LIITTOHALLITUS
TIEDOTE

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N (SKRL) PURKAMINEN

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL) edellytti syyskokouksessaan
26.10.2019 liittohallituksen selvittävän liiton purkamisen edellytykset
kevätkokoukseen 2020 mennessä.
Liittohallitus on toteuttanut velvoitteensa tekemällä laajan selvitystyön, sisältäen
kaikki liiton purkamiseen liittyvät näkökohdat. Asiassa on kuultu SKRL:n
sidosryhmiä sekä yhdistyslakiin ja palkatun henkilöstön työsuhteisiin
perehtyneitä asiantuntijoita. Suomen Kaukalopalloliitto ry (SKPL) ja Suomen
Ringettelitto ry (SRiL) on pidetty tietoisena kaikista selvitykseen liittyvistä
tekijöistä.
SKPL ja SRiL on aktivoitu ja molemmat liitot ovat valinneet väliaikaisen
liittohallituksen. Toimien tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi kauden 20202021 aloittamisen osana SKRL:n jäsenet vastaanottavia liittoja. Muutoksen
toimeenpanoa varten näiden liittojen ja SKRL:n välille on laadittu
kolmenkeskinen sopimus, jossa määritellään keskeisiä purkamiseen liittyviä
periaatteita. Kaikki kolme liittoa pitävät SKRL:n purkamista lajien tulevaisuuden
kannalta kannatettavana ja ajankohdaltaan hyvänä ratkaisuna.
SKRL:n purkaminen on liiton molempien lajien kannalta parempi ratkaisu kuin
jatkaminen nykyrakenteella. Kaukalopallon valtakunnallinen yhdistyminen on
toimenpiteen avaintavoite. Tätä varten Helsingin Kaukalopallo ry on liittynyt
Kaukalopalloliittoon. Ringeten osalta SKRL:n purkaminen mahdollistaa lajin
kaikkien voimavarojen kohdentamisen omaan toimintaan.
Pienillä lajeilla ei ole ylimääräisiä resursseja kohdentaa monikerroksiseen
hallintorakenteeseen, jollainen ovat rasittanut SKRL:n toimintaa. Purkamisen
jälkeen pyritään tunnistamaan uudenlaisia edullisia yhteistoimintatapoja, ilman
ylimääräisiä hallintorakenteita.
Edellä kuvatussa prosessissa saavutetun yhteisymmärryksen ja
yksimielisyyden perusteella liittohallitus on päättänyt esittää liiton
kevätkokoukselle SKRL:n purkamista 31.12.2020.
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SKRL:n kevätkokouksen ajankohtaa on siirretty koronviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Hallitus pyrkii tekemään päätöksen
kevätkokouksen ajankohdasta mahdollisimman pian.
Liittohallituksen päätösesityksessä esitetään lajitoimintojen vaiheittaista
siirtämistä itsenäisille lajiliitoille, SKPL:lle ja SRiL:lle, muutostoimenpiteiden
ajoittamista lajitoimintojen kannalta helpoimpaan ajankohtaan kesäkaudelle
sekä liiton varallisuuden jakoa kolmenvälisesti sovitulla tavalla. Päätösesitys
mahdollistaa lajien toimintojen kitkattoman siirtymisen jäsenet vastaanottaville
liitoille sekä taloudellisen perustan toimintojen jatkuvuudelle.
Liittohallituksen päätösesityksellä on hyvin pienet vaikutukset liiton jäsenistöön
ja heidän toimintaansa. Mikäli liiton purkamispäätös tehdään
kevätkokouksessa, vastaanottaviin lajiliittoihin kuulumattomien seurojen tulee
hakea jäsenyyttä niissä. Kaukalopallossa tämä koskee vain seuroja, jotka eivät
ole SKPL:n jäseniä. Ringetessä tämä koskee vain muutamaa Ringetteliittoon
kuulumatonta seuraa, koska valtaosa ringetteseuroista on jo sekä SKRL:n että
SRiL:n jäseniä.
Liiton toimisto informoi niitä seuroja erikseen, joilta edellytetään
toimenpiteitä. Liiton purkamisen yhteydessä tehty jäsenyyden haku ei
sisällä mitään maksuja.
SKRL:n, SKPL:n ja SRiL:n liittohallitukset suosittelevat jäsenistölle ja muille lajin
piirissä toimiville SKRL:n purkamispäätöksen tukemista tulevaisuuteen
tähtäävässä hengessä. Suurella yksimielisyydellä tehty päätös antaisi vahvan
myönteisen viestin paitsi lajiemme harrastajille, myös tukijoillemme, erityisesti
Opetus- ja kulttuuriministeriölle, yhteistyökumppaneillemme sekä julkisuuteen.
Koska määrä ei kuulu pienten liikunta- ja urheiluliittojen vahvuuksiin, on
panostettava laatuun. Yhteisymmärrys on laadun rakentamisen kulmakivi, jonka
varaan liittohallitus luottaa lajien uusien alkujen rakentuvan.
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