
    
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
 
1. Yleistä 
 
Suomen Ringettevalmentajat ry (SRiV) on toiminut marraskuusta 2014 lähtien ja 
rekisteröitiin yhdistysrekisteriin lokakuussa 2015. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on 
tuoda yhteen suomalaiset ringettevalmentajat ja tarjota heille yhteinen keskustelu- 
ja yhteistyöfoorumi yli seurarajojen.  
 
 
2. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 oli markkinoida yhdistystä, 
rekrytoida uusia jäseniä, järjestää seminaari/ valmentajapäivä syksyllä 2020 sekä 
saada Suomen Ringettevalmentajat ry järjestämä seminaari viralliseksi osaksi SKRL:n 
ringettevalmentajien täydennyskoulutusta. 
 
Vuoden 2020 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa tammikuussa tavoite oli mm. 
jatkaa sääntömuutosehdotuksen ehdistämistä ja alkaa työstämään vuoden 2020 
Valmentajapäivää. Maaliskuun puolivälissä maailman tilanteen muututtua äkillisesti 
koronapandemian myötä suunnitelmat ja aiemmin asetetut tavoitteet vuoden 2020 
osalta muuttuivat. Yhdistyksen kolmannessa kokouksessa lokakuussa hyväksyttiin 17 
uutta jäsentä, joista suuri kiitos kuului Suomen Valmentajien Taru Alangolle. 
Lokakuun kokouksessa keskusteltiin myös hallituksen mahdollisesta, tulevasta 
kokoonpanosta sekä hahmoteltiin korona-ajan jälkeistä, vuoden 2021 tapahtumaa. 
Vuoden 2020 aikana yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 65 jäsenestä 78 jäseneen, joten 
poikkeavasta tilanteesta huolimatta tässä päästiin tavoitteeseen.  
 
Vuoden 2019 alkupuolella yhdistys valmisteli sääntömuutosehdotusta Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitolle (SKRL) kaudelle 2021-2022, jonka myötä jokaisen 
suomalaista ringettejoukkuetta valmentavan tulisi ylläpitää osaamistaan 
ehdotuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Muutosehdotuksen tavoite oli nostaa 
valmentajien tietotaitoa ja kehittää sitä kautta pelaajia sekä lajia. Ehdotus 
toimitettiin SKRL:lle tuokokuussa 2019, mutta asia ei edennyt työryhmässä vuoden 
2019 eikä 2020 aikana. Virallinen päätös asiaan saatiin vuoden 2021 puolella.  
 
Muu merkittävä muutos tapahtui vuoden 2020 lopussa, jolloin Suomen Kaukalopallo- 
ja ringetteliitto purettiin SriV:n hakiessa Suomen Ringetteliiton (SR) jäsenyyttä, mikä 
hyväksyttiin syyskuussa 2020.  
  



 
3. Toiminnan kehittäminen 
 
Yhdistyksen tarkoituksena oli vuonna 2020 luoda jatkumoa toiminnalle aiemmin 
mainituin tavoin, tarjota tietoa ja kehittää valmentajia sekä antaa tilaisuuden 
verkostoitumiselle. Kuitenkin poikkeuksellisesta vuodesta johtuen toiminnan 
kehittäminen jäi vähäiselle ja tulevat muutokset jäivät odottamaan vuosikokouksen 
valitsemaan uutta yhdistyksen hallitusta.  
 
 
4. Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto 
 
Vuonna 2020 yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Krista Soini sekä 
hallituksen varsinaisina jäseninä Terhi Pinomäki, Laura Kontto, Sini Forsblom ja Jani 
Roivainen. Varajäseninä toimivat Heidi Petrell ja Lotta Hallanaro, jotka vuosikokous 
valitsivat 11.12.2019. Rahastonhoitajana vuonna 2020 toimi Juha Määttä sekä 
toiminnantarkastajana Henna Salminen ja varatoiminnantarkastajana Sonja Laurila. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui kolmesti vuoden aikana.  
 
Suomen Ringettevalmentajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous vuoden 2019 osalta 
pidettiin 28.1.2021 videoneuvotteluna. Kokouskutsu vuosikokoukseen lähetettiin 
sähköpostitse 13.1.2021 ja toiminnantarkastus vuodesta 2019 valmistui 14. 
joulukuuta 2020. Vuosikokouksen ajankohta poikkesi yhdistyksen säännöissä 
määritellystä ajankohdasta kahdella kuukaudella.   
 
 
6. Loppulause 
 
Kulunut toimintakausi 2020 oli poikkeuksellinen COVID-19 pandemiasta johtuen ja 
vaikuttaen yhteiskuntaan monella tavalla. Toimintavuosi 2020 ei ollut tavoitteiden 
mukainen, mutta koropandemian laantuessa/ uusien toimintatapojen löytyessä 
yhdistyksen toiminta jatkuu ja sitä voidaan kehittää tulevaisuudessa.   
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