
    
 
VUOSIKERTOMUS 2019 
 
 
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 2019 oli markkinoida yhdistystä, 
rekrytoida uusia jäseniä, kehittää toimintaa mm. jäseniltä saadun palautteen 
perusteella, järjestää seminaari syksyllä 2019 sekä pyrkiä saamaan Suomen 
Ringettevalmentajat ry järjestämä seminaari viralliseksi osaksi SKRL:n 
ringettevalmentajien täydennyskoulutusta. 
 
Vuonna 2019 yhdistyksen jäsenmäärää väheni vuoden alun 74 jäsenestä 65 jäseneen 
aktiivisesta toiminnasta huolimatta. Yhdistyksen markkinointi tapahtui netti- ja 
Facebook-sivuilla sekä sähköpostitse.  
 
Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 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. SRiV ehdotti 
valmentajille hankittavaksi lisenssit sen mukaisesti, minkä ikäistä joukkuetta he 
valmentavat ja mitä koulutuksia he ovat käyneet. Lisenssi eli valmennuslupa 
oikeuttaisi valmentajan valmentamaan joukkuetta, joka kilpailee Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliiton mahdollistamassa sarjassa. Ehdotus toimitettiin 
määräaikaan mennessä SKRL:n, joka asetti työryhmän käsittelemään saapuneita 
sääntömuutosehdotuksia. Asia ei edennyt SRKL:n osalta vuoden 2019 aikana.  
 
Toimintavuonna 2019 valmentajille järjestettiin kaksi tapahtumaa. Tammikuussa Tie 
Huipulle-tapahtuman yhteydessä valmentajille tarjottiin maksuton mahdollisuus 
kuulla videovalmennuksesta Jonne Kunnaksen johdolla sekä mahdollisuus 
verkostoitumiseen illallisen muodossa. Syyskuussa puolestaan järjestettiin vuoden 
päätapahtuma Videovalmennus ja taktiikka- koulutus, jossa puhujina toimimat Henri 



Lehto ja Jyrki Paajanen. Vuoden tapahtumat Vantaalla ja Lohjalla keräsivät yhteensä 
39 valmennuksesta kiinnostunutta henkilöä.   
 
 
3. Toiminnan kehittäminen 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on ollut vuonna 2019 luoda jatkumoa toiminnalle aiemmin 
mainituin tavoin, tarjota tietoa ja kehittää valmentajia sekä antaa tilaisuuden 
verkostoitumiselle. Vuoden 2020 tavoitteet ovat saman suuntaiset, joidenka lisäksi 
tarkoitus on edistää esitettyä sääntömuutosehdotusta.  
 
 
4. Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.12.2019 videoneuvotteluna. 
Jäsenille lähetettiin kokouskutsu sähköpostitse 26.11.2019. Puheenjohtajana jatkoi 
Krista Soini sekä hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Terhi Pinomäki, Laura 
Kontto, Sini Forsblom ja Jani Roivainen. Varajäseninä toimivat Heidi Petrell ja Lotta 
Hallanaro Tytti Järvisen jäädessä pois hallituksen toiminnasta. Rahastonhoitajaksi 
valittiin Juha Määttä, toiminnantarkastajana jatkoi Henna Salminen ja 
varatoiminnantarkastajana Sonja Laurila. 
 
Hallitus kokoontui neljä kertaa 11.12.2019 pidetyn vuosikokouksen lisäksi: 29.1.2019, 
12.3.2019, 17.5.2018, 14.5.2019 ja 14.11.2019. 
 
 
6. Loppulause 
 
Kulunut toimintakausi 2019 on ollut onnistunut yhdistyksen tehdessä hienoisen 
positiivisen tuloksen, järjestäessään koulutustapahtumia valmentajille sekä 
pyrkiessään kehittämään ringettevalmentajien osaamista sääntömuutosehdotuksen 
muodossa.    
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