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 ICE CARDIT 2017-2018 
Uusi Ice Card –kausi on alkanut 1.7.2017. Uuden Ice Cardin on voinut hankkia 15.6. lähtien. 
 
Huomaattehan, että kauden vaihtuessa varsinkin elokuun tapahtumien osalta tulee varmistaa 
Ice Cardin hankkiminen ajoissa. Elokuussa ostettu Ice Card ja vakuutus on voimassa vasta 
sitten, kun se on maksettu. 
 
OP Pohjolan Sporttiturvan sisältävät vakuutukselliset Ice Cardit on esitetty alla olevassa 
taulukossa: 

Vakuutukselli
nen Ice Card 

A Ice 
Card 

BC 
Ice 

Card 

D Ice 
Card 

DEFG 
Ice Card 

H Ice 
Card 

Turnau
s Ice 
Card 

LK Ice 
Card 

Erotuoma
-ri Ice 
Card 

TO Ice 
Card 

Vakuutuksellin
en Ice Card 
maksu 
yhteensä 
(suluissa 
vakuutuksen 
osuus) 

330€ 
(250€) 

164€ 
(90€) 

97€ 
(40€) 

97€ 
(40€) 

115€ 
(58€) 

52€ 
(25€) 

25€ 
(10€) 

72€ 
(33€) 

45€ 
(sis. 
Tupla-
turva 
vakuutuk-
sen) 

 

Vakuutukseton Ice Card eli pelkkä kilpailulupa on tarkoitettu oman vakuutuksen omaaville 
henkilöille. Alla olevassa taulussa esitetään vakuutuksettomien Ice Cardien hinnat: 

Vakuutukseton 
Ice Card 

A Ice 
Card 

BC Ice 
Card 

D Ice 
Card 

DEFG 
Ice 
Card 

H Ice 
Card 

Turnaus 
Ice Card 

LK 
Ice 
Card 

Erotuomari 
Ice Card 

Vakuutuksettoman 
Ice Cardin hinta 

88€ 74€ 57€ 57€ 57€ 27€ 15€ 39€ 

 

Kertauksen vuoksi jo kaudelle 15-16 tulleet muutokset: 
- alle 12-vuotiaat voivat hankkia vakuutuksen minkä vain lajiliiton kautta ja sama vakuutus on 

voimassa myös muissa lajeissa (yhteen lajiin ostetaan siis vakuutuksellinen kilpailulupa, 
loppuihin vakuutukseton ja omaksi vakuutukseksi kerrotaan tuon vakuutuksellisen kilpailuluvan 
vakuutustiedot) 

- yli 12-vuotiaille omavastuu 100€, alle 12-vuotiailla ei omavastuuta (tästä syystä uusi Ice Card –
kategoria ”D” sekä LK jaettu kahteen) 

- Turnaus Ice Card yksittäisiin harrasteturnauksiin tai –tapahtumiin osallistuville. Turnaus Ice 
Card on voimassa 7 vrk maksuhetkestä. 

- Erotuomari Ice Card mahdollista hankkia vakuutuksettomana 
- Tapaturman ja voimanponnistuksen käsitteet poistettu vakuutusehdoista -> ei tarvita enää 

ulkoista tekijää vamman syntymiseen 
- Hoitokorvaus noussut kaikilla 8 500 eurosta 15 000 euroon 
 

Ice Cardin hankita tapahtuu osoitteesta: https://ringette.lisenssikauppa.fi/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ringette.lisenssikauppa.fi/
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 UUSI TOIMINNANJOHTAJA ALOITTI 15.8. 
 

Liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Helsingistä kotoisin 

oleva Markku Piiponniemi. 

 

”Tehtävään haettiin henkilöä, jonka uskotaan pystyvän 

kohtaamaan urheilun ja liikunnan edessä olevat haasteet yhdessä 

kaukalopallon ja ringeten parissa työskentelevien kanssa”, kertoo 

liiton puheenjohtaja Ari Huttunen.  

 

54-vuotiaalla Markku Piiponniemellä on laaja kokemus 

markkinoinnista ja liiketoiminnasta muutostilanteissa, viimeksi hän on toiminut yrittäjänä. 

Kesäisin Markku harrastaa golfia ja talvella kuntourheilua. 

 

 HAE KKI-TUKEA AIKUISTEN TOIMINTAAN  

KKI-tuen hakuaika on 1.-30.9.2017. 

 

Tuen avulla kehitetään aikuisten harrasteliikuntaa. Tukea 

voi hakea esim. aikuisten luistelukouluun tai uuden 

aikuisten ryhmän perustamiseen ringetessä. 

Tuusula Ringette ja Helsinki Ringette on saanut 

aikaisemmissa hauissa tukea aikuisten 

luistelukoulun järjestämiseen. Luistelukoulu oli noin 10 

kertaa ja sen jälkeen osallistujia houkuteltiin ringeten Lady-joukkueeseen.  

Lue lisää molemmista luistelukouluista: 

Helsinki Ringette 

http://www.skrl.fi/File/Materiaaleja/Aikuisten_luistelukoulu_Helsinki_Ringette.pdf?241785  

Tuusula Ringette  

http://www.skrl.fi/File/Materiaaleja/Aikuisten_luistelukoulu_Tuusula_Ringette.pdf?558936  

Lue lisää hakemisesta: https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki 

Katso esimerkkejä, lista aiemmin tuetuista hankkeista: https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-

hanketuki/tuetut_hankkeet 

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan järjestämiseen 

hanketukihaun kautta. Hanketukea jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa 

liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä 

säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketuella voi esimerkiksi kouluttaa ohjaajia tai perustaa 

uusia liikuntaryhmiä, joissa järjestetään matalan kynnyksen liikuntatoimintaa aikaisemmin vain vähän tai 

ei lainkaan liikkuneille henkilöille. 

 

http://www.skrl.fi/File/Materiaaleja/Aikuisten_luistelukoulu_Helsinki_Ringette.pdf?241785
http://www.skrl.fi/File/Materiaaleja/Aikuisten_luistelukoulu_Tuusula_Ringette.pdf?558936
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki/tuetut_hankkeet
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki/tuetut_hankkeet
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 PELISÄÄNNÖT PALAUTETTAVA 1.10. MENNESSÄ 

 
Urheilun pelisäännöistä sovitaan yhdessä: 
- valmentajien ja vanhempien kesken 
- ja valmentajien ja lasten kesken. 
 
Pelisäännöt on palautettava sähköisesti 1.10. mennessä. 
Pelisäännöistä yhdessä sopiminen on ringeten tapa edistää keskustelua 
siitä, millaista on lasten ja nuorten ringette. Lasten urheilu ei ole kopio 
aikuisten urheilusta. Ringette on lapsille leikkiä, oppimista, yhdessä oloa, 
kaveruutta ja kasvamista turvallisessa ympäristössä, josta aikuinen on 
vastuussa. Jokainen lapsi on yhtä arvokas ja jokaiselle lapselle pelaaminen 
on yhtä tärkeä kokemus. 

 
Pelisäännöissä keskustellaan ja sovitaan mm. seuraavista asioista: 
* Millaista on hyvä lasten urheilu? 
* Kerrotaan seuran ja joukkueen toiminnasta. 
* Mitä vanhemmilta odotetaan? 
* Ringeten Reilun Pelin -periaatteet 
 
Pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten G-C 
-juniorijoukkueessa. Pelisääntökeskustelujen pitäminen ja niiden palauttaminen on ehto 
aluesarjaan osallistumiselle. 
 
Täältä löydöt pelisääntöjen palautusohjeet: 
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html 
 
Täältä löydät vinkkejä ja materiaalia pelisääntökeskustelujen tueksi: 
 
 

 RINGETTEKOULUN MARKKINOINTI 
 

 
Tulevalla kaudella on taas hyvä mainostaa ja markkinoida 
ringettekoulua omalla paikkakunnalla. Ringettekoulu on seuran tärkein 
”joukkue”. 
 
Olemme tehneet mainostamisen helpottamiseksi valmiin A4 ja A5 
kokoisen ringettekoulumainospohjan seurojen käyttöön. Mainokseen 
laitetaan seuran oma logo sekä ringettekoulun yhteystiedot.  
 
Pohja on kaikille seuroille sama. Liitto taittaa mainoksen seuralle 
valmiiksi. Tilaa mainos liitosta (Merja Markkaselta) heti, kun tiedät 
ringettekoulun jääajan ja yhteystiedot. 
Mainoksen taiton maksaa liitto ja seuran tehtäväksi jää painattaa 

mainoksia tarvitsemansa määrä. Mainosta kannattaa ottaa reilusti ja jakaa sitä lapsille käteen 
kouluissa ja päiväkodeissa sekä isoissa tapahtumissa, missä on paljon sen ikäisiä tyttöjä esim. 
jalkapalloturnauksessa. Myös isoissa kaupoissa tai kauppakeskuksissa sitä kannattaa jakaa. 
Paperimainoksen lisäksi olemme tehneet nettiin ja someen sopivia mainoksia. Ne löytyvät 
nettisivuilta Materiaalit -valikosta. 
 
Lisätietoja Merja Markkanen, etunimi.sukunimi@skrl.fi   
 

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html
mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
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 TILAA SEURALLESI TEEMAKOULUTUS 

Selvitä seurasi tarve valmentajien kouluttamistarpeesta. Liitto tarjoaa seuroille teemakoulutusta 
seuran omassa hallissa ja sen läheisyydessä sijaitsevassa luentotilassa. Seura voi tilata 
koulutuksen pelkästään omalle seuralle tai sitten kutsua osallistujia myös muista lähiseuroista.  

Pelaajan Polku valmentajaillat 
Koulutukset ovat kestoltaan yhden illan tai päivän koulutuksia. Käytännönläheisiä koulutuksia 
on laidasta laitaan: aloitteleville valmentajille, täydennyskoulutusta I-tason jo suorittaneille tai 
vaikka koulutus maalivahtivalmennukseen.  

Esimerkkejä koulutuksista:  

• Ringettekoulun ohjaajakoulutus 

• Mailatekniikkailta 

• Luisteluilta 

• Taktiikkailta 

• Oheisharjoitteluilta 

• Maalivahti-ilta. 

Koulutuksen voi tilata Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitosta  
Virtasen Matilta etunimi.sukunimi@skrl.fi  

 
 

 RINGETEN REILU PELI -PERIAATTEET 
 
Vastustaja vai kilpakumppani? 

 Kausi alkaa ja on hyvä käydä Ringeten Reilu Peli -periaatteet läpi kaikkien pelaajien, 
 toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa. 
  
 Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, 
 jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä samalla arvokkaita elämän taitoja. 
 
 Reiluus on yksi taito, jota ringeten pelaaminen kasvattaa harrastajassaan liikunnallisten ja 
 ringettetaitojen ohella. Tämän taidon oppimisesta on myös hyötyä muualla elämässä. 
  
 Reilu Peli näkyy teoissa ja tavoissa, jolla ringetteä pelataan, valmennetaan, tuomitaan, 
 kannustetaan katsomosta tai luodaan pelaamisen edellytyksiä johtamisratkaisuilla ja 
 valinnoilla seuran arjessa. 
 
 Reilun Pelin -periaatteet: 
 1. Kunnioitetaan ringetteä pelinä 
 2. Kunnioitetaan toinen toisiamme seuratoiminnassa 
 3. Arvostetaan lasten ja nuorten kasvua  
 4. Edistetään terveyttä ja turvallisuutta  
 5. Seuralla on selkeät toimintatavat ja seuran viestintä on avointa  
 6. Tehdään ympäristöä säästäviä valintoja  
 
 Täältä löydät Ringeten Reilu Peli -periaatteet kokonaisuudessaan 
 http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet.pdf  
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet_kunnioitetaan_ringettea_pelina.pdf
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet_kunnioitetaan_toinen_toisiamme_seuratoiminnassa.pdf
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet_arvostetaan_lasten_ja_nuorten_kasvua.pdf
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet_edistetaan_terveytta_ja_turvallisuutta.pdf
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet_seuralla_on_selkeat_toimintatavat_ja_seuran_viestinta_on_avointa.pdf
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet_tehdaan_ymparistoa_saastavia_valintoja.pdf
http://ringette.skrl.fi/File/Saannot/Ringeten%20Reilu%20Peli_periaatteet.pdf
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 LIITON SYYSKOKOUS, SEURASEMINAARI JA VALMENNUSPÄÄLLIKKÖPÄIVÄ 

 
Liiton syyskokous ja seuraseminaari järjestetään la 28.10.2017 Kisakallion 
urheiluopistolla.   
 
Ilmoittautumiset seuraseminaariin ja syyskokoukseen 15.10.2017 mennessä 
merja.markkanen@skrl.fi   
 
SYYSKOKOUSKUTSU  
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous pidetään Kisakalliossa, Lohjalla 
lauantaina 28.10.2017. Kokous alkaa kello 15.00. Kokouspaikka on Kisakallion Urheiluopisto. 
Ajo-ohjeet ja lisätietoja paikasta: www.kisakallio.fi  
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:  
1. Kokouksen avaaminen  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) 
ääntenlaskijaa  
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat  
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma  
6. Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja muiden maksujen suuruus ja vahvistetaan seuraavan 
vuoden talousarvio  
7. Esitetään alueiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarviot  
8. Valitaan liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) toimintavuodeksi.  
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja 
hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.  
10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta  
11. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista  
12. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden 
aikana  
13. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat  
14. Kokouksen päättäminen  
 
Lisätietoja syyskokouksesta: Markku Piiponniemi markku.piiponniemi@skrl.fi 
 
 
SEURASEMINAARI LA 28.10.2017  
Liiton perinteinen seuraseminaari pidetään Kisakallion urheiluopistolla la 28.10. klo 10.30 – 
14.30. Seminaarin ohjelma tarkentuu syyskuun aikana. Samaan aikaan Kisakalliossa leireilevät 
Suomen molemmat ringettemaajoukkueet sekä järjestetään ringeten valmennuspäällikköpäivä, 
tuomarikoulutus ja I-tason valmentajakoulutus. 
 
Lisätietoja seuraseminaarista: Merja Markkanen merja.markkanen@skrl.fi 
 
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖPÄIVÄ 28.10. 
Valmennuspäällikköpäivä järjestetään seurojen valmennusvastaaville la 28.10 Kisakallion 
urheiluopistolla.  
 
Lisätietoja valmennuspäällikköpäivästä: Matti Virtanen matti.virtanen@skrl.fi 
 
 
 

mailto:merja.markkanen@skrl.fi
http://www.kisakallio.fi/
mailto:markku.piiponniemi@skrl.fi
mailto:merja.markkanen@skrl.fi
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 MM-KISAT 27.11. – 3.12. KANADASSA 
Seuraavat MM-kisat pelataan Mississaugassa, Ontariossa, Kanadassa. Kisaviikko on viikko 48 
eli 27.11.-3.12.2017. Kisapaikkana toimii Hershey Centre, joka sijaitsee erittäin lähellä 
Toronto Pearsonin kansainvälistä lentokenttää.  
 
Kisoihin osallistuu joukkueita Suomen ja Kanadan lisäksi myös Ruotsista, USA:sta ja Tšekistä. 
Ratkaisevat finaalipelit, niin naisten kuin nuortenkin osalta, pelataan paraskolmesta tyyliin. 1. 
ottelu pelataan torstaina 30.11, 2. ottelu lauantaina 2.12 ja 3. ottelu tarvittaessa sunnuntaina 
3.12. 
 
 

 RINGETTEVIIKKO 27.1. - 4.2.2018 
 
Joka vuosi yli 1000 uutta ihmistä tutustuu ringetteen ringetteviikon aikana 
Valmistautumiset Ringetteviikkoon voi käynnistää jo nyt ideoinnilla ja suunnittelulla. Ottakaa 
asia esille esim. hallituksen tai lajijaoston kokouksessa ja tehkää aikataulutettu suunnitelma 
Ringetteviikon tapahtumista ja niiden markkinoimisesta. Liitto tekee seuroille valmista 
materiaalia markkinoinnin tueksi. Niistä infotaan lisää syksymmällä. 
 
Täältä löydät listan edellisten vuosien tapahtumista  
http://ringette.skrl.fi/fi/Seurat/Ringetteviikko/Ringetteviikon+tapahtumat.html  
 
 

 TIE HUIPULLE 2018 
Perinteinen Tie Huipulle tapahtuma pelataan tammikuun lopulla 27.-28.1.2018 totutusti 
Vantaalla Trio Areenalla. Mukana ovat kaikki maajoukkueet naiset, U21 ja U18. Myös lasten ja 
nuorten tapahtumat Show Your Skills –taitokisat ja MiniGamesit järjestetään. Merkkaa 
viikonloppu kalenteriisi jo nyt!  
 
 

 TAPAHTUMAKALENTERI 2017-2018 
 

25.-27.08. Naisten maajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto  

25.-27.08. III-tason valmentajakoulutus, 5. jakso, Kisakallion Urheiluopisto 

27.08. Etelä-Suomen alueen seuraseminaari ja seurakokous, Scandic Järvenpää 

27.08. Länsi-Suomen alueen Ringeten seuraseminaari ja seurakokous, Forssa 

01.09. Alueellisten erotuomarikouluttajien koulutus, Kisakallion Urheiluopisto 

02.-03.09. U18 Juniorimaajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto  

02.-03.09. Liittoerotuomarikoulutus 1, Kisakallion Urheiluopisto 

09.09. Aluetuomarikoulutus, Kangasniemi, I-S alue 

10.09. Aluetuomarikoulutus, Tikkurila, E-S alue 

14.-15.09. Ringettekoulun ohjaajakoulutus Luvialla  

15.-17.09. Naisten maajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto  

16.-17.09. U21 Nuorten maajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto 

17.09. Aluetuomarikoulutus, Raisio, LS alue 

17.09. Ringettevalmentajien syysseminaari 

17.09. Aluetuomarikoulutus, Tampere, LS alue 

30.09. Aluetuomarikoulutus, Hyvinkää, E-S alue 

http://ringette.skrl.fi/fi/Seurat/Ringetteviikko/Ringetteviikon+tapahtumat.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6397/naisten+maajoukkueleiri+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6398/iii-tason+valmentajakoulutus+5.+jakso.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6532/etel%C3%A4-suomen+alueen+seuraseminaari+ja+seurakokous.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6611/l%C3%A4nsi-suomen+alueen+ringeten+seuraseminaari+ja+seurakokous.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6445/alueellisten+erotuomarikouluttajien+koulutus+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6399/u18+juniorimaajoukkueleiri+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6446/liittoerotuomarikoulutus+1+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6511/aluetuomarikoulutus+kangasniemi+i-s+alue.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6524/aluetuomarikoulutus+tikkurila+e-s+alue.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6633/ringettekoulun+ohjaajakoulutus+luvialla.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6400/naisten+maajoukkueleiri+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6401/u21+nuorten+maajoukkueleiri+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6449/aluetuomarikoulutus+raisio+ls+alue.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6608/ringettevalmentajien+syysseminaari.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6612/aluetuomarikoulutus+tampere+ls+alue.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6525/aluetuomarikoulutus+hyvink%C3%A4%C3%A4+e-s+alue.html
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06.-07.10. II-tason valmentajakoulutus, 3. jakso 

28.10. Liiton syyskokous ja seuraseminaari 

28.10. Ringeten valmennuspäällikköpäivä  

28.10. Kansallinen erotuomariklinikka, Kisakallion Urheiluopisto  

25.-26.11. Liittoerotuomarikoulutus 2, Kisakallion Urheiluopisto 

27.01.-04.02. Ringetteviikko 

27.-28.01. Show Your Skills -taitokisat 

27.-28.01. MiniGames 

09.-12.06. Taitoleiri1 

03.-05.08. Taitoleiri2 

 
 

 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. 

 

 

http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6402/ii-tason+valmentajakoulutus+3.+jakso.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6379/liiton+syyskokous+ja+seuraseminaari.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6443/ringeten+valmennusp%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6447/kansallinen+erotuomariklinikka+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6448/liittoerotuomarikoulutus+2+kisakallion+urheiluopisto.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6533/ringetteviikko.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6534/show+your+skills+-taitokisat.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6535/minigames.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6566/taitoleiri1.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6567/taitoleiri2.html

