Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Hallinto-ohje
Päivitetään vuosittain liittohallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä
Hallinto-ohjeeseen liittyvät myös aluetoiminnan-, talous-, viestintäohjeistus
sekä huomionosoitukset.
Päivitetty 13.3.2017
Liittohallitus - strateginen johto
• Liittohallitus käyttää SKRL ry:n päätösvaltaa ja vastaa juridisesti liiton
toiminnasta aluetoiminta mukaan lukien
• Liittohallitus valmistelee ja esittelee kokouksissa päätettävät asiat ja
vastaa päätösten toimeenpanosta
• Liittohallituksen tehtävänä on liiton strategiatyö, talouden suunnittelu ja
seuranta, toiminnan resursointi sekä toiminnan jatkuva seuranta ja
arviointi
• Liittohallitus määrittelee lajiryhmän vastuut ja velvollisuudet.
• Lajiryhmän puheenjohtajalla tai hänen nimeämällään edustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus liittohallituksen kokouksissa
Toiminnanjohtaja – operatiivinen johto
• taloushallinto
• yleishallinto
• varainhankinta
• seuratoiminnan kehittäminen
• viestintä ja materiaalituotanto
• kansalliset ja kansainväliset sidosryhmäsuhteet
• kansainväliset tapahtumat
Lajiryhmät– lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla
Alueet – lajikohtainen operatiivinen toiminta alueellisella tasolla
Toimihenkilöt –operatiivinen toiminta
• valmennus ja koulutus
• huippu-urheilu (alue- ja maajoukkuetoiminta)
• kilpailutoiminnan kehittäminen lajikohtaisesti
• seuratoiminnan kehittäminen
• harrasteliikunnan kehittäminen aikuiset
• harrasteliikunnan kehittäminen lapset ja nuoret
• rekisterit ja muut hallintoa avustavat työt
Päätöksenteko
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto Ry:n (myöhemmin SKRL Ry) jäseniksi
voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden
toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan ja urheilun edistäminen ja
jotka hyväksyvät liiton säännöt.
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Päätöksentekoprosessi

Kevät- ja syyskokous
Jäsenet (seurat, alueet ja erotuomarikerhot) käyttävät SKRL ry:ssä ylintä
päätösvaltaa joka vuosi pidettävissä kevät- ja syyskokouksissa. Näissä
vuosikokouksissa valitaan erovuoroisuuden mukaan puheenjohtaja ja muut
liitohallituksen jäsenet sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, budjetti,
vuosikertomus ja tilinpäätös. Jäsenellä, joka on hoitanut jäsenvelvoitteensa
sääntöjen mukaisella tavalla, on käytössä yksi (1) ääni.
Liiton varsinaiset kokoukset pidetään: kevätkokous huhti-toukokuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa.
Lajikohtainen seurakokous
SKRL:n sääntöjen mukaisissa kilpailulajeissa, kaukalopallossa ja ringetessä
järjestetään vähintään joka vuosi järjestettävä lajikohtainen seurakokous.
Seurakokous valitsee keskuudestaan 3-6 lajiryhmän edustajaa riippuen lajien
työryhmien määrästä.
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Seurat, alueet ja erotuomarikerhot voivat osallistua niiden kilpailulajien
seurakokouksiin, joita heillä harrastetaan. Äänioikeus (1 ääni) on seuralla,
alueella, erotuomarikerholla niiden lajien seurakokouksissa, joissa niillä on
ollut edellisenä kilpailukautena kilpailulisenssejä tai ne ovat osallistuneet lajin
kilpailutoimintaan tai lajia muuten harrastaneet yhdistyksessä. Äänioikeus
seurakokouksissa edellyttää, että yhdistys on hoitanut jäsenvelvoitteensa
sääntöjen mukaan.
Ringeten alueellinen seurakokous
Ringeten alueellisesta toiminnasta vastaa aluetyöryhmä. Aluetyöryhmään
kuuluu vähintään kolme jäsentä (aluepäällikkö, sihteeri ja sarjapäällikkö).
Aluetyöryhmä valitaan vuosittain alueellisen seuraseminaarin yhteydessä
seurakokouksessa, jossa jokaisella ko. alueeseen kuuluvalla liiton jäsenseuralla
on yksi ääni. Äänioikeus alueellisissa seurakokouksissa edellyttää, että
yhdistys on hoitanut jäsenvelvoitteensa sääntöjen mukaan.
Liittohallituksen tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten
mukaisesti
Kutsuu koolle liiton kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
Nimittää ja erottaa tehtävistään liiton toiminnanjohtajan
Nimittää tarpeelliset toimielimet ja päättää niiden tehtävistä
Huolehtii liiton taloudesta ja omaisuudesta
Laatii liiton talous- ja toimintasuunnitelman sekä vuosikertomuksen ja
tilinpäätöksen
Päättää liiton hallinto-ohjeesta
Päättää arvokilpailujen anomisesta ja järjestämisestä
Päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
Vahvistaa liiton sääntöihin nähden alemman asteiset määräykset ja
ohjeet
Hyväksyy ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa jäsenyhdistyksistä
sekä kannattaja- ja kunniajäsenistä että kunniapuheenjohtajista
Edustaa liittoa
Valitsee liiton edustajat muihin yhteisöihin

Lajiryhmät
Lajiryhmän tehtävät
•
•
•

Edistää ringette- ja kaukalopallotoimintaa lapsissa, nuorissa,
aikuisissa, kilpailu- ja harrastetoiminnassa sekä kansainvälisesti liiton
vision ja strategian mukaisesti
Edistää, ohjaa ja seuraa ja arvio lajin kehitystä maassamme
Valitsee tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelelua ja
hoitamista varten talousarvion mukaisesti.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kutsuu koolle lajin seurakokoukset, valmistelee niille esitettävät asiat
ja toimeenpanee kokousten päätökset.
Laatii yhdessä toimihenkilöiden kanssa lajin toimintasuunnitelman,
talousarvio ja toimintakertomus liittohallituksen hyväksyttäväksi.
Päättää lajin peli- ja kilpailusäännöt, jotka liittohallitus vahvistaa.
Päättää lajin kotimaisesta kilpailukalenterista.
Päättää kilpailutoiminnan aluejaosta tai muusta vastaavasta
rajauksesta.
Edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä.
Edistää aktiivisesti lajin ja eri yhteisöjen välistä yhteistyötä.
Esittää lajiedustajat lajin kansainvälisiin kokouksiin.
Valmistelee ansainvälisten kilpailujen anomukset hallituksen
päätettäväksi.

Lajiryhmän kokoonpano ringette
•
•
•
•
•

•
•
•

Lajikohtainen seurakokous valitsee 3-6 luottamushenkilöä
Alueelliset seurakokoukset valitsevat aluetyöryhmät. Aluetyöryhmien
aluepäälliköt ovat lajiryhmän jäseniä
Lajiryhmä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet ovat
erovuoroisia vuosittain.
Lajiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
Lajiryhmä koostuu viiden seuraavan työryhmän puheenjohtajasta
sekä talous- ja hallintotyöryhmän jäsenestä (THT):
o Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
o Kilpailutyöryhmä (KT)
o Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT)
o Harrastetyöryhmä (HT)
o Lajimarkkinointityöryhmä (LMT)
o Tie Huipulle –työryhmä (MJT)
Lajiryhmään kuuluvat kaikki toimihenkilöt
Toimihenkilöillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta
Lajiryhmän asioiden esittelijänä on se toimihenkilö, jonka aihealuetta
käsitellään kyseissä lajiryhmän kokouksessa

Lajiryhmän kokoonpano kaukalopallo
•
•
•

Lajikohtainen seurakokous valitsee 4 luottamushenkilöä
Lajiryhmä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet ovat
erovuoroisia vuosittain.
Lajiryhmä koostuu harraste, erotuomari-, tarkkailu-, toimitsija ja
kilpailutyöryhmän sekä seurat, alueet ja lajimarkkinointityöryhmän
puheenjohtajista, talous- ja hallintotyöryhmän jäsenestä sekä
lajiryhmän puheenjohtajasta:
o Talous- ja hallintotyöryhmän (THT) jäsen
o Harraste, erotuomari-, tarkkailu-, toimitsija ja kilpailutyöryhmän
(HETKI) puheenjohtaja
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•
•
•

o Seurat, alueet ja lajimarkkinointityöryhmän (SALAMA)
puheenjohtajajasta
o Lajiryhmän puheenjohtaja
Lajiryhmään kuuluvat kaikki toimihenkilöt
Toimihenkilöillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta
Lajiryhmän asioiden esittelijänä on se toimihenkilö, jonka aihealuetta
käsitellään kyseissä lajiryhmän kokouksessa

Työryhmät
Valinnat
• Puheenjohtajat valitaan seurakokouksissa, pois lukien talous- ja
hallintotyöryhmä, jossa puheenjohtaja vaihtuu vuorovuosina lajien
kesken
• Työryhmien tehtävät ja kokoonpanon valmistelee puheenjohtaja
• Osa työryhmienjäsenistä haetaan avoimella haulla ja osa
jäsenyyksistä määräytyy tehtäväroolien mukaisesti
• Työryhmillä on oikeus kutsua työryhmiin tarvittaessa
asiantuntijajäseniä
Tavoitteet
• Laajentaa päätöksentekoon osallistuvien määrää
• Saada laajaa näkemystä ja osaamista valmisteltaville asioille
• Tuoda esitykset hyvin valmisteltuina ja riittävän ajoissa lajiryhmän
käsittelyyn
• Varmistaa alueellisten erojen huomioiminen päätöksien valmistelussa
• Varmistaa myös erilaisten ja kriittisten näkemyksien huomioon
ottaminen päätöksien valmistelussa
• Toimia liiton toimihenkilöiden tukiryhmänä
Kokoonpanot
Talous- ja hallintotyöryhmä
• Lajien yhteinen
• Kokoonpano: Liiton puheenjohtaja, liiton toiminnanjohtaja, ringeten
seurakokouksen valitsema THT:n jäsen ja kaukalopallon nimeämä
THT:n jäsen
• THT valitsee puheenjohtajan keskuudestaan
• Lajiryhmille oikeus nimetä tarvittaessa asiantuntija tukemaan
työryhmän toimintaa
Muut työryhmäkohtaiset tehtävät on lueteltu erillisessä liitteessä hallinnon
materiaalipankissa.
Valitusoikeus
Kaikkien työryhmien toimintaan tai päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan
kyseisen lajin lajiryhmälle. Lajiryhmän toimintaan tai päätöksiin liittyvät
valitukset osoitetaan liittohallitukselle. Liittohallituksen toimintaan tai
päätöksiin liittyvät valitukset osoitetaan urheilun oikeusturvalautakunnalle.
5

Valitus on tehtävä kirjallisena kyseisen lajiryhmän tai liittohallituksen
puheenjohtajalle kymmenen päivän sisällä päätöksestä / tapahtuneesta.
Valituksesta on maksettava 200 €:n maksu Suomen Kaukalopallo- ja
Ringetteliitto ry:n tilille. Maksu on maksettava valituksen toimittamisen
yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu.
Valituksen saavuttua valituksen kohteena olevalta taholta pyydetään kirjallinen
vastine. Vastine on pyydettävä valituksen osapuolilta kymmenen päivän sisällä
valituksen päivämäärästä.
Valituspäätöksistä voidaan valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista liittohallitukselle. Valituksesta on maksettava 200 €:n maksu
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n tilille. Maksu on maksettava
valituksen toimittamisen yhteydessä. Maksu palautetaan, mikäli päätös
kumotaan tai muuttuu.
Valitusten käsittelyssä on liittohallituksen päätös yhdistysten osalta lopullinen.
Päätökseen tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun
oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi sen sääntöjen mukaisesti,
Liittohallituksen päätöksessä on kerrottava tästä oikeudesta.

6

