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SEURAPOSTI 2 / 2016 
Seurapostissa tällä kertaa: 

 
 VUODEN PALKITTAVAT 
 ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN 
 RITU-RAHASTO 
 MM2016 VAPAAEHTOISTEN KARONKKA TALLINNAAN 28.5 
 TIPA-OPEN 
 VALON SEURAEDUT JA VARAINHANKINTA 
 SEUROJEN JÄSEN- JA HARRASTAJAMÄÄRÄKYSELY 
  RINGETEN SEURAKOKOUS, SEURASEMINAARI JA PALKINTOGAALA 

 

 
 

 Vuoden Palkittavat 
  
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto palkitsee vuosittain ansioituneita ringettehenkilöitä ja -tahoja. Kai-
killa lajia seuraavilla on mahdollisuus ehdottaa vuoden palkittavia sähköpostilla ma 21.3.2016 men-
nessä osoitteeseen paivi.reiman@skrl.fi. Ehdotuksessa tulee olla lyhyt perustelu ehdotetusta tahosta.  
  
Ringeten lajiryhmä valmistelee valinnat. Lopullisen valinnan palkittavista tekee Liittohallitus. Palkinnot luo-
vutetaan Palkintogaalassa 16.4.2016.  
  
Kaudella 2015-2016 on päätetty valita seuraavat kategoriat (esimerkkejä perusteluista):  
  
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  

  
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  

  



 

SEURAPOSTI 2/2016 2 

Vuoden nuori ringettehenkilö  
 - alle 20 -vuotias  
 - ringeten parissa muuten(kin) kuin pelaajana toimiva nuori  
 - 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 

 
 

 

  RINGETEN ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN 
 

Ringeten ansiomerkkejä on mahdollista hakea 27.3 asti. Ringeten ansiomerkkejä annetaan henkilöille, jär-
jestöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suo-
men 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 val-
mennus-, leiri- ja varustekustannuksissa. Rahastosta voidaan myös jakaa tukea merkittävien ringetteä edis-
tävien toimenpiteiden ja saavutusten edelleen kehittämiseen. Rahastosta myönnettävien apurahojen ja-
osta päättää Kaukalopallo- ja Ringetteliiton liittohallitus. Vapaamuotoiset hakemukset vuoden 2016 avus-
tuksiin osoitetaan Kaukalopallo- ja Ringetteliiton puheenjohtajalle ari.huttunen@skrl.fi huhtikuun loppuun 
mennessä. 

 

  MM2016 VAPAAEHTOISTEN KARONKKA TALLINNAAN 28.5 
 

Lähtö: Helsinki - Katajanokka Tulo: Tallinn-Reisisadam A-terminal 
Lauantai 28.05.2016 klo 11:30  
Lauantai 28.05.2016 klo 14:00 m/s Viking XPRS 
Paluu: Tallinn-Reisisadam A-terminal Tulo: Helsinki - Katajanokka 
Lauantai 28.05.2016 klo 18:00 Lauantai 28.05.2016 klo 20:30 m/s Viking XPRS 
Ilmoittautumiset salla.makela(at)skrl.fi 20.3. mennessä. Jos ilmoittautunut peruuttaa matkan 21.3. Jälkeen, 
siitä lähetetään 20 € peruutusmaksu.  

 
  TIPA-OPEN 

 
TiPa OPEN ringetteturnaus järjestetään Lappeenrannassa 7.-8.5.2016. Turnaus on avoin kaikille Lady- ja N-
joukkueille. Myös yksittäiset pelaajat voivat ilmoittautua turnaukseen ja heistä kasataan joukkue. Lisätie-
toja liitteenä. Ilmoittautumiset ollipekka.lehtonen@gmail.com / 0500-546875 
 

 VALON EDUT JA VARAINHANKINTA 
 

Liitteenä esite, johon on koottu Valon yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja ja varainhankinnan keinoja.  
 

 SEUROJEN JÄSEN- JA HARRASTAJAMÄÄRÄ KYSELY 

http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Huomionosoitukset.html
http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Huomionosoitukset.html
mailto:ari.huttunen@skrl.fi
mailto:ollipekka.lehtonen@gmail.com
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Liiton toimintakertomukseen ja valtionavun hakukaavakkeisiin tarvitaan liiton jäsenseurojen jäsen- ja har-
rastajamääriä. Kyselyä toteutetaan sporttirekisterissä ja seurojen sporttirekisterivastaaville on aiheesta lä-
hetetty ohjeistusta. Niiden seurojen osalta, joilla ei ole sporttirekisterivastaavaa, asiassa lähestytään seuran 
puheenjohtajaa / lajijaoksen puheenjohtajaa tai vastaavaa. On ehdottoman tärkeää, että kaikki seurat vas-
taavat kysymyksiin! 
 

 RINGETEN SEURAKOKOUS, SEURASEMINAARI JA PALKINTOGAALA 
 

Ringeten seurakokous, seuraseminaari ja palkintogaala järjestetään 16.4.2016 kello 12.30 – 19.00 VALO –
talolla, Radiokatu 20, 00240, Helsinki. Ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä merja.markkanen@skrl.fi . Li-
teenä ohjelma ja muut lisätiedot.  
 
 
 

mailto:merja.markkanen@skrl.fi

