Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän (RL) sähköpostikokous 1/2019
Aika:
Paikka:
Osallistujat:

6.-22.2.2019
Sähköpostikokous
Kontto Laura (kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri)
Liimatainen Miia
Voutilainen Jussi

Poissa:

Ahoniemi Anne
Isokuusela Kati

Muistio
1. Vuoden palkittavat
Vuoden palkintokategoriat ovat samat kuin kaudella 2017-2018:
- Vuoden ringetteseura
- Vuoden ringettekoulu
- Vuoden ringettehenkilö
- Action *Fun* Sport
- Vuoden juniorivalmentaja
- Vuoden nuori ringettehenkilö
- Vuoden ringettemedia
2. Ehdollepanotoimikunta
Lajiryhmästä erovuorossa on Miia Liimatainen (ETT), Jussi Voutilainen (MJT), Anne Ahoniemi
(HT & KT) ja Laura Kontto (LMT).
Liiton hallintorakennetta ollaan päivittämässä eikä aikataulua sen suhteen ole vielä lyöty
lukkoon. Tämän vuoksi lajiryhmä ehdottaa, että THT tekee hallitukselle hyväksyttäväksi
hallintosääntömuutosesityksen, että keväällä ei pidetä seurakokousta, koska päätöstä uudesta
hallintorakenteesta tai tarvittavista työryhmistä ei ole. Liiton toimisto toivoo, että nykyiset
työryhmien puheenjohtajat jatkaisivat luottamustoimessaan siirtymäkauden ajan. Asiaa
tiedusteltu alustavasti erovuoroisilta.
3. SKRL:n liittohallituksen kuulumiset ja päätökset
Hallitus esittää hallintorakenteen virtaviivaistamista ja keventämistä tehokkuuden
parantamiseksi. Lajiryhmien tulee tehdä ehdotus uudesta hallintorakenteesta THT:lle 28.2.
mennessä. Päätöksen pohjana toimii 11.2. yhteiskokouksen keskustelut ja toimiston
luonnostelemat kolme hallintorakennevaihtoehtoa.
Ehdotus: Ringeten lajiryhmä ehdottaa SKRL:n hallintomalliksi vaihtoehtoa numero 3.

Perustelut: Nykyisellään hallintorakenne ei ole toimiva ja muutosta tarvitaan. Kolmosessa
hallituspaikoissa tietyt tehtävät ja lajiryhmä saisi osaamistaan vastaavaa vastuuta.
Ehdottomasti hyvä asia, että liittohallituksen jäsenille määritellään tehtävät, jolloin ”oman
edun tavoittelijat” toivottavasti jäisivät pois. Kun määritellään, mihin tehtävään henkilö(t)
valitaan, periaatteessa jokaisen pitäisi tietää, mihin hommaan ryhtyy ja mitä se pitää sisällään.
Uusien työryhmien perustaminen/lopettaminen (tai määräaikaisuus) pitää olla nykyistä
helpompaa, koska tilanteet saattavat muuttua nopeastikin ja hallinnon on kyettävä muutoksiin
muutenkin kuin vuoden välein. Vaihtoehdossa 2 tuo jääviyskysymys mietityttää ja saadaanko
henkilöitä (tai kenellä riittää aika) ns. kaksoisrooliin.
Oleellista on, että oikeat henkilöt ovat paikalla kokouksissa, kun asioista päätetään. Oikeita
henkilöitä ovat liiton toimihenkilö, joka vastaa työkseen ko. asiasta ja ko. lajiryhmän
puheenjohtaja ja yhdessä sovittavat muut henkilöt, jotka mallissa osallistuvat
päätöksentekoon. Vastaavasti mm. ne lajiryhmän pj:t, joita ko. kokouksen aiheet ja päätökset
eivät koske, ei velvoita paikallaoloa kokouksissa. Koen, että kun en ole arjen toiminnassa
mukana ja siten en perillä kaikista liiton ja lajin asioista, säännöistä enkä tunne ihmisiä, on
paljon asioita, joihin minulla ei ole kantaa/osaamista ja riittävää kokemuspohjaa. Laaditaan
sellainen päätöksenteon malli, jossa mukana päättämässä aina oikeat ihmiset, joilla ko.
kokonaisuuden vastuu, osaaminen ja aito mielenkiinto sekä halu viedä asioita eteenpäin. Silloin
luottamushenkilöillä pysyy motivaatio olla mukana ja myös päätöksenteko on asiantuntevaa ja
nopeaa.
4. Muut asiat
•
•
•

Liiton alainen kilpailutoiminta. Lajiryhmä kannattaa esitettyä muutosta. Toivotaan, että
naisten sarjoissa riittävästi joukkueita, jotta muutos on mielekkäästi toteutettavissa.
Ice Card -vakuutushinnat. Ei käsitelty.
Liiton kevätkokous, seuraseminaari ja palkintogaala 18.5.2019. Päivä tiedoksi, paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

5. Seuraava kokouspäivä.
Seuraavaa kokouspäivää ei sovittu.

24.2.2019
Ringeten lajiryhmän puolesta,
Laura Kontto
Lajiryhmän puheenjohtaja

