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 KÄY LÄPI 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 
 
 

 PELISÄÄNNÖT PALAUTETTAVA 1.10. MENNESSÄ 
 
Urheilun pelisäännöistä sovitaan yhdessä: 

- valmentajien ja vanhempien kesken 
- valmentajien ja lasten kesken 

 
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, 
toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme kannustaa jokaista harjoitteluryhmää 
keskustelemaan ja sopimaan yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa 
kauden tärkeimmistä asioista kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta ja muista 
toimintatavoista. Urheilun Pelisääntöjen toimintamalli lisää vuorovaikusta kodin ja seuran välille. 
Toinen tavoite on lisätä valmentajien ja pelaajien välistä vuorovaikutusta. 
 
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 

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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Pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten G-C 
-juniorijoukkueessa. Pelisääntökeskustelujen pitäminen ja niiden palauttaminen on ehto  
aluesarjaan osallistumiselle. 
 
Pelisäännöt on palautettava sähköisesti 1.10. mennessä. 
 
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: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-urheilu/urheilun-pelisaannot/ 
 
 

 RINGETEN KILPAILUSÄÄNNÖT 2019-2020 
 

Kilpailusääntöjen määräämässä ajassa (1.6. mennessä) sääntömuutosesityksiä Ringeten 

Kilpailusääntöihin tuli ringeten työryhmiltä. Jäsenseuroilta ei tullut muutosesityksiä. 

  

Ringeten lajiryhmä on päättänyt, että Kilpailutyöryhmä (pj Marja Salenius, jäsenet Janne Kallio 

ja Päivi Reiman sekä alueiden sarjapäälliköt) lisättynä toimistolta Matti Virtasella ja Merja 

Markkasella, työstää tehdyt esitykset Kilpailusääntökirjaan.  

  
Ringeten Kilpailusäännöt 2019-2020 -kirja tulee seurakierrokselle syyskuun puolivälissä ja 
seurojen kommentit siitä pyydetään toimittamaan lokakuun alkupuolella. Päivämäärät 
tarkentuvat myöhemmin. 
 
Lajiryhmä tekee Ringeten Kilpailusäännöistä 2019-2020 päätöksen 15.11. mennessä ja 
liittohallituksen vahvistus Ringeten Kilpailusääntöihin 2019-2020 saadaan 15.12. mennessä. 
 

 
 AIKUISLIIKUNNAN, KKI-TUEN HAKU 

KKI-tuen hakuaika on 1.-30.9.2018 

 

Tuen avulla kehitetään aikuisten harrasteliikuntaa. Tukea voi hakea esim. aikuisten 

luistelukouluun tai uuden aikuisten ryhmän perustamiseen ringetessä. 

Tuusula Ringette, Helsinki Ringette, Espoon Kiekkoseura, Seven Ringettes ja Järvenpään 

Haukat on mm. saanut aikaisemmissa hauissa tukea aikuisten luistelu- / 

ringettekoulun järjestämiseen. Luistelu- / ringettekoulu oli noin 10 kertaa ja sen jälkeen 

osallistujia on esim. innostettu ringeten Lady-joukkueeseen.  

Lue lisää 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  

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html
http://www.skrl.fi/File/Materiaaleja/Aikuisten_luistelukoulu_Helsinki_Ringette.pdf?241785
http://www.skrl.fi/File/Materiaaleja/Aikuisten_luistelukoulu_Tuusula_Ringette.pdf?558936
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Lue lisää hakemisesta: https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki 

 

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. 

 
 RINGETTEKOULUN MARKKINOINTIIN UUTTA MATERIAALIA! 
 
Tulevalla kaudella on taas hyvä mainostaa ja markkinoida ringettekoulua omalla 
paikkakunnalla. Ringettekoulu on seuran tärkein ”joukkue”. 
 
Olemme tehneet mainostamisen helpottamiseksi valmiin ringettekoulumainospohjan seurojen 
käyttöön. Mainokseen tulee seuran oma logo sekä ringettekoulun yhteystiedot.  
 
Pohja on kaikille seuroille sama. Liitto taittaa mainoksen seuralle valmiiksi. Tilaa ilmainen 
mainos liitosta (Merja Markkaselta) heti, kun tiedät ringettekoulun jääajan ja yhteystiedot. 
Mainoksen taiton ja painatuksen maksaa liitto. 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.  
 
Mainospohjia someen 
Paperimainoksen lisäksi olemme tehneet nettiin ja someen (facebook, instagram jne.) sopivia 
mainoksia. Ne löytyvät nettisivuilta Materiaalit -valikosta. 
http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit/Markkinointi%20ja%20logot.html  
 
Kaveripäivä 
Ringettekoulussa ja G- ja F-junioreiden jäillä kannattaa pitää pari kertaa kaudessa kaveripäivä. 
Ringeten kaveripäivä on seuran järjestämä tapahtuma, johon nykyiset ringeten harrastajat voivat 

kutsua kavereitaan tietylle harjoituskerralle kokeilemaan ringetteä. Kaveripäivää markkinoidaan 

pääasiassa seuran ringettekoululaisten, G- ja F-junioreiden kavereille.  

Kaveripäivän markkinointiin, kaverien kutsumiseen on valmis ringetteaiheinen postikortti, josta 

löytyy tapahtuman ja seuran yhteystiedot. Kortteja voi tilata liiton toimistolta Merja Markkaselta. 

 
UUTTA! Ringettekoulupassi 
Seuroilla on nyt mahdollisuus saada ringettekoululaisille käyttöön uusi ringettepassi. Passiin 
ringettekoululaiset voivat kerätä leimoja / tarroja ringettekoulun käyntikerroistaan. 
 
Valmiita tuntimalleja ohjaamiseen 
Ringettekoulun ohjaamiseen löytyy ohjaajille paljon hyviä valmiita tuntimalleja. Tunnit on 
suunniteltu lapsille mieleisiksi ja niissä hyödynnetään paljon leikkejä luistelun oppimiseksi. 
Valmiita tuntimalleja löytyy netistä Materiaalit -valikosta: 
http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit/Valmennus.html  
 
Lisätietoja ringettekoulusta; ohjaamisesta, käytännön järjestelyistä, koulutuksesta ja 
markkinoinnista antaa Merja Markkanen merja.markkanen@skrl.fi 

https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit/Markkinointi%20ja%20logot.html
http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit/Valmennus.html
mailto:merja.markkanen@skrl.fi
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 TILAA SEURALLESI KOULUTUS 
 
Selvitä seurasi tarve valmentajien kouluttamistarpeesta. Liitto tarjoaa seuroille teemakoulutuksia 
seuran omassa hallissa ja sen läheisyydessä sijaitsevassa luentotilassa. Seura voi tilata 
koulutuksen pelkästään omalle seuralle tai sitten kutsua osallistujia myös muista lähiseuroista.  

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 
 
OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIDÄÄN TEIDÄN SEURALLE OMA KOULUTUS! 

 
 

 URHEILIJASTA VALMENTAJAKSI -KOULUTUS PALLOILULAJIEN NAISILLE 
 
Urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutus auttaa uransa lopettaneita pelaajia 

kouluttautumaan valmentajiksi. 

MARRASKUUSSA 2018 ALKAVA KOULUTUS on suunnattu joukkuepalloilulajien 

maajoukkuetason ja kansallisen pääsarjatason naisurheilijoille. Koulutuksen toteuttavat yhdessä 

Suomen Valmentajat, Varalan Urheiluopisto ja Valmentaa kuin nainen -hanke. Koulutuksen 

lähijaksot järjestetään Varalassa. 

Lajeista Valmentaa kuin nainen -hankkeessa on mukana jalkapallo, käsipallo, ringette, 

salibandy, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, ultimate, rugby 

ja VAU:n alaiset vammaisurheilun palloilulajit.  

Valmentaa kuin nainen -hankkeen tavoitteena on lisätä naisvalmentajien määrää 

joukkuepalloilulajeissa ja tukea nykyisiä naisvalmentajia urallaan. Hankkeen URVA-koulutus 

kannustaa pelaajia jatkamaan urheilu-uraansa valmentajana. Yleisen koulutussisältöjen rinnalla 

nostetaan esille naisena valmentamisen näkökulmia. 

Koulutuksen hinta on 980 €. Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin (mm. Lasten ja 

nuorten hyvä harjoittelu -kirjan), sähköisen oppimisympäristön käytön koulutuksen ajan sekä 

majoituksen ja täysihoidon lähijaksoilla Varalan Urheiluopistolla. 

mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi


 

 
 

6 

HUOM! Valmentaa kuin nainen-hanke osallistuu koulutuskustannuksiin 400 €:lla. Suomen 

Kaukalopallo- ja Ringetteliitto tukee koulutusta 280€ / osallistuja, joten osallistujalle tai hänen 

seuralle koulutuksesta jää maksettavaksi lopulta vain 280€. 

Lähijaksojen aikataulut, muut lisätiedot ja haku koulutukseen osoitteessa: https://tapahtumat-

coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2017-2018/ 

 
 REILU PELI -KORTIT 
Etelä- ja Lounais-Suomen alueet ovat tilanneet seurojen käyttöön Reilu Peli -kortit. Jokainen 
seura saa käyttöönsä 200kpl kortteja seuran omalla logolla. Ideana on, että lasten peleissä 
kotijoukkue jakaa yhden Reilu Peli -kortin molempien joukkueiden Reilu Peli pelaajalle, 
valmentajalle, toimitsijalle tai katsojalle jne.  
 
Alueet antavat seuroille ja joukkueille tarkemmat ohjeet missä aluesarjoissa ja miten Reilu Peli -
kortit on tarkoitus jakaa tällä kaudella jakaa. 
 
 
 

 HYÖDYNNÄ LAUKAISUPRESSUJA HARJOITTELUSSA 
Laukausten ja maalinteon taitoharjoitteluun on suunniteltu ringeten oma maalipressu. 
Pressussa on viisi aukkoa oletetuihimpiin maalinteon kohteisiin. Pressu on mitoitettu siten että 
alareuna ei ole jäässä kiinni, joten renkaiden kerääminen maalista helpottuu. 
 
Laukaisupressu on helppo kiinnittää maaleihin. Niitä kannattaa siis hyödyntää säännöllisesti 
jääharjoittelussa. Taitoharjoittelussa on tärkeää, että suorituspisteitä on monta, jotta pelaajat 
saavat mahdollisimman paljon harjoitusta ja toistoja. Jos jäällä on paikalla kaksi maalivahtia, 
kannattaa jäälle rakentaa neljä laukaisuharjoittelupistettä pressujen avulla. 
 
Ringeten laukaisupressun hinta on 140€. Tilaa pressu verkkokaupasta 
http://ringette.skrl.fi/fi/ws/3/pelaaminen+ja+valmennus.html  
 

 
 

 LIITON SYYSKOKOUS 27.10.2018 
 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous pidetään Kisakalliossa, Lohjalla 
lauantaina 27.10.2018. Kokouspaikka on Kisakallion Urheiluopisto. 

 

 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa  
     sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa 
2.  Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
5.  Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja muiden maksujen suuruus ja vahvistetaan 

           seuraavan vuoden talousarvio 
6.  Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja, joka kutsutaan liiton 

           puheenjohtajaksi kahdeksi (2) seuraavaksi toimintavuodeksi 
7.  Valitaan liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) toimintavuodeksi. 

           Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti: kaksi hallituksen jäsentä edustaa ringetteä ja 
     kaksi kaukalopalloa ja yksi muuta liiton toiminnassa tarvittavaa asiantuntemusta.  

https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2017-2018/
https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2017-2018/
http://ringette.skrl.fi/fi/ws/3/pelaaminen+ja+valmennus.html
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8.  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. 
9.  Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta 

10.  Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista 
11.  Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden 

          aikana 
12.  Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat 

 
 

 SEURASEMINAARI 27.10.2018 
 
Jokavuotinen seurojen aktiiveille tarkoitettu seuraseminaari pidetään Kisakallion urheiluopistolla 
la 27.10. Seminaarin ohjelma tarkentuu syyskuun aikana. 
  
Tavoitteena on tarjota osallistujille hyvä paikka verkostoitumiseen, mahdollisuus saada 
vertaistukea yli seurarajojen sekä antaa seura-aktiiveille vinkkejä ja tietoa seuratoiminnan 
kehittämiseen ja arjen haasteisiin. 
 
Lisätietoja seuraseminaarista: Merja Markkanen merja.markkanen@skrl.fi 
 
 

 TIE HUIPULLE -SEMINAARI 
 

Ringeten Tie Huipulle -seminaari pidetään Kisakallion Urheiluopistolla lauantaina 27.10.2018 

liiton syyskokouksen ohessa. Seminaari on tarkoitettu maajoukkuevalmentajille sekä liiton 

alaisten sarjojen (SM, Ykkönen, BSM ja CSarja) joukkueiden valmentajille sekä seurojen 

valmennus- / junioripäälliköille / valmennusvastaaville. Seminaarissa käsitellään huippuringeten 

tulevaisuutta, maajoukkueiden toimintaa sekä maajoukkueiden ja seurojen yhteistyötä.  

 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot lähetetään kutsuttaville myöhemmin. 

 
 

 TIE HUIPULLE -TAPAHTUMA 2019 
 
Perinteinen Tie Huipulle tapahtuma pelataan tammikuun lopulla 25.-27.1.2019 totutusti 
Vantaalla Trio Areenalla. Mukana ovat kaikki maajoukkueet naiset, U21 ja U18.  
 
Myös lasten ja nuorten tapahtumat Show Your Skills –taitokisat ja MiniGames -harrasteturnaus 
järjestetään samaan aikaan tapahtuman yhteydessä. Merkkaa viikonloppu kalenteriisi jo nyt!  
 
 

 VALMISTAUDU RINGETTEVIIKKOON 26.1. - 3.2.2019 
 
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. 
 
Täältä löydät listan edellisten vuosien tapahtumista: 
http://ringette.skrl.fi/fi/Seurat/Ringetteviikko/Ringetteviikon+tapahtumat.html  

mailto:merja.markkanen@skrl.fi
http://ringette.skrl.fi/fi/Seurat/Ringetteviikko/Ringetteviikon+tapahtumat.html
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 SPORTTITETTI 
 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton toimistolle on tulossa syksyllä kaksi ringeten pelaajaa 
TET-harjoitteluun. Liitto on mukana Nuorten Akatemian käynnistämässä SporttiTetissä.  
 
Keväälle otetaan myös 1-2 uutta TET-harjoittelijaa.  

 Hei sinä 8.- 9. luokkalainen, etsitkö TET-harjoittelupaikkaa?  

 Kiinnostaako sinua liikunta-ala? 

  Nyt sinulla on mahdollisuus hakea TET-harjoitteluun Suomen Kaukalopallo- ja 

 Ringetteliittoon. Hae yksin tai kaverin kanssa yhdessä. 

  Harjoittelun aikana: 

 * pääset tutustumaan liiton toimintaan 

 * pääset antamaan vinkkejä lajin kehittämisestä nuorten näkökulmasta 

 * pääset tekemään sinua kiinnostavia yhdessä sovittuja työtehtäviä 

  Jos haluat hakea paikkaa, ota yhteyttä Merja Markkaseen merja.markkanen@skrl.fi  

 
 
 

 RINGETTERIPARI 2019 / LEIRILÄISEKSI? ISOSEKSI? 

Kisakallion urheiluopisto järjestää ringetteriparin 2019 seuraavasti: 

Tutustumisjakso: 19.-21.5.2019  

Leiriaika: 8.-14.7.2019  

Lisäinfoa ja ilmoittautuminen Kisakallion sivuilta:  
https://www.kisakallio.fi/fi/liikunta-leirit-et-lomat/rippi--ja-leirikoulut/ringetteripari2019  
 
Riparille etsitään myös isosia. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Jenni Korhoseen Kisakallion 
Urheiluopistoon jenni.korhonen@kisakallio.fi 
 
 

 RINGETTELEHTI 
 
Ringettelehti ilmestyy loppuvuonna sähköisenä kaksi kertaa. Lehden ilmestymisviikot ovat vko 
42 ja vko 51. Jos sinulla on juttuideoita, niin tarjoa niitä liiton toimistolle Markkasen Merjalle. 
 
 

 LIIKUNTALEIKKIKOULU 

Mikä Liikuntaleikkikoulu?  
Liikuntaleikkikoulu, tutummin Liikkari, on valmis konsepti, jonka avulla urheiluseurat voivat 

mailto:merja.markkanen@skrl.fi
https://www.kisakallio.fi/fi/liikunta-leirit-et-lomat/rippi--ja-leirikoulut/ringetteripari2019
mailto:jenni.korhonen@kisakallio.fi
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tarjota laadukasta harrastustoimintaa 2-6 -vuotiaille lapsille. Liikuntaleikkikoulua voidaan 
toteuttaa myös päiväkodeissa. 

Liikuntaleikkikouluissa alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan 
harrastamiseen. Uudistetussa Liikkarissa ikäluokat ovat muuttuneet. Uusissa materiaaleissa 
tuntimallit ovat jaettu 2-3 -vuotiaiden Perheliikkariin, 4-5 -vuotiaiden Liikkariin ja 6 -vuotiaiden 
Liikkariin. 

Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden 
luomien materiaalien avulla. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja 
leikillisyys. 

Jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan tuhannet lapset ovat osallistuneet Liikuntaleikkikoulu -
toimintaan sadoissa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja päiväkodeissa. 

Saisiko seura sitä kautta uusia harrastajia ringetteen? 
Liikuntaleikkikoulu on yksi tapa markkinoida seuran toimintaa. Se voi olla ensimmäinen paikka 
tulla mukaan. Liikuntaleikkikoulusta lapsia on helppo innostaa jatkamaan myöhemmin esim. 
ringettekoulussa. 

Ole yhteydessä Merja Markkaseen, jos seuraasi kiinnostaa aloittaa liikuntaleikkikoulutoiminta. 
Liikuntaleikkikouluun on olemassa valmis materiaali ja koulutus ohjaajille. 

Katso tästä Liikuntaleikkikoulun esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=8Kh-
QrhVUEM&feature=youtu.be 

 

 
 TAPAHTUMAKALENTERI 2018-2019 
 

8.9.2018 Erotuomarikurssi, ES alue, Vantaa 

8.-9.9.2018 Naisten SM- ja Ykkössarjojen turnaus, Espoo 

9.9.2018 C-nuorten turnaus, Suonenjoki 

11.9.2018 Erotuomarikurssi, IS alue, Tikkakoski 

14.-15.9.2018 Naisten maajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto 

15.-16.9.2018 Timanttileiri 2003, Kisakallion Urheiluopisto 

16.9.2018 Noviisituomarikurssi, ES alue, Vantaa 

21.-22.9.2018 I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, Kisakallion Urheiluopisto 

22.9.2018 Liiton alaiset sarjat alkavat (SM, Ykkönen, B-SM ja CSarja) 

29.9.2018 Erotuomarikurssi, ES alue, Järvenpää 

1.-4.10.2018 Yläkoululeiritys 2018-2019, 1. viikko, Kisakallion Urheiluopisto 

26.-27.10.2018 I-tason valmentajakoulutus, 2. jakso, Kisakallion Urheiluopisto 

27.10.2018 Liiton syyskokous ja seuraseminaari, Kisakallion Urheiluopisto 

27.10.2018 Tie Huipulle -seminaari, Kisakallion Urheiluopisto 

30.11-1.12.2018 Naisten maajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto 

1.-2.12.2018 U21 Nuorten maajoukkueleiri, Kisakallion Urheiluopisto 

1.-2.12.2018 U18 Juniorimaajoukkueleiri, Valkeakoski 

1.12.2018 Liittoerotuomareiden koulutus, Kisakallion Urheiluopisto 

https://youtu.be/8Kh-QrhVUEM
https://www.youtube.com/watch?v=8Kh-QrhVUEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Kh-QrhVUEM&feature=youtu.be
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6379/liiton+syyskokous+ja+seuraseminaari.html
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7.-9.12.2018 I-tason valmentajakoulutus, 3. jakso, Kisakallion Urheiluopisto 

10.-13.12.2018 Yläkoululeiritys 2018-2019, 2. viikko, Kisakallion Urheiluopisto 

25.-27.1.2019 Tie Huipulle -tapahtuma, Vantaa, Tikkurila 

26.1.-3.2.2019 Ringetteviikko 

26.1.2019 Show Your Skills -taitokisat, Vantaa, Tikkurila 

27.1.2019 MiniGames, Vantaa, Tikkurila 

4.-7.2.2019 Yläkoululeiritys 2018-2019, 3. viikko, Kisakallion Urheiluopisto 

4.-7.4.2019 C-nuorten SM-turnaus 

18.-21.3.2019 Yläkoululeiritys 2018-2019, 4. viikko, Kisakallion Urheiluopisto 

  

 

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

