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SEURAPOSTI 3 / 2015 
Seurapostissa tällä kertaa: 

 
 LIITON SYYSKOKOUS 31.10.2015 
 SEURASEMINAARI 31.10.2015 
 EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA 
 RINGETTERIPARI - ILMOITTATUMINEN KÄYNNISSÄ 
 HYÖDYNNÄ LAJINLEVITYSTUKIA 
 RINGETEN MM-KISAT 
 RINGETTEVIIKKO 23.-31.1.2016 - ALOITA TAPAHTUMIEN SUUNNITTELU 
 PALAUTA PELISÄÄNNÖT 1.10. MENNESSÄ 

 

 
 LIITON SYYSKOKOUS LA 31.10.2015 KLO 15.00 

Ilmoittautumiset seuraseminaariin ja syyskokoukseen 15.10.2015 mennessä merja.markkanen@skrl.fi 
 
SYYSKOKOUSKUTSU 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous pidetään Kisakalliossa, Lohjalla lauantaina 
31.10.2015. 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) ääntenlaski-
jaa  
3. Todetaan läsnäolijat, 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 joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja, joka kutsutaan liiton puheenjohtajaksi 
kahdeksi (2) seuraavaksi toimintavuodeksi.   
9. Valitaan liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) toimintavuodeksi.  
10. 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.  
11. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta  
12. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista  
13. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana 
14. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat 
15. Kokouksen päättäminen 

 
Tervetuloa! 
 
Marja Salenius   
puheenjohtaja  
 
 

mailto:merja.markkanen@skrl.fi
http://www.kisakallio.fi/
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 SEURASEMINAARI LA 31.10.2015 KLO 11.00 - 14.30 

Ilmoittautumiset seuraseminaariin ja syyskokoukseen 15.10.2015 mennessä merja.markkanen@skrl.fi 
 
Liiton perinteinen seuraseminaari ja sääntömääräinen syyskokous pidetään la 31.10.2015 Kisakallion urhei-
luopistolla. Samaan aikaan Kisakalliossa leireilevät myös Suomen molemmat maajoukkueet. 
 
Seuraseminaarin aiheina ovat: 

 Seuratyöntekijän palkkaaminen, Hyvinkää Ringeten esimerkki 
 Suomen Ringettevalmentajat ry:n info  
 Ringeten kilpailutoiminnan kehittäminen, yhdessä työstöä 
 Ringcentren esittely, uusi suunnitteilla oleva sähköinen palvelu valmentajille, pelaajille ja joukkueille 

  
Päivän ohjelma: 
klo 11.00 - 14.30                       Seuraseminaari + ruokailu 
klo 13.30 - 14.30                       Kaukalopallon ja ringeten aluejohtajien tapaaminen 
klo 14.30                                    Kahvit 
klo 15.00                                    Liiton syyskokous 
 

 EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n jäsenseuroille 
Ehdollepanotoimikunta etsii ehdokkaita liiton puheenjohtajaksi 
 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 31.10.2015 valitaan liiton 
puheenjohtaja jäljellä olevaksi kaudeksi.  
Ehdollepanotoimikunta pyytää lajien harrastajia ja jäsenseuroja ilmoittamaan mahdollisista ehdokkaistaan 
toimikunnalle. 
 
Ehdollepanotoimikunnassa toimivat Suomen Ringetteliitto ry:n entinen puheenjohtaja Kari Lahti ja Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n ensimmäinen puheenjohtaja Olli-Pekka Lintula. 
Ehdollepanotoimikunta laatii ehdokkaista esityksen syyskokoukselle. Esitys saatetaan jäsenseurojen tietoon 
vähintään 2 viikkoa ennen syyskokousta.  
 
Esitykset ehdollepanotoimikunnalle pyydetään toimittamaan 9.10.2015 mennessä. 
Kari Lahti kari.lahti(at)pp.phnet.fi 
Olli-Pekka Lintula olli-pekka.lintula(at)kolumbus.fi 
  

 RINGETTERIPARI 2016 KISAKALLIOSSA - ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ 
Tutustumisjakso: 18.–20.12.2015 
Leirijakso: 11.–17.7.2016 
Konfirmaatio: 17.7.2016 
 
Ringetteriparin ohjelmassa on tutustumisjaksolla sekä pelikauden mukaisia peliharjoitteita että henkilökoh-
taisia taitoja renkaan hallinnasta terän sulavaan käyttöön luistelutekniikassa sekä rippikoulutehtäviä. 
Kesäjaksolla keskitytään myös jään ulkopuolella tapahtuvaan ringeten pelaajan monipuoliseen fyysiseen 
harjoitteluun sekä taitopuoleen. Jäällä käydään monipuolisesti henkilökohtaisia pelitaitoja unohtamatta 
tehokkaita kamppailuja. Rippikoulutuntien, ryhmätöiden ja iltatapahtumien lisäksi leirillä on 1-2 lajit-
reeniä/päivä.  Viimeisenä leiripäivänä pidetään konfirmaatio Lohjan lähettyvillä olevassa kirkossa. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä  
http://www.kisakallio.fi/valmennus/urheilu_ja_valmennusleirit/ringetteripari2016.html  
 

mailto:merja.markkanen@skrl.fi
http://www.kisakallio.fi/valmennus/urheilu_ja_valmennusleirit/ringetteripari2016.html
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 HYÖDYNNÄ LAJINLEVITYSTUKIA 
 
Seurat voivat saada liitolta tukea koulutapahtumiin, kaveripäiviin sekä ringettekoulun markkinointiin. 
Tavoitteena on, että saamme lajiin ja seuroihin vieläkin enemmän harrastajia ja uusia joukkueita 
sekä uusia seuroja mukaan, jotta kilpailutoiminta olisi entistä mielekkäämpää. 
LAJINLEVITYSTUET 2015-2016 löytyy seurapostin liitteenä 
 

 RINGETEN MM-KISAT 
 
Seurojen lipunmyyntikampanjalle on päätetty antaa lisäaikaa, jotta Ringette Festivaliin osallistuvilla jouk-
kueilla on otteluohjelmien varmistumisen jälkeen vielä mahdollisuus hankkia lippunsa seurakampanjan 
kautta. Seuralippuja on nyt mahdollisuus myydä 30.10.2015 asti. 
 
Lue lisää seurakampanjasta > 
 
Ringeten MM-kisat 2016 pelataan Helsingin jäähallissa 27.12.2015–4.1.2016. Sinulla on nyt ainut-
laatuinen tilaisuus päästä tekemään näistä kisoista kaikkien aikojen ringeten MM-tapahtuma osallistu-
malla kisajärjestelyihin vapaaehtoisena! 
 
Meillä on suuri tarve kortillisista järjestyksenvalvojista! Organisaatioon etsitään vapaaehtoisia erilaisiin 
ottelu- ja tapahtumatoteutuksen tehtäviin. Tutustu avoinna oleviin vaihtoehtoihin ja jätä hakemuksesi, niin 
saatat olla niiden onnekkaiden joukossa, jotka pääsevät rakentamaan tulevista MM-kisoista huippuringeten 
kaikkien aikojen näköalapaikan. 
 
Kisoihin on ilmoittautunut historian suurin määrä joukkueita eri maista, joten luvassa on todella kan-
sainvälisen urheilutapahtuman tunnelmaa.  
 
Tutustu tarkemmin alla oleviin vapaaehtoistehtäviin ja jätä hakemuksesi http://wrc-2016.event-
bank.net/public/recruitform/view/1 
 
wrc2016.fi  
Twitter @2016wrc 
Facebook facebook.com/wrc2016 
Instagram  instagram/2016wrc 
#ringette #rinquette #wrc2016 #2016wrc #helsinki #fastestsportonice 
 
 

 RINGETTEVIIKKO 23. - 31.1.2016 – aloita tapahtumien suunnittelu 
Valtakunnallista Ringetteviikkoa vietetään nyt jo viidettä kertaa peräkkäin 23. - 31.1.2016.  
 
Ringetteviikon aikana seurat, joukkueet ja ringetteihmiset sekä järjestävät paikallisia ringeten kokeilu- ja 
esittelytapahtumia että kertovat ringetestä mahdollisimman paljon lapsille ja aikuisille.  
Tavoitteena on saada seuroihin lisää harrastajia ja ringetelle paikallista ja valtakunnallista näkyvyyttä. 
Toivottavasti innostuit ja kannat kortesi kekoon ringeten tunnettuuden lisäämiseksi. 
 Arvostetaan omaa lajiamme ja ollaan ylpeitä siitä! 
 

 PALAUTA PELISÄÄNNÖT 1.10. MENNESSÄ 
 

Urheilun pelisäännöistä sovitaan yhdessä valmentajien, vanhempien ja lasten kesken. 
 
Pelisäännöt on palautettava sähköisesti 1.10. mennessä. 

http://www.wrc2015.fi/fi/Liput.html
http://wrc-2016.event-bank.net/public/recruitform/view/1
http://wrc-2016.event-bank.net/public/recruitform/view/1
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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, yhdessä oloa, kaveruut-
ta 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 osal-
listumiselle. 
Täältä löydöt palautusohjeet: 
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html 
 

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Pelis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html

