljän vuoden ajan materiaalia dokumenttielokuvaa varten. 
Marraskuussa ensi-iltansa Finnkinoissa saaneessa 
elokuvassa seurataan Susanna Tapanin elämää niin 
kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. Elokuva peilaa 
naisurheilun asemaa ja urheilumaailman rakenteita.   
 
Jäänsärkijä -dokumenttielokuva käsittelee teemoja 
intohimosta tasa-arvoon tämän poikkeuslahjakkuuden arjen 
kautta. Elokuvantekijät ovat halunneet teoksensa turvin 
myös tarkastella urheilun yhteiskunnallista asemaa ja 
naisurheilun arvostusta, samalla elokuva on myös 
rakkaudentunnustus urheilulle: se kertoo intohimosta, 
suurista tunteista ja tinkimättömyydestä – kaikesta siitä, 
mikä on huippu-urheilun ytimessä. 
 
Liitto tuki elokuvan valmistumista ja tuotantoa. 
 
 

       Kuva: Jäänsärkijä (Indy Films Oy) 

 
 
Reilu Peli -kortti käytössä lasten peleissä 
 
Vuonna 2017 ringetessä käyttöön otettua Reilu Peli -kortin jakoa lasten peleissä jatkettiin. Kortti 
jaettiin pelin päätteeksi yhdelle kotijoukkueen ja yhdelle vierasjoukkueen pelaajalle junioreiden 
aluesarjapeleissä. Kortin sai pelaaja, joka oli erityisesti toiminut pelissä Ringeten Reilun Pelin -
periaatteiden mukaisesti.  
 

https://www.skrl.fi/File/Lehdist%C3%B6tiedotteet/Kaukalopallon_JA_Ringeten_raportti.pdf?713627
https://www.skrl.fi/File/Lehdist%C3%B6tiedotteet/Kaukalopallon_JA_Ringeten_raportti.pdf?713627
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Ringetteä miehille ja sekaryhmille 
 
Ringetteseurat ovat tarjonneet aktiivisesti ringeten aikuisten harrastetoimintaa naisten lisäksi miehille 
sekä sekaryhmille.  
 
 

Seuratoiminta 
 
Seuroja kohdattiin seminaareissa 
 
Lajin kasvu ja kehittyminen tapahtuu seuroissa. Tuloksia saadaan aikaan yhdessä seurojen kanssa 
tekemällä ja ideoimalla sekä seuroja kuulemalla. Vuoden aikana järjestettiin seminaareja seurojen 
avainhenkilöille. Tilaisuuksissa jaettiin hyviä käytänteitä, ideoitiin uutta, kuultiin seuraesimerkkejä ja 
ajankohtaisia infoasioita sekä kerättiin seuratoimijoilta palautetta liiton ja alueiden toiminnasta.  
 
Liiton seuraseminaarissa aiheena oli Olympiakomitean vastuullisuusohjelma sekä SUEKin tekemän 
häirintäkyselyn tulokset. Seuraseminaari järjestettiin syyskokouksen yhteydessä la 31.10. Kisakallion 
urheiluopistolla, Lohjalla. 
 
Ringeten alueiden järjestämissä vuotuisissa seuraseminaareissa suunniteltiin tulevaa aluesarjakautta 
ja käytiin läpi siihen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä kerättiin palautetta menneestä 
sarjatoiminnasta. Alueelliset seminaarit järjestettiin: 
 

• 18.1. Länsi-Suomen alueen puheenjohtajien tapaaminen 

• 3.5. Länsi-Suomen alue (Sastamala) 

• 27.6. Itä-Suomen alue (Suonenjoki) 

• 30.8. Länsi-Suomen alue (Sastamala)  

• 6.9. Etelä-Suomen alue (Helsinki) 
 
Seuratoiminnan kehittämisen välineinä ja tukena olivat myös OKM:n seuratuki sekä Olympiakomitean 
ja lajiliittojen yhteinen Tähtiseuraohjelma.  
 
 
Digitaalisuus toi uusia mahdollisuuksia seurojen tapaamisiin ja kehittämiseen 

 

Digitaalisuus toi uusia keinoja kohdata ja kehittää seuroja. Kaikille liiton jäsenille tarjottiin syksystä 

lähtien mahdollisuutta seuratapaamiseen verkon kautta. Verkkotapaamisissa tavattiin lähes kaikki 

jäsenseurat mukaan lukien erotuomarikerhot. Tuomaritoiminnan kehittäminen yhdessä 

erotuomarikerhojen kanssa on yhtä tärkeää kuin seuratoiminnan kehittäminen yhdessä seurojen 

kanssa. 

 

Jouluun mennessä ehdittiin pitää tapaaminen 27 ringetteseuran tai erotuomarikerhon kanssa. 

Tapaamiset toteutettiin pääsääntöisesti iltaisin, jotta vapaaehtoisilla seuraihmisillä oli mahdollisuus 

osallistua niihin. Tapaamisiin osallistui yhteensä 96 seuratoimijaa tai tuomaria. 

 

Tapaamisten punaisena lankana oli, että liitto on kuuntelijan roolissa ja seurat pääsevät kertomaan 

kuulumisiaan. Tavoitteena oli myös tulla tutuksi puolin ja toisin sekä madaltaa yhteydenpitoa 

jatkossa. Jokaisessa tapaamisessa keskusteltiin seuran kehittämisestä ja kysyttiin mitä apua seura 

toivoo liitolta niihin. Tapaamisten lopuksi käytiin läpi seuran lisenssitilastot vuosilta 2001-2020. 
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Tapaamisissa kysyttiin seuroilta myös toiveita koko lajin toiminnan kehittämiseen. Toiveiden tynnyri 

oli auki ja seuroilta kerättiin liitolle noin 120 kehitystoivetta.  

 

Vuoden aikana järjestettiin seuroille myös webinaareja: 

 

• 16.4. Seuran kehitysilta  

• 19.5. Seurojen taloudenhoito 

• 25.5. Kaukis- ja ringettekoulun markkinointi 

• 1.6.   Seuran valmennuslinja 

• 3.12. Ringettekoulun markkinointi 

 

Näiden webinaarien lisäksi keväällä järjestettiin aikuisten harrastetoiminnasta kiinnostuneille 

seuroille kolme aikuisten luistelu- ja ringettekoulun tuotteistamiseen liittyvää verkkotyöpajaa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Kuva: Webinaari (Merja Markkanen) 

 

 

OKM:n seuratuet auttavat seuroja kehittymään 
 
Liiton tavoitteena on lisätä palkattujen seuratyöntekijöiden määrää. Tässä isona apuna ovat jo 
useana vuotena peräkkäin olleet opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät seuratuet. Vuonna 2020 
liiton jäsenseuroista tukea myönnettiin kuudelle seuralle: Blue Rings (15 000€), Kangasniemen 
Palloilijat (15 000€), Lahti Ringette (3 000€), Laitilan Jyske (14 000€), Ringette Walapais (2 000€) ja 
Suonenjoen Kiekko-Karhut (13 000€). Kaiken kaikkiaan yhteensä 62 000€.  
  
 
Lahti Ringette auditoitiin 
 
Vuoden aikana auditoitiin entinen ringeten sinettiseura, Lahti Ringette, ensimmäistä kertaa uuden 
Tähtiseuraohjelman kriteereillä. Auditointi tehtiin yhteistyössä liikunnan aluejärjestön kanssa ja seura 
saavutti Tähtiseuratunnuksen.  
 
 
Olosuhdetyö 
 
Turun kaupungin liikuntapalvelut kutsuivat liiton edustajan suunnittelemaan yhdessä muiden 
jäälajien kanssa uutta mallia jäävuorojen jakoperusteisiin. Uusi malli otettiin käyttöön Turussa 
kaudelle 2020-2021. 
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Viestintä 
 
Liitto viesti toimintavuoden aikana seuroille, harrastajille ja muille kohderyhmille useiden eri kanavien 
kautta. Liiton virallinen tiedotuskanava oli liiton nettisivut, jonka lisäksi lajin sisäistä viestintää 
toteutettiin digitaalisten lajilehtien ja seurapostin kautta. Seuraposti ilmestyi kevään 2020 aikana lajien 
yhteisenä, mutta syyskaudella lajien omina seurajulkaisuina. Liiton molemmat lajit julkaisivat sisältöjä 
aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavissa. Viestinnän sisältö suunniteltiin ja toteutettiin 
yhteistyössä liiton työntekijöiden kanssa.  
 
Liiton viestintäkanavat: 

• seuraposti (4krt vuodessa) 

• digitaalinen lajilehti lisenssin lunastaneille (Ringettelehti 4krt vuodessa) 

• liiton kotisivu www.skrl.fi ja lajien alasivut ringette.skrl.fi ja 12/2020 alkaen ringette.fi 

• smringette.fi 

• sähköpostilistat (sisäiset yhteydenpitokanavat: puheenjohtajat, yhteyshenkilöt, 
joukkueenjohtajat, valmentajat ja valmennuspäälliköt, ringettekoulujen yhteyshenkilöt ja 
Tähtiseuravastaavat) 

• liiton ja maajoukkueiden sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat ja Youtube) 

• Puheenjohtajan Blogi 
 
Ringeten kilpailukauden ajan medioita tiedotettiin säännöllisesti ja vakiintunein tavoin. Ringeten 
pääsarjaviestintä hoidettiin Sonja Sjögrenin, Terhi Pinomäen sekä Päivi Reimanin toimesta. Kauden 
aikana ringeten SM-sarjasta lähetettiin medialle joka viikko ennakkotiedote sekä tulostiedotteet 
pelipäivien iltoina. Tiedotteet myös julkaistiin ja hyödynnettiin uutisjuttuina liiton omilla sivustoilla 
smringette.fi. Samoin uutisia on jaettu säännöllisesti Facebookissa ja Instagramissa. SM-, Ykkös- ja 
BSM-sarjajoukkueet kirjoittivat kukin yhden jutun vieraskynäblogiin ringeten nettisivuille. 
Syyskaudella 2020 vieraskynäblogin vuoroja laajennettiin joukkueiden sijasta seuroihin. 
Toimintavuoden aikana naisten SM- ja Ykkössarjajoukkueet esittäytyivät someviikoilla smringeten 
Instagram-tilillä.  
 
Liitto lähetti livestriimauksia ringeten SM-sarjasta. Ottelut olivat nähtävissä kokonaisuudessaan liiton 
tarjoaman Ringette ja Kaukalopallo TV:n kautta. 
 
Liiton viestinnän nykyaikaistamista jatkettiin edellisen toimintavuoden tapaan kehittämällä ja viemällä 
käytäntöön sosiaalisen median strategiaa sekä tehostamalla sisäistä viestintää jäsenseurojen ja 
joukkueiden suuntaan. Lisäksi liiton puheenjohtaja jatkoi puheenjohtajan blogin kirjoittamista avoimen 
viestinnän varmistamiseksi. 
 
 

Talous 
 

Suomen Ringetteliitto ry aloitti itsenäisen taloudenpidon osana 31.12.2020 purkautuvan Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n taloushallintoa 1.7.2020. Tällöin ringeten lajikohtaiset toiminnot 
siirtyivät asteittain Ringetteliitolle ja näistä taloudellisesti merkittävimpänä kilpailukauden 2020-2021 
kilpailulupien ja Ice Cardien myynti. Huomioitavaa liiton talouden osalta oli myös se, että ringeten 
henkilöstö työskenteli 31.12.2020 saakka SKRL:ssä, eikä vakituisen henkilökunnan kulut rasittaneet 
liiton talouden alkutaivalta. 
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Ringetteliiton vuoden 2020 tulos oli 208.327€. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 88.069€, ja 
varsinaisen toiminnan kulut 132.649€. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli siten 44.580€ 
 
Varainhankinnan nettotuotto oli 252.908€. Merkittävimmät varainhankinnan tuotot ovat lisenssien 
nettotuotto sekä sarjamaksut.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus oli toimintavuonna 2020 myönnetty Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:lle, joka vastaa lajikokonaisuuksien raportoinnista toimintavuodelta 
avustuksen osalta. Avustus oli yhteensä 290.000€, josta ringetelle oli kohdistettu 193.333€. 
 
Suomen Ringetteliitto ry:n taseen loppusumma oli 220.042€, mistä valtaosa muodostui rahoista ja 
pankkisaamisista (206.178€). Lisenssitilillä oli varoja 164.482€, maksutilillä 30.854€ ja tukirahaston 
tilillä 10.842€. 
 
Lyhytaikaisten saamisten yhteismäärä tilikauden lopussa oli 13.864€ ja lyhytaikaiset velat yhteensä 
11.714€. Oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 208.327€. 
 
 
Tukirahasto 
 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n hallinnoimasta Kaukalopallon ja Ringeten tukirahastosta 
myönnettiin vuoden 2020 aikana 67 avustusta, yhteensä 16.450€. Tukirahastosta jaettiin 
Liittohallituksen yksimielisellä päätöksellä normaalikäytäntöä suurempi summa yhdistyksen 
purkautumiseen viitaten. Tukirahasto päätettiin lakkauttaa SKRL:n purkautumisen myötä. 
 
Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus päätti perustaa Ringetelle uuden tukirahaston, josta 
ensimmäiset avustukset voidaan jakaa vuonna 2021. Vuonna 2020 tukirahaston tilille tehtiin 10.842€ 
suuruinen talletus. 
 
 
Kirjanpito ja tilintarkastus 
 
Kirjanpidosta vastasi Rantalainen Oy. Tilintarkastajana toimii HTM Päivi Mishael ja KHT-Yhteisö 
Nexia Oy. 
 

 
Kansainvälinen toiminta  
 
Vuonna 2020 Kansainvälisen Ringetteliiton (International Ringette Federation, IRF) 
varapuheenjohtajana jatkoi Anniina Tuomola. Muina suomalaisjäseninä kansainvälisen liiton 
hallituksessa olivat Saara Lahti vastuualueenaan viestintä ja Veera Holmberg vastuualueenaan 
tuomaritoiminta ja lajin pelisäännöt.  
 
Koronapandemia laittoi kaiken kansainvälisen toiminnan tauolle toistaiseksi ja IRF päätti myös, että 
vuoden 2021 MM-kisat siirretään vuodella eteenpäin. Suomi osoitti edelleen kiinnostuksensa järjestää 
kisat vuonna 2022 ja järjestelyoikeudet säilytettiin Suomella. 
 
Ringetteä pelataan Suomen lisäksi, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ruotsissa, Tšekin Tasavallassa, 
Slovakiassa ja Venäjällä. Pienimuotoista toimintaa on myös Unkarissa, Ranskassa ja Yhdistyneessä 
Arabiemiirikunnassa. 
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VUODEN PARHAAT JA HUOMIONOSOITUKSET  
 
ACTION*FUN*SPORT: EKS Specials 

 
Vuoden juniorivalmentaja: Emmi Öystilä, Jääurheiluseura Haukat 

 
Vuoden nuori ringettehenkilö: Anni Savolainen, Jääurheiluseura Haukat 

 
Vuoden ringettehenkilö: Virve Tuomi, Länsi-Suomen aluetyöryhmä 
 
Vuoden maalivahtivalmentaja: Marika Mäkinen, Lahti Ringette 
 
Vuoden ringettemedia: We Heart Ringette / Suvi Huttunen 
 
Vuoden ringetteseura: Jääurheiluseura Haukat 
 
Vuoden ringettekoulu: Ringette Walapais 

 
Naisten SM-sarja: 
Agnes Jacks -palkinto: Marjukka Virta, Lapinlahden Luistin –89 
Vuoden tulokas: Jenna Hakkarainen, Helsinki Ringette 
Reiluin pelaaja, Katja Kortesoja-palkinto: Elina Raesola, Nokian Urheilijat 
maalivahti Marika Lempinen-palkinto: Kaisa Katajisto, Nokian Urheilijat 
puolustaja Mia Melkinen-palkinto: Emmi Merelä, Nokian Urheilijat 
puolustaja Kirsi Annila-palkinto: Miranda Välisaari, Nokian Urheilijat  
hyökkääjä Virpi Karjalainen-palkinto: Tanja Eloranta, Lahti Ringette 
hyökkääjä Petra Ojaranta-palkinto: Anne Pohjola, Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese 
keskushyökkääjä Satu Himberg-palkinto: Marjukka Virta, Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese 
Vuoden valmentaja SM Jussi Voutilainen-palkinto: Jonna Satama, Nokian Urheilijat 
Vuoden erotuomari: Veera Innanen 
 
Naisten SM alempi jatkosarja: 
MVP maalivahti: Siiri Uusitalo, Ilves 
MVP puolustaja: Pauliina Auvinen, Hyvinkää Ringette  
MVP hyökkääjä: Salla Naakka, Blue Rings 
Vuoden valmentaja: Mika Turunen, Ilves 
 
Naisten Ykkössarja: 
Maalivahti: Amanda Winqvist, Espoon Kiekkoseura 
Puolustaja: Susanna Myllymäki, VG-62 
Hyökkääjä: Anna-Kaisa Raesola, Espoon Kiekkoseura 
Vuoden valmentaja: Vesa Lönngren, Espoon Kiekkoseura  
 
B-nuorten SM-sarja: 
Maalivahti: Ella Salomaa, Lahti Ringette 
Puolustaja: Kia Erkkilä, Helsinki Ringette 

Puolustaja: Lotta Kujala, Ilves 
Hyökkääjä: Vera Paaso, Helsinki Ringette 
Hyökkääjä: Eveliina Antola, Jyske-Lukko -yhdistelmäjoukkue 
Keskushyökkääjä: Vilma Tuominiemi, Jääurheiluseura Haukat 
Vuoden valmentaja: Marlena Kuusisto, Jyske-Lukko -yhdistelmäjoukkue 



 
 

29 
 
 

ORGANISAATIO  
 
Toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellinen liiton uudelleen käynnistymisen vuoksi, mutta lajitoimintojen 
näkökulmasta erityisesti koronapandemian aiheuttamien keskeytysten ja erityisjärjestelyjen vuoksi. 
 
Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus toimi aktiivisesti toimintavuoden aikana kokoontuen yhteensä 
18 kertaa. Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi suurin osa kokouksista 
toteutettiin etäkokouksina. Liittohallituksen tärkein tehtävä oli valmistella itsenäistyvälle liitolle uusi 
strategia tuleville vuosille sekä tukea uuden organisaation muodostamista ja lajin toimintojen sujuvaa 
siirtoa. 
 
Koronapandemiasta huolimatta ringeten perustoiminnot pystyttiin hoitamaan ja ylläpitämään ilman 
erityisiä Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n organisaatioon liittyviä järjestelyjä. Kilpailukauden 
ennenaikainen päättyminen keväällä 2020 vapautti SKRL:n henkilökunnan sekä 
luottamushenkilöiden aikaa liiton purkamiseen liittyviin järjestelyihin. 
 
Liiton henkilökunta työskenteli koko toimintavuoden SKRL:n alaisuudessa, vaikka lajien toimintoja 
siirrettiin asteittain Kaukalopalloliitolle ja Ringetteliitolle. Liiton purkautumisen suunnittelussa 
merkittävä askel oli 1.7.2021, josta lähtien alkavan kilpailukauden järjestelyt ja lisenssimyynti siirrettiin 
Kaukalopalloliitolle ja Ringetteliitolle. SKRL:n toiminnanjohtajan ja liiton henkilökunnan toimesta 
koordinoitiin syyskauden ajan kolmen liiton toimintaa. 
 
 

Liittohallitus 
 
Markku Koli, puheenjohtaja 
Kari Lahti, varapuheenjohtaja 
Sini Forsblom 
Sirpa Karkkonen 
Juha Kiviö 
Mika Passila 
Petri Pylvänäinen 
Sari Rask 
Marja Salenius 
 
Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 18 kertaa. 
Koronaepidemian vuoksi suurin osa kokouksista oli etäkokouksia. Lisäksi osa kokouksista oli 
sähköpostikokouksia. 
 
Liiton ylimääräinen liittokokous järjestettiin 15.2.2020 Sporttitalolla Helsingissä. Kokouksessa oli 19 
kokousedustajaa ja 13 äänioikeutettua edustajaa. 
 
Liiton kevätkokous pidettiin poikkeuksellisesti kesäkuussa koronaepidemian aiheuttamien 
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kokous järjestettiin erityisjärjestelyin 6.6.2020 Scandic Helsinki 
Aviacongressissa Vantaalla. Kokouksessa oli 43 kokousedustajaa ja 38 äänioikeutettua edustajaa. 
 
Liiton syyskokous pidettiin 31.10.2020 Kisakallion Urheiluopistolla. Kokouksessa oli läsnä 17 
kokousedustajaa ja 10 äänioikeutettua edustajaa. 
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Ringeten lajiryhmä 
 

Ringeten lajiryhmä kokoontui kevään 2020 aikana aiempaan tapaan toimien Suomen Kaukalopallo- 
ja Ringetteliitto ry:n alaisuudessa. Kilpailukaudelle 20-21 lajiryhmän toimintoja siirrettiin asteittain 
SRiL:n liittohallitukselle. 
 
Ringeten lajiryhmään kuuluivat: 
Taru Åkesson, puheenjohtaja 
Sirpa Karkkonen 
Kari Lahti 
Mika Passila 
Sari Rask 
 
Kokouksien määrä oli seitsemän (7) vuonna 2020. 
 
 

Työryhmät ja luottamushenkilöt 
 
Työryhmät hoitivat niille asetettuja tehtäviä toimintavuoden aikana kevään 2020 ajan Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n alaisuudessa. Kilpailukaudelle 20-21 työryhmien toiminnot 
siirrettiin Ringetteliitolle.  
 
Ringeten kilpailutyöryhmä (KT) 
Anne Ahoniemi, ES Alueen sarjapäällikkö, pj 
Päivi Reiman 
Katja Oravainen, IS Alueen sarjapäällikkö 
Virve Tuomi, LS Alueen sarjapäällikkö 
Janne Kallio 
 
Ringeten erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT) 
Katriina Keskitalo, pj 
Veera Holmberg, erotuomareiden pääkouluttaja 
Matti Virtanen 
Kari Lahti, toimitsijoiden pääkouluttaja 
 
Ringeten kurinpitoryhmä (KR) 
Lippo Peltonen 
Kimmo Kalliomäki 
Teuvo Hämäläinen 
 
Liiton kurinpitäjä 
Nina Salmela 
 
Ringeten Tie Huipulle työryhmä (MJT) 
Jussi Voutilainen, pj 
Pasi Kataja 
Nina Sundell 
Matti Virtanen 
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Naisten maajoukkueen toimihenkilöt 
Pasi Kataja, päävalmentaja 
Eevi Kaasinen, valmentaja 
Marjukka Virta, valmentaja 
Aura Lehtonen, mv-valmentaja 
Mika Salminen, huoltaja 
Pekka Takala, huoltaja 
Sanna Alanko, joukkueenjohtaja 
 
U21 Nuorten maajoukkueen toimihenkilöt 
Nina Sundell, päävalmentaja 
Petra Ojaranta, valmentaja 
Riikka Vainio, valmentaja 
Aura Lehtonen, mv-valmentaja 
Jari Koski, huoltaja 
Tony Samuelsson, huoltaja 
Petra Ahokas, joukkueenjohtaja 
Emmi Rantanen, joukkueenjohtaja 
 
U18 Juniorimaajoukkueen toimihenkilöt 
Valmentajat: 
Essi Ahokas 
Opri Aromaa 
Lotta Hallanaro 
Sini Mäkelä 
Heidi Petrell 
Sini Hänninen 
Pia Pullinen 
Kari Lahtivirta 
Ville Laine, huoltaja 
Marko Lehtinen, huoltaja 
Tytti Järvinen, joukkueenjohtaja 
 
 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n henkilökunta 
 
Toiminnanjohtaja Anu Pitkänen 
Kaukalopallon kilpailupäällikkö Janne Borgström 
Ringeten kilpailupäällikkö Päivi Reiman 
Seurakehittäjä Merja Markkanen 
Ringeten valmennus- ja koulutuspäällikkö Matti Virtanen 
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JÄSENET 
 
37 jäsentä 
 
BLD-Ringette, Valkeakoski 
Blue Rings, Tuusula 
Espoon Kiekkoseura, Espoo 
Etelä-Suomen Ringette Erotuomarit, Järvenpää 
Forssan Palloseuran Juniorit, Forssa 
Forssan Ringettetuomarit, Forssa 
Heinola Ringette 
Helsinki Ringette, Helsinki 
Hyvinkää Ringette, Hyvinkää 
Hyvinkää Storm, Hyvinkää 
Ilves, Tampere 
Jää-Kotkat, Uusikaupunki 
Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää 
Kangasniemen Palloilijat, Kangasniemi 
Lahti Ringette, Lahti 
Laitilan Jyske, Laitila 
Lapinlahden Luistin -89, Lapinlahti 
Lauttakylän Luja, Huittinen 
Luvian Kiekko -82, Luvia 
Merikarvian Jääurheilijat, Merikarvia 
Nokian Urheilijat, Tampere 
Nurmijärvi Seven Ringettes, Klaukkala 
Pieksämäen Pallosepot, Pieksämäki 
Raision Nuorisokiekko, Raisio 
Rauman Lukko, Rauma 
Ringette Walapais, Vantaa 
Shakers Ringette, Kerava 
Sipoon Lavattomat Ladyt, Sipoo 
Suomen Ringettevalmentajat 
Suonenjoen Kiekko-Karhut, Suonenjoki 
Tampereen Ringette, Tampere 
Tikkakosken Tikka, Tikkakoski 
Turun Ringette, Turku 
Tuusula Ringette, Tuusula 
VaPS Jääliikunta, Sastamala 
Varsinais-Suomen ringette erotuomarit, Turku 
VG-62, Naantali 
 
  

http://www.bldringette.com/
http://www.bluerings.net/
http://www.espoonkiekkoseura.fi/
http://www.etelasuomi-ringette.fi/fi/EROTUOMARIT.html
http://www.fopsjuniorit.fi/
http://ringette.skrl.fi/fi/Kilpailutoiminta/Erotuomarit.html
http://www.helsinkiringette.fi/
http://www.hyvinkaaringette.fi/
http://www.ilvesringette.fi/
http://www.jaakotkat.fi/
http://www.juniorihaukat.net/ringette
http://ringettekangasniemi.weebly.com/
http://www.lahtiringette.fi/
http://laitilanjyske.sporttisaitti.com/jaaurheilu/
http://www.lapinlahdenluistin.net/ringette/
http://www.lauttakylanluja.fi/
http://luki.sporttisaitti.com/
http://www.merikarvianjaaurheilijat.fi/?p=/junioritoiminta/ringette
http://www.nouringette.fi/
http://www.sevenringettes.com/
http://pips.org/fi/joukkueet/pips_ringette
http://www.rnk.fi/ringette/
http://www.juniorilukko.fi/
http://www.walapais.fi/
http://www.shakersringette.fi/
http://www.sukika.fi/joukkueet/ringette/
http://www.tari.fi/
http://www.tikkakoskentikka.fi/
http://turunringette.sporttisaitti.com/
http://tuusularingette.sporttisaitti.com/
http://www.vaps.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1395
http://lounais-suomi.ringette.fi/fi/V-S+EROTUOMARIT.html
http://www.vg-62.fi/
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TILASTOT 
 
 
Ringettelisenssien määrät vuosina 2016-2021 
 

 
 


