
 
 
VUOSIKERTOMUS 2021 
 
 
1. Yleistä 
 
Suomen Ringettevalmentajat ry (SRiV) on toiminut marraskuusta 2014 lähtien ja se rekisteröitiin 
yhdistysrekisteriin lokakuussa 2015. Yhdistyksen päätehtävä on kannustaa ringettevalmentajia 
kouluttautumaan, kehittämään omaa osaamista sekä päivittämään tietoja ja taitoja säännöllisesti. 
Yhdistys haluaa tuoda yhteen ringettevalmentajat, tukea heitä valmentajapolulla sekä 
mahdollistaa verkostoituminen yli seurarajojen yhteistyössä Ringetteliiton kanssa. 
 
 
2. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 oli markkinoida yhdistystä, rekrytoida uusia 
jäseniä, järjestää seminaari/valmentajapäivä vuoden 2021 aikana sekä edistää valmentajien 
kouluttautumista yhteistyössä Ringetteliiton kanssa. 
 
Maaliskuussa 2020 puhjenneesta COVID-19 Koronaviruspandemiasta johtuen yhdistyksen toiminta 
keskeytyi käytännössä kokonaan. Vuoden 2020 vuosikokous järjestettiin säännöistä poiketen vasta 
28.1.2021, jonka vuoksi hallituksen toimintakausi venyi normaalia pidemmäksi. Uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous pidettiin 24.2.2021 etäkokouksena. 
 
1.5.2021 yhdistyksellä oli 76 jäsentä, jonka jälkeen tuli kaksi (2) eropyyntöä. Vuoden 2021 
vuosikokoukseen mennessä, yhdistyksellä oli jäseniä 80 henkilöä, joista jäsenmaksu oli 
maksamatta seitsemältä (7) henkilöltä. 
 
Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 5.6.2021 keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja siitä, 
mitä lisäarvoa yhdistys tarjoaa jäsenilleen. Keskustelujen pohjalta kirkastettiin yhdistyksen visiota, 
missiota sekä päätehtävää, jotka päivitettiin yhdistyksen nettisivuille. Viestinnän ja markkinoinnin 
kehittämiseksi yhdistykselle perustetiin Instagram-tili. Kokouksessa keskusteltiin myös seuraavista 
asioita: 

• Valmentajapäivä/-tapaaminen MM 2022 kotikisojen yhteydessä 

• SRiV:lle oma Podcast 

• Koulutustoiveet -kysely 

• Valmentajien työn arvostaminen & mahdollinen palkitseminen kauden päätteeksi 

• Ringetteliiton ja Suomen Valmentajien strategiakirjaukset vuosille 2021-2025 
 
Kesällä/alkusyksystä 2021 oli vielä tarkoitus järjestää valmentajien virkistyspäivä ja samaan 
yhteyteen hallituksen kehittämispäivä. Aikataulullisista ja koronaan liittyvistä syistä näitä ei 
kuitenkaan järjestetty.  
 
Hallituksen seuraavat kaksi kokousta pidettiin sähköpostikokouksina 11.-14.9. ja 13.-15.11.2021. 
 
 
3. Toiminnan kehittäminen 
 
Puheenjohtaja Laura Kontto osallistui Suomen Valmentajien lajiyhteisötapaamiseen 29.4.2021. 
Lajiyhteisötapaamisessa käsiteltiin mm. viestintään ja koulutuksiin liittyviä asioita, erityisesti 



valmentajien jatko- ja täydennyskoulutusten järjestäminen yhteistyössä Suomen Valmentajien 
kanssa. 
 
Päätavoitteena vuonna 2021 oli yhdistyksen toiminta-ajatuksen kirkastaminen, järjestää 
valmentajien seminaari-/koulutuspäivä sekä luoda tilaisuuksia verkostoitumiselle. Kuitenkin 
poikkeuksellisesta vuodesta ja koronasta johtuen koulutustoiminta ei toteutunut suunnitellusti. 
 
Yhdistyksen hallinnon näkökulmasta toimintaa kuitenkin edistettiin seuraavin tavoin: 

• Kirkastettiin yhdistyksen visio, missio ja päätehtävät 

• Kirkastettiin SRiV toiminta-ajatus: yhteisöllisyys, pyrkimys erinomaisuuteen – pyrkimys 
itsensä jatkuvaan kehittämiseen 

• Otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus (Visma Sign) 

• Luotiin yhdistykselle IG-tili 

• Toteutettiin jäsenistölle koulutustoiveet -kysely 5/2021 
 
 
4. Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto 
 
Vuosikokous 28.1.2021 valitsi vuoden 2021 yhdistyksen: 

• Hallituksen puheenjohtajaksi Laura Kontto. 

• Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jani Roivainen, Heidi Petrell, Lotta Hallanaro sekä Tuomo 
Lukkari.  

• Hallituksen varajäseniksi Elisa Hyökyvaara ja Sini Hänninen.  

• Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi vuonna 2021 Krista Soini sekä toiminnantarkastajana 
Henna Salminen ja varatoiminnantarkastajana Sonja Laurila.  

 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana seuraavasti: 

• 24.2.2021 hallituksen järjestäytymiskokous (etänä), varapuheenjohtajaksi valittiin Lotta 
Hallanaro 

• 6.5.2021 hallituksen kokous (etänä) 

• 11.-14.9.2021 hallituksen sähköpostikokous 

• 13.-15.11.2021 hallituksen sähköpostikokous 
 
Suomen Ringettevalmentajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.11.2021 
etäyhteydellä. Kokouskutsu julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla sekä lähetettiin jäsenille 
sähköpostitse 16.11.2021. 
 
 
6. Loppulause 
 
Yhdistyksen toiminta on jo toista vuotta peräkkäin poikkeuksellinen COVID-19 
koronaviruspandemiasta johtuen. Toimintavuosi 2021 ei ollut tavoitteiden mukainen 
seminaari/valmentajapäivän osalta, mutta muilta osin toimintasuunnitelmassa mainitut 
toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. 
 
 
16.01.2022 
 
Laura Kontto 
Puheenjohtaja 


