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 HYVÄT KÄYTÖSTAVAT JA REILU PELI PUHEEKSI 
Tällä kaudella on tapahtunut harmittavan paljon asiatonta käyttäytymistä 

ringettekaukalossa ja -katsomossa sekä sosiaalisessa mediassa. Myös pelin 
kovuudesta on tullut seuroilta paljon huolestunutta palautetta. 

 
Ringeten Reilun Pelin -periaatteiden ensimmäisen kohdan ”Kunnioitetaan 
ringetteä pelinä” kertaaminen ennen kauden loppupelejä on hyväksi meille 

kaikille (pelaajille, valmentajille, katsojille, vanhemmille, joukkueenjohtajille 
…).  

 
Vastuu reilusta pelistä on meillä kaikilla 
Jokainen ringetteihminen vaikuttaa omilla tavoillaan siihen millaisen 

ringettekulttuurin hän siirtää tuleville pelaajille, valmentajille, seuraihmisille, 
erotuomareille ja vanhemmille sekä katsojille. 

   
Reilu Peli on tekoja: 
 

kuten rohkaiseva huuto katsomosta, riehakas onnittelu onnistumisen hetkellä, 
anteeksipyyntö virheestä, 

 
mutta se on myös tönimättä jäänyt tönäisy, sanomatta jäänyt erotuomarin 
haukkuminen. Se on pelaajan väärän kontaktin korvaaminen erinomaisella 

luistelutaidolla vaikka väsymys painaa. Se on itsehillintää vaikeallakin hetkellä. 
 

Pelin kunnioittaminen on muun muassa seuraavia asioita: 
 

• Fyysistä ja psyykkistä väkivallattomuutta 

• Hyvää käytöstä 
• Sääntöjen kunnioittamista 

• Työrauhan takaamista erotuomareille 
 

Erotuomari valvoo parhaalla mahdollisella tavalla ringeten kilpailu- ja 
pelisääntöjen noudattamista. Ottelutapahtumassa mukana olevien (pelaajien, 
valmentajien, joukkueen toimihenkilöiden, toimitsijoiden ja katsojien) tulee 

antaa erotuomarille työskentelyrauha.  
Erotuomarille huutelu tai muu epäasiallinen käytös eivät kuulu ringetteen 

missään muodossa. Tällainen asiaton käytös on erotuomarin kiusaamista ja 
häirintää.  
 

Tarvittaessa erotuomarilla on oikeus keskeyttää peli, jos ottelutapahtumaa 
häiritään. Järjestävä seura on vastuussa siitä, että yleinen järjestys 

katsomossa ja ottelupaikalla säilyy pelin aikana ja sen päätyttyä.  
 
 

 LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA 2018-2019 
Ringeten lajiryhmä on hyväksynyt liiton alaisen kilpailutoiminnan kuvauksen 

kaudelle 2018-2019. Kuvaus löytyy ringeten sivuilta, Kilpailutoiminta-kohdasta. 
 
Kaudelle 2019-2020 on suunniteltu naisten kilpailutoimintaa koskevia 

muutoksia. Lue asiasta lisää ringeten sivuilla olevasta uutisesta. 

http://ringette.skrl.fi/fi/Kilpailutoiminta.html
http://ringette.skrl.fi/fi/nw/13584/naisten+kilpailutoiminta+uudistuu+kaudella+2019-2020.html
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 KILPAILUSÄÄNNÖT 2019-2020 
Kilpailusääntöihin kaudella 2019-2020 tehtävät muutosesitykset on toimitettava 

kilpailusääntömuutosesityslomaketta käyttäen liiton toimistolle 1.6.2018 
mennessä. 

 
 
 VUODEN PALKITTAVAT 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto palkitsee vuosittain ansioituneita 
ringetteseuroja, -henkilöitä ja -tahoja. Palkinnot luovutetaan Palkintogaalassa 

28.4.2018. 
 

Vuoden palkittavia voi ehdottaa sähköpostilla 31.3.2018 mennessä osoitteeseen 

merja.markkanen@skrl.fi. Ehdotuksen mukana on oltava perustelu.  
 

Palkintokategoriat ja kriteerit: 
 

Vuoden ringetteseura 

• seura tarjoaa monipuolista toimintaa 
• seuran toiminnassa huomioidaan Ringeten Reilun Pelin -periaatteet 

• seuratyöntekijöitä koulutetaan ja tuetaan 
• seura on laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt 
• seurassa on hyvä henki 

• seura pitää ringettelippua korkealla 
 

Vuoden ringettekoulu 
• toiminta on iloista ja ilmapiiri kannustavaa 
• ringettekoulussa opitaan leikkimällä 

• ohjaajia on riittävä määrä ja ohjaajat ovat koulutettuja 
• markkinoi lajia ylpeästi paikkakunnallaan 

 
Vuoden ringettehenkilö 
• merkittävä panostus ringeten edistämiseen ja kehittämiseen seura-, alue- 

tai valtakunnallisella/kansainvälisellä tasolla 
 

Action*Fun*Sport 
• henkilö, joukkue, seura, tapahtuma 
• positiivinen ringetteteko 

 
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 
• on innostunut lajista ja toimii aktiivisesti seuran ja/tai lajin eteen 

http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html
mailto:merja.markkanen@skrl.fi
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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/Hallinto/Huomionosoitukset.html  

 
 

 RITU-RAHASTOA KARTUTETAAN 

Ringeten tukirahaston (RITU) tarkoituksena on tukea vähävaraisia 
ringettepelaajia avustamalla heitä harjoitus-, valmennus-, leiri- ja 

varustekustannuksissa.  
 

Haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita rahaston kartuttamiseksi, 
jotta varmistaisimme kaikille mahdollisuuden harrastaa ringetteä. Viime vuosina 
rahastosta on maksettu yli 4000 € avustuksia. 

 
”Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kumppanina Suomen Sanser Oy 

tarjoaa jäsenseuroille mahdollisuuden tilata tuotteita oman Ringetteseuran 
tunnuksilla. Osa tuotteiden myynnistä saaduista tuloista ohjataan vähävaraisten 
perheiden ringetteharrastuksen tukemiseen RITU-rahastoon.”  

 
 
 

 LIITON KEVÄTKOKOUS, RINGETEN SEURAKOKOUS, 
EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA JA PALKINTOGAALA  
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kevätkokous järjestetään 21.4.2018.  

Paikka vahvistuu myöhemmin.  
 

Ringeten seurakokous ja palkintogaala järjestetään 28.4.2018. Paikka 
vahvistuu myöhemmin. Seurakokouksessa äänivaltaiset seurojen edustajat 

päättävät ringeten lajiryhmän jäsenten valinnat. 
 
Erovuoroiset ringeten lajiryhmässä ovat Annamari Ruusu (KT) ja Marja Salenius 

(THT). Toiselle kaudelle jatkavat Anne Ahoniemi (HT), Laura Kontto (LMR), Miia 
Viro (ETT) ja Jussi Voutilainen (MJT).  

 
Ringeten lajiryhmän kokoonpano 

• 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) 

http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Huomionosoitukset.html
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o Harrastetyöryhmä (HT) 
o Lajimarkkinointityöryhmä (LMR) 

o Tie Huipulle –työryhmä (MJT) 
 

Mikäli olet kiinnostunut edellä kuvatuista luottamustehtävistä tai tiedät sopivan 
henkilön edellä mainittuja tehtäviä hoitamaan ole yhteydessä lajiryhmän 

puheenjohtaja Laura Konttoon. Ehdolle asettamiseen tarvitaan ao. henkilön 
suostumus. Ehdotuksen voi tehdä yksittäinen henkilö, seura tai alue.  
 

Ehdokkaita kartoittamaan asetetaan myös ehdollepanotoimikunta. Toimikunnan 
valitsee lajiryhmä. Lajiryhmä informoi seuroja ehdollepanotoimikunnan 

kokoonpanosta.  Toimikunta huomioi ehdotuksessaan henkilöiden kykyä hoitaa 
tehtävää mahdollisimman asiantuntevasti ja lajin parhaaksi.  
 

Ehdollepanotoimikunnan ehdotus ehdolla olevista ehdokkaista julkaistaan liiton 
nettisivuilla 16.4.2018.  

  
Linkki liiton hallinto-ohjeeseen (Hallinto-ohje) ja liiton sääntöihin (SKRL ry:n 

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

  

 
 MAAILMAN PARASTA RINGETTEÄ 
Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kumppanina Suomen Sanser Oy tarjoaa liiton 

jäsenseuroille mahdollisuuden tilata tuotteita oman seuran tunnuksilla. Osa 
tuotteiden myynnistä saaduista tuotoista ohjataan vähävaraisten perheiden 

ringetteharrastuksen tukemiseen. Esitteessä on esimerkkejä tuotteista (liite). 
Kaikki tuotteet löytyvät netistä www.sanser.fi/ringette. Tuotteita päivitetään 
myöhemmin vielä lisää. 

 
Sanser toimii myös maajoukkueen vaatettajana yhteistyössä Clique- ja Craft-

tuotemerkkien kanssa. 
 
Ota yhteyttä ja kysy tarjous seurallesi! 

Sanser, Riku Autio, p. 050 590 0764 tai riku.autio@sanser.fi 
 

 
 KESÄLEIRILLE ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ 

Suosituille liiton kesäleireille osallistuu joka kesä ringeten pelaajia ja 
maalivahteja eri puolilta Suomea. Kesäleirien ohjelma koostuu ringeten jää- ja 
oheisharjoittelusta, muusta monipuolisesta liikunnasta sekä mukavista 

iltaohjelmista. Leirit pidetään loistavissa urheilullisissa puitteissa Kisakallion 
Urheiluopistolla  

 
Lohjalla. Leirin hintaan kuuluu majoitus, ruuat (aamiainen, lounas, päivällinen 
ja iltapala), ohjaukset ja tilat.  

 
Leirien ajankohdat: 

9. - 12.6.2018 (2004-2009 syntyneille) 
3. - 5.8.2018 (2004-2009 syntyneille) 
 

http://www.skrl.fi/fi/Materiaalit.html
http://www.sanser.fi/ringette
mailto:riku.autio@sanser.fi
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Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Ringetteleirit.html 

 
 

 
 

 TAPAHTUMAKALENTERI 2018 
3.-25.3.  Ykkössarjan puolivälierät, välierät ja finaalit 
3.-25.3.  SM-välierät ja finaalit 

10.-17.3.  BSM (SM ja Ykkönen) välierät ja finaalit 
24.3.  Ringettekoulujen päätösturnaus, Forssa (L-S alue) 

31.3.  Ringettekoulujen päätösturnaus, Laitila (L-S alue) 
30.3. - 1.4.  C-SM-turnaus, Rauma 
7.4.  F-juniorien päätöstapahtuma, Lahti (E-S alue) 

8.4.  Ringettekoulujen ja G-junioreiden päätösturnaus, Klaukkala  
   (E-S alue) 

21.4.  Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kevätkokous 
28.4.  Ringeten seurakokous 
28.4.  Palkintogaala 

9.-12.6. Taitoleiri1, Kisakallion urheiluopisto 
3.-5.8. Taitoleiri2, Kisakallion urheiluopisto 

 
 

 LAJIRYHMÄN JA TYÖRYHMIEN MUISTIOT 

Ringeten lajiryhmän kokousmuistiot löytyvät tästä linkistä 
http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Lajiryhm%C3%A4t.html  

 
Ringeten työryhmien kokousmuistiot löytyvät tästä linkistä 
http://ringette.skrl.fi/fi/INFO/Työryhmät/Työryhmien%20muistiot.html  
 

 

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Ringetteleirit.html
http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Lajiryhm%C3%A4t.html
http://ringette.skrl.fi/fi/INFO/Työryhmät/Työryhmien%20muistiot.html

