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 ICE CARDIT KAUDELLA 2016-2017 

Uusi Ice Card –kausi alkaa 1.7.2016. Uuden Ice Cardin voi 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€). 
 
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, 
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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 

1.10.2016 SM-sarja, Ykkössarja ja BSM-sarja alkavat. CSarja tarkentuu 
myöhemmin. 

29.10.2016  Seuraseminaari, Tie Huipulle seminaari ja syyskokous, Kisakallio  
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 järjestäjää. Hakuaika päättyy 15.8.2016. Hakulomake liitteenä.  
Lisätiedot: Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@skrl.fi, p. 040 708 3088  
 

 

 ALUEIDEN SEURASEMINAARIT 

Ajankohdat: 
4.9.2016   Lounais-Suomen seuraseminaari, Raisio 
11.9.2016  Lounais-Suomen F-sarjaseminaari 
28.8.2016  Etelä-Suomen seuraseminaari 
 
Lisätietoja: Alueiden puheenjohtajilta 
 

 

http://ringette.skrl.fi/fi/Ice+card.html
mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
http://www.skrl.fi/fi/Hallinto/Alueet.html
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 TILAA SEURALLESI RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS SYKSYLLE 

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 
 
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun ohjaajaoppaan ja tuntimallit.  
Koulutuksen voi tilata Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitosta Markkasen Merjalta, 
etunimi.sukunimi@skrl.fi  
 

 

 HAEMME HARJOITTELIJAA JA SOME-PÄIVITTÄJÄÄ 

Harjoittelupaikka 

Opiskelija, oletko vailla harjoittelupaikkaa? Haemme harjoittelijoita Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliittoon ajalle 15.8. - 15.12. ja 15.1. – 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 15.6.2016 klo 16:00 mennessä sähköpostilla: salla.makela(at)skrl.fi 
  
*** 

Some-päivittäjä 

Hei sinä pelaaja tai ringettefani! Tarvitsemme apuasi sosiaalisen median päivittämisessä. 
Käytössämme on facebook, twitter ja instagram. Kerää pelikavereiltasi kuulumisia ja jaa ne 
kanssamme. Saat myös hyödyntää Flickr-kuvapankkiamme, kun kausi ei ole käynnissä. 
Tehtävä ei vaadi läsnäoloa liiton toimistolla. 

mailto:etunimi.sukunimi@skrl.fi
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Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Salla Mäkelä.  
Lähetä hakemuksesi 15.6.2016 klo 16:00 mennessä sähköpostilla: salla.makela(at)skrl.fi 
 

 
 

 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. 

 
 

 
 

 MAAJOUKKUEEN MASKOTTIKISA 

Maajoukkueemme virallinen tunnus on F-logo, jota käytetään maajoukkueiden pelipaidoissa 
ja muissa maajoukkuetuotteissa. Haemme nyt maajoukkueelle omaa maskottihahmoa, joka 
kuvastaisi lajiamme mahdollisimman hyvin. Toiveena on eläinhahmo, joka ei ole vielä 
muiden maajoukkueiden käytössä.   

Pyydämme ehdotuksia maajoukkueen maskottihahmoksi 30.6.2016 mennessä osoitteeseen 
salla.makela@skrl.fi  

 
 

  

http://www.ifolor.fi/ringette
mailto:salla.makela@skrl.fi
http://order.ifolor.fi/reorder/osr/Overview/4734100/FI?sid=oucl5jdcuaq11lnq3ybyvnhb&UserOrderId=Rmg0Tks2aXFLZUxLMGdreVdHdTczT2xCZEdlbEVtNm9KNmVlWllHTSt2QT0=
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 SEURAKOULUTUKSET ALKAVAT SYKSYLLÄ 2016 

Keväällä 2016 tekemämme kyselyn perusteella seurat toivovat alueellisia seurakoulutuksia. 
Olemme rakentamassa seuratoimijan koulutuspolkua jossa on mukana mm. huoltaja-, 
joukkueenjohtaja- ja seurajohtajakoulutus sekä Onnistunut Tapahtuma –koulutus. 
Koulutuksia tullaan järjestämään alueellisesti ensi syksystä lähtien. Koulutuksista tulemme 
tiedottamaan www-sivuillamme sekä seurojen puheenjohtajille ja seurojen yhteyshenkilöille 
lähetettävillä viesteillä.   

 
 

 TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2016 

Toimisto on suljettu heinäkuun. 
 
Toimiston väki toivottaa kaikille aurinkoista kesää! 
 
 


