
   
 
 
 
 
VUOSIKERTOMUS 2018 
 
 
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.  
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 74 jäsentä ja yhdistyksen tilillä oli 1516,90 euroa 
vuoden 2018 päättyessä. 
 
 
2. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 oli markkinoida yhdistystä, rekrytoida uusia 
jäseniä, kehittää toimintaa mm. jäseniltä saadun palautteen perusteella, järjestää seminaari 
syksyllä 2018 sekä pyrkiä saamaan Suomen Ringettevalmentajat ry järjestämä seminaari 
viralliseksi osaksi SKRL:n ringettevalmentajien täydennyskoulutusta. 
 
Vuonna 2018 onnistuttiin kasvattamaan jäsenmäärää viidellä jäsenellä vuoden 2017 (69) ja 2018 
(74) jäsenmääriä vertailtaessa. Alkuvuodesta 2018 yhdistyksen hallitus päätti erottaa 5 jäsentä 
sääntöjen mukaisesti maksamattomien vuosimaksujen johdosta. Tästä huolimatta yhdistys 
onnistui tavoittamaan asiasta kiinnostuneita ja saamaan uusia jäseniä. Yhdistyksen markkinointi 
tapahtui netti- ja Facebook-sivuilla, valmentajahaastattelu julkaistiin 6 kertaan vuoden aikana sekä 
jaettiin useita muita valmennukseen liittyviä artikkeleita Facebook:ssa.  
 
Jäsenkysely toteutettiin tammikuussa, jossa jäsenet saivat kertoa toiveensa mm. koulutuksen 
aiheista ja antaa palautetta. Samalla kerättiin taustatietoa jäsenten valmennushistoriasta ja 
koulutuksesta valmennuksen saralla. Kysely antoi suuntaa tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista 
ja -toiveista Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitolle tai Suomen Ringettevalmentajille 
toteutettavaksi. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistiin yhdistyksen Facebook-sivuilla. 
 
Valmentajaseminaari ja vuoden päätapahtuma järjestettiin elokuussa 2018 Kisakallion 
Urheiluopistolla aiheena Kehittyvä Ringettekoutsi. Paikalla oli 18 aiheesta kiinnostunutta, joista 
osa osallistui aamulla järjestettyyn yhdistyksen vuosikokoukseen. Palaute seminaarista oli 
positiivista ja seminaari aiempien vuosi tapaan nosti yhdistyksen jäsenmäärää. 
 
Vuoden 2018 viimeisessä hallituksen kokouksessa työstettiin Tie Huipulle-tapahtuman yhteyteen 
järjestettävää valmennustuntia, jossa oli tarkoitus antaa pintaraapaisu videovalmennuksen osalta 
ja tarjota valmentajille mahdollisuus verkostoitumiseen. Myös keskustelu mahdollisesta 
sääntömuutosehdotuksesta Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitolle aloitettiin joulukuun 
kokouksessa sekä luotiin aikaraamit, mikäli ehdotus tultaisiin toimittamaan annetussa ajassa. Näin 
ollen yhdistyksen hallitus aloitti työstää ehdotusta vuoden aikana, vaikkakin varsinainen ehdotus 
esitettiin seuraavan vuoden puolella.  
 
 



3. Toiminnan kehittäminen 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on ollut vuonna 2018 luoda jatkumoa toiminnalle yllämainituin tavoin 
sekä tarjota tietoa ja kehittää valmentajia ja antaa tilaisuuden verkostoitumiselle.  
 
Tulevaisuuden tavoitteena on mainostaa yhdistystä, lisätä jäsenmäärää, jatkaa vuosittaisen 
seminaarin järjestämistä sekä pyrkiä saamaan Suomen Ringettevalmentajien järjestämä seminaari 
virallisesti osaksi SKRL:n ringettevalmentajien täydennyskoulutusta. Tämä edellyttäisi, että SKRL 
uudistaisi valmennuskoulutusjärjestelmäänsä.  
 
 
4. Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.8.2018 Kisakallion Urheiluopistolla, 
Lohjalla. Jäsenille lähetettiin kokouskutsu sähköpostitse 3.8.2018. Vuosikokouksessa 18.8.2018 
hallitus valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana jatkoi Krista Soini sekä 
hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Terhi Pinomäki, Laura Kontto, Sini Forsblom ja Jani 
Roivainen. Varajäseninä toimivat Heidi Petrell ja Tytti Järvinen. Rahastonhoitajana jatkoi Noora 
Vitikainen, toiminnantarkastaja toimii Henna Salminen ja varatoiminnantarkastajana Sonja Laurila. 
 
Hallitus kokoontui viisi kertaa 18.8.2018 pidetyn vuosikokouksen lisäksi: 11.1.2018, 1.3.2018, 
17.5.2018, 2.8.2018 ja 4.12.2018. 
 
 
6. Loppulause 
 
Kuluneella toimintakaudella 2018 onnistuttiin saavuttamaan useampi sovituista tavoitteista – 
jakamaan tietoa valmennukseen liittyvistä aiheista artikkeleiden, että koulutuksen muodossa sekä 
aloittamaan työ valmennuskoulutuksen kehittämisen eteenpäin viemiseksi. Yhdistyksen 
jäsenmäärä kasvoi kuluneen toimintakauden aikana ja yhdistys teki positiivisen tuloksen. Näin 
ollen toimintakautta voidaan pitää onnistuneena. 
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