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JOHDANTO
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry, jatkossa SKRL) on kehittänyt toimintaansa
johtamiseen liittyvien haasteiden sävyttämässä tilanteessa.
Kiitos useiden luottamushenkilöiden mittavan vapaaehtoisen työpanoksen ja palkatun henkilöstön
venymisen yli omien vastuualueiden, SKRL pääsee käynnistämään vuoden 2020 toiminnan
suunnitelmallisesti ja tulevaisuutta rakentavia tavoitteita kohti.
SKRL on vuonna 2019 uusinut liittokokouksen hyväksymät ja PRH:n vahvistamat toimintasääntönsä
siten, että SKRL:n lajien – ringette ja kaukalopallo – sisäisiä toimintaedellytyksiä on vahvistettu ja siten
mahdollistettu liiton omien ja yhteiskunnallisesti laajempienkin tavoitteiden aiempaa parempi
huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.
SKRL:n hallintosääntö on uusittu sisältämään hallitusohjelman, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Olympiakomitean strategiatyön nykyvaiheen liikunnalle ja urheilulle asettamat tavoitteet. Toiminnan
vaikuttavuutta kehitetään ja arvioidaan suhteessa näihin tavoitteisiin.
Hallintosäännön mukaisesti SKRL on sääntöjensä mukaisesti toimiva yleishyödyllinen liikunta- ja
urheiluliitto, jonka lajeina ovat ringette ja kaukalopallo. Lajit sisältävät:
• seuratoimintaa liikunnallisuuden, kansanterveyden ja yhteiskuntavastuullisuuden ylläpitämiseksi
ja kehittämiseksi
• matalan kynnyksen harrastustoimintaa kaiken ikäisille
• ohjatut kehityspolut harrastajasta kilpaurheilijaksi ja lajiosaajaksi
• kilpailutoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti
• viestintää ja markkinointia Liiton jäsenten toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi sekä
• muita näitä mahdollistavia toimintoja ja palveluja.
SKRL:n toiminnan perustana ovat sääntöjen mukaisesti liikunnan eettiset arvot ja urheilu reilun pelin
periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Toiminnan kehittämisessä syvennetään Liiton
yhteiskuntavastuuta korostamalla yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, yksilön kokonaisvaltaista
turvallisuutta ja ympäristön huomioon ottamista sekä hallinnon laatua, diversiteettiä ja eettisyyttä.
SKRL uusii keskeisen toimintaa ohjaavan säännöstönsä vuonna 2020 siten, että yllä kuvattu toiminnan
perusta vahvistuu.
Vuoden 2019 haasteiden johdosta vuonna 2020 keskitytään luomaan perusta tulevien vuosien
tavoitteiden saavuttamiselle ja vahvistamaan laadukkaan seuratoiminnan edellytyksiä teemalla
”Perusasiat kuntoon”. Toiminnan laajentaminen vastuullisuusnäkökulmasta käynnistetään. SKRL:n
valinnat heijastuvat vuodelle 2020 valituilla painopistealueilla.
Osana yhteiskuntavastuutaan ja yhä harvinaisemmaksi käyvien todellisten amatööriurheilijoiden
huipputason valmistautumisen ja suoritusten arvostamiseksi, SKRL poistaa Suomea edustavien naisten
ja miesten maajoukkueiden omavastuuosuudet lajin maailmanmestaruuskilpailuissa pelaamiseen
liittyen.
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VUODEN 2020 PAINOPISTEET
SKRL:n toiminnan ja sen kehittämisen painopistealueet vuonna 2020 ovat seuraavat:
1. Käytännönläheinen seuratuki, jolla vahvistetaan seurojen perustoiminnan laatua ja vapautetaan
voimavaroja toiminnan kehittämiseen
2. Matalan kynnyksen luistelukoulut, joilla luodaan mahdollisimman monelle nuorelle ja aikuiselle
mahdollisuus harrastaa liikuntaa ilman suuria kustannuksia
3. Kevyttoimihenkilöt, joilla tarkoitetaan nykyistä laajempaa mahdollisuutta tukea sekä
perheenjäsenten että myös muiden liikuntaharrastusta ajallisesti pienimuotoisilla ja myös
omaehtoisilla toimilla
4. Laadukkaat tapahtumat, jotka huolellisella valmistelulla ja laadukkaalla toteutuksella rikastavat
koko SKRL:n harrastajakunnan liikunta- ja urheilukokemuksia sekä tätä kautta aktivoivat
lähiyhteisöjä liikunnan pariin
5. Viestinnän nykyaikaistaminen siten, että lajeihimme sisäänrakennettua positiivisuutta ja
yhteisöllisyyttä voidaan näyttää myös lajeista ulospäin
6. Nuorten ääni tuodaan uudessa laajuudessa esiin lajien ja niiden ympärille liittyvän toiminnan
kehittämisessä
7. Lajien harrastusmuotoja laajennetaan lisäämällä kevyempiä toimintatapoja erityisesti
vähävaraisimmille, drop-out – ikäisille sekä aikuisille ensikertalaisille ja aloittelijoille
8. Etsitään kumppaneita sellaisille toimintamuodoille, jotka vahvistaisivat lajien positiivista
elämyksellisyyttä samalla kun ne vastaisivat SKRL:n yhteiskuntavastuullisiin linjauksiin
9. Luodaan lajiin vahvat osaajaverkostot, joilla voidaan ammattimaistaa erityisesti rutiinitason
vapaaehtoistoimintaa ja mahdollistaa palkatun henkilöstön työpanoksen kohdentamisen
enenevästi kehittämistyöhön.
10.Syvennetään keskusteluja samanhenkisten – ensisijaisesti liikunnan ja urheilun - liittojen kanssa
nykyistä laajempien ja kustannustehokkaampien yhteistoimintamuotojen kehittämiseksi ja
käyttöönotoksi
Osa painopistealueiden toimenpiteistä käynnistetään vuonna 2020 ja niiden tekeminen ulottuu
useammalle vuodelle. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan SKRL:n toimintaa arvopohjansa,
vastuullisuutensa ja pitemmän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2020 valmistuva SKRL:n
strategiatyö kattaa kaikki nämä näkökulmat.
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LIITTO PÄHKINÄNKUORESSA
Liitolla on 83 jäsenyhdistystä ja näistä yhdeksän on Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisessä
laatuseuraohjelmassa mukana olevaa ringeten Tähtiseuraa. Liiton toiminnassa on mukana yhteensä
5400 harrastajaa, kaukalopallossa 1400 ja ringetessä 4000. Kauden aikana pelataan noin 750 peliä
kaukalopallossa ja noin 1800 peliä ringetessä. Toimintaa on valtakunnallisesti kuudella alueella: EteläSuomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Oulu.
Kaukalopallo- ja Ringetteliittoa johtaa liittohallitus, joka vastaa liiton strategisesta johtamisesta ja
taloudesta. Ringeten lajiryhmä vastaa ringeten lajitoiminnasta ja kaukalopallon lajiryhmä vastaa
kaukalopallon lajitoiminnasta. Alueellisesta sarjatoiminnasta vastaavat sekä liiton aluetyöryhmät (3) että
liiton jäseninä olevat aluejärjestöt (5). Liitolla on viisi työntekijää, joista neljä Helsingissä ja yksi
Lappeenrannassa.

Harrasteliikunnasta huippu-urheiluun
SKRL järjestää toimintaa molemmille sukupuolille ja kaikille ikäryhmille 4-vuotiaista lapsista aina
ikäihmisiin saakka. Harrastamisen voi aloittaa lasten ja aikuisten luistelukouluissa. Lisäksi liitto ja
jäsenseurat järjestävät avoimia harraste- ja työpaikkaturnauksia.
Ringetteä pelataan valtakunnallisesti naisten SM- ja Ykkössarjassa, nuorten BSM-sarjassa ja CSarjassa
sekä C-SM -turnauksessa. Ringeten alueellisesta sarjatoiminnasta vastaavat ringeten kolme aluetta,
jotka järjestävät sarjatoimintaa lapsille (G-, F-, E- ja D-ikäluokille) ja aikuisille (N- ja Lady-sarjat).
Ringeten Tie Huipulle -ohjelma tarjoaa urheilijapolun aina nuorten ja naisten maajoukkueisiin saakka.
Kaukalopalloa pelataan valtakunnallisesti SM-turnauksissa (ikämiehet, juniorit, miehet, naiset ja
työpaikat). Kaukalopallon alueellisesta toiminnasta vastaavat neljä aluetta, jotka järjestävät
sarjatoimintaa nuorille ja aikuisille (1-3 –divisioonat sekä harrastesarjat). Tämän lisäksi Tampereen
alueen sarjoja pyörittää liitto.

Arvot
Yhdessä – Vastuullisesti – Iloisesti – Intohimolla

Maali
Kaukalopallo ja ringette ovat nopeita ja turvallisia taitopelejä, joita voi pelata läpi elämän sekä
haastavasti kilpaillen että rennosti harrastaen. Mukaan voi tulla milloin vain ja toimia voi monessa
roolissa.
Olemme ylpeitä lajeistamme. Kasvu ja kehitys tapahtuvat yhdessä seurojen kanssa tekemällä.
Markkinoimme lajejamme paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tunnistamme, että ulkoinen
arvostus syntyy sisäisestä arvostuksesta ja kunnioituksesta.
Sinisissä peleissä on vetovoimaa. Harrastaminen on helppo aloittaa ja lajimme ovat hyviä jääurheilun
vaihtoehtoja. Kilpailutoimintamme on monipuolista ja pääsarjatoiminta arvostettua. Meillä kasvat
tiimipelaajaksi, huippu-urheilijaksi, taitavaksi tuomariksi ja osaavaksi valmentajaksi.

Mittarit
Toiminnan mittareina käytetään liiton jäsenmäärää, lisenssimäärää (Ice card) ja ottelutapahtumien sekä
joukkueiden määrää.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
SKRL:n järjestötoiminta sisältää hallinnon, talouden, viestinnän ja markkinoinnin, yhteiskuntavastuun,
jäsenpalvelut sekä kansainvälisen toiminnan. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä
Olympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen sekä muiden lajiliittojen kanssa.

Hallinto
SKRL on uusinut vuonna 2019 sekä toimintasääntönsä että hallintosääntönsä. Liitto vakiinnuttaa näiden
mukaisen toiminnan vuonna 2020. Vakiinnuttaminen sisältää:
• Hallintosäännön täydentäminen siihen perustuvalla kattavalla liiton tehtävien vastuun- ja
työnjaolla
• Liiton hallintoa ja toimintaa tukevien toimielinten tehtävien ja toimintaprosessien muuntaminen
uusia sääntöjä vastaaviksi
• Lajiryhmien uusimuotoisen toiminnan käynnistämisen tukeminen
• Hyvän hallintotavan ankkurointi uudistettuihin liittotason toimintoihin
• Seuratoiminnan tukeminen vahvistamalla ja selkeyttämällä seuratoiminnan perusteita sekä
jakamalla parhaita käytäntöjä keventämään seurojen hallinnollista kuormaa
• Vapaaehtoistoiminnan monipuolistaminen mahdollistamaan yhteiskuntavastuualoitteiden
toimeenpano
• Hallinnon tukitoimien kehittäminen yhteistoiminnassa muiden samankaltaisten liittojen kanssa
Olympiakomitean suositusten mukaisesti
SKRL laatii uuden strategian vuosille 2021-2024 siten, että siitä voidaan päättää kevätkokouksessa 2020.
Uudessa strategiassa painotetaan hallitusohjelmaa, Olympiakomitean uutta strategiaa sekä OKM:n
linjauksia liikunnan ja urheilun kehittämisestä. Strategiatyön mukaisia toimenpiteitä käynnistetään
vuonna 2020 erityisesti niiden toimien osalta, joilla luodaan edellytyksiä uusille linjavalinnoille.
Mahdollisiin strategiatyön tuloksena esille nouseviin organisaatio- tai rakenteellisiin muutoksiin
varaudutaan ylijäämäisellä talousarviolla.

Talous
Vuoden 2020 talousarvion toimintakulut ovat 0,5 miljoonaa euroa ja tulos 30.000 euroa ylijäämäinen.
Vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan arviolta 60 000 euroa alijäämäinen.
2020 ylijäämäisyys täydentää aikaisempien vuosien ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, joiden yhdistelmällä on
kertynyt rahoituspuskuria. Rahoituspuskuria käytetään vuotuista tuottojen ja kulujen fluktuaatiota
tasoittavana tekijänä ja perusvakavaraisuustason ylläpitämiseen.
Osalla rahoituspuskurista valmistaudutaan ringeten vuoden 2021 maailmanmestaruuskisojen
valmisteluun sekä poistamaan SKRL:n lajien miesten ja naisten maajoukkueiden osallistumisomavastuut,
tukien näin yhdenvertaisuutta ja kannustamalla henkilökohtaiseen kehittymiseen myös täysin
amatööripohjaisessa huippu-urheilussa. Osa rahoituspuskurista käytetään SKRL:n lajien erilaisten
maksujen harmonisointiin, korostaen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Suunniteltu ylijäämä kohdennetaan joko vuonna 2020 tai 2021 uuden strategian toimeenpanoon siten,
että liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuullisuus näkyy nykyistä selkeämmin SKRL:n käytännön
toiminnassa. Tähän toimintaan rakennetaan yhteistyökonsepti useamman samanhenkisen toimijan
kesken vuoden 2020 aikana siten, että uudenlainen toiminta näyttäytyy kauden 2020-2021 aikana
valtakunnallisesti.
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Liikunnan ja urheilun valtionavustus kattaa 57% SKRL:n tuotoista ja sillä katetaan 87% liiton
henkilöstökuluista. Liiton varsinainen toiminta on rakenteellisesti 42.000 euroa alijäämäistä, mihin
pyritään vaikuttamaan tehostamalla muuta liittotason varainhankintaa.

Viestintä ja markkinointi
Tavoite
• Viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti ja suunnitelmallisesti
Keinot
• Liiton viestintäresurssien lisääminen
• Viestintäsuunnitelman tekeminen
• Panostaminen pääsarjojen viestintään
• Sosiaalisen median laajempi ja laadukkaampi hyödyntäminen
Tavoite
• Kaukalopallon ja ringeten tunnettavuuden lisääminen paikallisesti sekä valtakunnallisesti
Keinot
• Lajien kokeilutapahtumien järjestäminen
• Ringette- ja kaukiskampanjaviikkojen järjestäminen yhdessä seurojen kanssa
• Osallistuminen urheilun ja liikunnan messutapahtumiin

Yhdenvertaisuuden edistäminen
Tavoitteet
• Turvallinen toimintaympäristön varmistaminen ja erityisesti häirinnän ja kiusaamisen ehkäisy
• Reilun Pelin edistäminen
• Vähävaraisten tukeminen harrastusmaksuissa
• Toiminnan tarjoaminen eri sukupuolille
Keinot
• Päivitetään liiton yhdenvertaisuussuunnitelma sekä säännöt ja ohjeet
• Ollaan mukana Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa
• Lasten aluesarjapeleissä on käytössä Reilu Peli -kortit
• Ylläpidetään tukirahastoja vähävaraisten tukemiseksi
• Järjestetään kaukalopallon kilpa- ja harrastetoimintaa naisille
• Kannustetaan seuroja järjestämään ringeten harrastustoimintaa miehille

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
Tavoitteet
• Uudet digitaaliset työkalut helpottavat arkea ja lisäävät kohtaamisia
Keinot
• Suomisportin käyttöönotto (lisenssirekisteri)
• Tapaamisten ja koulutuksien järjestäminen webin kautta
Muut järjestötoiminnan toimialan tuotteet
•
•
•
•
•

Kaukislehti ja Ringettelehti
Seuraposti
Liiton palkintogaala
Edunvalvonta
Kansainvälinen lajinlevitys
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SEURATOIMINTA
Seuratoiminta sisältää seuratoiminnan tukemisen ja kehittämisen sekä seurojen elinvoimaisuuden
varmistamisen. Seuratoiminnan kehittämistä tehdään käytännön läheisesti yhdessä seurojen kanssa.
Tukemisessa tärkeää on seurojen tapaaminen, uusiin kokeiluihin kannustaminen ja hyvien mallien
jakaminen. Tukeminen edellyttää myös uusia toimintatapoja kuten digitaalisten työkalujen
hyödyntämistä esim. verkkotapaamisiin ja -koulutuksiin.
Tavoitteet
• Seuratoimijoiden osaaminen lisääminen
• Seurojen jäsenmäärän kasvattaminen
Keinot
• Tehdään seurakäyntejä ja järjestetään seuratoimijoiden tapaamisia alueellisesti ja
valtakunnallisesti (myös web-tapaamisia)
• Kannustetaan seuroja mukaan Tähtiseura -ohjelmaan
• Kannustetaan seuroja hyödyntämään valmiita työkaluja ja materiaaleja
• Sparrataan seuroja OKM:n seuratuen hakemisessa
• Tuetaan palkattujen seuratyöntekijöiden osaamista ja jaksamista
• Tuetaan seuroja matalan kynnyksen toiminnan tarjoamiseksi uusille kohderyhmille
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RINGETEN HARRASTELIIKUNTA
Ringeten harrasteliikunta sisältää kilpailutoiminnan, erotuomaritoiminnan, toimitsijakoulutustoiminnan
sekä I- II-tason valmentajakoulutuksen.
Alueellisesta kilpailutoimintaa järjestetään lapsille (G-, F-, E- ja D-ikäluokille) ja aikuisille (N- ja Ladysarjat). Valtakunnalliseen kilpailutoimintaan kuuluvat naisten SM- ja Ykkössarja, nuorten BSM-sarja ja
CSarja sekä C-SM -turnaus.
Lisäksi harrasteliikunta sisältää matalankynnyksen toiminnan, johon kuuluvat ringettekoulut, aikuisten
luistelukoulut ja kouluyhteistyö.
Muita tärkeitä toimintoja ovat nuorten harrastetoiminnan monipuolistaminen ja
vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä lasten kesäleiritoiminta.

Alueellinen kilpailutoiminta
Tavoitteet
• Järjestää mielekästä kilpailutoimintaa
• Kasvattaa lajin harrastajamääriä
• Toimitsijoiden osaamisen kehittäminen
• Alueellisen erotuomaritoiminnan kehittäminen
• Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen
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Keinot
• Kannustetaan seuroja mukaan useammalla, pienelläkin joukkueella
• Kannustetaan seuroja mukaan pienilläkin joukkueilla ja muodostamaan joukkueita yhteistyössä
muiden lähiseurojen kanssa
• Kehittyvien alueiden joukkueilla on mahdollisuus osallistua myös muiden alueiden sarjoihin
• Koordinoidaan turnausajankohdat ylialueellisesti
• Nuorten harrastesarja perustaminen
• Järjestetään toimihenkilöille sääntökoulutusta
• Kannustetaan seuroja järjestämään pelinohjaajakoulutukset kaikille C-ikäisille
• Järjestetään alueellisia erotuomarikoulutuksia, joihin tarjotaan markkinointiapua ja tarvittaessa
myös taloudellista tukea
• Toteutetaan aktiivista erotuomarivalmennusta ja -tarkkailua
• Järjestetään puheenjohtajien tapaamiset
• Tehdään seurakyselyt
• Tehdään markkinointia

Nuorten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Saada nuoret pysymään harrastuksen parissa
• Tarjota kevyempää toimintaa
• Nuorten osallisuuden lisääminen
Keinot
• Järjestetään Minigames-turnaus nuorille (D-junioreille sekä C- ja B-nuorille)
• Järjestetään seurojen nuorille yhteinen tapaaminen
• Kannustetaan seuroja perustamaan nuorten ryhmiä
• Kannustetaan seuroja ottamaan nuoria Sporttitettiin (TET-malli urheiluun)
• Otetaan TET-harjoittelijoita liiton toimistolle
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Aikuisten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Aikuisten harrasteliikunnan lisääminen
Keinot
• Aikuisten harrasteryhmien lisääminen (myös miehet ja sekaryhmät)
• Aikuisten harrasteliikunnan kehittäminen Tähtiseura -ohjelman avulla
• Aikuisten harrastetapahtumien järjestäminen
• Aikuisten luistelu- / ringettekoulun tuotteistaminen

Ringettekoulu
Tavoitteet
• Uusien ringettekoulujen käynnistyminen
• Ringettekoulun sisällön ja markkinoinnin tukeminen
• Monipuolinen liikuntakoulu ringettekoulun tueksi
Keinot
• Tuetaan uusien ringettekoulujen käynnistymistä
• Tehdään seuroille maksutonta materiaalia
• Uudistetaan ringettekoulun ohjaajakoulutus
• Järjestetään ringettekoulujen vastuuhenkilöille koulutuspäivä
• Tehdään uusia tuntimalleja ohjaajille
• Tehdään ringeten oma Liikuntaleikkikoulu -tuote
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Kouluyhteistyö
Tavoitteet
• Lisätä liikettä koulupäivään
• Ringetteä pelataan kouluissa
Keinot
• Osallistutaan Liikkuva koulu -ohjelmaan ja -seminaareihin
• Kouluesittelyiden järjestäminen ja välineiden lahjoittaminen kouluille
• Järjestetään kouluturnauksia
• Koulutetaan opettajia
• Uudistetaan Ringeten koulumateriaali
• Kannustetaan seuroja kerho- ja iltapäivätoimintaan

Harrasteliikunnan toimialan muut tuotteet
•
•
•
•

Naisten ja nuorten valtakunnallinen kilpailutoiminta
I- ja II-tason valmentajakoulutus
Erotuomaritoiminta ja -koulutus
Toimitsijakoulutus
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RINGETEN HUIPPU-URHEILU
Huippu-urheilun toimiala sisältää ringetessä Tie Huipulle -ohjelman mukaisen
maajoukkuetoiminnan (naisten-, U21 nuorten- ja U18 juniorimaajoukkueen), III-tason
valmentajakoulutuksen, urheiluakatemiayhteistyön sisältäen yläkoululeirityksen sekä sähköisen
valmennus- ja osaamispalvelu RingCentren. Toiminta Tie Huipulle -ohjelman osalta tapahtuu kahden
vuoden sykleissä ja se nivoutuu kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin, jossa MM-kisoja järjestetään
kahden vuoden välein naisille ja U21 ikäluokalle. Seuraavat ringeten MM-kisat järjestetään 2021.
Toimiala tekee yhteistyötä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön,
Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen, Kisakallion Urheiluopiston ja Suomen Urheiluopiston kanssa.

Tie huipulle -ohjelma 2020-2022
Tavoitteet
• Lahjakkaiden, ringetessä huipulle pyrkivien urheilijoiden toiminnallinen tukeminen Tie Huipulle
ohjelman mukaisesti (Naisten-, U21 Nuorten- ja U18 Juniorimaajoukkueet, sekä yläkoululeiritys)
• Tie Huipulle ohjelman arviointi, päivittäminen ja toiminnan kehittäminen
• Tie Huipulle ohjelmasta viestinnän kehittäminen
• Toiminnasta vastaavien toimihenkilöiden jatkokouluttaminen
Keinot
• Tie Huipulle työryhmän työskentely ja ohjelman tarpeellisten muutosten tekeminen yhteistyössä
Kisakallion Urheiluopiston kanssa
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OK:n Huippu-urheiluyksikön lajiryhmätyöskentelyyn osallistuminen
Tie Huipulle ohjelman mukainen leiritystoiminnan järjestäminen
Yläkoululeiritysten järjestäminen yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa
Tie Huipulle viestintämateriaalien päivittäminen
Ohjelmassa mukana olevien toimihenkilöiden tapaamisisten ja kouluttautumismahdollisuuksien
järjestäminen

III-tason valmentajakoulutus
Tavoitteet
• Valmennusosaamisen laajentaminen ja syventäminen ringetessä
• Lajitiedon lisääminen ja valmennusmateriaalien monipuolistaminen
• Ringeten valmentajien välisen yhteistyön ja yhteisöllisen toiminnan lisääminen
Keinot
• III-tason valmentajakoulutuksen järjestäminen Kisakallion Urheiluopistolla alkaen keväällä 2020
jatkuen kevääseen 2021

Valmennuskeskustoiminnan suunnittelu ja rakentaminen Kisakallion Urheiluopiston kanssa
Tavoitteet
• Lajiosaamisen kehittäminen ringetessä
• Ringeten huippu-urheilun urheilijapolun tukeminen
• SM-sarjaseurojen kehittäminen
• Yhteistyön mahdollistamien taloudellisten ja henkilöresurssien hyötykäyttö
Keinot
• Nykyisen yhteistyösopimuksen uusiminen ja monipuolistaminen kohti valmennuskeskustoimintaa
• Uusien huippupelaajia tukevien toimintamallien tutkiminen, suunnittelu ja kokeileminen
• Henkilöresurssoinnin kartoittaminen mahdollista yhteispalkkausta ajatellen

Huippu-urheilun toimialan muut tuotteet
• Urheiluakatemia yhteistyö
• RingCentre sähköinen valmennuspalvelu
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KAUKALOPALLON HARRASTELIIKUNTA
Lasten ja nuorten kaukalopallotoiminnan pääpainopistealueina toimivat harrastetoiminnan
kasvattaminen sekä nuorten osallisuuden lisääminen.

Lasten ja nuorten kaukalopallotoiminta
Tavoitteet
• Tarjota kevyempää toimintaa
• Nuorten osallisuuden lisääminen
• Lasten ja nuorten tutustuminen lajiin lajiesittelyjen kautta
• Nuorille lajin harrastetoimintaa ja –joukkueita
• Lajin teemaviikkojen järjestäminen (Kaukisviikot 25.1-9.2.2020)
• Junioreiden SM-turnausten järjestäminen
• Uusien harrastajien saanti lajin pariin
• Seurojen aktivointi juniorityössä alueilla
Keinot
• Kannustetaan seuroja perustamaan nuorten ryhmiä
• Järjestetään uusia peli- muotoja/tapahtumia (3vs3 turnaukset)
• Markkinointimateriaalin työstäminen
• Teemaviikkojen toteutus yhdessä alueiden ja seurojen kanssa
• Pyrkiä kasvattamaan SM-turnausten joukkuemääriä junioreissa
• Markkinoida lajin SM-turnauksia myös eri lajien toimijoille
• Harrasteturnausten järjestäminen yhteistyössä alueiden kanssa
• Lajin markkinointi lapsille ja nuorille (tapahtumat ja some)
• Seuratuet, junioreiden määrän lisääminen seuroissa
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Kouluyhteistyö
Kaukalopallon kouluyhteistyöllä haetaan lajin pysyvyyttä lasten ja nuorten keskuudessa.
Kouluyhteistyömuotoja kehitetään yhdessä OK:n, Liikuva Koulun, OLL:n ja KLL:n kanssa.
Tavoitteet
• Koulupäivän liikunnallistaminen
• Kaukalopalloa pelataan kouluissa
• Luistelua opetellaan kouluissa opetussuunnitelman mukaisesti käyttäen hyödyksi kaukalopallon
lajiharjoitteita
• Koulukaukalopallon mahdollistaminen ja kehittäminen
• Koulukaukalopallon SM-turnausten järjestäminen
• Opiskelijoiden kaukalopalloturnauksien tukeminen
Keinot
• Osallistuminen Liikkuva koulu -ohjelmaan ja –seminaareihin
• Harrastustoiminnan kehittäjän yhteistyö Koululiikuntaliiton, kaupunkien /kuntien kanssa
• Kouluesittelyiden järjestäminen
• Kouluturnausten järjestäminen
• Opettajien koulutus
• Kaukalopallon koulumateriaalin uudistaminen
• Lajilevitystuet, kouluesittelyt ja kouluturnaukset
• Koulukaukalopallon tukeminen paikallistasolla
• Koulukaukalopallon toteutus lajiesittelyillä ja turnausten järjestäminen
• OLL:n kanssa yhteistyö turnauksien järjestelyissä

15

Aikuisten kaukalopallotoiminta
Aikuisten kaukalopallotoiminnan pääpainopistealueina ovat alueellisten sarjojen laajeneminen sekä
valtakunnalliset turnaukset. Aluesarjojen laajenemisella mahdollistetaan lisenssimäärien kasvaminen.
Valtakunnalliset turnaukset toimivat SM-tason kilpailuina liiton toiminnoissa.
Tavoitteet
• Kilpailutoimintojen kehittäminen: SM-turnaukset päätuotteina (miehet ja naiset) sekä Suomen
Cup (miehet ja naiset)
• Pyritään löytämään uusia alueita sarjatoimintaan
• Järjestetään Masters- (Ikämiesten) ja yritysten SM-turnauksia
• Vahvistetaan Kunnossa Kaiken Ikää- toimintaa
• Seurat ja joukkueet järjestävät monipuolisia tapahtumia ja turnauksia harrasteryhmille
• Lisätään aikuisten aktiivisuutta seuratoimintaan
• Hankitaan uusia pelaajia lajin pariin
• Pyritään tekemään kaukalopallosta matalan kynnyksen laji
• Käynnistetään alueellinen sarjatoiminta uusilla alueilla
• Tehdä yhteistyötä laajalla sektorilla paikallisesti
• Tuotteistetaan toiminnot helposti lähestyttäviksi
• Olympiakomitean Liikkujan polku -verkostoon osallistuminen
Keinot
• Kilpailupäällikön ja alueellisten sarjapäälliköiden yhteistyö
• Kehitetään sarjoja ja tarjotaan seuroille mielekästä sarjatoimintaa
• Kartoitetaan uusien alueiden mahdollisuuksia toteuttaa liiton alaista sarjatoimintaa (Länsi-Suomi,
Pohjanmaa, Lappi)
• SM-turnauksia ja Suomen Cupia jatketaan turnausmuodossa sekä kehitetään tapahtumien laatua
• Järjestetään naisille toimintaa, avoin SM-turnaus, Suomen Cup ja muut turnaukset
• KKI- toiminnassa perustetaan start-up tapahtumia
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Alue- ja seuratuet (starttiraha, mainosmateriaalit, välinepaketit ja oppaat)
Masters SM-turnausten ikäjakaumien uudelleen jaottelu
Yhteistyö yksityisten liikuntapalvelutarjoajien kanssa
Jatketaan pilottihankkeita puulaakisarjoihin Etelä-Karjala, Itä-Suomi ja Oulu, muut puulakisarjat ja
–turnaukset
Kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa kilpailujen mahdollistamiseksi
Markkinointituki, tiedotus sekä toimintojen yhtenäistäminen
Toteutetaan uusia harrasteturnauksia liiton, alueiden ja seurojen toimesta
Tapahtumalisenssit helpottamaan tapahtumien järjestämistä

Aluetoiminta
Kaukalopallon alueellisesta sarjatoiminnasta vastaavat kaukalopallon neljä aluetta, jotka järjestävät
sarjatoimintaa nuorille ja aikuisille (1-3 –divisioonat sekä harrastesarjat). Alueina toimivat Etelä-Karjala,
Itä-Suomi, Keski-Suomi ja Oulu. Tampereen alueen sarjatoiminnasta vastaa liitto.
Tavoitteet
• Alue pystyy järjestämään mielekästä ja laadukasta kilpailutoimintaa
• Kasvattaa lajin harrastajamääriä
• Alueen kilpailutoiminnan kehittäminen
• Yhteistyön lisääminen ylialueellisesti
• Toimintojen yhtenäistäminen
• Tukea kehittyvien alueiden toimintaa
• Uusien toimijoiden rekrytointi
• Toimitsijoiden osaamisen kehittäminen
• Erotuomaritoimintojen kehittäminen
Keinot
• Alueiden sarjoja yhdistetään ja pelataan otteluita/sarjoja ja turnauksia ylialueellisesti
• Alueiden toimijoiden yhteistyö (palaverit ja suunnitelma)
• Kilpailutoiminnan muuttaminen harrastesarjoiksi
• Start-Up tapahtumat, harrastetoiminnan tuet sekä lajinlevitystuet
• Haetaan uusia toimijoita alueille (hallitus, harrastetoiminnot ja sarjapäälliköt)
• Seurojen toimitsijoiden osallistaminen koulutuksiin
• Toimitsijainfon laajempi jakaminen seurapostin yhteydessä
• Alueelliset jatko- ja peruskoulutukset, erotuomaritarkkailujen jatkaminen

KV toiminta
Kaukalopallon kansainvälistä toimintaa lähdetään kehittämään vuonna 2020. Tarkoituksena pelata
ensimmäiset seurojen väliset ystävyysottelut. Seurojen maailman Cup on visiona tulevaisuudessa.
Tavoitteet
• Kartoittaa kotimaiset seurat ystävyysseurahankkeeseen
• Luoda strategia hankkeen läpiviemiseksi
• Etsiä tarvittavat kontaktit ulkomailta (Ruotsi ja Venäjä)
• Ensimmäiset yhteiset tapahtumat ystävyysseurojen kesken
Keinot
• Aktiivinen vuorovaikutus liiton ja seurojen kesken
• Perusteellisen suunnitelman tekeminen hankkeeseen ja sen käytäntöön ottoon
• Yhteydenotot, mahdollinen yhteistyö jääpalloseurojen kanssa
• Toteuttaa ensimmäinen yhteinen tapahtuma joko Suomessa tai Ulkomailla
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Erotuomaritoiminta
Erotuomaritoiminnasta vastaa liiton ETT- työryhmä. ETT-työryhmän toimenkuviin kuuluvat
erotuomarikoulutukset, säännöt, materiaalit sekä yhteistyö erotuomarikerhojen kanssa.
Tavoitteet
• Alueellisten peruskoulutusten järjestäminen
• Alueellisten jatkokoulutusten järjestäminen
• Alueiden pääkouluttajien toimintamallien yhtenäistäminen
• Erotuomaritarkkailijoiden rekrytointi
• Jatkuva keskustelu pelisäännöistä kenttäväen, ETT-työryhmän sekä toimihenkilöiden kesken
• Tarkkailijakoulutus linjaamaan suuntaviivat koko Suomen erotuomaritarkkailuun
• Erotuomarimateriaalin jatkuva uudistaminen (videomateriaali)
Keinot
• Alueiden erotuomarikoulutusten tukeminen (kouluttajat)
• Uusien erotuomareiden kouluttaminen yhteistyössä alueiden ja seurojen kanssa
• Koulutetaan yhteistyössä liiton kanssa alueiden erotuomarikouluttajat sekä erotuomaritarkkailijat
• Yhtenäiset pelisäännöt ja niistä avoin keskustelu kenttäväen kanssa
• Sääntömuutosehdotusten kirjaaminen ja tarkastelu ETT-työryhmässä
• Tehdään koulutuksiin uutta materiaalia ja pysytään ajan hermolla
Muut harrasteliikunnan toimialan tuotteet:
• Valmennus ja koulutustoiminta
• Urheilijan polku
• Messuesittelyt
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