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_______________________________________________________________________________________ 
 

 SINISTÄ VETOVOIMAA - 
KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019, ANNA PALAUTETTA! 
 
Kaukalopallon ja ringeten valinnat vuosille 2015 -2019 työ on saatu valmiiksi jäsenistön kommentoita-
vaksi. Valintoja on työstetty viime syksystä lähtien. Siitä vastuussa on ollut strategiatyöryhmä, mutta 
matkan varrella ajatuksia ja näkemyksiä on kerätty myös ringeten ja kaukalopallon avainryhmiltä ja -
henkilöiltä sekä alueilta.  
 
Nyt jokaisella ringette- ja kaukalopalloihmisellä, siis sinulla on mahdollisuus antaa siitä vielä palau-
tetta. Kommenttien perusteella tehdään valintoihin vielä viimeiset tarvittavat muutokset ennen liiton 
kevätkokousta, jossa se esitetään hyväksyttäväksi. 
 
Anna palaute sähköpostilla viimeistään 6.4. mennessä merja.markkanen@skrl.fi. 
Aineisto seurapostin liitteinä. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 KESÄLEIREILLE 2014 ILMOITTAUTUMINEN KÄYNISSÄ 

Suosituille kesäleireille osallistuu joka kesä 8-18 -vuotiaita ringettepelaajia eri puolilta Suomea eri rin-
getteseuroista. Kesäleirien ohjelmassa on jää- ja oheisharjoittelun lisäksi myös paljon muuta monipuo-
lista liikuntaa ja iltaohjelmaa. 

Leirit pidetään loistavissa urheilullisissa puitteissa Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla. Leirin 
hintaan kuuluu majoitus, ruuat (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala), ohjaukset ja tilat. 
 
Taitoleirit 1 ja 3 
 * voit valita sinulle ajallisesti sopivan leirin kahdesta eripituisesta vaihtoehdosta (3pv tai 4pv) 
 * leirillä harjoitellaan ringeten henkilökohtaisia lajitaitoja 
 * hauskaa iltaohjelmaa ja monipuolista liikuntaa 

Maalivahtien taitoleiri 
 * tarkoitettu niille C- ja B-juniori-ikäisille maalivahdeille, joilla on tavoitteena parantaa omaa 
    lajiosaamistaan 
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 * loistava mahdollisuus myös U17 aluejoukkueiden ja nuorten maajoukkueiden ryhmiin pyrkiville  
    maalivahdeille uuden kauden alkaessa 
 * kolmen päivän teholeiri sisältää kuusi jääharjoitusta ja lajia tukevia oheisharjoituksia 
 * ohjaajina maajoukkuepelaajia 

  
Taitoleiri 2 
 * tarkoitettu niille C- ja B-juniori-ikäisille pelaajille, joilla on tavoitteena parantaa omaa  
    lajiosaamistaan 
 * loistava mahdollisuus myös U17 aluejoukkueiden ja nuorten maajoukkueiden ryhmiin pyrkiville 
    pelaajille uuden kauden alkaessa 
 * leirin pääteemana on henkilökohtaisten lajitekniikoiden kehittäminen muun muassa jääharjoittelun, 
    videoinnin ja oheisharjoittelun avulla 
 * kolmen päivän teholeiri sisältää kuusi jääharjoitusta ja lajia tukevia oheisharjoituksia 
 * ohjaajina maajoukkuepelaajia 

  
Peli- ja taitoleiri 
 * leirillä on paljon pelaamista 
 * leirillä harjoitellaan ringeten henkilökohtaisia lajitaitoja 
 * hauskaa iltaohjelmaa ja monipuolista liikuntaa 

       

 

 

 

 

 

  
Ilmoittautumiset sähköisesti:  
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Ringetteleirit.html  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 EHDOTA VUODEN PALKITTAVIA – PALKINTOGAALA 25. - 26.4. VIKING GRACE 
 
Liitto palkitsee vuosittain ansioituneita ringettehenkilöitä ja -tahoja. Kaikilla lajia seuraavilla on mah-
dollisuus ehdottaa palkittavia sähköpostilla 27.3.2015 mennessä osoitteeseen paivi.reiman(at)skrl.fi. 
Ehdotuksessa tulee olla lyhyt perustelu ehdotetusta tahosta.  

Päätöksen palkittavista tekee lajiryhmä. Palkinnot luovutetaan kevätristeilyllä 25. - 26.4.2015. Laiva läh-
tee Turun Linnasatamasta 25.4. klo 20.55 ja palaa 26.4. klo 19.50. Palkittaville risteily on maksuton. 

Kaudella 2014-2015 on päätetty valita seuraavat kategoriat (esimerkkejä perusteluista): 

Vuoden ringetteseura 

 esimerkillistä seuratoimintaa ringeten ominaispiirteet huomioiden 

 seuran toiminnassa huomioidaan myös kasvatukselliset ja yhteiskunnallisesti tärkeät asiat  

Leiri Aika ja paikka Hinta 

Taitoleiri 1 
 2001 - 2006 syntyneet 

11. - 14.6.2015 
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 

315€ 

Maalivahtien taitoleiri 
 1996 - 2001 syntyneet 

27. - 29.7.2015 
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 

245€ 

Taitoleiri 2 
 1996 - 2001 syntyneet 

27. - 29.7.2015 
 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 

245€ 

Taitoleiri 3 
 2001 - 2006 syntyneet 

1. - 3.8.2015 
 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 

225€ 

Peli- ja taitoleiri 
 2000 - 2005 syntyneet 

5. - 8.8.2015 
 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 

320€ 
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(esim. terveet elämän tavat, ympäristöasiat, yleinen käyttäytyminen) 

 laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt seura 

  
Vuoden ringettekoulu 

 toiminta on iloista ja ilmapiiri kannustavaa 

 Ringettekoulussa opitaan leikkimällä 

 ohjaajia on riittävä määrä ja ohjaajat ovat koulutettuja 

 arvokkaasta toiminnastaan rohkeasti ja ylpeästi viestivä ringettekoulu 

  
Action*Fun*Sport 

 henkilö, joukkue, seura, tapahtuma 

 positiivinen ringetteteko 

  
Vuoden ringettemedia 

 kirjoittaa ja toimittaa säännöllisesti ringettejuttuja 

 ringeten näkyvyys ao. mediassa hyvä 

 toimittajan asiatuntemus lajista 

 
Vuoden nuori ringettehenkilö  

 alle 20-vuotias 

 ringeten parissa valmentajana, erotuomarina, ohjaajana tms. toimiva nuori henkilö 

 peliansioista palkitaan muilla palkinnoilla 
  

Vuoden ringeten juniorivalmentaja  

 G-C -ikäluokkien valmentaja 

 innostava ja osaava 

 pohjan rakentaja pelaajan tulevaisuudelle  

 esimerkki koko lajille  
_______________________________________________________________________________________ 

 
 ANSIOMERKIT 

 
Lähetä ansiomerkkihakemukset viimeistään 27.3. mennessä salla.makela(at)skrl.fi. Hakemukset käsi-
tellään liittohallituksen kokouksessa. 
 
Ansiomerkki ja muistoplaketti 5 v (nykyinen pronssinen, jossa seuratyö riittää) 
Ansiomerkki hopeisin lehvin ja muistoplaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on jatkuvasti ansioi-
tuneesti työskennellyt ringeten hyväksi seuratoiminnan puitteissa ja vähintään 10 vuoden ajan. 
Ansiomerkki kultaisin lehvin ja muistoplaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on jatkuvasti ansioi-
tuneesti työskennellyt ringeten hyväksi seuratoiminnan puitteissa ja vähintään 15 vuoden ajan. 
Hopeinen ansiomerkki ja muistoplaketti (toiminut ansiokkaasti Suomen Ringetteliiton hyväksi – nykyi-
nen hopea) 
Kultainen ansiomerkki ja muistoplaketti (toiminut ansiokkaasti Suomen Ringetteliiton hyväksi – nykyi-
nen kultainen) 

_______________________________________________________________________________________ 
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 KEVÄTKOKOUSKUTSU 25.4. HOLIDAY INN, TURKU 

 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokous pidetään Hotelli Holiday Inn:ssä, Eerikinkatu 
30, Turku lauantaina 25.4.2015. Kokous alkaa kello 14.00. 

  

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) äänten-

laskijaa  
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat  
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
5. Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös 

sekä tilintarkastajien lausunto  
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta  
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle  
8. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden tarkennettu budjetti käytettäväksi talousseurannan pohjana  
9. Valitaan liiton kurinpitoryhmät lajeille, käyttämään liiton jäseniin ja näiden jäseniin, erotuomareihin 

sekä toimihenkilöihin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä. Kurinpitoryhmä aloittaa toimintansa 
1.6 alkaen  

10. Käsitellään ehdotus Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n sääntömuutoksista 
11. Käsitellään ehdotus kaukalopallon ja ringeten valinnoiksi vuosille 2015-2019 
12. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat  
13. Kokouksen päättäminen 

  
Tervetuloa! 

  
Olli Lehtonen 
Puheenjohtaja 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 

  
Ilmoittautumiset 3.4. mennessä salla.makela(at)skrl.fi 
Valtakirjat kerätään ennen kokouksen alkua. 
Kokousaineisto http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Vuosikokoukset.html  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 SEURASEMINAARI 25. - 26.4. 
Seminaari alkaa klo 10.00 Holiday Inn Turku. Seminaari jatkuu Viking Gracella. Seuraseminaariin voit 
osallistua 1 tai 2 päivää. 
 
Teemat: 

 Tulevaisuuden seura 2.0. 
 Kaukalopallon ja ringeten valinnat 2015- 2019 - yhdessä eteenpäin 
 Urheilutoimittajan ohjeita tiedotteisiin 
 WRC2016 
 Ajankohtaista 

 
Ilmoittaudu mukaan 3.4.2015 mennessä salla.makela(at)skrl.fi  
 
Hinnat: 

 Seuraseminaari - vain Holiday Inn - Hinta 25 € / hlö 
 

http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Vuosikokoukset.html
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 Seuraseminaari ja palkintogaala - Holiday Inn ja Viking Grace 
Laiva lähtee Turun Linnasatamasta 25.4. klo 20.55 ja palaa 26.4. klo 19.50 
Hinta 100 € / hlö - hyttipaikka S4/I4 , aamiainen, 2 x buffet 
Hinta 120 € / hlö - hyttipaikka SD2, aamiainen, 2 x buffet 
Hinta 40 € / hlö -  hyttipaikka S4/I4, aamiainen 

 
Seminaariaineisto: http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Vuosikokoukset/Seuraseminaari.html  

_______________________________________________________________________________________ 
  

 RITU-RAHASTO 
 

Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisia ringeten pelaajia harrastuksen jatkamisessa avustamalla 
valmennus-, leiri- ja varustekustannuksissa. 

Rahastosta voidaan myös jakaa tukea merkittävien ringetteä edistävien toimenpiteiden ja saavutusten 
edelleen kehittämiseen. 

Rahastosta myönnettävien apurahojen jaosta päättää Kaukalopallo- ja Ringetteliiton liittohallitus. Va-
paamuotoiset hakemukset vuoden 2015 avustuksiin osoitetaan Kaukalopallo- ja Ringetteliiton pu-
heenjohtajalle ollipekka.lehtonen(at)gmail.com huhtikuun loppuun mennessä. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 RINGETEN II – TASON VALMENTAJAKOULUTUS 

 
Ringeten II- tason valmentajakoulutus järjestetään taas. Koulutus alkaa toukokuussa. II-tason viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 12.4.2015 Lue lisää : http://ringette.skrl.fi/fi/Valmentajakoulutus.html 
 
Lisätietoja valmentajakoulutuksista: Matti Virtanen 040-740 5750 tai matti.virtanen@skrl.fi  
ja liiton sivuilta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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 RINGETTE-TV 
 

Ringette TV:n kevään lähetysajat, http://ringette.skrl.fi/fi/Ringette-TV.html  
 
- Naisten SM-sarjan pronssiottelu 21.3. 
- C-SM välierät - finaalit 5.4. 
- Naisten SM-sarjan 2, 3, (4,5) finaalipelit 22.3., 25.3. (28.3., 29.3.) 
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