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JOHDANTO 
 
Toimintavuosi 2021 oli Suomen Ringetteliitto ry:n (SRiL, jatkossa liitto) ensimmäinen edellisvuonna 
toimeenpannun Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n purkamisen jälkeen. Purkamisella oli 
vaikutusta vielä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomen Kaukalopalloliitto ry:lle (SKPL) 

osoitetun toiminnallisen ja taloudellisen tuen sekä sopimusjärjestelyiden johdosta. Myös 
budjetointia jouduttiin tarkistamaan sen jälkeen, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
valtionavun määrä laski selvästi alle aiempien vuosien tason. 
 
Muutoksista huolimatta liitto saattoi käynnistää itsenäisen toimintansa taloudellisesti vakaassa 
tilanteessa. Yhdistetyn liiton aikana kerääntynyt ylijäämä teki mahdolliseksi käynnistää edellisvuonna 
hyväksytyn strategian mukaiset ja muut välttämättömät toimenpiteet. Näistä keskeisimpiä olivat 
organisaatiomuutokset ja niistä seuranneet henkilöstöjärjestelyt, seuroja palvelevien uusien osa-
aikatyöntekijöiden rekrytointi, kumppanuussopimus Kisakallion urheiluopiston kanssa, lajikuvan 
terävöittäminen sekä osittaiset sarjamaksujen palautukset koronapandemian keskeyttämien 

sarjojen joukkueille ja seuroille. 
 
Koronapandemian vaikutus toimintaan vuonna 2021 oli merkittävä. Jatkuvasti muuttuvien 
viranomaispäätösten seuraaminen ja tiedottaminen sekä niiden huomioon ottaminen ringettekentän 
toiminnassa kuormittivat valtavasti liiton henkilöstövoimavaroja. Erityisesti lasten ja nuorten paikoin 
pitkätkin toiminnan keskeytykset rasittivat liiton ja seurojen taloutta, mutta ennen kaikkea 
vaikuttivat asianomaisten harrastusmahdollisuuksiin ratkaisevalla tavalla. Koronaviruksen 
seurannaisvaikutuksia joudutaan kohtaamaan vielä senkin jälkeen, kun pandemian katsotaan olevan 
ohitse. 
 
Vakaasta taloudellisesta tilanteesta johtuen liitto ei joutunut lomauttamaan palkattua henkilöstöä, 
pystyi toteuttamaan strategian yhteydessä kaavaillut lisenssi- ja sarjamaksujen tarkistukset sekä 
merkittävät viestintä- ja markkinointihankkeet. Näistä näkyvimpiä olivat laji-ilmeen laajamittainen 
muutos sekä SM-ringeten tuotantoyhteistyö Ruudun kanssa. Ensiksi mainittu toteutettiin 
yhteistoiminnassa mainostoimisto TBWA:n kanssa ja sitä taustoitettiin hyvin laajalla vuoropuhelulla 
jäsenistön ja harrastajien kanssa. Vaikka työ molemmissa suhteissa edelleen jatkuu, voidaan jo tähän 
mennessä saatua kentän palautetta pitää osoituksena hankkeiden tarpeesta ja onnistumisesta. 
 
Koronapandemiasta huolimatta ringeten harrastajamäärä säilyi aiemmalla tasolla. Tästä suuri ansio 
kuuluu seuroille, jotka pitivät yhteyttä harrastajiinsa, pyrkivät järjestämään vaihtoehtoista toimintaa 
ja jaksoivat panostaa syksyn ringette- ja luistelukoulujen käynnistämiseen. Vuosi 2021 osoitti, että 
suomalaiselle ringetelle on ensiarvoisen tärkeää huolehtia toiminnan jatkuvuudesta yli kesäkauden 
ja siihen on jatkossa kohdennettava aiempaa enemmän huomiota. 

 
Ringeten pääsarjojen toimintaan kohdistui merkittäviä haasteita, jotka johtivat useisiin 
edunvalvontatilanteisiin. Koska pandemiasta johtuvat viranomaispäätökset tehtiin alueellisesti ja 
kuntakohtaisesti, muodostui valtakunnallisten sarjojen tasapuolinen järjestely haastavaksi. Erityisesti 
pääkaupunkiseudulla tehtiin muita alueita tiukempia tulkintoja tartuntatautilaista  ja 
terveydenhoitolaista ja niiden seurauksena ringetteä ei tarkasteltu kaikissa tilanteissa ja kaikissa 
kunnissa yhdenvertaisesti. Aktiivisella edunvalvonnalla tiiviissä yhteistoiminnassa liiton ja seurojen 
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välillä lopputulema saatiin kohtuulliseksi. Haastavimmat vaiheet ajoittuivat alkuvuoteen 2021 sekä 
loppuvuoteen 2021. On selvää, että Suomen Ringetteliiton on jatkettava työtään ringeten 

yhdenvertaisen aseman varmistamiseksi, erityisesti huippu-urheilun näkökulmasta. 
 
Suomeen suunnitellut ringeten maailmanmestaruuskilpailut jouduttiin siirtämään vuodelle 2022. 
Myös maajoukkueen ohjelmia oli sovitettava suhteessa viranomaismääräyksiin. Tästä huolimatta 
maajoukkuetoimintaa kyettiin jatkamaan ja siten luomaan pohjaa maajoukkueiden muodostamiselle 
kotikisoihin. 
 
Ringeten maailmanmestaruuskilpailujen järjestelytyö käynnistettiin vuonna 2021. Tapahtumalle 
nimettiin osa-aikainen pääsihteeri ja valmistelutyöt käynnistettiin kisailmeen valmistelulla ja 
vapaaehtoisten kokoamisen valmisteluilla. Koronapandemia viivästytti osaltaan myös näitä 
järjestelyitä ja työ tulee olemaan jatkuvassa aikapaineessa myös järjestämisvuonna. Tapahtumaan 
liittyvää kaupallista yhteistyötä ei voitu käynnistää toimintavuonna, mikä tulee vaikuttamaan 
varainhankinnan rakenteeseen. 
 

Toinen peräkkäinen pandemiavuosi nosti esille myös selviä haasteita, joista merkittävä osa liittyy 
avainhenkilöstöriippuvuuteen. Suomalainen ringette on vahvasti vapaaehtoisvetoista, vaikka 
ammattitoimijoiden määrä on edelleen kasvussa. Luottamus- ja toimihenkilöiden määrän, osaamisen 

sekä sitoutumisen kehittäminen on jatkossa yhä tärkeämpää. Tässä suhteessa pandemian 
seurauksena lisääntynyt etävuorovaikutus oli osaltaan hyödyllinen. Samalla kuitenkin tunnistettiin 
tarve vahvistaa merkittävällä tavalla lajin käyttäjälähtöistä perusaineistoa. 

 
Liitto laajensi osaamispohjaansa muodostamalla liittohallituksen tueksi ja ohjauksessa 
sektorikohtaisia työryhmiä. Kaikki työryhmät käynnistivät vapaaehtoispohjaisen toimintansa ja jo 
ensimmäisenä vuonna saatiin tätä kautta uusia käytäntöön johtavia avauksia, erityisesti 
harrastetoiminnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä palkitsemisjärjestelmän kehittämiseksi. 
 
Kokonaisuutena liiton itsenäisen toiminnan käynnistäminen oli hyvä esimerkki tehokkaasta 
toimeenpanosta, ennakoivasta tiedon jakamisesta jäsenistölle, avainhenkilöstön sitoutumisesta 
muutokseen ja etätyöskentelyn tarjoamasta tehokkuudesta. Se on osoitus lajin parissa vaikuttavien 
ihmisten sitoutumisesta, tahdosta onnistua ja kyvystä toimeenpanna merkittäviä muutoksia. Nämä 
seikat luovat uskoa sille, että liitto 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 
 
 

HARRASTERINGETTE 
 
Ringeten harrastetoiminta sisältää lasten ja nuorten alueellisen sarjatoiminnan sekä nuorten ja 
aikuisten harrastetoiminnan. 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. 
 
Koronapandemian vuoksi vuonna 2021 harrastetoiminnot kärsivät kovia kolauksia. Alkuvuodesta 
perinteistä nuorten MiniGames-turnausta eikä Taitokisoja pystytty järjestämään vallitsevien 
koronarajoitusten vuoksi. Samoin seurapuolella alkuvuoden harrastetoiminnot olivat minimissään 
mikä näkyi myös lajin harrastajamäärissä. Usko tulevaan oli kuitenkin kova ja suunnitelmia erilaisten 
liittotason uudistusten siivittäminä tehtiin koko harrasteringeten toimialalla. 
 
 

Nuorten ja aikuisten harrastetoiminta 
 
Harrastetoiminnan työryhmä aloitti  
 
Liittyen liiton hallinnon uudistukseen, harrastetoiminnan työryhmä aloitti työnsä kesäkuussa 2021. 
Työryhmä otti toimintavuoden aikana työstöön kaksi asiaa: 
 

• Harrastepelaamisen säännöstön keventäminen kaudelle 2022–2023, jotta pelaaminen ja 
pelaamisen aloittaminen ja jatkuvuus helpottuisi 

• Liiton tuki seuroille uuden harrasteryhmän toiminnan aloittamiseen, jotta saataisiin lisää 
uusia toimintaryhmiä ja helpotettaisiin uuden toiminnan aloittamista. Tämä toiminto saatiin 
toiminnalliseksi jo loppuvuodesta 2021.  

 
Lisäksi työryhmä teki paljon uutta ideointia ringeten harrastetoiminnan lisäämiseksi Suomessa. 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         kuva: Suomen Ringetteliitto  
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Ideointiopas ja tuntimallit harrasteringetteen 
 
Vuonna 2020 aloitettu aikuisten ja nuorten harrasteurheilun ideointioppaan työstö saatettiin 
päätökseen vuonna 2021. Opas sisältää ohjeita toiminnan aloittamiseen niin suunnittelun kuin 
markkinoinninkin osalta. Lisäksi mukana on 12 seuraesimerkkiä toteutetuista ja toimivista 

toiminnoista. Opas julkaistiin alkuvuodesta 2021 seurojen käyttöön, ja on muiden oppaiden tavoin 
ladattavissa liiton nettisivuilta. Opasta toimitettiin myös painettuna versiona seurojen 
yhteyshenkilöille. 
 
Ringetteleiri tarjosi mahdollisuuden mukavaan kesäharjoitteluun 
 
Kisakallion Urheiluopistolla järjestettiin liiton perinteinen kesäleiri elokuussa. Leireille osallistui 55 
lasta 14 eri ringetteseurasta. Leirien suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi kahdeksan 
leiriohjaajaa. Kesäleirien ohjelmaan kuului jää- ja oheisharjoittelun lisäksi monipuolista muuta 
liikuntaa sekä hauskaa iltaohjelmaa ja viimeisen leiripäivän leiripelit. 
 
 
Ringettekoulu 
 

Ringettekouluille uudet oppaat ja markkinointimateriaalit  
 
Seurojen yksi tärkeimmistä tehtävistä on järjestää lasten ringettekoulutoimintaa, seurojen toiminnan 
jatkuvuuden turvaamiseksi. Ringettekoulut tarjoavat paikkakunnan lapsille edullisen ja helpon tavan 
aloittaa uusi matalan kynnyksen harrastus. Ringettekoulun päätavoitteena on opettaa lapsille 
luistelua ja ringeten alkeita leikin avulla. Koronapandemian vuoksi perinteisiä kevätkauden päättäviä 
ringettekoululaisten alueellisia päätösturnauksia ei pystytty toimintavuonna järjestämään. 
 
Liitto uudisti syksyllä 2021 visuaalisen ilmeensä ja uudisti samalla seuroille tarjottavia 
ringettekoulujen markkinointimateriaaleja. Ringettekoulumateriaalien uudistus tapahtui vaiheittain 
ja tulee jatkumaan myös vuoden 2022 puolelle. Tukeakseen seurojen ringettekoulutoimintaa 
mahdollisimman tehokkaasti, kaikki uudistetut ringettekoulumateriaalit ovat seuroille maksuttomia, 
ja niiden tuotanto ja jakelu mahdollistetaan lisenssituotoilla. 
 
Uudistuksen myötä seurat pystyivät tilaamaan Ringetteliitolta maksuttomia seuransa väreillä, omalla 
logollaan ja oman ringettekoulunsa tiedoilla räätälöidyt mainosesitteet. Muissa uudistetuissa 
ringettekoulumateriaaleissa seikkailevat uudet ringettekoulumaskotit Ringo ja Ringa, joiden 
nimeämisestä järjestettiin sosiaalisessa mediassa nimikilpailu. Uudistettuun luistelu- ja 
ringettekoulupassiin lapset voivat kerätä leimoja tai tarroja käyntikerroistaan. Passin avulla lapset 
pystyivät seuraamaan myös omaa liikuntamääräänsä. Taitopassit kannustavat lapsia puolestaan 
osallistumaan ringettekouluun ja opettelemaan uusia taitoja. Myös Kaveripäiväkortti päivitettiin, ja 
se soveltuu jatkossa ringettekoulujen lisäksi myös juniorijoukkueiden käyttöön. 
 
Ringetteliitto uudisti toimintavuoden aikana myös seurojen ringettekoulujen toiminnan ja 
ohjaamisen tueksi tarkoitetut oppaat: Ringettekoulujen tuntimallit ja Ohjaajien opas. Molemmat 
oppaat ovat ladattavissa liiton nettisivuilta, minkä lisäksi seuroille toimitettiin myös muutama 
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painettu versio. Lisäksi syksyn seuraseminaarissa esiteltiin Ringettekoulun perustamisen ABC -opas, 
joka löytyy myös liiton verkkosivuilta. Opas sisältää vinkkejä ja kokemuksia onnistuneen 

ringettekoulutoiminnan järjestämisestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Oppilaitosyhteistyö 
 
Ringetteä esiteltiin kouluissa ja tapahtumissa 
 
Ringetteseurat ovat tukeneet koulupäivän liikunnallistamista ja olleet osa valtakunnallista Liikkuva 
koulu -ohjelmaa jo useana vuotena. Seurat järjestivät ringeten lajiesittelytapahtumia kouluille ja 
päiväkodeille. Tapahtumien tavoitteena oli tarjota koululaisille mahdollisuus kokeilla ringetteä, saada 

seuroihin lisää harrastajia sekä saada ringette mukaan koulun liikuntatunneille. Tapahtumien 
yhteydessä koululaisille ja opettajille jaettiin tietoa paikallisen seuran toiminnasta ja kouluille 
lahjoitettiin ringeten välinepaketti (20 ringettemailaa ja 20 ringetterengasta). Mailavalmistaja Ring-
Jetin ja liiton yhteistyösopimus mahdollisti kouluille lahjoitetut mailat.  
 
Osana liiton perusoppaiden uudistusta myös ’Ringette – Opettajien opas’ uudistettiin. Opas on 
suunnattu opettajille, jotta ringette saadaan mukaan koulujen liikuntatunneille mahdollisimman 
helposti. Opas sisältää valmiita tuntimalleja, ringettetekniikat ja perussäännöt. 
 
 
Kampanjat ja pilotit 
 
Ringetteviikko-kampanja toteutettiin sosiaalisen median kampanjana  
 
Vuosittainen, ringetteväen omaksi perinteeksi muodostunut Ringetteviikko-kampanja oli tarkoitus 

järjestää 23.1.-31.1.2021. Kampanjan tavoitteena on vuosittain muun muassa ringeten näkyvyyden 
ja tunnettavuuden lisääminen, lajinlevitys- ja kokeilutapahtumien järjestäminen, uusien harrastajien 
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rekrytointi, sekä seurojen yhteishengen kohottaminen yhteisten tapahtumien avulla. Kampanja 
järjestetään yhteistyössä paikallisten ringetteseurojen ja Ringetteliiton kanssa. 

 

Vakavan koronatilanteen johdosta suunniteltuja tapahtumia pystyttiin järjestämään vain muutamilla 

paikkakunnalla, ja kampanja jouduttiin toteuttamaan pitkälti sosiaalisen median puolella. Sosiaalisen 

median kampanjan tavoitteena oli tarjota inspiraatiota ringetteväelle vaikean ajan keskelle ja 

kasvattaa yhteisöllisyyttä aktivoivien sisältöjen myötä. Kanavissa jaetut haasteet, pelipaitapäivä ja 

arvonnat saivat paljon positiivista palautetta ja aktivoivat hyvin ringetteväkeä – muun muassa “Suskin 

suosikkitreeni” pääsi monessa seurassa kokeiluun.  

 
Ulkojääpilotti pääkaupunkiseudun tekojäillä 
 
Koronapandemia vaikeutti suuresti erityisesti lasten ja nuorten ringeten harrastamista talvella 2021, 

kun pääsyä jäähalleihin rajoitettiin monessa kunnassa. Tukeaksemme ringeten harrastamista ja lajin 
matalan kynnyksen kokeilua silloin vallinneet koronaolosuhteet kuitenkin huomioiden, toteutimme 
yhteistyökumppanimme Ring-Jetin kanssa pilottihankkeen viemällä ringettevälineitä muutamalle 
ulkojääkentille pääkaupunkiseudulla juuri hiihtoloman kynnyksellä. 
 
Kohteina olivat Keski-Espoon urheilupuisto, Käpylän tekojääkenttä ja Hiekkaharjun urheilupuisto, 
joissa välineet olivat vapaasti kaikkien luistelijoiden käytettävissä. Välineitä säilytettiin isossa 
saavissa, jota henkilökunnan oli helppo liikutella ulkojään läheisyyteen luistelijoiden käytettäväksi ja 
yöksi puolestaan varastoon. Saaviin kiinnitettiin paikallisen seuran ringettekoulumainoksia, joita 
jaettiin myös liikuntapuiston tiloihin. Pilottihanke onnistui hyvin: mailat ja renkaat olivat kovassa 
käytössä, seurojen ringettekoulut saivat yhteydenottoja, ja ulkojääkauden päättyessä suurin osa 
välineistä oli edelleen tallessa. Pilotin päätteeksi välineet lahjoitettiin kyseisille ulkojääkenttien 
toiminnasta vastaaville tahoille, jotta ne ovat myös seuraavalla kaudella heidän käytettävissään. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ringettekerho Pukinmäessä. Kuva Timo Kupiainen 
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Alueellinen kilpailutoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille 
 
Alueellisesta sarjatoiminnasta vastaavat Ringetteliiton kolme aluetta. Alueiden talous on liitetty 
osaksi liiton taloushallintoa ja on osa liiton kirjanpitoa. Alueiden toiminnasta vastaa aluetyöryhmät. 
 
Ringeten Etelä-Suomen alue 
 
Kaudella 2020–2021 Ice Cardien kokonaismäärä Etelä-Suomen alueella oli 1882. Etelä-Suomen 
alueella Ice Cardien lukumäärä oli noussut edelliskaudesta reilulla sadalla koronavirusepidemiasta 
huolimatta. Koronavirusepidemian takia myös kaudella 2020-2021 jouduttiin sarjatoiminta 
keskeyttämään kesken kauden. Ainoastaan naisten kilpasarjat SM-sarja ja Ykkössarja saatiin pelattua 
loppuun asti osana valtakunnallista sarjatoimintaa.  
 
Jäsenmäärältään Suomen suurimmat ringetteseurat löytyvät Etelä-Suomen alueelta. Suomen suurin 
ringetteseura on Kiekko-Espoo, jolla oli kaudella 2020–2021 452 Ice Cardia. Alueen toiseksi suurin 
seura on Järvenpään Haukat, jolla oli 248 Ice Cardilla, kolmas oli Blue Rings 216 Ice Cardilla.  

 
Suomen suurin ringettekoulu löytyy Espoosta, jossa näkyy palkattujen seuratyöntekijöiden 
määrätietoinen työ toiminnan kasvattamiseksi. Kiekko-Espoon ringettekoulussa viiletti 154 

tulevaisuuden ringettepeluria. Ringettekoululisenssien määrää verotti rajusti kevään kesken jäänyt 
kausi, sillä ringettekoululaisten turnaus jäi jälleen pelaamatta pandemian vuoksi ja jäähallien 
sulkeuduttua. 

 
Kaudella 2020–2021 Etelä-Suomen alueella ringetteä harrastettiin 15. seurassa. Saimme kaksi uutta 
seuraa mukaan toimintaamme.  
 

Seurat: 
Apple Tree Ringette, Lohja (uusi) 
Blue Rings ry, Tuusula 
Kiekko-Espoo ry, Espoo 
Heinola Ringette ry 
Helsinki Ringette ry 
Hollolan Ringette ry (uusi) 
Hyvinkää Ringette ry 
Hyvinkää Storm ry 
Jääurheiluseura Haukat ry, Järvenpää 

Lahti Ringette ry 
Shakers Ringette ry, Kerava (toiminta Blue Rings ry:n alla) 
Nurmijärvi Seven Ringettes ry 

Tuusula Ringette ry (toiminta Blue Rings ry:n alla) 
Sipoon Lavattomat Ladyt ry 
Ringette Walapais ry, Vantaa 
 



 
 

11 
 
 

Aluesarjoissa pelasi kaudella 2020–2021 yhteensä 75 joukkuetta, lisäksi alueen seuroilla oli liiton 
alaisissa sarjoissa 23 joukkuetta. Alueen seuroista neljä joukkuetta osallistui naisten SM-sarjaan, neljä 

joukkuetta Ykkössarjaan, seitsemän joukkuetta BSM-sarjaan sekä kahdeksan joukkuetta CSarjaan. 
 
Liiton alaisissa sarjoissa saavutettiin myös menestystä kaudella 2020-2021; naisten SM-sarjassa 
Kiekko-Espoo pelasi pronssiottelussa häviten kuitenkin RNK:lle ja sijoittuen neljänneksi. 
Ykkössarjassa NSR Nurmijärveltä voitti mestaruuden.  
 
B-nuorten SM-sarjassa jatkosarjan otteluita ei pystytty pelaamaan keväällä koronarajoitusten takia. 
Kausi päättyi ilman sijoituksia. 
 
CSarjassa pelasi kahdeksan Etelä-Suomen alueen joukkuetta. Sarjan jäädessä kesken, sijoituksia ei 
jaettu. 
 
C-junioreiden SM-turnaus jouduttiin myös siirtämään keväästä syksyyn. Turnaus järjestettiin syksyllä 
2021. Turnaus pelattiin Hyrylän jäähallissa Blue Ringsin emännöimänä. Alueemme joukkueista Lahti 

Ringette sai hopeaa ja pronssille pelasi EKS.  
 
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 Etelä-Suomen alueella oli 98 
joukkuetta, joten tavoitteeseen päästiin joukkuemäärässä koronakriisistä huolimatta. 
 
D-juniorit 
D-junioreiden aluesarjaan osallistui 15 joukkuetta, Itä-Suomen alueelta KaPa-51 osallistui sarjaan 
kolmatta kertaa. Yksinkertaisen runkosarjan jälkeen joukkueet oli tarkoitus jakaa ylempään ja 
alempaan jatkosarjaan, mutta koronan takia runkosarja jäi niin pahasti kesken, ettei sijoituksia tällä 
kaudella saatu ratkaistua. 
 
E-juniorit 
E-ikäluokassa joukkueita osallistui aluesarjaan yhteensä 17. Joukkueet pelasivat kahdessa ryhmässä; 
enemmän pelanneiden (E1) sarjaan osallistui seitsemän joukkuetta, joista yksi oli Itä-Suomen alueen 
KaPa-51. Sarjaa ei saatu pelattua kokonaan, vaan se jäi pahasti kesken koronan vuoksi. Vähemmän 

pelanneiden (E2) sarjaan osallistui 10 joukkuetta, ja tämäkin sarja jäi kesken koronan vuoksi. 
  
F-juniorit 

F-junioreissa kokonaisjoukkuemäärä pysyi samana edelliskauteen verrattuna. Enemmän pelanneiden 
(F1) sarjaan osallistui 10 joukkuetta ja vähemmän pelanneiden sarjaan 11 joukkuetta. F-junioreiden 
aluesarjaottelut saatiin pelattua muutamaa turnausta lukuun ottamatta, ennen kuin jäähallit 
sulkeutuivat pandemian vuoksi. 
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G-juniorit 
G-junioreiden sarjassa joukkuemäärä laski 12 joukkueesta yhdeksään joukkueeseen. Kauden 

keskeytyminen näkyi selkeästi osallistujamäärässä.  
 
Sarjojen jäädessä pahasti kesken, päätettiin, ettei D-junioreissa eikä harrastesarjoissa jaeta mitaleja 
tai sijoituksia. E, F, G sekä Ringettekoulut saivat osallistujamitalit. 
 
Ringettekoulut 
 

Ringettekoulutoiminnan tavoitteena oli saada toiminta kasvamaan kaikissa alueen seuroissa. 
Tavoittelimme lisäksi 2%:n kasvua lisenssimäärässä kannustamalla seuroja ostamaan kaikille 
ringettekoululaisille Ice Cardit. 
 

Tavoitteessa epäonnistuttiin edelleen, jos tarkastellaan vain Ice Cardien määrää, sillä kaudella 2020-
2021 ringettekoululaisten määrä ei noussut edellisten vuosien tasolle alueen seuroissa. Toki on 
huomioitava, että päätösturnaukset jouduttiin jälleen perumaan vallitsevan pandemiatilanteen 
vuoksi. Ringettekoululaisten Ice Cardien kokonaismäärä oli keväällä 2021 266 kappaletta.  
 
Etelä-Suomen alueella ei pystytty koronarajoitusten vuoksi järjestämään keväälle 2021 suunniteltuja 
Ringettekoulujen eikä G- eikä F-junioreiden päätösturnauksia. F-junioreiden turnaus piti pelata EKS:n 
emännöimänä Espoossa. G-junioreiden ja Ringettekoulujen turnaus Haukkojen kotiluolassa 
Järvenpäässä. Päätöstapahtumien peruuntuminen on myös isoin syy Ringettekoulujen Ice Card 
määrien putoamiseen. Perinteisesti Ice Cardit on hankittu vasta turnauksen kynnyksellä. Seuroja 
kannustettiin aktiivisesti hankkimaan kaikille ringettekoululaisille Ice Cardit jo syyskaudella. 
 
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 että Aidot Ladyt sarjatoimintaa. 

 
Yrityksistä huolimatta kaudelle 2020-2021 ei saatu riittävästi joukkueita, jotta Nuorten ja Aidot Ladyt 
sarjatoiminta olisi saatu aloitettua. Kaudelle 2020-2021 N-sarjassa pelasi yhdeksän joukkuetta ja 
Lady-sarjassa kuusi joukkuetta. 
 
Turnaukset 
 
Kaudelle 2020-2021 myönnetyt turnaukset jouduttiin kaikki peruuttamaan jäähallien sulkeuduttua 
koronarajoitusten takia.  
 
Syksyllä 2021 onnistuttiin jälleen turnausten järjestämisessä seuraavasti: 
Ladyt, harraste, aidot ladyt + miehet 27.11.2021 Espoo (EKS) 
D-juniorit 28.11.2021 Espoo (EKS) 
G/F-juniorit 6.12.2021 Espoo (EKS) 
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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 ovat osoitteessa www.etelasuomi-ringette.fi, josta löytyy esim. alueen 
tapahtumakalenteri. Lisättiin suoria sähköpostiviestejä seurojen puheenjohtajille. Tiedottaminen oli 
paljolti koronarajoitusten päivittämistä ja tämä oli alueellisesti hyvin haastavaa. Alueen sivut saatiin 
pidettyä kohtuullisen hyvin ajan tasalla, mutta kokouspöytäkirjojen julkaisemisessa oli viivettä. 
 
Aluetyöryhmä 2021 
 
Mia Melkinen, aluepäällikkö 

Emmi Öystilä, aluesihteeri 
Anne Ahoniemi, sarjapäällikkö, sarjavastaava D-juniorit sekä N- ja Lady-sarjat 
Janne Laurila, turnaus- ja toimitsijavastaava 

Sanja Hovilainen, sarjavastaava G- ja F-juniorit 
Tuomo Lukkari, sarjavastaava E-juniorit 
 

Seurakokous ja seuraseminaari 
 
Alueen Seurakokous pidettiin Seuraseminaarin yhteydessä 4.9.2021 ja siellä valittiin uusi 
Aluetyöryhmä vuodelle 2022 erovuoroisten tilalle, erovuorossa olivat; Anne Ahoniemi (Espoo) ja Mia 
Melkinen (Lahti). Molemmat valittiin jatkamaan aluetyöryhmässä. Janne Laurila pyysi eroa 
aluetyöryhmästä ja ero hänelle myönnettiin. Laurilan tilalle valittiin Niko Turunen Hyvinkäältä. 
Vanhoina jäseninä jatkoivat; Tuomo Lukkari (Nurmijärvi), Emmi Öystilä (Järvenpää) ja Sanja 
Hovilainen (Espoo). Lisäksi valittiin aluetyöryhmän avuksi Pia Koliseva (Lahti) auttamaan kotisivujen 
päivittämisessä. 
 
Syksyn 2021 seuraseminaari pidettiin etäyhteyksin Teams -kokouksena 4.9.2021. Seuraseminaari 
järjestettiin Ringetteliiton palvelukeskuksen ja liittohallituksen johdolla. Osallistujia oli yhteensä yli 
80 kaikilta kolmelta alueelta. Liiton esityksen jälkeen ryhmittäydyttiin oman alueen seuraseminaariin, 
johon osallistui Etelä-Suomen alueen osalta noin 40 henkilöä. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin 

myös nuorempien ikäluokkien toimitsijakoulutus sekä Seurakokous.  
 
Toimitsijakoulutukset 

 
Aluetyöryhmä vastasi toimitsijakoulutusten järjestämisestä omalla alueellaan. Syksyllä 2021 ei 
järjestetty kaikille avointa toimitsijakoulutusta vaan seurojen omat kouluttajat huolehtivat 
koulutuksista omissa seuroissaan. Seurojen välistä yhteystyötä lisättiin järjestämällä yhteisiä 
toimitsijakoulutuksia. Koulutukset toteutettiin livenä sekä etäyhteyksin, riippuen alue- ja 
paikkakuntakohtaisista koronarajoituksista.  
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Erotuomaritoiminta 
 

Etelä-Suomen alueen erotuomaritoiminnasta vastaavan Etelä-Suomen Ringette Erotuomarit ry:n 
puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Juha Korteniemi. Erotuomariasettelusta aluesarjaotteluihin ja 
junioriturnausten erotuomariasettelusta vastasi Ari Ranki. 
 
Tuomarikoulutukset alueellamme järjesti Etelä-Suomen Ringette-Erotuomarit ry. Alueella 
järjestettiin uusien tuomarien Noviisikurssi. Kaudelle 2020-2021 alueellamme toimi noin 54 
erotuomaria, joka oli selkeästi vähemmän kuin edellisellä kaudella (70). Koronan haasteet näkyivät 
myös tuomaritoiminnassa. Osalle tuomareista pelejä ei tullut kauden aikana juuri lainkaan ja sen 
vuoksi lopettaneita oli todella paljon. Pelinohjaajakoulutuksia järjestettiin seuroissa nuoremmille C-
nuorille. 
 
Muu toiminta alueella 
 
Alueen seuroissa järjestettiin kesällä ringetteleirejä sekä omille että muiden seurojen harrastajille ja 

pelaajille.  
 
Ringeten Itä-Suomen alue  
 

Itä-Suomen alueella ringettetoiminta on entistä enemmän keskittynyt vain harvoille paikkakunnille, 
valitettavasti. Lajinlevitystyötä ja työtä seurojen elinvoimaisuuden edistämiseksi on edessä tuleville 

vuosille. Alueen suurimpia seuroja ovat Kangasniemen Palloilijat -51 ja Tikkakosken Tikka. Muilla 
seuroilla harrastajamäärät ovat vähäisempiä. Omien aluesarjojen järjestäminen on ollut haasteellista 
johtuen siitä, että harrastajia ei löydy riittävää määrää seuroissa joukkueen perustamiseksi 

ikäryhmittäin. Kesällä 2021 seurojen kesken pidetyssä Teams-kokouksessa päädyttiin pelaamaan 
”pelitälli”- periaatteella paikkakunnittain, jotta jokaisella harrastajalla olisi mahdollisuus päästä myös 
pelaamaan, vaikka omassa seurassa ei oman ikäluokan joukkuetta olisikaan. Useat harrastajat 

ovatkin käyneet pelaamassa oman paikkakunnan ulkopuolella olevissa joukkueissa.  
 
Alueen seuroista valtakunnallisiin sarjoihin osallistuivat Lapinlahden Luistin -89 Naisten SM-sarjaan 
(20-21) ja Ykkössarjaan (21-22), sekä uutena naisten Ykkössarjassa kaudella 21-22 Kangasniemen 
Palloilijat -51. C-ikäluokan CSarjaan osallistui joukkueet Kangasniemeltä ja Tikkakoskelta, sekä B-
ikäluokan joukkue BSM-sarjaan Kangasniemeltä. 
 
Seurat: 
Kangasniemen Palloilijat -51 ry 
Lapinlahden Luistin -89 ry 
Pieksämäen Pallo-Sepot ry 

Suonenjoen Kiekko-Karhut ry 
Tikkakosken Tikka ry 
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Aluesarjatoiminta 
 

Koronapandemia on entisestään vaikeuttanut alueen seurojen toimintaa ja erityisesti lajin 
markkinointia uusien harrastajien tavoittelemiseksi. Kaudella 2020-2021 pandemia keskeytti alueen 
sarjatoiminnan lasten ja nuorten osalta. Joukkueita osallistui aluesarjoihin kaiken kaikkiaan 11 kpl ja 
ne pelasivat seuraavissa sarjoissa: 
 
D-juniorit 
Sarjatoimintaan osallistui neljä joukkuetta: Kapa-51, Tikka, LL-89, SuKiKa. Lisäksi Kangasniemi 
osallistui joukkueellaan Etelä-Suomen alueen sarjaan ja Tikkakoski Länsi-Suomen alueen sarjaan. 
 
E-juniorit 
E-ikäluokan sarjaa ei pystytty järjestämään Itä-Suomen alueella, joten KaPa-51:n E-juniorit 
osallistuivat ikäluokan sarjatoimintaan Etelä-Suomen alueella. 
 
F-juniorit 

F-junioreiden sarjaan osallistui kolme joukkuetta: KaPa-51, LL-89 ja PiPS. 
 
Syksyllä 2021 Itä-Suomen alueella ei alkanut omaa sarjatoimintaa. Alueen joukkueet osallistuivat 

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen sarjoihin, ja pienimpien juniorien turnaukset on järjestetty yhteisinä 
pelitälleinä.  
 

Ringettekoulut 
 
Ringettekouluja järjestettiin kaikilla alueen paikkakunnilla. Koronapandemian vuoksi alueellista 
ringettekoulujen kauden päätöstapahtumaa ei voitu järjestää. 
 
Harrasteringette 
 
Aikuisten tai nuorten harrasteringetessä ei ole omaa sarjaa Itä-Suomen alueella. Tikkakosken Tikan 
joukkue osallistui N-harrastesarjaan Länsi-Suomen alueella. 
 
Turnaukset 
 
Kangasniemen Palloilijat järjestivät syksyllä 2021 D-junioreiden kutsuturnauksen. 
Muita turnauksia ei toimintavuoden aikana järjestetty Itä-Suomen alueella. 

 
Aluetyöryhmä 2021 
 

Petri Pylvänäinen, aluepäällikkö 
Katja Oravainen, sihteeri (30.4.2021 saakka)  
Anna Uusi-Simola 
Sirpa Kettunen 
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Kokoukset 
Aluetyöryhmä piti Teams -kokouksia toimintavuoden aikana. Aluetyöryhmän keskustelujen 

tärkeimpinä teemoina olivat alueen tilanne ja harrastajamäärät, kuinka saataisiin lajin pariin uusia 
harrastajia alueen toiminnan elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Kaudelle 2021-2022 
aluesarjatoiminnan sijasta päädyttiin kokeilemaan pelitälli- konseptia mahdollistamaan pelejä 
mahdollisimman monille pelaajille ikäluokasta huolimatta.  
 
Seurakokous ja seuraseminaari 
 
Itä-Suomen alueen seuraseminaari- ja seurakokous pidettiin Teams -kokouksena 27.4.2021. Yhdessä 
seurojen kesken päätettiin järjestää harrastustoimintaa aluetyöryhmän ehdottamalla tavalla 
pelitälleinä. Syksyn seuraseminaari järjestettiin pandemiatilanteen vuoksi etäkokouksena 4.9.2021 
yhdessä muiden alueiden kanssa. Seuraseminaarin yhteisestä osuudesta vastasi Ringetteliiton 
palvelukeskus ja liittohallitus.  
 
Toimitsijakoulutukset 

 
Toimitsijakoulutusta järjestettiin toimintavuoden aikana Tikkakoskella, Lapinlahdella ja 
Kangasniemellä.  

 
Erotuomaritoiminta 
 

Itä-Suomen alueen erotuomarit kuuluvat Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit ry:hyn. Syksyllä 2021 
koulutettiin kaikkiaan 13 tuomaria, joista aktiivisesti aluetuomaritoiminnassa on ollut seitsemän 
tuomaria. Lisäksi alueella on kolme liittotuomaria. 
 

Ringeten Länsi-Suomen alue 
 
Koronavirustilanne ei mahdollistanut kauden 2020-2021 jatkamista keväällä 2021. Sarjatoimintaa ei 
koronarajoituksista johtuen pystytty jatkamaan sarjojen osalta ja maaliskuun alussa kauden 
sarjatoiminta päätettiin keskeyttää lopullisesti kauden 2020-2021 osalta. Ringettekoulujen 
päätöstapahtumat jouduttiin myös perumaan vallitsevan koronapandemian vuoksi. Kevään 
seuraseminaari ja puheenjohtajatapaaminen jouduttiin myös perumaan rajoitusten myötä. Syksyllä 
kauden 2021-2022 sarjatoiminta saatiin käynnistettyä normaalisti, mutta valitettavasti edelleen 
muutamia sarjaotteluita jouduttiin siirtämään joukkueissa todettujen koronatartuntojen ja 
altistumisten johdosta. Vuoden 2021 ringetteseurana palkittiin Länsi-Suomen alueelta löytyvä 
Laitilan Jyske. 
 
Länsi-Suomen alueelle kuuluvat seurat, joiden kotikunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, 
Pirkanmaan, Satakunnan tai Varsinais-Suomen maakunnissa. 
 
Seurat: 
BLD Ringette ry, Valkeakoski 
Forssan Palloseuran Juniorit ry 

Ilves ry, Tampere 
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Jää-Kotkat ry, Uusikaupunki 
Laitilan Jyske ry 

Lauttakylän Luja ry, Huittinen 
Luvian Kiekko -82 ry 
Merikarvian jääurheilijat ry 
Nokian Urheilijat ry 
Raision Nuorisokiekko ry 
Rauman Lukko ry 
Tampereen Ringette ry 
Turun Ringette ry 
VaPS Jääurheilu ry, Sastamala 
VG-62 et, Naantali 
Tikkakosken Tikka ry (yli-alueellisena seurana sarjoissa) 
 
Aluesarjatoiminta 
 

Alue järjesti aluesarjat G-, F-, E- ja D-junioreille. E- ja D-sarjoihin osallistui yksi joukkue Itä-Suomen 
alueelta. G-sarjaan ei ilmoittautunut riittävästi joukkueita kaudelle 2020-2021 ja sarja ei näin ollen 
toteutunut. 

 
D-juniorit 
Kaudella 2020-2021 sarjatoimintaan osallistui kymmenen joukkuetta. Sarja oli tarkoitus pelata 10 

joukkueen yksilohkoisena kaksinkertaisena sarjana. Koronatilanne pysäytti toiminnan jo syyskaudella 
ja näin sarjan mitalit jäivät tältä kaudelta jakamatta. 
 
E-juniorit 
E-sarjaan osallistui 12 joukkuetta. Joukkueet jaettiin kahteen lohkoon Sininen ja Valkoinen, joissa 
molemmissa aiottiin pelata kaksinkertainen sarja. Lisäksi jokaisen joukkueen oli tarkoitus pelata 
kerran toisen lohkon joukkuetta vastaan, Sinivalkoinen-lohko. Korona kuitenkin keskeytti sarjan jo 
syyskaudella. 
 
F-juniorit 
F-junioreilla oli omat sarjat enemmän ja vähemmän pelanneille. Enemmän pelanneiden turnauksiin 
osallistui 13 joukkuetta ja vähemmän pelanneisiin 13 joukkuetta. 
 
Ringettekoulut 

 
Ringettekoulut toimivat aktiivisesti lähes kaikissa alueen seuroissa. Vuonna 2021 ringetteviikkoa ei 
pystytty järjestämään vallitsevien koronarajoitusten vuoksi. Länsi-Suomen alueella ei myöskään 

pystytty koronarajoitusten vuoksi järjestämään keväälle suunniteltuja ringettekoululaisten 
päätösturnauksia. Rajoitusten rikkoma kevätkausi haittasi ringettekoulujen toimintaa muutoinkin ja 
tämä näkyi erityisesti ringettekoululaisten Ice Card-määrissä. Yleensä ringettekoululaisten Ice Cardit 
hankitaan vasta ennen päätösturnausta. Seuroja kannustettiin aktiivisesti hankkimaan kaikille 
ringettekoululaisille Ice Cardit jo syyskaudella. 
  



 
 

18 
 
 

Harrasteringette 
 

Länsi-Suomen alue järjesti kaudelle 2020-2021 N-harrastesarjan sekä Lady-sarjan. Uutena toimintana 
alue olisi järjestänyt Nuorten Harrastesarjan, mutta sarjaan ei vielä kaudelle 2020-2021 
ilmoittautunut riittävästi joukkueita, joten sarja ei toteutunut. Tämän uuden sarjan tavoitteena on 
tarjota 12-18-vuotiaille nuorille edullinen harrastesarja, jonka toimintaan on helppo osallistua. 
 
N-harrastesarja 
Harrastesarjaan osallistui viisi joukkuetta, joista yksi oli Itä-Suomen alueelta. Sarja oli tarkoitus pelata 
kaksinkertaisena, mutta sarjatoiminta keskeytyi koronarajoituksista johtuen ensimmäisen kierroksen 
jälkeen. 
 
Lady-sarja 
Lady-sarjaan osallistui neljä joukkuetta; FoPS, Ilves, LLuja ja VaPS. Ottelut pelattiin kolmen joukkueen 
kesken turnausmuotoisena. Jokaisen joukkueen oli tarkoitus järjestää kauden aikana kaksi 
kotiturnausta, mutta sarjatoiminta jouduttiin keskeyttämään koronarajoituksista johtuen 

marraskuun loppupuolella. 
 
Turnaukset 

 
Tupsukorvaturnausta (E ja D) ei järjestetty 10.–11.4.2021 koronavirusepidemian vuoksi. 
Syyskaudella järjestettiin 5.9.2021 Nokialla D -ikäluokan turnaus. Luvialle suunniteltu turnaus 11.-

12.9.2021 E- ja D-ikäryhmille peruuntui. 
 
Aluehallinto 
 
Tavoitteena vuoden 2021 toiminnan osalta oli vakiinnuttaa toiminta Länsi-Suomen alueella ja 
sopeuttaa toimintaa koronarajoituksien mukaisesti. Aluetyöryhmän ja seurojen välistä yhteistyötä oli 
tarkoitus kehittää entistä aktiivisemmaksi. Toiminnan kehittymistä saadaan aikaan seuroja 
kuulemalla sekä yhdessä ideoimalla 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 koronapandemiasta huolimatta. Seminaareissa on käsitelty menneestä kaudesta saatua 
palautetta sekä käyty läpi ajankohtaisia lajiasioita ja suunniteltu tulevaa sarjakautta. 
Puheenjohtajatapaamiset päätettiin toteuttaa myös jatkossa positiivisten palautteiden johdosta.  
 

Samoin aluetyöryhmän ja erotuomarikerhojen yhteistyöhön panostettiin vahvasti. Kesäkuun 
alkupuolella 10.6.2021 järjestettiin aluetyöryhmän ja Varsinais-Suomen ringette-erotuomarikerhon 
välinen yhteistyöpalaveri. Alueellisiin erotuomarikoulutuksiin liittyen aluetyöryhmän, seurojen ja 

erotuomarikerhojen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.  
 
Aluetyöryhmän päätösten osalta sähköposti on ollut pääasiallinen tiedotuskanava alueen seuroille ja 
joukkueille. Lisäksi Ringeten Länsi-Suomen alueen nettisivu on ollut liiton sivujen yhteydessä, josta 
löytyy tiedot alueen sarjoista ja aluetyöryhmän yhteystiedot. Alueella on myös Instagram tili, jossa 
joukkueet jakavat alueen ringetteaiheisia kuvia ja tarinoita. 
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Aluetyöryhmä 2021 
 

Juha Kiviö, aluepäällikkö 
Virve Tuomi, sarjapäällikkö 
Jani-Petri Semi, aluesihteeri, nettisivut 
Virve Tuomi, D-sarjavastaava 
Tuire Salminen, E-sarjavastaava 
Sirpa Karkkonen, F-sarjavastaava 
Ninni Nordlund, G-sarjavastaava, Lady-sarjavastaava 
Minna Kankare, Harraste-sarjavastaava 
 
Kokoukset 
Aluetyöryhmä kokousti vuoden aikana 11 kertaa. Kokouksista 10 oli sähköpostikokouksia ja kerran 
kokoonnuttiin yhteen. Pöytäkirjat kokouksista on lähetetty alueen seuroille, erotuomarikerhoille, 
liiton palvelukeskukselle, Etelä- ja Itä-Suomen aluepäälliköille sekä aluetyöryhmän jäsenille. 
Varsinais-Suomen ja Forssan Ringette-Erotuomarien edustajat ovat olleet kutsuttuina kokouksiin. 

 
Seurakokous ja seuraseminaari  
 

Alueen seurojen puheenjohtajien ja aluetyöryhmän välinen tapaaminen peruttiin, kuten myös Länsi -
Suomen alueen kevään seuraseminaari koronarajoitusten vuoksi. Länsi-Suomen alueen syksyn 
seuraseminaari järjestettiin pandemiatilanteen vuoksi etäkokouksena 4.9.2021. Seuraseminaarin 

kaikille alueille yhteinen osuus järjestettiin Ringetteliiton palvelukeskuksen ja liittohallituksen 
johdolla. Etätapaaminen oli luonnollisesti erilainen kokemus verrattuna aiemmin järjestettyihin 
tapaamisiin, jossa seura-aktiivit pääsevät keskustelemaan saman pöydän ääressä. Länsi-Suomen 
alueen seurakokous järjestettiin hybridikokouksena 25.11.2021, jossa osa osallistujista kokoontui 
Huittisiin ja loput osallistuivat etäyhteydellä.  
 
Koulutukset 
 
Kauden alussa seurat järjestivät itsenäisesti toimitsijakoulutuksia seurojen nimeämien 
toimitsijakouluttajien johdolla. Erotuomarikoulutuksista Länsi-Suomen alueella vastasi Varsinais-
Suomen Ringette-erotuomarit ry ja Forssan Ringette-erotuomarit ry. 
 
Erotuomaritoiminta 
 

Erotuomaritoiminnasta alueella vastaa Forssan Ringette-erotuomarit ry ja Varsinais-Suomen 
Ringette-erotuomarit ry. Forssan Ringette-erotuomareiden yhteyshenkilönä toimii Hannele Majuri ja 
Varsinais-Suomen Ringette-erotuomarit ry:n hallituksen puheenjohtaja Stina Niinimäki. Aluesarjojen 

tuomariasettelijoina toimivat Markku Lainio (VS-erotuomarit) ja Hannele Majuri (Forssan 
erotuomarit).  
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Muu toiminta alueella 
 

Alueen seuroissa järjestettiin kesällä ringetteleirejä sekä omille että muiden seurojen harrastajille ja 
pelaajille.  
 
Alueen jakamat palkinnot 
 
Vuoden Aluesarjatuomari palkinnon lisäksi myös FairPlay-Kiertopalkinto olivat toista kertaa kauden 
toimintasuunnitelmassa mukana. F-, E- ja D-sarjoissa palkitaan kauden päätteeksi FairPlay-joukkue, 
sarjassa reilusti ja esimerkillisesti esiintynyt joukkue. Kunkin sarjan kaikki joukkueet nimeävät 
kausipalautteen yhteydessä oman ehdokkaansa palkittavaksi joukkueeksi sekä 
aluesarjaerotuomariksi. Palkinnot päätettiin jättää jakamatta sarjatoimintojen keskeytyessä 
koronapandemian johdosta. 
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KILPA- JA HUIPPURINGETTE 
 
Kilpa- ja huippuringeten toimiala sisältää lajin valtakunnallisen kilpailutoiminnan sekä 
maajoukkuetoiminnan Tie Huipulle -ohjelman mukaisesti. Lisäksi toimiala sisältää 
urheiluakatemiayhteistyön ja yläkoululeirityksen, sekä valmentajakoulutuksen ja erotuomari- ja 

toimitsijatoiminnan. 
 
 
Valtakunnallinen kilpailutoiminta 
 
Koko kilpailukauden 2020–2021 vallinneesta koronapandemiasta huolimatta liiton alaiset sarjat 
käynnistettiin normaalisti, mutta valtakunnallisten ja alueellisten koronarajoitusten vuoksi 
sarjatoimintaan sisältyi keskeytyksiä ja nuorten osalta sarjat päättyivät ennen aikaisesti. Naisten SM- 
ja Ykkössarjan läpivienti vaati liitolta edunvalvontatoimia ja useita yhteydenottoja 
pääkaupunkiseudun kaupunkeihin, jotta pääsarjoissa saatiin jatkettua kilpailutoimintaa, kaupunkien 

yrittäessä rajoittaa joidenkin lajien kilpailutoimintaa pääsarjatasoilla.  
 
Naisten SM-sarja 
 
Kaudella 2020-2021 naisten kilpailutoimintaa pelattiin toista kautta uudistetulla 

kilpailujärjestelmällä, jossa naisten kilpailutoiminta jakautuu SM-runkosarjaan, SM-jatkosarjaan, 
Ykkössarjan alkusarjaan ja Ykkössarjaan. Uudistuksella on saavutettu tavoite mahdollisimman 
tasaisista otteluista kauden aikana. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kuva: Timo Kupiainen 

 
SM-runkosarjaan koronan takia kesken jääneen edelliskauden perusteella paikan saivat karsinnasta 
Blue Rings ja Ilves. Kaikki kahdeksan runkosarjaan oikeutettua seuraa vahvisti paikkansa. 
Kaksinkertaisen runkosarjan jälkeen SM-karsintasarjaan putosivat Helsinki Ringette ja Ilves, joiden 
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seuraksi Ykkössarjan alkusarjasta karsintasarjaan osallistuivat sarjan kolme parasta joukkuetta 
(Laitilan Jyske, Jääurheiluseura Haukat ja VG-62). SM-runkosarjan kuusi parasta jatkoi niin ikään 

kaksinkertaiseen SM-jatkosarjaan. Ykkössarjaan jäi neljä joukkuetta, jotka pelasivat kolminkertaisen 
sarjan.  
 
Koronapandemia häiritsi sarjatoimintoja, mutta pääsarjojen pelaaminen sallittiin. Niin Ykkössarja, 
SM-karsinta kuin SM-jatkosarja saivat pelattua sarjansa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 
 
SM-sarjan sijoitukset keväällä 2021: 

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

 

SM-karsintasarjan sijoitukset keväällä 2021 ennen nousu play off -otteluita: 
1. Helsinki Ringette 
2. Laitilan Jyske 

3. Ilves, Tampere 
4. Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää 
5. VG-62, Naantali 

 
Nousu play off -otteluista SM-runkosarjapaikan kaudelle 2021-2022 voittivat Helsinki Ringette ja 
Laitilan Jyske. 
 
Naisten Ykkössarja 
 
Ringeten naisten Ykkössarjan alkusarjaan osallistui kaudella 2020-2021 kahdeksan joukkueetta. 
Alkusarjan perusteella SM-karsintasarjaan nousivat Laitilan Jyske, Jääurheiluseura Haukat ja VG-62. 
Ykkössarjaan jäi viisi joukkuetta, mutta Kiekko-Espoon joukkue joutui luopumaan sarjasta Espoon 
kaupungin linjattua koronarajoituksiin vedoten, ettei joukkue saa jääaikaa. 
 
Ykkössarjan sijoitukset keväällä 2021: 
 

1. Nurmijärvi Seven Ringettes 
2. Luvian Kiekko -82 
3. Forssan Palloseuran Juniorit 

4. Rauman Lukko 

 
Kaudelle 2021-2022 sarjaan ilmoittautui kymmenen (10) joukkuetta 
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B-nuoret 
 
B-nuorten SM-sarjaan osallistui kolmetoista (13) joukkuetta. Sarjassa päästiin pelaamaan 
yksinkertainen karsintasarja, ennen kuin koronarajoitukset kielsivät nuorten kilpailutoiminnan.  
Mitalit jaettiin keväällä 2021 karsintasarjan sijoitusten perusteella: 
 

1. Helsinki Ringette 
2. Blue Rings, Tuusula 
3. Ilves, Tampere 
4. Laitilan Jyske 
5. Jääurheiluseura Haukat B04, Järvenpää 
6. VG-62, Naantali 
7. Lahti Ringette 
8. Nurmijärvi Seven Ringettes 

9. Nokian Urheilijat 
10. Kiekko-Espoo 
11. Jääurheiluseura Haukat B03, Järvenpää 
12. Hyvinkää Ringette 
13. Kangasniemen Palloilijat -51 

 
C-nuorten SM-turnaus 
 

C-nuorten SM-turnaus jouduttiin perumaan keväältä 2021 koronarajoitusten estäessä lasten ja 
nuorten kilpailutoiminnan. Turnaus päästiin pelaamaan lopulta elokuussa Tuusulassa. 
Kolmipäiväiseen turnaukseen osallistui 14 joukkuetta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
           Kuva: Timo Kupiainen 
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SM-turnauksen sijoitukset:  
 

1. Rauman Lukko 
2. Lahti Ringette 
3. Kiekko-Espoo 
4. Laitilan Jyske 
5. Jääurheiluseura Haukat C1, Järvenpää 
6. Nurmijärvi Seven Ringettes 
7. Blue Rings, Tuusula 
8. Ilves, Tampere 
9. Hyvinkää Ringette 
10. Kangasniemen Palloilijat -51 
11. Jää-Kotkat, Uusikaupunki 
12. Luvian Kiekko -82 
13. Jääurheiluseura Haukat C2, Järvenpää 
14. Tikkakosken Tikka 

 
C-nuorten CSarja 
 
Kaudella 2020-2021 CSarjaan osallistui 18 joukkuetta. Sarjassa pelattiin kolme alkulohkoa, joiden 
jälkeen koronarajoitukset estivät loppukauden ajan lasten ja nuorten kilpailutoiminnan. 

Sarjasijoituksia ja mitaleja ei jaettu, koska sarjasta saatiin pelattua vain alkulohkot. 
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Tie huipulle -ohjelma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  
 
 
       Kuva: Andre Vandal 
 

 
Maajoukkuetoiminta 
 
Naisten ja nuorten maajoukkueiden osalta toiminta tapahtuu kahden vuoden sykleissä nivoutuen 
kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin, jossa MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein.  

 
Koronapandemia ja Kansainvälisen Ringetteliiton päätös siirtää seuraavat MM-kisat vuoteen 2022 
aiheuttivat maajoukkuetoimintojen muokkaamisen, jotta voitiin turvata sarjojen pelaaminen 
mahdollisimman turvallisesti. Alkuvuoden leiritoiminta peruttiin ja ryhmien tapaamisia toteutettiin 
etänä kevätkauden aikana. Vuodesta 2021 tuli näin ollen toinen välivuosi MM-kisojen osalta. 
 
Naisten maajoukkueryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana ja U21 nuorten maajoukkueryhmä 

kaksi kertaa fyysisen testauksen ja uuden MM-kisaprojektin aloituksen merkeissä Kisakallion 
Urheiluopistolla. Näiden tapahtumien lisäksi valmentajat olivat yhteyksissä pelaajiin 
henkilökohtaisesti sekä etätapaamisin. Naisten ryhmässä oli mukana 25 pelaajaa ja U21 nuorten 

ryhmässä 30 pelaajaa. Loppuvuodesta molempien ryhmien johtoryhmiin saatiin rekrytoitua 
tarvittavat lisähenkilöt kuten fysioterapeutit, psyykkiset valmentajat ja videovalmentajat tulevia 
MM-kisoja 2022 ajatellen. 
 

Koronapandemia vaikeutti edelleen myös U18 juniorimaajoukkuetoimintaa. Ryhmä leireili vuoden 
aikana vain kaksi kertaa, molemmat Kisakalliossa Urheiluopistolla. Lisäksi valmennus oli yhteyksissä 
pelaajistoon etätapaamisin. Kaikkiaan toimintaan osallistui n. 60 vuosina 2004 ja 2005 syntynyttä 
pelaajaa.  
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U18 Juniorimaajoukkueelle valittiin keväällä oma päävalmentaja. Valituksi tuli Heidi Petrell, jolla on 
pitkä ura pelaajana Suomesta ja Kanadasta, sekä valmentajana myös naisten SM-sarjasta. 

Päävalmentajan lisäksi joukkueen valmennusryhmään kuului kaikkiaan 7 valmentajaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Kuva: Timo Kupiainen 
 

 
U18 toiminnan puitteissa järjestetään myös vanhemman C-ikäluokan pelaajille tarkoitettu 
Timanttileiri, joka aloittaa pelaajan maajoukkuepolun. Pelaajat tulevat tälle leirille seurojen esitysten 

pohjalta. Vuonna 2006 syntyneiden Timanttileiri pystyttiin pitämään Kisakallion Urheiluopistolla 
elokuussa ja sille osallistui seurojen esittäminä 57 nuorta pelaajaa. 
 
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.  
 
Yläkoululeiritoimintaan kohdistui edellisvuosien mukaisesti paljon kiinnostusta. Kaudelle 2021–2022 
mukaan ilmoittautui 80 vuosina 2006-2008 syntynyttä nuorta, jotka kaikki pääsivät mukaan 
leiritykseen. 
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    Kuva: Suomen Ringetteliitto 
 
Leirityksen valmentajina toimivat Ira Merivaara Helsingistä, Teija Lehtinen Järvenpäästä ja Nia 

Toivonen Lahdesta. Liikunta-alan opiskeluihinsa liittyen harjoittelijoina mukana leireillä olivat Roosa 
Ravantti ja Essi Sarmala. 
 
Liiton yhdyshenkilönä urheiluakatemia- ja yläkoululeiritoiminnassa oli liiton osaamisen kehittäjä 

Matti Virtanen. 
 
 
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus  
 
Toiminnassa keskityttiin ringettevalmentajille suunnattujen tasokoulutusten sekä niitä täydentävien 
lajin teemakoulutusten ja seurakäyntien järjestämiseen ja kehittämiseen.  
 
Verkkokoulutusalusta 
 
Koulutustoimintaa täydentämään ja varsinkin peruskoulutusosioiden tuomiseksi lähemmäksi oppijaa 
liitto investoi verkkokoulutusalustaan. Kumppaniksi valikoitui Mediamaisteri ja heidän, 
Olympiakomiteankin käyttämä, Pinja oppimisalusta. Vuonna 2021 alustalle rakennettiin 
ensimmäinen pilottikurssi, joka toimi I-tason koulutuksen tukena ja muutti koulutuksen 
nykyaikaisemmaksi hybridimalliksi. Verkkokoulutusalusta tulee jatkossa tarjoamaan 
koulutusmahdollisuuksia eri ringettetoimijoille valmentajista erotuomareihin ja ottelutoimitsijoihin. 
Lisäksi tavoitteena tulevaisuudessa on hyödyntää esimerkiksi yleisvalmennuksen ja seuratoiminnan 
osioita yhdessä muiden lajiliittojen kanssa Olympiakomitean johdolla. 
 
CoachTools- valmennusalusta pääsarjaseuroille 
 
Valmennustoimintaa kehittääkseen liitto lähti tekemään yhteistyötä CoachTools -palvelun kanssa. 
Vuonna 2021 pääsarjaseuroille hankittiin oikeudet käyttää palvelua ja seuroille tarjottiin koulutusta 
palvelun käyttöönottoon. Syksyn aikana tehtiin suunnitelmat ottaa palvelu käyttöön vahvemmin 
myös maajoukkueissa ja valmennuskoulutuksissa. Kaikille seuroille ja joukkueille tarjottiin 
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mahdollisuutta palvelun käyttöönottoon omakustanteisesti ja liitto tarjosi starttikoulutuksen 
yhdessä palveluntarjoajan kanssa. 

 
Koulutustoiminta  
 
I-tason valmentajakoulutus pidettiin Kisakallion Urheiluopistolla 17.9.-21.11.2021. Koulutus sisälsi 
kolme lähijaksoa, verkkokoulutusosiot sekä oppimistehtäviä. Koulutukseen osallistui 15 valmentajaa 
kahdeksasta eri seurasta. 
 
II-tason valmentajakoulutus aloitettiin Kisakallion Urheiluopistolla 28.5.2021 ja se päättyy 
huhtikuussa 2022. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa sekä oppimistehtäviä. Koulutukseen osallistui 15 
valmentajaa kymmenestä eri seurasta. 
 
III-tason valmentajakoulutus aloitettiin Kisakallion Urheiluopistolla 21.5.2021 ja se päättyy 

toukokuussa 2022. Koulutus sisältää viisi lähijaksoa sekä oppimistehtäviä. Koulutukseen osallistui 10 
valmentajaa kahdeksasta eri seurasta. 
 
Maalivahtivalmentaja I -koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa. Koulutus aloitettiin 5.12.2021 ja 
mukaan lähti 17 valmentajaa. Koulutus päättyy keväällä 2022.  
 
Ringeten teemakoulutuksia ja seurakäyntejä tarjottiin seuroille mm. uusien aluekouluttajien kautta. 

Näihin koulutuksiin lukeutuvat esimerkiksi ringettekoulun ohjaajakoulutukset ja erilaiset 
valmentajaillat sekä maajoukkuevalmentajien organisoimat valmentajatapaamiset. Koulutuksia 
järjestettiin lähikoulutuksina ja verkkotapaamisina. Kaikkiaan koulutuksia järjestettiin kahdeksan 
kappaletta ja näihin osallistui yhteensä n. 150 henkilöä. 
  
Kaikkiaan liiton järjestämiin eri valmentajakoulutuksiin osallistui yhteensä n. 200 henkilöä. 

Kouluttajina toimivat Matti Virtanen, Jenni Korhonen, Aura Lehtonen, Timo Himberg, Janica 
Järvenpää, liiton aluekouluttajat, maajoukkuevalmentajat ja yhteistyökumppanit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            Kuva: Suomen Ringetteliitto 
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Erotuomari- ja toimitsijakoulutus 
 
Liittotason erotuomarikoulutukseen Kisakallion Urheiluopistolla 21.-22.8.2021 osallistui 36 henkilöä. 
Erotuomareiden pääkouluttajana toimi Veera Lempiäinen. 
 
Syyskuussa 2021 järjestettiin 2 toimitsijakouluttajien koulutusta ja näihin osallistui 27 henkilöä. 
Toimitsijoiden pääkouluttajana toimi Petri Pylvänäinen. Toimitsijakouluttajat järjestivät yhteensä 55 
toimitsijakoulutusta, joihin osallistui Suomisport-palvelussa ilmoittautuen 1028 henkilöä. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Kuva: Timo Kupiainen 

 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Vuonna 2021 Kansainvälisen Ringetteliiton (International Ringette Federation, IRF) 
varapuheenjohtajana jatkoi Anniina Tuomola. Muina suomalaisjäseninä kansainvälisen liiton 
hallituksessa olivat Saara Lahti vastuualueenaan viestintä ja Veera Lempiäinen vastuualueenaan 

tuomaritoiminta ja lajin pelisäännöt. Tuomolan ja Lahden toimikaudet päättyivät vuoden loppuun. 
Suomi osallistui myös aktiivisesti kansainvälisen liiton eri työryhmien toimintaan vuoden aikana  
 
Koronapandemia laittoi kaiken kansainvälisen urheilutoiminnan tauolle toistaiseksi vuonna 2020 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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RINGETEN SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA  
 
Suomen Ringetteliitto ry:n seura- ja järjestötoiminnan toimiala sisältää seuratoiminnan kehittämisen 
lisäksi liiton hallinnon ja talouden, viestinnän ja markkinoinnin sekä vastuullisuuden. 
 

 
Seuratoiminta 
 
Lajin kasvu ja kehittyminen tapahtuu seuroissa. Tuloksia saadaan aikaan yhdessä seurojen kanssa 
tekemällä ja ideoimalla sekä seuroja kuulemalla. Vuoden aikana toteutettiin monia erilaisia seurojen 

kohtaamismahdollisuuksia, joilla pyrittiin antamaan seuroille mahdollisuuksia vaikuttaa, kohdata 
toisia seuroja ja kouluttautua. Tilaisuuksissa ja tapaamisissa jaettiin hyviä käytänteitä, ideoitiin uutta, 
kuultiin seuraesimerkkejä ja ajankohtaisia infoasioita sekä kerättiin seuratoimijoilta palautetta liiton 

ja alueiden toiminnasta.  
 
Viisi aluekouluttajaa aloitti toimintansa 
 
Viisi aluekouluttajaa aloitti syyskuussa toimintansa tukemaan seurojen osaamisen kehittämistä 
erityisesti nuoremmissa juniori-ikäluokissa. Aluekouluttajat toimivat oto-periaatteella ja vastaavat 1-
tasoa edeltävästä lajitaitojen peruskoulutuksesta, sekä teemakoulutuksista seurojen tarpeiden 
mukaan. Lisäksi työtehtäviin kuuluu seuratoiminnankehittämisen tehtäviä. Aluekouluttajat hoitavat 
kokemuksensa ja asiantuntemuksensa mukaisesti koko seurakenttää yli aluerajojen. 
 
Aluekouluttajiksi valittiin: Tytti Järvinen Mäntsälästä, Kari Lahtivirta Mänttä-Vilppulasta, Petra 
Ojaranta Raisiosta, Minna Saarinen Tampereelta ja Mira Sydänmaa Hyvinkäältä.  

 
Seuraseminaarit ja webinaarit  
 
Liiton kevätkokouksen yhteydessä 8.5.2021 järjestettiin seuroille webinaari, jonka aiheena oli 
Ringetteliiton uuden strategian lisäksi harrasteringeten seuraesimerkit Turun Ringeten, Blue Ringsin 

ja Kiekko-Espoon toimesta. Tapahtumaan osallistuttiin etäyhteydellä ja webinaari tallennettiin. 
 
Syyspuolen seuraseminaari järjestettiin liiton syyskokouksen yhteydessä 30.10.2021 Kisakallion 

Urheiluopistolla, Lohjalla. Seuraseminaarissa pääaiheina olivat Luistelu- ja ringettekoulun 
aloittamisen ABC sekä OKM:n seuratuen hakeminen ja ideointi. Tapahtumaan oli mahdollista 
osallistua myös etäyhteydellä.  

 
Ringeten alueiden järjestämissä vuotuisissa seuraseminaareissa suunniteltiin tulevaa aluesarjakautta 
ja käytiin läpi siihen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä kerättiin palautetta menneestä 
sarjatoiminnasta. Alueelliset seminaarit järjestettiin toimintavuoden aikana etäyhteydellä 
koronapandemiasta johtuen. Perinteinen syysseuraseminaari järjestettiin kaikille alueille yhteisenä 
webinaarina 4.9.2021 Ringeten palvelukeskuksen ja liittohallituksen johdolla. Yhteisen osion jälkeen 
järjestettiin alueiden omat osiot Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluesarjoihin osallistuville 

joukkueille. Itä-Suomen alue piti oman seurawebinaarinsa 27.4.2021. 
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Vuoden aikana järjestettiin myös avoimia webinaareja erilaisista aiheista kuten vapaaehtoisten 
rekrytointi ringetteseuraan ja vanhemmille suunnattu unen ja palautumisen merkitys urheilussa. 

Samoin seuroja ohjattiin osallistumaan eri yhteistyötahojen järjestämiin webinaareihin kuten 
Olympiakomitean Tähtiseurawebinaariin tai Väestöliiton Kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen 
sekä niiden ennaltaehkäiseminen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kuva: Anniina Kemppainen 
 
 
 

Seurakierros ja puheenjohtajakierros 
 

Kaikille liiton jäsenille tarjottiin syksystä lähtien mahdollisuutta kahteen erilaiseen seuratapaamiseen 

verkon kautta. Seurakierros oli tarkoitettu seuran aktiivitoimijoille ja puheenjohtajakierros nimensä 

mukaisesti puheenjohtajille. Verkkotapaamisissa tavattiin lähes kaikki jäsenseurat mukaan lukien 

erotuomarikerhot. Liiton puolelta seurakierrokseen osallistuivat yksi aluekouluttaja ja yksi 

palvelukeskuksen työntekijä. Vastaavasti puheenjohtaja kierrokseen liiton puolelta osallistui liiton 

puheenjohtaja. 

 

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

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

jatkossa. Seurakierroksella jokaisessa tapaamisessa keskusteltiin seuran kehittämisestä ja kysyttiin 

mitkä ovat ja missä kunnossa ovat seuran tuotteet, joiden kautta pääsee mukaan harrastamaan. 

Seurakierroksen perusteella aluekouluttajat suunnittelivat jatkotoimia yhdessä seurojen kanssa. 

 

Puheenjohtajakierroksella liiton puheenjohtajan fasilitoimissa keskustelutilaisuuksissa keskusteltiin 

seurojen puheenjohtajien kanssa ringeten strategiasta ja liiton ja seurojen välisestä yhteistyöstä. 

Jokaiselle osallistujalle oli tarjottu etukäteen kysymyksiä pohdittavaksi ja varattu puheenvuoro 

tapaamisessa. Keskustelut toteutettiin 4-6 seuran ryhmissä. Puheenjohtajakeskustelut toimivat myös 
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erinomaisena palautekanavana liiton ja palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseksi. 

Puheenjohtajakierrokseen osallistui yhteensä 20 jäsenyhdistystä. 

 

OKM:n seuratuet auttavat seuroja kehittymään 
 
Liiton tavoitteena on tukea seurojen toimintaedellytyksiä ja elinvoimaisuutta erityisesti kannustaen 
seuroja kehittämään toimintaansa erilaisten hankkeiden ja kehitystoimien kautta. Viime vuosina 
seuroissa työskennelleet tai työskentelyn aloittaneet seuratyöntekijät ovat olleet avainasemassa 
seuran toiminnan ja lajin kasvun näkökulmasta. Tässä isona apuna ovat jo useana vuotena peräkkäin 
olleet Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämät seuratuet.  

 
Vuonna 2021 liiton jäsenseuroista tukea myönnettiin kahdeksalle seuralle: Raision Nuorisokiekko ry 
(13.000€), Helsinki Ringette ry (12.000€), Kangasniemen Palloilijat (12.000€), Hyvinkää Ringette ry 

(11.000€), Laitilan Jyske ry (9.000€), Kiekko-Espoo ry (8.000€), BLD Ringette ry (3.500€) ja Nurmijärvi 
Seven Ringettes ry (3.500€). Kaiken kaikkiaan ringetteseuroille OKM -seuratukia myönnettiin 
yhteensä 72 000€.  
  
Kiekko-Espoosta Tähtiseura 
 
Vuoden aikana auditoitiin Tähtiseuraksi Kiekko-Espoo. Kiekko-Espoosta tuli ringeten kymmenes 
Tähtiseura. Auditointi tehtiin yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton ja Etelä-Suomen liikunnan ja 
urheilun kanssa.  

 
 
Viestintä ja markkinointi  
 
Ringetteliiton uuden, vuosille 2021-2025 määritetyn strategian painopisteenä ovat viestintä ja 

markkinointi, jota hoitamaan liittoon palkattiin lajin historiassa ensimmäistä kertaa viestintä- ja 
markkinointipäällikkö 1.1.2021 alkaen. Tehtävään nimitettiin Katariina Kurikko. Hänen tukenaan 
toimii keväällä 2021 toimintansa käynnistänyt ringeten viestintä- ja markkinointiryhmä (VMR), joka 

toimii sparraus- ja kehittämisapuna etenkin asetettujen avainteemojen ympärillä.  
 
Ringetelle uusi visuaalinen ilme 
 

Onnistuakseen asetetuissa tavoitteissa sekä palvellakseen jäsenkenttää paremmin, ringeten ja sen 

pääsarjan visuaalista ilmettä lähdettiin uudistamaan viestintä- ja markkinointipäällikön sekä 

toiminnanjohtajan johdolla. Uuden ilmeen suunnittelu käynnistyi keväällä 2021 koko ringettekansalle 

suunnatulla brändikyselyllä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mikä ringetessä viehättää ja tempaa 

mukaansa vuodesta toiseen. Brändikysely muodostui erittäin suosituksi ja keräsi yli 700 vastausta 

niin pelaajien, toimihenkilöiden kuin myös ulkopuolisten tahojen innostuessa vastaamaan kyselyyn.  

 

Vastauksissa korostuivat mielikuvat ringetestä nopeana, mukaansatempaavana, yhteisöllisenä sekä 

energisenä lajina. Myös tarve muutokselle oli selvä. Ringetteväeltä saadun palautteen pohjalta 
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kesällä luotiin toimeksianto ilmeen uudistamiseksi ja kilpailutuksen jälkeen yhteistyökumppaniksi 

valikoitui TBWA\Helsinki. 

 
Suunnitteluprosessi alkoi kesäkuussa ja valmistui syksyllä. Matkan varrella kerättiin paljon palautetta 
kentältä, jotta uusi ilme ja logot kuvastavat aidosti jäsenien toivomaa suuntaa. Ringeten sekä sen 
pääsarjan, SM-Ringeten, uusi ilme julkaistiin lokakuun alussa ennen kauden alkua. Uuden ilmeen 
jalkautus eri materiaaleihin ja kanaviin käynnistyi tuolloin ja tulee jatkumaan myös vuoden 2022 

puolella. 
 
 

 
 

 

 

SM-Ringette luisteli Ruutuun 
 
Koronapandemian rajoitukset estivät keväällä 2021 yleisön pääsyn jäähalleihin katsomaan otteluita, 
mikä aktivoi monet seurat aloittamaan striimaamaan omat ottelunsa omatoimisesti. Lisäksi Liitto 
pyrki striimaamaan mahdollisimman monet naisten kilpasarjojen ottelut YouTube-kanavalleen 

yhteistyössä Ringette LIVEn kanssa. 
 
Kevään positiivisten striimauskokemusten myötä SM-seurat halusivat sisällyttää 
sarjalisenssisopimukseen, että SM-sarjassa kotijoukkue on velvollinen striimaamaan kotiottelunsa 
alkavalla kaudella 2021-2022. Ykkössarjassa puolestaan kotijoukkue on velvollinen kuvaamaan 
ottelutallenteen, jonka se toimittaa Liiton tarjoamalle alustalle. 
 
Liitto aloitti kesällä neuvottelut Nelonen Median kanssa, ja syksyllä julkaistiin Ringetteliiton ja 
Nelonen Median omistaman Ruudun yhteistyösopimus. Sopimus kattaa seuraavat kaksi kautta ja 
sisältää option kahdesta seuraavasta kaudesta (2023-2024, 2024-2025). SM-runkosarjan päätyttyä 
Ruutuun siirtyi SM-jatkosarjan lisäksi myös SM-karsintasarja. 
 
Viestintäkanavien ja -työkalujen päivitys 
 
Liitto viesti toimintavuoden aikana seuroille, harrastajille ja muille kohderyhmille useiden eri 
kanavien kautta. Liiton virallinen tiedotuskanava oli liiton nettisivut, joiden ulkoasut päivitettiin 
uuden ilmeen mukaisiksi syksyllä 2021. Liiton nettisivuilla ylläpidettiin Vieraskynä-blogia, johon 
jokaisella seuralla sekä naisten edustusjoukkueella on vuorollaan mahdollisuus kirjoittaa haluamansa 
tyylinen blogi- tai mielipidekirjoitus. Syksyllä 2021 vuoroja laajennettiin myös eri työryhmille ja 
toimijoille. Kirjoitukset jaetaan myös liiton sosiaalisen median kanavissa. 
 
Lajin sisäistä viestintää toteutettiin myös sähköpostitse sekä digitaalisten lajilehtien Ringettelehden 

ja Seurapostin kautta. Ringettelehti ilmestyi tuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa, mutta uudella 
ilmeellä julkaistu numero 4/2021 päätettiin toimittaa myös painettuna printtilehtenä jäsenistön 
toiveiden mukaisesti. Seuraposti ilmestyi kevään 2021 aikana kahdesti ja syksyllä kerran ennen kuin 

Seuraposti uudistettiin. Uudistuksen tarkoituksena oli siirtyä nopeampaan ja ketterämpään 
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ajankohtaisviestintään seurojen ja Ringetteliiton välillä, kun aiemmin neljä kertaa vuodessa 
ilmestynyt Seuraposti ilmestyisikin jatkossa kuukausittain uutiskirjeenä. Kilpailutuksen jälkeen 

uutiskirjealustan palveluntarjoajaksi valittiin Liana Mailer. Myös sosiaalisen median kanavat ovat 
Ringetteliiton viestinnän keskiössä. Viestintää johdetaan sisältökalenterin avulla, ja sisällöt 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oto-periaatteella toimivan sisältötiimin kanssa. 
Sisältötiimiin kuuluivat vuonna 2021 Tytti Järvinen, Anniina Kemppainen, Roosa Ravantti ja Teija 
Malk. Toimintavuoden aikana jatkettiin edelliskauden käytäntöä, ja naisten SM- ja 
Ykkössarjajoukkueet esittäytyivät someviikoilla @smringeten Instagram-tilillä. 
 
Liiton viestintäkanavat: 

• liiton nettisivut www.ringette.fi ja pääsarjojen kotisivut www.smringette.fi  
• liiton ja maajoukkueiden sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok)  

• Ruutu: www.ruutu.fi/ohjelmat/ringette  

• uutiskirje (Seuraposti) 

• digitaalinen lajilehti lisenssin lunastaneille (Ringettelehti, 4krt vuodessa) 
• sähköpostilistat 

• Meltwater-tiedotejakelupalvelu 

• Puheenjohtajan Blogi 

 
Pääsarjojen tiedotukseen mukaan uusia tiedottajia 
 
Ringeten kilpailukauden ajan medioita tiedotettiin säännöllisesti ja vakiintunein tavoin. Keväällä 2021 
ringeten pääsarjaviestintä hoidettiin Sonja Sjögrenin, Terhi Pinomäen, Päivi Reimanin ja Katariina 
Kurikon toimesta. Kauden aikana ringeten SM-sarjasta lähetettiin medialle joka viikko tulostiedotteet 
pelipäivien iltoina. Tiedotteet myös julkaistiin ja hyödynnettiin uutisjuttuina liiton omilla sivustoilla 
smringette.fi. Samoin uutisia on jaettu säännöllisesti Facebookissa ja Instagramissa.  

 
Uuden kauden (2021-2022) käynnistyessä jokainen pääsarjajoukkue (SM-Ringette ja Ykkössarja) 
nimesi joukkueelleen viestintävastaavan. Joukkueiden viestintävastaavat toimivat liiton 
yhteyshenkilönä, vastasivat otteluraporttien kommenttien toimituksesta liiton tiedottajalle, minkä 
lisäksi toimivat paikallismedian yhteyshenkilönä. Liitto järjesti viestintävastaaville PR-koulutuksen 
ennen kauden alkua. Syksyllä aloittaneiden tiedottajien ryhmän muodostivat: Neea Lampinen, 
Pauliina Tuusa, Juuso Pelttari, Svante Thilman, Teija Malk, Tytti Järvinen ja Katariina Kurikko. 
Tiedottajat ottivat käyttöön myös Meltwater-tiedotejakelupalvelun vuoden 2021 lopussa. 
 
 
Vastuullisuus 
 
Vastuullisuusohje päivitettiin 
 
Suomen Ringetteliitto päivitti toimintavuoden aikana vastuullisuusohjeensa, Ringeten Reilu Peli. 

Päivitys hyväksyttiin liittohallituksessa ja viestittiin jäsenistölle alkusyksystä 2021. Päivitetyssä 
vastuullisuusohjeessa otettiin vahvempi ote lajin arvojen mukaiseen toimintaan osana jokaisen 
lajitoimijan arkea. Tästä esimerkkinä juniorijoukkueiden pelisäännöt, joista käytävää keskustelua 

toivotaan laajennettavan muihinkin ikäluokkajoukkueisiin ja seuratasolle. Vastuullisuusohjeen osaksi 
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laadittiin lisäksi liiton ympäristöohjelma Olympiakomitean vastuullisuusohjeiden mukaisesti ja 
Opetus- ja kulttuuriministeriön lajiliitoille määrittelemien vastuullisuusvelvoitteiden mukaisesti. 

 
Ringetteliitto ilmoittautui mukaan SUEK:n tutkimushankkeeseen ”Urheilijoiden kokemuksia 
suomalaisessa kilpaurheilussa”, jonka tutkimuskysely toteutetaan eri lajien kilpaurheilijoille vuoden 
2022 aikana. Tutkimus on luonnollinen jatke vuonna 2020 toteutetulle SUEK:n häirintäkyselylle, jossa 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto oli mukana ja sai oman osaraporttinsa. 
 
Ringeten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistettiin toimintavuoden aikana erilaisin toimin. 
Ringetteseurat ovat tarjonneet aktiivisesti ringeten aikuisten harrastetoimintaa naisten lisäksi 
miehille ja sekaryhmille, sekä mahdollisuuksien mukaan myös erityisryhmille. Liiton ja seurojen 
toimesta pelaajauransa päättäneitä on kannustettu mukaan valmentaja- tai erotuomaripolulle, tai 
muutoin mukaan lajin toimintaan eri rooleissa. Suomen Ringetteliitto on ollut mukana 
Olympiakomitean Valmentaa kuin nainen ja Johtaa kuin nainen-hankkeissa, ja toimii edelleen 
hankkeista opituin keinoin edistämällä siirtymää pelaajauran jälkeisiin rooleihin lajin toiminnassa. 
Suomen Ringetteliitto perusti itsenäistymisvaiheessaan lajin oman tukirahaston, josta vuonna 2021 

jaettiin ensimmäiset avustukset tukemaan vähävaraisten ringettejunioreiden 
harrastusmahdollisuuksia.  
 
Reilu Peli -kortti lasten peleissä 
 

Reilu Peli -korttien käyttöä jatkettiin lasten peleissä. Vuonna 2017 ringetessä käyttöön otettua Reilu 
Peli -kortin jakoa lasten peleissä jatkettiin ja kortin ilme uusittiin ringeten uuden brändin mukaiseksi 
syksyllä 2021. Reilu Peli -kortti jaettiin pelin päätteeksi yhdelle kotijoukkueen ja yhdelle 
vierasjoukkueen pelaajalle ringetteperheen pienimpien G- ja F-junioreiden aluesarjapeleissä. Kortin 
sai pelaaja, joka oli erityisesti toiminut pelissä Ringeten Reilun Pelin hengen mukaisesti.  
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Koulutuksia ja webinaareja 
 
Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen suorittamista suositeltiin kaikille ringettevalmentajille 
ja seuratoimijoille. Naisten kilpasarjojen sarjalisenssissä joukkueiden toimihenkilöiltä 
verkkokoulutuksen edellytettiin. Samoin sarjalisenssin määrittelemän kilpailutoiminnan piirissä 
olevilta joukkueen jäseniltä (pelaajat, toimihenkilöt) edellytettiin SUEK:n Puhtaasti Paras -
verkkokoulutuksen suorittamista ennen kilpailukauden 2021-2022 ensimmäistä ottelua. Näillä 
suosituksilla ja edellytyksillä vastuullisuusohjelmaa on jalkautettu seurojen arkeen, ja 
pääsarjajoukkueet ovat näyttäneet esimerkkiään seurayhteisöissä. Vuoden 2021 loppuun mennessä 
Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen oli suorittanut 64 ringettetoimijaa, mikä on noin 10% 
toimihenkilölisenssin lunastaneista toimijoista. SUEK:n Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen 
puolestaan on suorittanut yhteensä 124 ringettetoimijaa. 
 
Ringetteliitto järjesti yhteistyössä Väestöliiton, Suomen Kaukalopalloliiton ja Suomen Jääpalloliiton 

kanssa seuroille suunnatun webinaarin 19.5.2021, jossa häirinnän ennaltaehkäisemiseen ja 
kiusaamiseen puuttumiseen perehdyttiin Väestöliiton asiantuntijan johdolla. Keskustelu kolmea lajia 
edustavien seuratoimijoiden kesken oli hyvin antoisa ja seurat saivat käytännönläheisiä vinkkejä 
arjen toimintaan. 
 
Toimintavuoden aikana Ringetteliitto tarjosi työharjoittelupaikkoja eri ammattialojen opiskelijoille. 
Tällä toimenpiteellä kannustetaan nuoria urheilu-uransa ohella huolehtimaan opinnoistaan ja 

mahdollistetaan tutustuminen urheilujärjestötoimintaan. Ringeten kesäleireillä ja yläkoululeirillä 
ohjausharjoittelua on ollut suorittamassa liikunta-alan opiskelijoita. Lisäksi syksyllä Ringetteliiton 
palvelukeskuksen toimintaan tutustui kaksi TET-harjoittelijaa sekä pidempiä harjoitteluja suoritti 
graafisen suunnittelun opiskelija ja organisaatioharjoittelua suorittava liikunnanohjaajaopiskelija. 
 
 
Talous  
 
Tilikauden tulos 
 
Vuosi 2021 oli Suomen Ringetteliiton ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Suomen Kaukalopallo- 
ja Ringetteliitto ry:n toiminnan päättymisen (31.12.2020) jälkeen. Osana purkautumisprosessia 
Ringetteliitto oli aloittanut itsenäisen taloudenpidon 1.7.2020, jonka johdosta vuosien 2020 ja 2021 
tilinpäätökset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tästä huolimatta alla olevassa katsauksessa 
vuoden 2020 luvut on esitetty suluissa.  
 
Kevään 2021 aikana toteutetun Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n loppuselvityksen ja 
purkautumisen päätteeksi Suomen Ringetteliitto vastaanotti sille kuuluneen purkautuneen 
yhdistyksen jako-osuuden yhteensä 309.085€. Tämä on kirjattu liiton kirjanpidossa varainhankintaan 
erillisellä tilillä, ollen merkittävin yksittäinen poikkeama toimintavuoden talousarvioista. Suomen 
Ringetteliitto ry:n henkilöstö aloitti työskentelyn liiton palveluksessa 1.1.2021 SKRL:n purkautumisen 
jälkeen liikkeenluovutuksen omaisesti vanhoina työntekijöinä, ja tästä johtuen Ringetteliiton 
vastattavaksi tuli henkilöstön edellisen yhdistyksen ajalta kertynyt lomapalkkavelka, joka niin ikään 

on poikkeama vuoden 2021 talousarviosta. 
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Ringetteliiton vuoden 2021 tulos oli 126.888€ (208.327€) ylijäämäinen. Varsinaisen toiminnan tuotot 

olivat 187.175€ (88.069€), ja varsinaisen toiminnan kulut 802.920€ (132.649€). Varsinaisen 
toiminnan alijäämä oli siten 615.745€ (44.580€).  
 
Varainhankinnan nettotuotto oli 561.133€ (252.908€). Varainhankinnassa on huomioituna omalla 
tilillään Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n purkautuneen yhdistyksen jako-osuus 309.085€. 
Mikäli tämä yksittäinen poikkeava erä jätetään huomioimatta, oli varainhankinnan nettotulos 
toimintavuodelta 252.048€, ja vertailukelpoinen vuoden 2020 varainhankinnan tuloksen kanssa. 
Ringetteliiton merkittävimmät varainhankinnan tuotot ovat lisenssien nettotuotto sekä sarjamaksut. 
Huomioitavaa vuoden 2021 tuloksessa on myös se, että liittohallituksen päätöksellä keväällä 2021 
päädyttiin palauttamaan koronapandemian vuoksi kesken jääneen kilpailukauden 2020-2021 
sarjamaksuja sekä alentamaan kilpailulupien liiton osuutta tulevalle kilpailukaudelle 2021-2022.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus oli toimintavuonna 2021 yhteensä 181.500€, mikä 
poikkesi olennaisesti haetusta avustusmäärästä sekä ringeten aiemmasta valtionavun tasosta. 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton vuoden 2020 OKM-avustus oli yhteensä 290.000€, josta 
ringetelle oli kohdistettu 193.333€. Tämän poikkeaman vuoksi kevätkokoukselle esitettiin 
tarkennettu talousarvio, ja hyväksyttiin alkuperäistä suurempi alijäämä toimintavuodelle 2021. 

 
Mikäli liiton toimintavuoden 2021 tulosta kokonaisuudessaan tulkitaan ilman SKRL:lta siirtynyttä 
purkautuneen yhdistyksen jako-osuutta, olisi tilikauden tulos 182.197€ alijäämäinen.  

 
Suomen Ringetteliitto ry:n varallisuusasema on hyvä. Taseen loppusumma oli 424.056€ (220.042€), 
mistä valtaosa muodostui rahoista ja pankkisaamisista 379.805€. Lisenssitilillä oli varoja 352.937€, 
maksutilillä 25.587€ ja tukirahaston tilillä 875€.  
 
Lyhytaikaisten saamisten yhteismäärä tilikauden lopussa oli 34.642€ (13.864€) ja lyhytaikaiset velat 
yhteensä 88.840€ (11.714€). Oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 335.215€ (208.327€).  
 
Tukirahasto  
 
Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus päätti itsenäisen toiminnan aloitusvaiheessa jatkaa Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n perinteenä lajin vähävaraisten harrastajien tukemista 
perustamalla Ringeten tukirahaston. Vuoden 2020 päätteeksi tukirahaston tilille oli jo tehty 10.842€ 
suuruinen talletus.  
 
Toimintavuonna 2021 Ringeten tukirahastosta myönnettiin 74 avustusta, yhteensä 9.920€. 
 
Kirjanpito ja tilintarkastus 
 
Kirjanpidosta vastasi Rantalainen Oy. Tilintarkastajana toimii HTM Päivi Mishael ja KHT-Yhteisö Nexia 
Oy. 

  



 
 

38 
 
 

Hallinto  
 
Toimintavuosi 2021 oli Ringetteliiton ensimmäinen toiminnan uudelleen käynnistämisen ja vuoden 
2020 lopussa toteutetun aiemman yhdistyksen purkautumisen vuoksi. Loppuvuodesta 2020 liitto oli 
hyväksynyt uuden strategian, jonka johdosta organisaatiota päädyttiin muokkaamaan strategiaa ja 
sen tavoitteita paremmin palvelevaksi. Ringeten asiantuntijat siirtyivät vuoden vaihteessa Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitosta liikkeenluovutuksen omaisesti Suomen Ringetteliittoon. 
Organisaatiomuutoksen johdosta Ringetteliittoon oli päätetty perustaa viestintä- ja 
markkinointipäällikön toimi. Tämän lisäksi aiemmat seurakehittäjän ja valmennus- ja 
koulutuspäällikön roolit päätettiin lakkauttaa ja tilalle perustaa osaamisen kehittäjän toimi. Kevään 
2021 tavoitteena oli, että uusittu organisaatio on toimintakykyinen 1.8. alkaen ja ringeten 
henkilökunta muodostaa seurojen tukipalveluita ja lajin asiantuntijapalveluita koordinoivan 
Palvelukeskuksen.  
 

Palvelukeskuksen vakituisen henkilökunnan lisäksi organisaatiota laajennettiin osa-aikaisilla oto-
tehtävillä, joista seuratoiminnan kehittämisen ja valmennuskoulutuksen tukena aloitti viisi 
aluekouluttajaa. Lisäksi liiton viestinnän kehittämiseksi laajennettiin jo edeltävän yhdistyksen aikana 
toiminutta viestintäverkostoa niin sosiaalisen median kuin tiedottamisen osalta. 
 
Ringeten asiantuntija- ja vaikuttajaverkostoja laajennettiin avoimella työryhmähaulla ja 
avainsektoreiden työryhmät aloittivat täysipainoisen työskentelyn 1.5. alkaen. Työryhmät 

kokoontuivat pääsääntöisesti etäyhteyksin koronapandemian vuoksi.  
 
Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus toimi aktiivisesti koko toimintavuoden ajan. Liittohallituksen 
tärkein tehtävä oli varmistaa uuden strategian toimeenpano ja inspiroida koko ringetteväki mukaan 
ringeten uuteen alkuun. Jo toista vuotta jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta ringeten 
perustoiminnot pystyttiin ylläpitämään ja uuden strategian kriittisimpiä uudistuksia edistämään 

suunnitelman mukaisesti.  
 
Liittohallitus 
 
Markku Koli, puheenjohtaja 
Sanja Hovilainen, varapuheenjohtaja 
Sirpa Karkkonen 
Håkan Malmlund 
Mika Passila 

Petri Pylvänäinen 
Sari Rask 
 

Suomen Ringetteliitto ry:n liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 15 kertaa. 
Koronapandemian vuoksi suurin osa kokouksista oli etäkokouksia. Lisäksi osa kokouksista oli 
sähköpostikokouksia. 
 

Liiton kevätkokous pidettiin lauantaina 8.5.2021 etäkokouksena vallinneen pandemiatilanteen 
vuoksi. Kokouksen lähetysstudio pidettiin Sporttitalolla, Helsingissä, jossa oli läsnä liiton 
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puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kokouksen puheenjohtaja ja palvelukeskuksen henkilökuntaa. 
Kokouksessa oli 32 kokousedustajaa ja 18 äänioikeutettua edustajaa. Kevätkokouksen jälkeen 

pidettiin seurawebinaari liiton strategiaan ja harrasteringeten seuraesimerkkeihin liittyen. 
 
Liiton syyskokous pidettiin lauantaina 30.10.2020 Kisakallion Urheiluopistolla. Kokous toteutettiin 
pandemiatilanteen edelleen vallitessa hybridikokouksena, joten osallistuminen oli mahdollista joko 
paikan päällä tai etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui yhteensä 38 kokousedustajaa, joista 21 
äänioikeutettua edustajaa. Kokouspaikalla oli läsnä 22 kokousedustajaa ja etäyhteydellä 16 
kokousedustajaa. Syyskokouksen jälkeen pidettiin seuraseminaari, hybridinä sekin.  
 
Työryhmät ja luottamushenkilöt 
 
Alueellinen toiminta     Harrastetoiminta 
Sirpa Karkkonen, pj     Sari Rask, pj 

Juha Kiviö, LS aluepäällikkö    Arla Andersson 
Petri Pylvänäinen, IS aluepäällikkö   Heidi Haapio 
Mia Melkinen, ES aluepäällikkö   Tytti Järvinen 
Ninni Nordlund     Sanna Parkkinen 
Päivi Reiman      Satu-Maarit Urtti 
       Maare Hänninen 
Kansainvälinen toiminta    Anne Ahoniemi 

Sanja Hovilainen, pj     Pia Pulllinen 
Jaakko Lauronen     Matti Virtanen 
Miia Railio 
Carmen Pekkarinen     Kilpailutoiminta (KT) 
Anu Pitkänen      Mika Passila, pj 
       Anne Ahoniemi, ES Alueen sarjapäällikkö 

Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT) Katja Oravainen, IS Alueen sarjapäällikkö 
Katriina Keskitalo, pj     Virve Tuomi, LS Alueen sarjapäällikkö 
Veera Holmberg, erotuomareiden pääkouluttaja  Jouni Nurkkala 
Petri Pylvänäinen, toimitsijoiden pääkouluttaja  Keijo Lukkala 
Ninni Nordlund      Päivi Reiman 
Päivi Reiman 
       Liiton kurinpitäjä 
Kurinpitoryhmä (KR)     Nina Salmela 
Kevätkokoukseen 8.5.2021 asti     
Lippo Peltonen     Maajoukkuetoiminta 
Kimmo Kalliomäki     Sari Rask, pj  
Teuvo Hämäläinen     Timo Himberg 
8.5.2021 lähtien     Pasi Kataja  
Kimmo Kalliomäki     Nina Sundell 

Marja Koponen     Heidi Petrell 
Veera Innanen      Pia Pullinen 

Matti Virtanen 
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Palkitseminen      Seuratoiminta 
Markku Koli, pj     Håkan Malmund, pj 

Kari Lahti      Tytti Järvinen 
Marja Salenius      Ira Merivaara 
Lea Mäkelä      Antero Kivelä 
Katariina Kurikko     Matti Virtanen 
 
Valmennus, koulutus ja lajikehitys   Viestintä ja markkinointi 
Sirpa Karkkonen, pj     Markku Koli, pj 
Mia Melkinen      Heidi Haapio 
Janne Ahoniemi     Satu-Maarit Urtti 
Petra Anttila      Herttaliisa Tuure 
Timo Himberg      Olli Helminen 
Matti Virtanen      Carmen Pekkarinen 
       Sonja Hyökyvaara 
Naisten maajoukkueen toimihenkilöt  Katariina Kurikko 

Pasi Kataja, päävalmentaja 
Eevi Kaasinen, valmentaja    U18 Juniorimaajoukkueen toimihenkilöt 
Marjukka Virta, valmentaja    Heidi Petrell, päävalmentaja 

Aura Lehtonen, mv-valmentaja Valmentajat: Essi Ahokas 
Mika Salminen, huoltaja Opri Aromaa  
Pekka Takala, huoltaja Lotta Hallanaro 

Sami Aalto, fysio Sini Mäkelä 
Sanna Alanko, joukkueenjohtaja Sini Hänninen 
 Kari Lahtivirta 
U21 Nuorten maajoukkueen toimihenkilöt  Kirsi Pukkila 
Nina Sundell, päävalmentaja     Ville Laine, huoltaja  
Petra Ojaranta, valmentaja    Marko Lehtinen, huoltaja 
Riikka Vainio, valmentaja     Tytti Järvinen, joukkueenjohtaja 
Aura Lehtonen, mv-valmentaja 
Jari Koski, huoltaja 
Tony Samuelsson, huoltaja 
Noora Nojonen, fysio 
Petra Ahokas, joukkueenjohtaja 
 
Suomen Ringetteliitto ry:n henkilökunta 
 
Anu Pitkänen, toiminnanjohtaja 
Katariina Kurikko, viestintä- ja markkinointipäällikkö 
Päivi Reiman, sarjatoiminta- ja hallintopäällikkö (1.8. alkaen), kilpailupäällikkö (31.7. saakka)  
Merja Markkanen, seurakehittäjä (31.7. saakka) 

Matti Virtanen, osaamisen kehittäjä (1.8. alkaen), valmennus- ja koulutuspäällikkö (31.7. saakka) 
Ira Merivaara, WRC2022 pääsihteeri (20.9. alkaen) 
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VUODEN PARHAAT JA HUOMIONOSOITUKSET  
 
Koronapandemian vuoksi Ringetteliitto ei järjestänyt erillistä palkintogaalaa tai muuta yhteistä 
palkintojenjakotilaisuutta. Palkintoja ja huomionosoituksia jaettiin kevään loppuotteluiden 
yhteydessä tai seurojen omien tapahtumien yhteydessä.  

 
ACTION*FUN*SPORT: Päiväkotijää (Jääurheiluseura Haukat) 

 
Vuoden juniorivalmentaja: Pasi Pursiainen, Nurmijärvi Seven Ringettes 

 

Vuoden nuori ringettehenkilö: Tinja Varonen ja Inka Tuulaniemi, Kiekko-Espoo 

 
Vuoden ringettehenkilö: Anniina Tuomola, Tikkakosken Tikka, IRF 
 
Vuoden maalivahtivalmentaja: Yvonne Koch, Jääurheiluseura Haukat 

 
Vuoden ringettemedia: Iisalmen Sanomat 
 

Vuoden ringetteseura: Laitilan Jyske 
 
Vuoden ringettekoulu: Raision Nuorisokiekko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Kuva: Laitilan Jyske Ry 
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Naisten SM-jatkosarja: 
Agnes Jacks -palkinto: Susanna Tapani, Raision Nuorisokiekko 

Vuoden tulokas: Luana Perez, Kiekko-Espoo 
Reiluin pelaaja, Katja Kortesoja-palkinto: Kaisa Viren, Nokian Urheilijat 
maalivahti Marika Lempinen-palkinto: Kaisa Katajisto, Nokian Urheilijat 
puolustaja Mia Melkinen-palkinto: Emmi Merelä, Nokian Urheilijat 
puolustaja Kirsi Annila-palkinto: Milla Hokka, Kiekko-Espoo  
hyökkääjä Virpi Karjalainen-palkinto: Marianna Kuiko, Raision Nuorisokiekko 
hyökkääjä Petra Ojaranta-palkinto: Marjukka Virta, Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese 
keskushyökkääjä Satu Himberg-palkinto: Susanna Tapani, Raision Nuorisokiekko 
Vuoden valmentaja SM Jussi Voutilainen-palkinto: Susanna Laulumaa, Raision Nuorisokiekko 
Vuoden erotuomari: Juha Korteniemi  
 
Naisten SM-karsintasarja: 
MVP maalivahti: Heidi Kokkonen, Jääurheiluseura Haukat 
MVP puolustaja: Kia Erkkilä, Helsinki Ringette  

MVP hyökkääjä: Minka Tiihonen, Helsinki Ringette 
Vuoden valmentaja: Jääurheiluseura Haukat valmennusryhmä Tommi Tuominiemi, Jaakko Lauronen, 
Janika Moilanen ja Kalle Siik 

 
Naisten Ykkössarja: 
Maalivahti: Kaisa Juntunen, Nurmijärvi Seven Ringettes 

Puolustaja: Annika Räikkönen, Forssan Palloseuran Juniorit 
Hyökkääjä: Anniina Kemppainen, Nurmijärvi Seven Ringettes 
Vuoden valmentaja: Nurmijärvi Seven Ringettes valmennusryhmä Timo Vanninen, Kai Heikkilä, Jani 
Roivainen ja Ari Leppänen  
 
B-nuorten SM-sarja: 
Maalivahti: Ella Salomaa, Lahti Ringette 

Puolustaja: Tessa Kiiski, Laitilan Jyske 

Puolustaja: Lotta Kujala, Ilves 
Hyökkääjä: Teresa Tapani, Laitilan Jyske 
Hyökkääjä: Vivica Andesson, Helsinki Ringette 
Keskushyökkääjä: Karola Kosunen, Helsinki Ringette 
Vuoden valmentaja: Opri Aromaa, Blue Rings  
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JÄSENET  
 
39 jäsentä 
 
Apple Tree Ringette, Lohja 

BLD-Ringette, Valkeakoski 
Blue Rings, Tuusula 
Kiekko-Espoo 
Etelä-Suomen Ringette Erotuomarit 
Forssan Palloseuran Juniorit 
Forssan Ringettetuomarit 
Heinola Ringette 
Helsinki Ringette 
Hollolan Ringette 
Hyvinkää Ringette 

Hyvinkää Storm 
Ilves, Tampere 
Jää-Kotkat, Uusikaupunki 
Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää 
Kangasniemen Palloilijat 
Lahti Ringette 
Laitilan Jyske 
Lapinlahden Luistin -89 
Lauttakylän Luja, Huittinen 
Luvian Kiekko -82 
Merikarvian Jääurheilijat 
Nokian Urheilijat 
Nurmijärvi Seven Ringettes 
Pieksämäen Pallosepot 
Raision Nuorisokiekko 
Rauman Lukko 
Ringette Walapais, Vantaa 
Shakers Ringette, Kerava 
Sipoon Lavattomat Ladyt 
Suomen Ringettevalmentajat 
Suonenjoen Kiekko-Karhut 
Tampereen Ringette 
Tikkakosken Tikka 

Turun Ringette, Turku 
Tuusula Ringette, Tuusula 
VaPS Jääliikunta, Sastamala 
Varsinais-Suomen ringette-erotuomarit 
VG-62, Naantali 
 
  

http://www.bldringette.com/
http://www.bluerings.net/
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 2016-2022 
 

 


