Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry

TIEDOTE

HALLITUKSEN KOKOUKSET 9-13/2019
Hallitus päätti laatia kokouksistaan lyhyet avainasioihin keskittyvät tiedotteet. Tämä tiedote
sisältää viisi hallituksen kokousta. Tiedotteiden sisällön ohella hallitus on joutunut osallistumaan
Liiton operatiiviseen toimintaan ja siten tukemaan palkatun henkilöstön toimia Liiton toimiessa
ilman vakinaista toiminnanjohtajaa.

Hallituksen kokous 22.7.2019 (9/2019)
Liiton hallitus kokoontui uudessa kokoonpanossaan ensimmäistä kertaa. Koska hallituksen jäsen
Marja Salenius toimii Liiton virkaa tekevänä toiminnanjohtajana, on hän toistaiseksi estynyt
osallistumasta hallituksen kokouksiin sen jäsenenä.
Hallitus keskittyi kokouksessaan järjestäytymiseen, tilannekuvan muodostamiseen toiminnan
vaiheesta ja taloudesta sekä tukirahaston sääntöihin. Päätettiin yksinkertaistaa tukirahaston
sääntöjä ja siirtää päätösvalta asiassa toiminnanjohtajalle.
Uuden toiminnanjohtajan hakuprosessi käynnistettiin ja Liiton uusien sääntöjen mukaisen
hallintosäännön työstäminen aloitettiin.
Hallitus päätti myös osallistua Susanna Tapanista ja hänen joukkuetoveristaan kertovan elokuvan
tukemiseen.
Hallituksen kokous 12.8.2019 (10/2019)
Hallitus evästi Liiton uusien sääntöjen viemisestä Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi
ja päätti tukirahaston säännöistä siten, että tukien hakuprosessi päästiin käynnistämään. Samalla
käsiteltiin aiempien tukiperusteiden mukaan tulleet hakemukset.
Hallitus tarkasteli lajien erotuomarikorvausten eroja tehtyjen selvitysten pohjalta. Kauden pian
alkaessa todettiin erojen olevan siinä määrin suuria puoleen ja toiseen, ettei niiden
harmonisointiin ole tällä aikataululla mahdollisuutta. Asiaan palataan, kun päästään
tarkastelemaan muitakin saman tyyppisiä eroja lajien välillä.
Liiton strategiaprosessi käynnistettiin. Matti Virtanen valtuutettiin edustamaan Liittoa
Kansainvälisen Ringetteliiton (IRF) kokouksessa. Harri Lautala ja Janne Borgström valtuutettiin
keskustelemaan Helsingin Kaukalopallo ry:n kanssa yhteistoiminnan kehittämisestä.
Hallituksen kokous 5.9.2019 (11/2019)
Hallitus vastaanotti Turun Ringette ry:n syyskokousaloitteen ja käynnisti toimenpiteen aloitteessa
esitettyyn kysymyksen vastaamiseksi.
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Kokouksessa käytiin perusteellisesti läpi taloustilannetta ja vuoden 2020 budjetoinnin perusteita.
Päätettiin tarkastella budjetointia vielä erillisessä palaverissa, jotta talousluvut saadaan
luotettavasti ja hyväksyttävästi kohdalleen.
Hallitus tarkasteli toiminnanjohtajan valintaperusteita ja käsitteli jäsentensä erovuoroisuutta
tulevassa syyskokouksessa. Päätettiin, että hakuprosessi vahvistetaan sähköpostikokouksessa.
Patentti- ja rekisterihallitus oli tehnyt täydennysvaateen uusien sääntöjen maksuja käsittelevään
kohtaan. Hallitus hyväksyi täydennysesityksen ja puheenjohtaja valtuutettiin viemään asia
eteenpäin.
Strategiatyötä jatkettiin keskittymällä tilanteen arviointiin. Todettiin, että aikataulu ei riitä tulevan
strategian toimintalinjojen määrittämiseen, vaan niitä tarkastellaan vasta syyskokouksen jälkeen.
Hallitus keskusteli Liiton vapaakorteista ja totesi yleisperiaatteena niiden merkityksen
vähentyneen. Vapaakorttien jakokriteerejä tullaan jatkossa muuttamaan tai mahdollisesti koko
järjestelmästä luopumaan. Päätökset tästä siirtyvät myöhemmäksi.
Hallituksen sähköpostikokous (12/2019)
Hallitus päätti sähköpostikokouksessaan toiminnanjohtajan hakuprosessin loppuvaiheen
toteutuksesta.
Hallituksen kokous 3.10.2019 (13/2019)
Hallitus päätti kokouksessaan huomioida Anne Pohjolan poikkeuksellisen saavutuksen hänen
saavuttaessaan ensimmäisenä 3000 pisteen rajan ringeten SM-sarjassa. Puheenjohtaja
valtuutettiin esittämään onnittelut SM-sarjaottelun yhteydessä Raisiossa, mikäli pisteraja olisi
tuolloin ylittynyt. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan edustamisen ringeten MM-kisoissa marrasjoulukuussa 2019.
Keskusteltiin liikunnan ja urheilun viimeaikaisista julkisuuteenkin tulleista häirintätilanteista.
Päätettiin tukea Suomen urheilun eettistä keskusta sen tekemässä laajassa kartoituksessa sekä
tarkistaa omat säännöt ja toimintaperiaatteet siten, että kaikenlaiset häirintätilanteet voitaisiin
ehkäistä mahdollisimman hyvin ennalta.
Hallitus hyväksyi vuoden 2020 budjetoinnin perusteet ja toimintasuunnitelman painopistealueet.
Tavoitteena on pyrkiä parantamaan seurojen toimintaedellytyksiä ja Liiton viestintää. Samalla
käytiin laajempi keskustelu Liiton taloudesta ja päätettiin, että Liiton perimien maksujen nousu
pysäytetään ja ryhdytään selvittämään mahdollisuutta pienentää vastaisuudessa sellaisia maksuja,
jotka jäsenistö kokee raskaimmiksi.
Liiton uudet säännöt todettiin virallisesti hyväksytyiksi 25.9.2019. Syyskokous järjestetään näin
ollen uusien sääntöjen mukaisesti. Keskeisimmät uudet asiat ovat lajiryhmien puheenjohtajien
valinta hallituksen jäseniksi, muiden hallitusten jäsenten uudet asiantuntijuusvaatimukset sekä
uuden hallintosäännön hyväksyminen. Ehdollepanotoimikunnan evästykset hyväksyttiin
vastaavasti.
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Hallitusta informoitiin käydyistä yhteistoimintakeskusteluista Helsingin Kaukalopallo ry:n ja
Jääpalloliitto ry:n kanssa. Keskusteluja jatketaan yleisellä tasolla.
Hallitus päätti pyytää Katariina Kurikkoa tekemään Liitolle suunnitelman ja ohjeen sosiaalisen
median käytöstä siten, että se tavoittaa ringeten kohderyhmät niiden lähtökohdista ja siten
tehostaa olennaisesti lajin nykyistä viestintää.
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