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 UUSI LIITTOHALLITUS 
 
Liiton logo 
 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton syyskokous valitsi Kisakalliossa 27.10.2018 liiton 
uudeksi puheenjohtajaksi Tapio Sallisen Hyvinkäältä. Uusiksi liittohallituksen jäseniksi valittiin 
Harri Lautala Lappeenrannasta ja Marja Salenius Kauniaisesta. Liittohallituksessa jatkavat Jari 
Hellman Lappeenrannasta, Antero Kivelä Porista ja Ari Kurttila Oulusta. Uusi liittohallitus 
aloittaa toimintansa 1.1.2019. 
 
 

 NAISTEN KILPAILUTOIMINNAN UUDISTUS KAUDELLE 2019-2020 
(liite) 

 

 
 MAAJOUKKUEET LEIREILEVÄT KISAKALLIOSSA JA VALKEAKOSKELLA 
 
Sama kuva joka oli edellisessä seurapostissa Tie huipulle tapahtuma jutun kuvituksena 
 
Naisten ja nuorten kilpasarjat ovat tauolla 30.11.-2.12.2018 viikonloppuna, kun kaikki kolme 
maajoukkuetta leireilevät. Naisten maajoukkue sekä U21 nuorten maajoukkue pitävät leirinsä 
totutusti Kisakallion urheiluopistolla. U18 juniorimaajoukkueen tapana on ollut viettää 
marraskuun leiri aina jossain muualla ja tällä kertaa tie vie Valkeakoskelle. 
 
Seuraava etappi kaikilla ryhmille onkin Tie Huipulle -tapahtuma tammikuun lopulla. Tässä 
tapahtumassa varsinkin naisten ja U21 nuorten osalta pelaajilla on mahdollisuus antaa vahvoja 
näyttöjä kisajoukkuetta ja syksyn 2019 MM-kisoja ajatellen. 
 
 

 KAUKALOPALLON JA RINGETEN TUKIRAHASTON HAKU 
Kaukalopallon ja ringeten tukirahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisten kaukalopallo- ja 
ringettepelaajien harrastuksen jatkamista avustamalla heitä harjoitus-, valmennus- ja 
leirikustannuksissa. 
 
Haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita rahaston kartuttamiseksi, jotta 
varmistaisimme kaikille mahdollisuuden harrastaa kaukalopalloa ja ringetteä. Viime vuosina 
rahastosta on maksettu yli 4000€ avustuksia. 
 
Kaukalopallon ja ringeten tukirahastosta on nyt haettavissa tukea kaudelle 2019. 
Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n 
puheenjohtaja Ari Huttuselle viimeistään 14.12.2018 mennessä osoitteeseen 
Puheenjohtaja Ari Huttunen, Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry, Hämeentie 105 A,  
00550 Helsinki tai sähköisesti ari.huttunen@skrl.fi  
 
 
 

 SEURATUEN HAKU KÄYNNISSÄ 

• Hakuaika päättyy pe 14.12. klo 16:15 

• Hakukriteerit ja ohjeet löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta 

mailto:ari.huttunen@skrl.fi
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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• Tukea jaetaan yhteensä neljä miljoonaa euroa 

• Avustusten suuruus vaihtelee 2500 eurosta 15 000 euroon 

• Omarahoituksen osuus tulee olla vähintään 25% kustannuksista 

• Avustusta voi hakea yksittäiseen hankkeeseen tai kokopäivätoimisen / osa-aikaisen työntekijän 

palkkaukseen 

• Tukea haetaan sähköisesti Suomisportin kautta https://tukihaku.suomisport.fi/  

• Hakemukseen tarvitaan liitteeksi yhdistysrekisteriote 

  

Seuratuen tavoitteet 

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista, monipuolistaa 

harrastusmahdollisuuksia ja edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa. Tuen avulla voidaan 

kokeilla uusia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai 

kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.  

Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea 

vapaaehtoistyötä. Tuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret 

mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. 

Täältä löydät ideoita toiminnan kehittämiseen seuratuen avulla. 

Tässä opas seuratyöntekijän palkkaamiseen. 

Tukea haetaan sähköisesti Suomisportin kautta 

Seuratuen haku on siirtynyt Suomisport-palveluun. Seuratukea hakeaksesi tarvitset ensin Suomiport-

tunnukset sekä käyttöoikeudet tukihakupalveluun. Voit hakea ne täältä. Käyttöoikeudet tulee hakea, 

vaikka seura olisi esim. Tähtiseurana jo kirjautunut Suomisportiin. Myös yhdistysrekisteriote kannattaa 

tilata valmiiksi. Sähköistä hakemusta voi muokata hakuajan puitteissa luonnoksena ja sen tekemistä ei 

kannata jättää viimeiseen hakupäivään. 

Teknisiä lisätietoja Suomisporttiin liittyen (tekniset asiat) saat Sari Arolta, sari.aro@olympiakomitea.fi 

tai puh. 040 756 1148 

Lue huolellisesti hakuohjeet ja kriteerit 

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät ministeriön nettisivuilta, ja niihin kannattaa tutustua huolella ennen 

hakemuksen tekemistä. Suomisporttiin kirjautumiseen ja hakemuksen tekemiseen kannattaa varata 

https://tukihaku.suomisport.fi/
https://ringette.skrl.fi/File/Seuraseminaarit/Ideoita_urheiluseuroille_seuratuen_kaytosta.pdf?129466
https://ringette.skrl.fi/File/Seuraseminaarit/2016_Seura-ammattilaisen_palkkaaminen.pdf?66523
https://tukihaku.suomisport.fi/
mailto:sari.aro@olympiakomitea.fi
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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riittävästi aikaa ja sitä kannattaa sparrata liiton seurakehittäjän (Merja Markkanen) tai liikunnan 

aluejärjestöjen seurakehittäjien kanssa. 

Ministeriö pyrkii tekemään päätökset avustuksista 30.4.2019 mennessä. 

Hyödynnä apua ja sparrausta! 

 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto 

Seurakehittäjä, Merja Markkanen merja.markkanen@skrl.fi tai p. 040 -570 7427 

Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät: 

katso täältä oman alueesi seurakehittäjä  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Virta Sari, ylitarkastaja, sari.virta@minedu.fi  

 
 
 

 UUDET MALLISÄÄNNÖT SEUROILLE 

Suomen Olympiakomitea on valmistellut uudet seurojen mallisäännöt, jotka on ennakkotarkastettu 
patentti- ja rekisterihallituksessa syyskuun lopulla.  

Ennakkotarkastettujen sääntöjen käyttö nopeuttaa uuden yhdistyksen sääntöjen tai jo perustetun 
yhdistyksen sääntömuutoksen rekisteröintiä ja se on myös halvempaa. Ennakkotarkastus on voimassa 
kaksi vuotta ennakkotarkastuspäätöksestä. 

– Suurimmat muutokset verrattuna aikaisempiin mallisääntöihin koskevat seuran kurinpitoa. Olemme 
havainneet, että seurojen säännöt ovat usein varsin puutteelliset tilanteissa, jossa esimerkiksi pitäisi 
puuttua epäasialliseen tai jopa rikolliseen käytökseen. Muutokset mallisääntöihin tuovat parannusta 
nykytilaan, toteaa lainsäädännön erityisasiantuntija Petri Heikkinen Suomen olympiakomiteasta. 

– Kannustamme seuroja ottamaan ne käyttöön, jatkaa Heikkinen. 

Seurojen mallisäännöt (pdf).   

Seurojen mallisäännöt (word). 

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija, OTK Petri Heikkinen, puh 040 162 55 22, petri.heikkinen@olympiakomitea 

 
 
 

 TÄHTISEURAPALVELU ON AVOIN KAIKILLE SEUROILLE 
tähtiseurakuva 

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/
mailto:sari.virta@minedu.fi
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/seurojen-mallisaannot-2018.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/seurojen-mallisaannot-2018.docx
mailto:petri.heikkinen@olympiakomitea
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Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee 

suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. 

Kehittämistyön tuloksena seura voi tavoitella ohjelman tunnusta, Tähtimerkkiä. Tähtimerkki viestii siitä, että 

seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja 

kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Uusia Tähtiseuroja on tällä yli 500 ja ne toimivat 41 eri lajissa.   

Tähtiseura-verkkopalvelu on uusi seuran kehittämisen tukipalvelu kaikille seuroille  

Urheiluseuran kehittäminen on innostavaa tiimityötä! Olympiakomitea on avannut seurojen kehittämisen 

apuvälineeksi uuden digitaalisen työkalun, Tähtiseura-verkkopalvelun. Verkkopalvelu sopii kaikille 

seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille.  

Verkkopalvelussa seura voi tehdä kehittämistyötään itsenäisesti sekä yhdessä vuorovaikutuksessa seuran oman 

lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Tähtiseura-verkkopalvelussa seura kehittää toimintaansa 

Tähtiseura-ohjelmalle määritellyiden laatutekijöiden mukaisesti. Laatutekijät, joiden kehittämisessä seura voi 

hyödyntää työkalua ovat: seuran urheilutoiminta, johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset sekä aineelliset 

resurssit. Verkkopalvelusta löytyvät seuratoiminnan kehittämiseen tarvittavat tehtävät ja työkalut. 

– Seura voi hyödyntää palvelun osa-alueita esim. seuran hallinto, vaikka seura ei tavoittelisikaan Tähtimerkkiä. 

Mikäli seura haluaa lähteä tavoittelemaan seuratoiminnan laatuohjelman Tähtimerkki-tunnusta itselleen, 

käytetään Tähtiseura-verkkopalvelun työkaluja apuna laatuasioiden todentamisessa eli auditoinnissa, kertoo 

Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja. 

Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö on kaikille seuroille maksutonta ja se toimii myös mobiilisti. 

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa 

Onko sinun seurasi jo Tähtiseura?  Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan ja Tähtiseura-verkkopalveluun 

osoitteessa www.tahtiseurat.fi   

 
 
 

 TILAA SEURALLESI KOULUTUS 
 
Koulutuskuva 
 
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 

http://www.tahtiseurat.fi/
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• Oheisharjoitteluilta 

• Maalivahti-ilta. 

Koulutuksen voi tilata Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitosta Virtasen Matilta 
matti.virtanen@skrl.fi 
 
OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIDÄÄN TEIDÄN SEURALLE OMA KOULUTUS! 
 
 

 
 HYÖDYNNÄ LAUKAISUPRESSUJA HARJOITTELUSSA 

Sama kuva kuin viimeksi 
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  
 

 
 

 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!  
 
Tie Huipulle -mainos 
Minigames -mainos1 
Minigames -mainos2 
 
 
 

 VALMISTAUDU RINGETTEVIIKKOON 26.1. - 3.2.2019 
 
Tähän tulee kuva minulta myöhemmin 
 
 
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  
 

http://ringette.skrl.fi/fi/ws/3/pelaaminen+ja+valmennus.html
http://ringette.skrl.fi/fi/Seurat/Ringetteviikko/Ringetteviikon+tapahtumat.html
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 SPORTTITETTI 
 
Sporttitetti-logo ja valokuva 
 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton toimistolle on tulossa syksyllä kaksi ringeten pelaajaa 
TET-harjoitteluun. Liitto on mukana Nuorten Akatemian käynnistämässä SporttiTetissä.  
 
Keväälle 2019 otetaan 1-2 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  

 
 

 RINGETTELEHTI 
Seuraava Ringettelehti 3/2018 ilmestyy sähköisenä ma 17.12.2018. 
 
 
  TAPAHTUMAKALENTERI 
 

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 

7.-9.12.2018 I-tason valmentajakoulutus, 3. jakso, Kisakallion Urheiluopisto 

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

17.12.2018 Ringettelehti 3 / 2018 ilmestyy 

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

26.1.-3.2.2019 Ringetteviikko 

26.1.2019 MiniGames -harrasteturnaus (C- ja B-nuoret), Vantaa, Tikkurila 

27.1.2019 MiniGames -harrasteturnaus (D-juniorit), Vantaa, Tikkurila 

27.1.2019 Show Your Skills -taitokisat, Vantaa, Tikkurila 

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

9.3.2019 SM-sarjan välierät alkavat, Ykkössarjan puolivälierät alkavat 

16.3.2019 Ykkössarjan välierät alkavat, B-nuorten välierät 

mailto:merja.markkanen@skrl.fi
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6533/ringetteviikko.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6535/minigames.html
http://ringette.skrl.fi/fi/ev/6534/show+your+skills+-taitokisat.html
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23.3.2019 SM-sarjan finaalisarja alkaa, SM-sarjan pronssiottelu, B-nuorten finaali- ja 
pronssiottelut 

24.3.2019 Ykkössarjan finaalisarjan alkaa, Ykkössarjan pronssiottelu 

4.-7.4.2019 C-nuorten SM-turnaus, Hyvinkää 

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

8.-11.6.2019 Ringeten Taitoleiri 1, 2005-2010 -syntyneille, Kisakallion Urheiluopisto 

31.7.-2.8.2019 Ringeten Taitoleiri 2, 2005-2010 -syntyneille, Kisakallion Urheiluopisto 

 
 

 

  HYVÄÄ JOULUA! 
Joku kiva jouluinen kuva 

 
Toimisto on suljettuna 21.12.2018 - 1.1.2019.  


