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 KILPAILUSÄÄNNÖT 2017-2018 

Ringeten lajiryhmä päätti ringeten ensi kauden Kilpailusäännöistä helmikuun 
alun kokouksessaan 6.2.2017. Lisätietoja  
http://ringette.skrl.fi/fi/nw/12650/ringeten+kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3

%B6t+2017-2018+julkaistu.html  
 

 
 90 TAPAHTUMAA JA YLI 2000 IHMISTÄ RINGETTEVIIKOLLA 
Kaveripäivä - koulutapahtuma - kouluturnaus – päiväkotitapahtuma - 

kokeilutapahtuma - tykypäivä …. 
 

Ringetteviikkoa vietettiin 28.1. - 5.2. Viikon aikana seurat järjestivät monen 
monta erilaista ringettetapahtumaa lapsille, perheille ja aikuisille sekä 
koululaisille ja työpaikoille. Tapahtumia oli yli 90 ja yhteensä noin 2300 ihmistä 

tutustui tai kokeili ringetteä ympäri Suomen. Uusia harrastajia saatiin seuraan 
mukaan varsinkin ringettekouluihin ja ladyjoukkueisiin.   

 
ISO KIITOS KAIKILLE SEUROILLE TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ! 
 

Ringetteä esiteltiin ringetteviikolla myös Pohjanmaalla. Kurikka – Alavus – 
Kauhava koulukiertue tehtiin yhteistyössä Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun 

kanssa. Paikallinen aluejärjestö oli yhteydessä kouluihin ja sopi esittelypäivät ja 
-ajat valmiiksi koulujen kanssa. Liiton toimistolta Merja Markkanen ohjasi näillä 
paikkakunnilla kolmen päivän aikana yhteensä 11 ryhmää ja yhteensä 220 

alakoulun oppilasta.  
 

 
 TIE HUIPULLE 2017 YHTEENVETOA 

Tie Huipulle -tapahtumassa moni pelaaja antoi parastaan kentällä - joko 
ansaitakseen paikkansa maajoukkueessa tai vahvistaakseen tavoitettaan 
maajoukkueuralle. Viikonloppuna nähtiin upeaa seurarajojen ylittävää 

yhteispelaamista monessa ikäluokassa, näyttäviä yksilösuorituksia, 
henkilökohtaisia ennätyksiä sekä itsensä ylittämisiä, kehittymistä ja oivalluksia. 

U17-aluejoukkueturnauksessa nähtiin myös kansainvälistä väriä, kun 
turnaukseen osallistui Ruotsin nuorten maajoukkue. 
 

Naisten maajoukkueen Sinivalkoinen ottelu tarjosi lauantai-iltana yli kolmelle 
sadalle katsojalle vauhdikkaan ja jännittävän illan. Jos katsojat näkivät 

jännittävän ottelun, myös maajoukkueen valmennus piti näkemästään. Pelaajat 
pelasivat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti antaen loistavia näyttöjä lähestyviä 
MM-valintoja ajatellen.  

Maajoukkueen valmistautuminen kohti MM-kisoja jatkuu toukokuun leirillä, 
jonne ryhmäkokoa tullaan pienentämään jo huomattavasti. Kauden alussa 

asetettu tavoite katsastaa mahdollisimman monta eri pelaajaa onnistui 
loistavasti. Yhteensä nähtiin 41 pelaajaa ja kutsutuista yli kolmasosa, siis yhden 
kisajoukkueen verran, on saanut tämän kauden aikana ensikosketuksensa 

naisten maajoukkueen toimintaan. Vaikka tapahtumia ei ole paljon, on lähes 
kolme kisajoukkueellista pelaajia päässyt antamaan näyttöjä 

maajoukkuetoiminnassa. 

http://ringette.skrl.fi/fi/nw/12650/ringeten+kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2017-2018+julkaistu.html
http://ringette.skrl.fi/fi/nw/12650/ringeten+kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2017-2018+julkaistu.html
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Nuorten maajoukkueen Sinivalkoinen ottelu päätti tapahtuman vauhdikkaalla 
ottelulla, jossa naisten tapaan MM-kisat näytöt olivat keskiössä. Ottelussa 

nähtiin paljon taidokkaita suorituksia, joten seurantaryhmä pysyy kevään 
seurajoukkuepelien osalta edelleen suurena. Toukokuun maajoukkueleirille 

porukka kaventuu, mutta ennen niitä valintoja ehtii tapahtua vielä paljon. 
 
Maajoukkueiden ikäluokat muuttuvat tulevalle kaudelle vastaamaan 

kansainvälisiä suuntaviivoja. Nuorten maajoukkueen ikäluokaksi vakiinnutetaan 
U21 (ensi kaudella 1997-1999) ja U17 Aluejoukkueen ikäluokkaa vanhennetaan 

myöskin vuodella U18 ikäluokaksi (ensi kaudella 2000-2001) Perustoiminta 
näissä ryhmissä pysyy samanlaisena kuin aiemminkin päätarkoituksena 
tavoitteellisten pelaajien kokonaisvaltainen kehittäminen ja kansainvälisten 

haasteiden tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan. 
Uutena toimintona Tie Huipulle ohjelman alle tulee vuosittainen Timanttileiritys, 

joka on tarkoitettu ensi kaudella 2002 syntyneille. Leirityksen tarkoituksena on 
tutustuttaa nuorin uusi ikäluokka toimintaan ja helpottaa pelaajaseurantaa. 
Tie Huipulle kausi 2016-2017 on tapahtumien osalta ohi. Scouttaus jatkuu läpi 

kiihkeän kevään ja ensi kausi tuokin meille taas MM-kisat jännitettäväksi. 
 

 
 VUODEN PALKITTAVAT 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto palkitsee vuosittain ansioituneita 

ringettehenkilöitä ja -tahoja. Kaikilla on mahdollisuus ehdottaa vuoden 
palkittavia sähköpostilla maaliskuun loppuun mennessä osoitteeseen 

paivi.reiman@skrl.fi. Ehdotuksen on oltava perusteltu. 
  
Ringeten lajiryhmä valmistelee valinnat. Lopullisen valinnan palkittavista tekee 

Liittohallitus. Palkinnot luovutetaan Palkintogaalassa. 
  

Kaudella 2016-2017 on päätetty valita seuraavat kategoriat sekä perustelut:  
 
Vuoden ringetteseura  

- esimerkillistä ja monipuolista seuratoimintaa  
- seuran toiminnassa huomioidaan Ringeten Reilun Pelin -periaatteet  

- seuratyöntekijöitä koulutetaan ja kiitetään  
- laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt seura  
 

Vuoden ringettekoulu  
- toiminta on iloista ja ilmapiiri kannustavaa  

- ringettekoulussa opitaan leikkimällä  
- ohjaajia on riittävä määrä ja ohjaajat ovat koulutettuja  

- markkinoi lajia ylpeästi paikkakunnallaan  
 
Action*Fun*Sport  

- henkilö, joukkue, seura, tapahtuma  
- positiivinen ringetteteko  
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Vuoden juniorivalmentaja  

- valmentaa alle 16 -vuotiaiden joukkuetta (G-C)  
- on kannustava ja luo hyvän hengen joukkueeseen  

- on pelaajien ja vanhempien arvostama  
- toimii Reilun Pelin mukaisesti ja käyttäytyy esimerkillisesti peleissä  

- huomioi lasten ja nuorten toiminnan tavoitteet  
- on osaava ja koulutettu  
 

Vuoden nuori ringettehenkilö  
- alle 20 -vuotias  

- toimii ringeten parissa pelaamisen lisäksi  
- on innostunut lajista ja toimii aktiivisesti seuran ja/tai lajin eteen  
 

Vuoden ringettemedia  
- seuraa aktiivisesti ringetteä  

- viestii lajista joko paikallisesti tai valtakunnallisesti  
- edistää tasa-arvoista urheilunäkyvyyttä mediassa  

 

 

 ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN  

Ringeten ansiomerkkejä on mahdollista hakea 27.3 asti. Ringeten 
ansiomerkkejä annetaan henkilöille, järjestöille ja yhteisöille, jotka ovat 

edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen 
ringeten hyväksi. Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen löydät täältä: 

http://www.skrl.fi/fi/Hal-linto/Huomionosoitukset.html  
 
 

 RITU-RAHASTO  
Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisia ringeten pelaajia harrastuksen 

jatkamisessa avustamalla valmennus-, leiri- ja varustekustannuksissa. 
Rahastosta voidaan myös jakaa tukea merkittävien ringetteä edistävien 
toimenpiteiden ja saavutusten edelleen kehittämiseen. Viime vuosina 

rahastosta on maksettu 4000 € avustuksia. Rahastoon otamme uusia 
lahjoituksia vastaan NDEAFIHH FI14 1416 3500 2596 98. Rahastosta ei 

myönnetä avustuksia kevään 2017 aikana. 
 
 

 RINGETEN SEURAKOKOUS, EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA, LIITON 
KEVÄTKOKOUS JA PALKINTOGAALA  
Ringeten seurakokous ja palkintogaala järjestetään 13.5. Paikka vahvistuu 

myöhemmin.  

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n liittohallitus on päättänyt 23.1.2017 
pidetyssä kokouksessaan asettaa ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan 

ehdokasasettelua lajiryhmien osalta. Näin varmistetaan, että ehdokkaita on 
kuhunkin tehtävään vähintään yksi. Ehdokkaita voi olla myös useampia 
kuhunkin tehtävään.  

Erovuoroiset ringeten lajiryhmässä ovat Katriina Keskitalo (ETT) ja Timo 

Himberg (MJT). Toiselle kaudelle jatkavat Laura Kontto, Annamari Tuokko (KT)  

http://www.skrl.fi/fi/Hal-linto/Huomionosoitukset.html
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ja Marja Salenius (THT). Uusia lajiryhmiä ovat lajimarkkinointi- ja 

harrastetyöryhmä.  

Lajiryhmän kokoonpano ringette 

• Lajikohtainen seurakokous valitsee 6 luottamushenkilöä  
• Lajiryhmä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet ovat 

erovuoroisia vuosittain. 
• Lajiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

• Lajiryhmä koostuu viidestä työryhmän puheenjohtajasta sekä talous- ja 
hallintotyöryhmän jäsenestä (THT): 

o Talous- ja hallintotyöryhmä (THT) 
o Kilpailutyöryhmä (KT) 
o Erotuomari-, tarkkailu- ja toimitsijatyöryhmä (ETT) 

o Harrastetyöryhmä (HT) 
o Lajimarkkinointityöryhmä (LMR) 

o Tie Huipulle –työryhmä (MJT) 
• Lajiryhmään kuuluvat kaikki toimihenkilöt 
• Toimihenkilöillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta 

• Lajiryhmän asioiden esittelijänä on se toimihenkilö, jonka aihealuetta 
käsitellään kyseissä lajiryhmän kokouksessa 

Mikäli olet kiinnostunut edellä kuvatuista luottamustehtävistä tai tiedät sopivan 
henkilön edellä mainittuja tehtäviä hoitamaan ole yhteydessä 
ehdollepanotoimikunnan jäseniin 31.3.2017 mennessä. Ehdolle asettamiseen 
tarvitaan ao. henkilön suostumus. Ehdotuksen voi tehdä yksittäinen henkilö, 

seura tai alue.  

13.5.2017 pidettävässä seurakokouksessa äänivaltaiset seurojen edustajat 
tekevät näistä asetuista ehdokkaista lajiryhmän osalta valinnat, jotka 

vahvistetaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa 
13.5.2017. 

Ehdollepanotoimikunta huomioi ehdotuksessaan henkilön (henkilöiden) kykyä 

hoitaa tehtävää mahdollisimman asiantuntevasti ja lajin parhaaksi.  

Ehdollepanotoimikuntaan kuuluvat:  

Teppo Ryhänen, teppo73(at)hotmail.com, GSM 044 033 9969 
Kari Lahti, kari.lahti(at)yit.fi GSM 0400 358 450 

Mika Passila, mika.passila(at)lining.fi, GSM 050 410 4779 

Ehdollepanotoimikunnan ehdotus ehdolla olevista ehdokkaista julkaistaan liiton 
nettisivuilla 22.4.2017.  

Linkki liiton hallinto-ohjeeseen ja liiton sääntöihin. 

http://www.skrl.fi/fi/Materiaalit.html 

 

http://www.skrl.fi/fi/Materiaalit.html
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 TAPAHTUMAKALENTERI 2017 

25.2.  SM-runkosarja ja Ykkössarja päättyy 

4.3.  BSM päättyy  
19.3.  Ringettekoulujen päätösturnaus, Merikarvia (L-S alue) 
26.3.  Ringettekoulujen päätösturnaus, Nokia (H-P alue) 

4.-26.3.  Ykkössarjan välierät ja finaalit 
4.3.-26.3.  SM-välierät ja finaalit 

11.-18./26.3.  BSM (SM ja Ykkönen) välierät ja finaalit 
30.3. - 2.4.  C-SM-turnaus, Järvenpää 
2.4.  Ringettekoulujen ja G-junioreiden päätösturnaus, Hyvinkää  

   (E-S alue) 
8.4.  F-juniorien päätöstapahtuma, (E-S alue) 

13.5.  Ringeten seurakokous, liiton kevätkokous ja palkintogaala 
10.-13.6. Taitoleiri1, Kisakallion urheiluopisto 
4.-6.8. Taitoleiri2, Kisakallion urheiluopisto 

 
 

 SEUROJEN JÄRJESTÄMÄT TURNAUKSET 
1.4.2017 Hyvinkää Ringette, E- ja D-turnaus 

8.4.2017 Lahti Ringette, E-turnaus 
26.-27.3.2017 Rauman Lukko, Kevätturnaus  
22.4.2017 EKS, Old Stars -harrasteturnaus  

 
 

 100 RINGETTETARINAA 
Suomi on ringeten huippumaa ja haluamme olla vahvasti mukana juhlimassa 
100-vuotiasta Suomea. Juhlavuoden kunniaksi tavoitteenamme on kerätä 100 

suomalaista ringettetarinaa. Onko yksi niistä sinun, ystäväsi, idolisi tai seurasi? 
Kerro tarinasi sanoin, kuvin tai videoin ja jaa se kanssamme. Voit voittaa 

ringettetuotteita!  
o Kerätään 100 tarinaa suomalaisesta ringetestä (voit osallistua niin monta 

kertaa kuin haluat). Toteutustapana on kuva, teksti ja video. 

o Tarinat esillä liiton viestintäkanavissa. 
o Tunnisteena toimivat #100ringettetarinaa @ringettefinland 

 
o Tarinasivusto on facebookissa nimellä 100 ringettetarinaa. Muihin 

kanaviin voit lisätä tarinoita vapaasti. 

 

 KESÄLEIRILLE ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ 
 

Kesäleireille ilmoittautuminen on alkanut. Kesäkuun leiri alkaa jo täyttyä ja 
siellä on enää muutama paikka vapaana. Elokuun leirillä on enemmän tilaa.  

 
Suosituille liiton kesäleireille osallistuu joka kesä ringeten pelaajia eri puolilta 
Suomea. Kesäleirien ohjelma koostuu ringeten jää- ja oheisharjoittelusta, 

muusta monipuolisesta liikunnasta sekä mukavista iltaohjelmista. Leirit 
pidetään loistavissa urheilullisissa puitteissa Kisakallion Urheiluopistolla  
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Lohjalla. Leirin hintaan kuuluu majoitus, ruuat (aamiainen, lounas, päivällinen 
ja iltapala), ohjaukset ja tilat.  

 
Leirien ajankohdat: 

10. - 13.6.2017 (2003-2008 syntyneille) 
4. - 6.8.2017 (2003-2008 syntyneille) 

 
Lisätietoja leireistä: 

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Ringetteleirit.html 

 

 OLYMPIAKOMITEAN JA VALON TOIMINNOT YHDISTYIVÄT 
Olympiakomitean ja Valon toiminnot yhdistyivät 1.1.2017 alkaen. Uuden 

Olympiakomitean tehtävät liittyvät jatkossa laaja-alaisesti liikuntakulttuuriin 

liikkeen lisäämisestä huippu-urheiluun.  Urheiluyhteisön kesäkuussa 2016 

hyväksymä yhteinen menestyssuunnitelma luo raamit Olympiakomitean tämän 

hetken työlle. Syyskokous hyväksyi uuden strategian, jossa on kaksi tavoitetta. 

Suomalaiset liikkuvat enemmän ja Suomalainen huippu-urheilu menestyy. 

 

Olympiakomitean verkkosivut on uudistettu palvelemaan 

menestyssuunnitelman toteutumista. Huippu-urheilu, lasten liike, seuratoiminta 

ja aktiivinen arki ovat menestyssuunnitelman keskeiset valinnat ja näiden 

varaan on rakennettu myös uusi verkkopalvelu. Sisällöt löytyvät osoitteesta 

olympiakomitea.fi. Jatkamme kevään aikana sivuston kehittämistä mm. 

tapahtumakalenterin ja lajiliittouutisten osalta. Vanhoilta sport.fi sivuilta on 

uudelleen ohjaus uuteen palveluun. 

  

Sähköpostiosoitteet muuttuvat 

Jatkossa olympiakomitean henkilöt saa kiinni 

etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi osoitteesta. Vanhoista osoitteista on 

uudelleen ohjaus eli viestit kulkevat oikeille henkilöille vielä vanhojenkin 

osoitteiden kautta. 

  

 

Käytössä olevat sosiaalisen median kanavat 

Suomen Olympiakomitea: Twitter @olympiakomitea, Facebookista 

@olympiakomitea ja Youtube.  

Olympic Team Finland (Olympiajoukkue): Facebook @OlympicTeamFinland , 

Twitter @OlympicTeamFI, Youtube, Instagram @olympicteamfinland. 

 

 

 

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Ringetteleirit.html
http://www.olympiakomitea.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi
https://twitter.com/Olympiakomitea
https://www.youtube.com/channel/UC9tcuNpOqIDAZ7nlT4Auwww
https://www.facebook.com/OlympicTeamFinland/
https://twitter.com/olympicteamfi?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UC7ou1lqshCc-Oc_wu_EZxaQ
https://www.instagram.com/olympicteamfinland/?hl=fi

