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 ICE CARDIT KAUDELLA 2016-2017 

Uusi Ice Card –kausi on alkanut 1.7.2016. Uuden Ice Cardin on voinut hankkia viikosta 24 
alkaen. 
 
Huomaattehan, että kauden vaihtuessa varsinkin elokuun tapahtumien osalta tulee varmistaa 
Ice Cardin hankkiminen ajoissa. Nykyisten vakuutusten voimassaolo päättyy 30.6. ja heinäkuu 
toimii siirtymäkautena siten, että heinäkuun aikana ostettu Ice Card on voimassa takautuvasti 
1.7. alkaen, mutta elokuussa ostettu on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. 
 
OP Pohjolan Sporttiturvan sisältävät vakuutukselliset Ice Cardit on esitetty alla olevassa 
taulukossa: 
 

Vakuutukselline
n Ice Card 

A Ice 
Card 

BC Ice 
Card 

D Ice 
Card 

DEFG Ice 
Card 

H Ice 
Card 

Turnau
s Ice 
Card 

LK Ice 
Card 

Erotuoma-
ri Ice Card 

TO Ice Card 

Vakuutuksellinen 
Ice Card maksu 
yhteensä 
(suluissa 
vakuutuksen 
osuus) 

296€ 
(242€) 

136€ 
(82€) 

88€ 
(34€) 

88€ 
(34€) 

104€ 
(50€) 

44€ 
(20€) 

25€ 
(10€) 

61€ 
(25€) 

45€ 
(sis. Tupla-
turva 
vakuutuk-
sen) 

 

Vakuutukseton Ice Card eli pelkkä kilpailulupa oman vakuutuksen omaaville henkilöille maksaa 
54€ (pl. Vakuutukseton Turnaus Ice Card yksittäisiin harrasteturnauksiin/-tapahtumiin 
osallistuville 24€, vakuutukseton LK Ice Card luistelukoululaisille 15 € ja vakuutukseton 
Erotuomari 36€). 
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Kertauksen vuoksi jo kaudelle 15-16 tulleet muutokset: 
- alle 12-vuotiaat voivat hankkia vakuutuksen minkä vain lajiliiton kautta ja sama vakuutus 

on voimassa myös muissa lajeissa (yhteen lajiin ostetaan siis vakuutuksellinen kilpailulupa, 
loppuihin vakuutukseton ja omaksi vakuutukseksi kerrotaan tuon vakuutuksellisen 
kilpailuluvan vakuutustiedot) 

- yli 12-vuotiaille omavastuu 100€, alle 12-vuotiailla ei omavastuuta (tästä syystä uusi Ice 
Card –kategoria ”D” sekä LK jaettu kahteen) 

- Turnaus Ice Card yksittäisiin harrasteturnauksiin tai –tapahtumiin osallistuville. Turnaus Ice 
Card on voimassa 7 vrk maksuhetkestä. 

- Erotuomari Ice Card mahdollista hankkia vakuutuksettomana 
- Tapaturman ja voimanponnistuksen käsitteet poistettu vakuutusehdoista -> ei tarvita enää 

ulkoista tekijää vamman syntymiseen 
- Hoitokorvaus noussut kaikilla 8 500 eurosta 15 000 euroon 
 
Ice Cardin hankita tapahtuu ringeten nettisivujen kautta osoitteessa: 
http://ringette.skrl.fi/fi/Ice+card.html  
 

 

 LIITON ALAISET SARJAT, TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT 

3.-4.9.2016  U17 Aluejoukkueleiri, Kisakallio 

9.- 11.9.2016  Naisten ja nuorten maajoukkueleirit, Kisakallio 

17.9.2016 CSarja alkaa 
1.10.2016 SM-sarja, Ykkössarja ja BSM-sarja alkavat 
29.10.2016  Seuraseminaari, Kisakallion Urheiluopisto 
29.10.2016 Tie Huipulle seminaari, Kisakallion Urheiluopisto 
29.10.2016 Liiton syyskokous, Kisakallion Urheiluopisto 
25. - 27.11.2016  Naisten ja nuorten maajoukkue- sekä U17 aluejoukkueleirit  
28. - 29.1.2017  Tie Huipulle –tapahtuma 
28.1. - 5.2.2017  Ringetteviikko 

25.2.2017  SM-runkosarja ja Ykkössarja päättyy 
4.3.2017   BSM päättyy  
4. - 26.3.2017  Ykkössarjan välierät ja finaalit 
4.3. - 26.3.2017  SM-välierät ja finaalit 
11. - 18./26.3.2017  BSM (SM ja Ykkönen) välierät ja finaalit 
30.3. - 2.4.2017  C-SM-turnaus 
 
C-SM-turnaukselle haetaan edelleen järjestäjää. Hakuaikaa on jatkettu 15.9.2016 asti! 
Hakulomake liitteenä.  
 
Lisätiedot: Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@skrl.fi, p. 040 708 3088  
 

 

 

  

http://ringette.skrl.fi/fi/Ice+card.html
mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
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 SEUROJEN JÄRJESTÄMÄT TURNAUKSET 

 
10.9.2016 Nurmijärvi Seven Ringettes, Lady-turnaus  
10.9.2016 Helsinki Ringette F- ja E-turnaus  
24.9.2016 LuKi-82, E-junioreiden turnaus  
24.9.2016 Nurmijärvi Seven Ringettes, E-turnaus  
25.9.2016 Shakers Ringette, D-turnaus  
3.12.2016 EKS, Lady- ja N-turnaus  
6.12.2016 EKS, G- ja F-turnaus  
30.-31.12.2016 Helsinki Ringette, Winter Cup C-ikäisille  
6.1.2017  Haukat, Lady-turnaus  
6.1.2017  Nurmijärvi Seven Ringettes, D-turnaus  
26.-27.3.2017 Rauman Lukko, Kevätturnaus  
22.4.2017 EKS, Old Stars -harrasteturnaus  

 

 
 

 ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 

28.8.2016  Etelä-Suomen seuraseminaari, Scandic Järvenpää klo 9.00 
3.9.2016  Häme-Pohjanmaan seuraseminaari, ABC Lahdesjärvi klo 10.30 - 14.30 
4.9.2016  Lounais-Suomen seuraseminaari, Raision kaupungintalo klo 14.00 
11.9.2016  Lounais-Suomen F-sarjaseminaari 
 
Lisätietoja: Alueiden puheenjohtajilta 
 

 
 

 TILAA SEURALLESI RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS 

Selvitä seurasi tarve Ringettekoulunne ohjaajien kouluttamistarpeesta. Liitto tarjoaa seuroille 
ringettekoulun ohjaajakoulutusta seuran omassa hallissa ja sen läheisyydessä sijaitsevassa 
luentotilassa. Seura voi tilata koulutuksen pelkästään omalle seuralle tai sitten kutsua 
osallistujia myös muista lähiseuroista.  
 
Koulutus kestää 7h ja maksaa seuralle 350€. Hinta sisältää kouluttajan ja materiaalit. Seura 
huolehtii itse jää- ja luentotila maksuista. Koulutuksen voi toteuttaa yhtenä päivänä tai jakaa 
kahdelle päivälle. 
 
Koulutuksen sisältö: 
* Ohjaajan rooli 
* Lapsi ohjattavana 
* Ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti 
* Luistelutaidon opettaminen ringettekouluikäisille 
* Leikkien hyödyntäminen opetuksessa 
 

http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Alueet.html
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Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun ohjaajaoppaan ja tuntimallit.  
Koulutuksen voi tilata Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitosta Markkasen Merjalta, 
etunimi.sukunimi@skrl.fi  
 

 

 RINGETTEKOULUMAINOKSET 

Tulevalla kaudella on taas hyvä mainostaa ja markkinoida ringettekoulua omalla 
paikkakunnalla.  
 
Olemme tehneet mainostamisen helpottamiseksi valmiin A4 kokoisen 
ringettekoulumainospohjan seurojen käyttöön. Mainokseen seura voi suunnitella haluamansa 
tekstin. Lisäksi mainokseen tulee seuran oma logo sekä ringettekoulun yhteystiedot.  
 
Pohja on kaikille seuroille sama. Liitto taittaa ja painaa mainoksen seuralle valmiiksi. Tilaa 
mainos liitosta (Merja Markkaselta) heti, kun tiedät ringettekoulun jääajan ja yhteystiedot. 
Ilmoita meille myös määrä, kuinka paljon mainosta tarvitset (100-2000kpl). Mainoksen taiton 
ja painatuksen maksaa liitto. Mainoksien postikulut painosta seuralle maksaa seura. 
 
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. 
 
Lisätietoja Merja Markkanen, etunimi.sukunimi@skrl.fi  
 

 
 

 HAEMME VIESTINNÄN HARJOITTELIJAA 

Opiskelija, oletko vailla harjoittelupaikkaa? Haemme harjoittelijoita Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliittoon ajalle 1.10. – 30.4. Tehtäviin kuuluvat viestintätehtävät, koulutusten ja 
tapahtumien järjestelytehtävät, sekä muita avustavia hallinto- ja viestintätehtäviä. 
  
Tehtävien suorittaminen vaatii hyvää MS Office ohjelmien hallintaa, sosiaalisen median 
tuntemista, nopeaa uusien järjestelmien ja tehtävien omaksumiskykyä sekä joustavuutta 
erilaisten tehtävien hoitamiseen. Laji tai seuramaailman tuntemus ei ole välttämätöntä, mutta 
se katsotaan eduksi tehtävään valittaessa. Toimipiste on liiton toimistolla Helsingissä ja 
etätyöpäivät ovat mahdollisia.  
 
Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Salla Mäkelä.  
Lähetä hakemuksesi 15.9.2016 klo 16:00 mennessä sähköpostilla: etunimi.sukunimi@skrl.fi 

 

 
 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
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  RINGETTEVIIKKO 28.1 - 5.2.2017 – aloita tapahtumien suunnittelu 

Valtakunnallista Ringetteviikkoa vietetään jo kuudetta kertaa peräkkäin 28.1. - 5.2.2017.  
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. 

Kanna 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. 
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, 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 
 
Pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten G-C -
juniorijoukkueessa. Pelisääntökeskustelujen pitäminen ja niiden palauttaminen on ehto 
aluesarjaan osallistumiselle. 
 
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
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 SEUROJEN SOME-PÄIVITYKSET 
 

Sosiaalinen media on yksi tämän päivän tärkeimmistä markkinointi- ja myyntikanavista. 
Olemalla aktiivinen oman joukkueen ja seuran tapahtumista ja urheilijakuulumisista, autat 
yhteistyökumppaneita saamaan lisää myyntiä ja näkyvyyttä. Samalla mahdollistat jäsenmäärän 
kasvun.  
 
Nuorten ryhmät ovat avainasemassa sosiaalisen media päivityksissä. Muistathan antaa 
heillekin mahdollisuuden osallistua tähän seuran yhteiseen kanavaan. Suosituimpia sosiaalisen 
media kanavia ovat Facebook, Instagram ja Snapchat. Twitter-tili on käytössä myös muutamilla 
seuroilla ja joukkueilla. 
 
Kun päivitätte sosiaalisen media kanavia niin suositeltavaa on tägätä oma seura / joukkue / 
liitto / laji (esim. @ringettefinland #ringette #ringettekoulu #luistelukoulu #harrastus 
#fastestsportonice #Espoo #SMsarja @eks #tytöille #naisille #jääpeli #icesport #joukkuepeli ) 

 

 
 

 MM2016 -KISAKIRJA ON ILMESTYNYT 

Tilaa itsellesi tai kaverillesi lahjaksi MM2016 -kisakirja. Kirjaan on kerätty sitaatteja ja valokuvia 
kisojen aikana pelaajista, valmentajista, vapaaehtoisista ja katsojista. Kirja tilataan Ifolorin 
kautta. Jokaisesta ostetusta kirjasta 2,50 € siirretään ringeten vähävaraisten RITU-rahastoon.  
Tilauslinkki: http://www.ifolor.fi/ringette Koodi: RIN2016  
 
Hinta 27,15 € + postikulut. 
 

 
 

 

http://www.ifolor.fi/ringette
http://order.ifolor.fi/reorder/osr/Overview/4734100/FI?sid=oucl5jdcuaq11lnq3ybyvnhb&UserOrderId=Rmg0Tks2aXFLZUxLMGdreVdHdTczT2xCZEdlbEVtNm9KNmVlWllHTSt2QT0=
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 LIITTO JA YKKÖS-URHEILU YHTEISTYÖHÖN 

 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto on tehnyt merkittävän varustesopimuksen Ykkös-
Urheilun kanssa. Markkinointi- ja varusteyhteistyö kattaa vuoteen 2021 asti ja tähän sisältyy 
kolmet arvokisat. Juha Leino on toiminut pitkään kaupan alalla urheiluvälineiden parissa ja 
hänellä on ollut vuosia ringetteseuroja asiakkaanaan. 
 
Ykkös-Urheilu tarjoaa laajan valikoiman varusteita ringetteseuroille sekä mikä merkittävintä 
tyttöjen ja naisten mitoituksella coverhousuja. ”Meillä on ollut vuosia haasteita löytää tyttöjen 
ja naisten mallia ringeten pelaajille, koska suuri osa rullakiekkomallistoista on suunniteltu 
miehille. Tämän sopimuksen kautta pystymme palvelemaan paremmin seurojamme”, toteaa 
liiton toiminnanjohtaja Salla Mäkelä. 
 
Juha Leino ja Ykkös-Urheilu haluavat tukea naisurheilua ja mahdollistaa ringetenpelaajille 
räätälöityjä tuotteita. Ykkös-Urheilulla on pitkä kokemus ringette varusteiden myynnistä. 
Ringette on ollut vahvasti mukana liikkeen valikoimissa jo vuodesta 1985 alkaen. 
“Liikkeessämme oli 1990 luvulla myös töissä silloinen ringeten maailmanmestari ja hänen 
kauttaan laji tuli meille kaikille hyvin tutuksi”, Juha Leino kertoo. Ringette on kasvava laji ja 
varusteista on joka vuosi ollut kova pula. “Nyt me otamme haasteen vastaan ja pyrimme 
parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan ringettepelaajia heidän varuste- ja mailatarpeissa. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevat joukkueet voivat myös halutessaan sopia meidän 
kanssa poikkeavista aukioloajoista, kun poikkeavat pelireissuille tännepäin” jatkaa Juha Leino. 
 
http://www.ykkos-urheilu.fi/  
 

 

http://www.ykkos-urheilu.fi/

