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 LIITON UUSI HALLITUS 

Liiton syyskokous pidettiin 29.10.2016 Kisakallion Urheiluopistolla, Lohjalla. Mukana oli 30 
kokousedustajaa ja 19 äänivaltaista liiton jäsenyhdistystä. Ari Huttunen valittiin yksimielisesti 
jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Liittohallituksessa erovuorossa 
olivat Jussi Voutilainen ja Minna Lallukka. Heidän tilalleen valittiin Kirsi Niinioja Nurmijärveltä ja 
Hannu Sjögren Espoosta. Liittohallituksessa jatkavat Antero Kivelä, Ari Kurttila ja Jari Hellman. Uusi 
liittohallitus aloittaa kautensa 1.1.2017. 

 
 VIELÄ EHTII HAKEA SEURATUKEA 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun 
seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla 
innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää 
lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua 
ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.  
 
Vinkkejä hakuun 
http://ringette.skrl.fi/File/Seuratoiminta/Seuratuki_ohje_2017_hakuun.pdf?419778 
 
Seuratuen hakuohjeet ja -kriteerit löytyvät ministeriön nettisivuilta 
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_ke
hittamiseen.html?lang=fi sekä Seuraverkon sivuilla www.seuraverkko.fi.  
 
Seuratukea jaetaan noin 4 miljoonaa euroa. Pienin haettava summa 2.500 € ja suurin haettava 
summa 15.000 euroa. 
 
Haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15.  
Lisätietoja Merja Markkanen, Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto 
 
 

 KILPAILUSÄÄNNÖT 2017-2018 
 
Ensi kauden kilpailusääntöjä muokataan parhaillaan. Kilpailutyöryhmän alainen 
Kilpailusääntötyöryhmä työstää niitä mm. tulleiden sääntömuutosesitysten pohjalta. 
Kilpailusääntökirja 2017-2018 lähetetään jäsenyhdistyksille kommentoitavaksi 8.1.2017. Kommentit 
tulee toimittaa 23.1. mennessä. Ringeten lajiryhmä päättää säännöistä 6.2. 
 
Lue asiasta tarkemmin 
http://ringette.skrl.fi/fi/nw/12442/s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6muutosesitykset+kaudelle+2017-
2018.html  
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 VALMISTAUDU RINGETTEVIIKKOON 28.1. - 5.2.2017  

 
Kaveripäivä - koulutapahtuma - kouluturnaus - ringeten kokeilutapahtuma - piporingetteä - 
ulkojäärieha … 
 
Lapsille – perheille – aikuisille naisille … 

Markkinoidaan ja puhutaan ringetestä ylpeästi koko Suomessa yhtä aikaa!  

Pidetään ringettelippua korkealla! 

Aikaisemmat Ringetteviikot ovat onnistuneet hienosti. Kiitos siitä kuuluu ringetteseuroille, jotka 
ovat järjestäneet lukuisia ringeten markkinointitapahtumia ympäri Suomen. 
 
Ringetteviikon tavoitteet: 
* Markkinoida ylpeästi ringetteä ja järjestää ringeten kokeilutapahtumia 
* Saada seuraan lisää harrastajia (ihan uusia ja entisiä pelaajia takaisin) 
* Järjestää seuran omalle väelle ohjelmaa 
* Saada paikallisnäkyvyyttä omalla paikkakunnalla (esim. paikallislehti) 
* "Tunnustaa väriä" Valtakunnallinen pelipaitapäivä ti 31.1.2017 

Seurahengen kohottamista 

Ringetteviikolla kannattaa myös kasvattaa seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä järjestää ohjelmaa seuran 
omalle väelle ja entisille pelaajille. Kutsu seuran entiset pelaajat vaikka jäälle tai seuraamaan 
edustuksen ottelua. Kutsukaa edustuksen pelaajia junnujen harjoituksiin tai pitäkää yhteiset 
treenit. Kutsukaa pelaajien äidit jäälle pelaamaan. Järjestäkään MiniGames -turnaus koko seuralle. 

 
 TIE HUIPULLE 28.-29.1.2017 VANTAALLA 

 
Tie Huipulle tapahtuma kokoaa taas maamme ringettehuiput yhteen ja samaan paikkaan Vantaalle, 
Tikkurilan Trio Areenalle. U17 aluejoukkueturnaus päättää aluejoukkuekauden ja tänä vuonna 
turnauksessa on mukana myös vieraita Ruotsista. Ruotsin nuorten maajoukkue saapuu haastamaan 
meikäläiset U17 joukkueet. U17 aluejoukkueturnausta pelataan tapahtumassa lauantaina ja 
sunnuntaina. 
 
Naisten ja nuorten maajoukkueiden kisaprojektit käynnistyvät todenteolla ja kamppailu 
pelipaikoista kisajoukkueessa käy kuumana. Naisten maajoukkueen Sinivalkoinen ottelu pelataan 
lauantaina 28.1.2017 klo 18.15. Ottelu on näyttöpaikkana pelaajille tärkeä, sillä tapahtuma on 
viimeinen maajoukkuetapahtuma tällä kaudella.  Nuorten maajoukkueen Sinivalkoinen ottelu 
pelataan sunnuntaina 29.1.2017 klo 18.15 
 
Tapahtuman otteluohjelma löytyy tulospalvelusta. 
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 SHOW YOUR SKILLS -TAITOKISAT E- ja D-JUNIOREILLE 28.1.2017 VANTAALLA  

 
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ NYT 

Henkilökohtaisten ringettetaitojen opetteleminen on tärkeä osa ringettepelaajan ja -maalivahdin 
polulla. Liiton Show Your Skills -taitokisojen taitotestit ovat oiva tapa edistää ja seurata omien 
lajitaitojen kehittymistä mielekkäällä tavalla. Se antaa myös valmentajalle palautetta siitä, kuinka 
hyvin hän on osannut edistää taitojen harjoittelemista harjoituksissa. Kisat sopivat parhaiten E-
junioreille ja sitä vanhemmille.  
  
Järjestä seuran omat taitokilpailut 
Tavoitteena on, että jokainen ringetteseura järjestää myös seuran omat taitokisat, johon kaikki 
halukkaat seuran junioripelaajat ja -maalivahdit osallistuvat. Tapahtuman tulisi olla luonnollinen 
osa seurojen ja joukkueiden vuosikalenteria. Kisat ovat yksi kiva ja erilainen ringettetapahtuma 
pelaajille ja maalivahdille kauden aikana. Lisäksi se auttaa innokkaita pelaajia ja maalivahteja 
seuraamaan omaa lajitaitojen kehittymistä. 

Ohjeet taitokilpailun suorituspisteisiin löytyvät netistä 
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Taitokisat.html  

 
Ilmoittautuminen 28.1. tapahtumaan: Merja Markkanen, merja.markkanen@skrl.fi 
Lue lisää tapahtumasta: 
http://ringette.skrl.fi/File/Lapsetnuoret/ShowYourSkills_A4_2017_NETTI.pdf?505763  

 

 MINIGAMES 29.1.2017 C- JA B-JUNIOREILLE VANTAALLA 
 
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ NYT 
 
MiniGames on rento ja hauska harrasteturnaus C- ja B-ikäisille kaveriporukoille.  
 
Turnaukseen voi tulla pelaamaan, vaikka ei tällä kaudella pelaisi mukana missään joukkueessa 
kilpailutoiminnassa. Tapahtumaa varten voi lunastaa vakuutuksellisen tai vakuutuksettoman 
turnaus Ice cardin. 
 
Turnausjoukkueen ei tarvitse olla seurajoukkue vaan sen voi koota kenestä tahansa 1998-2002 -
syntyneistä tytöistä. Mukaan voi pyytää vaikka kavereita muiden lajien harrastajista.  
 
Turnaus pelataan pienpeleinä ja sillä on omat sääntönsä. 
Lue lisää tapahtumasta ja kerää porukka kasaan ja ilmoittaudu  
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/MiniGames.html 
 

 TAPAHTUMAKALENTERI 

9.-11.12.2016 I-tason valmentajakoulutus (3. jakso)  
28. - 29.1.2017  Tie Huipulle –tapahtuma 
28.1.2017 Show Your Skills -taitokisat 
29.1.2017 MiniGames 
28.1. - 5.2.2017  Ringetteviikko 
25.2.2017  SM-runkosarja ja Ykkössarja päättyy 

http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Taitokisat.html
mailto:merja.markkanen@skrl.fi
mailto:merja.markkanen@skrl.fi
http://ringette.skrl.fi/File/Lapsetnuoret/ShowYourSkills_A4_2017_NETTI.pdf?505763
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/MiniGames.html
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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, Järvenpää 
2.4.2017 Ringettekoulujen ja G-junioreiden päätösturnaus, E-S alue 
10.-13.6.2017 Taitoleiri1, Kisakallion urheiluopisto 
4.-6.8.2017 Taitoleiri2, Kisakallion urheiluopisto 

 
 

 SEUROJEN JÄRJESTÄMÄT TURNAUKSET 
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 
6.1.2017 EKS, E-turnaus 
6.1.2017 Ilves, E-turnaus 
6.1.2017 Shakers Ringette, G- ja F-turnaus 
1.4.2017 Hyvinkää Ringette, E- ja D-turnaus 
2.4.2017 Hyvinkää Ringette, Ringettekoulujen ja G:n päätösturnaus (E-S alue) 
8.4.2017 Lahti Ringette, E-turnaus 
26.-27.3.2017 Rauman Lukko, Kevätturnaus  
22.4.2017 EKS, Old Stars -harrasteturnaus  
 

 RINGETTE SHOP 
Ringetteshopin kautta on mahdollista tilata maalipressuja, taktiikkatauluja, harkkapäiväkirjoja sekä 
valmentajille harjoitusten suunnittelukirjoja. Jouluetu – 10 % on voimassa 1.1. - 31.12. aikana 
tilatuista tuotteista (ei koske renkaita).    
http://ringette.skrl.fi/fi/ws/3/pelaaminen+ja+valmennus.html  
  

 100 RINGETTETARINAA 
Suomi on ringeten huippumaa ja haluamme olla vahvasti mukana juhlimassa 100-vuotiasta 
Suomea. Juhlavuoden kunniaksi tavoitteenamme on kerätä 100 suomalaista ringettetarinaa. Onko 
yksi niistä sinun, ystäväsi, idolisi tai seurasi? Kerro tarinasi sanoin, kuvin tai videoin ja jaa se 
kanssamme. Voit voittaa ringettetuotteita!  

o Kerätään 100 tarinaa suomalaisesta ringetestä (voit osallistua niin monta kertaa kuin 
haluat). Toteutustapana on kuva, teksti ja video. 

o Tarinat esillä liiton viestintäkanavissa. 
o Tunnisteena toimivat #100ringettetarinaa @ringettefinland 
o Tarinasivusto aukeaa 1.1.2017 facebookissa. Muihin kanaviin voit lisätä tarinoita vapaasti 

1.1.2017 lähtien. 
 

 TOIMISTON AUKIOLO 

Toimisto on joulun aikaan suljettu 19.12.2016 - 1.1.2017. 

 

http://ringette.skrl.fi/fi/ws/3/pelaaminen+ja+valmennus.html

