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1) Pelaajan profiili tulee aktivoida Suomisport-palvelussa ennen siirron aloittamista 
Liiton lisenssihallintajärjestelmä on vaihtunut kesällä 2020. Jatkossa käytössämme on 

Olympiakomitean Suomisport-palvelu. 

HUOM! Jotta pelaajasiirto voidaan tehdä tulospalvelussa, tulee pelaajan löytyä Suomisport-

palvelusta ja hänellä tulee olla voimassa oleva Ice Card. Ennen siirron aloittamista pelaajan (tai 

hänen huoltajan*) tulee siis kirjautua Suomisport-palveluun ja aktivoida pelaajan profiili sekä 

hankkia Ice Card.  

Lyhyt ohje pelaajan kirjautumiseen: 

- avaa selaimeen www.suomisport.fi 

- valitse ”kirjaudu” 

- anna aktiivinen, käytössäsi oleva sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja klikkaa ”lähetä minulle 

kirjautumiskoodi” 

- aukeaa sivu ”olet sporttaamassa tuota pikaa”, anna sivulle sähköpostitse tai tekstiviestitse 

saamaasi nelinumeroinen kertakirjautumiskoodi ja klikkaa ”kirjaudu sisään” 

- anna ohjelman pyytämät henkilötietosi ja tallenna profiilisi. Mikäli sinulla oli jo aktiivinen tili 

Suomisport-palvelussa jonkin toisen lajin kautta, ohjelma näyttää sinulle omat tietosi ilman että 

joudut niitä täyttämään. Tällöin riittää tietojen tarkistaminen. 

- siirry ostoon ja hanki Ice Card entisen seurasi alle. 

Ohjevideo kirjautumiseen: https://www.youtube.com/watch?v=r4UScEULX10&feature=youtu.be 

* HUOM! Mikäli kirjautuja on huoltaja, tulee huoltajan ensin aktivoida oma profiilinsa ja tämän 

jälkeen lisätä itselleen huollettava eli tämä pelaaja, jolle halutaan pelaajasiirto tehdä. Huoltaja siis 

kirjautuu kuten edellä kerrottu ja kun oma profiili on valmis, hän valitsee ”lisää lapsi” ja täyttää kysytyt 

tiedot. Lopuksi tallennetaan lapsen tiedot. Mikäli lapselle ei kirjata omaa s.postiosoitetta, tulevat 

siirtoon liittyvät viestit huoltajan s.postiosoitteeseen. Lapselle EI SAA tehdä tiliä huoltajan tiedoilla! 

  

http://www.suomisport.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=r4UScEULX10&feature=youtu.be
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2) Uusi seura aloittaa siirron 
Kun on varmistuttu siitä, että pelaajalla on aktiivinen profiili Suomisport-palvelussa, uusi seura voi 

aloittaa pelaajasiirron.  

Uuden seuran edustaja kirjautuu seuran tunnuksella* tulospalveluun (https://ringette.torneopal.fi/ -> 

Kirjaudu) ja valitsee sitten vasemman reunan valikosta ”Pelaajasiirto” -kohdan.  

 

* Jos seuran tunnus on hukassa, seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö saa uuden 

tunnuksen lähettämällä s.postia osoitteeseen paivi.reiman@ringette.fi.  

* Samalla seuran tunnuksella ilmoitetaan seuran joukkueet sarjoihin, mutta tunnusta ei tule 

jakaa jokaiselle joukkueenjohtajalle. Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö hallinnoi 

tunnusta ja hänen tulee muistaa, että kaikki ko. tunnuksella tehdyt toimet katsotaan 

nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön tekemiksi. 

* Jos liitolla on epäilys siitä, että tunnusta on jaettu seurassa eteenpäin väärin perustein, 

liitolla on oikeus muuttaa seuran tunnusta siitä seuralle ilmoittamatta. 

  

https://ringette.torneopal.fi/
mailto:paivi.reiman@ringette.fi
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Klikkaa ”aloita uusi pelaajasiirto”.  
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Valitse siirron tyyppi (pelaajasiirto tai rajoitettu siirto), pelaajan vanha seura alasvetovalikosta ja lisää 

pelaajan nimi (etunimi sukunimi) tai sportti-ID (pelaajan ID lisenssinhallintajärjestelmässä) ja klikkaa 

”etsi pelaaja”. 

 

Etsi pelaaja -napin painamisen jälkeen ohjelma tuo näkyviin pelaajan nimen ja syntymävuoden. Mikäli 

nämä tiedot ovat oikein, klikkaa ”aloita siirto”. Mikäli ohjelma ilmoittaa että pelaajaa ei löydy, tarkista 

nimen oikeinkirjoitus ja muoto (Etunimi Sukunimi) tai yritä sportti-ID:llä. 

HUOM! Mikäli pelaajaa ei löydy Suomisport-palvelusta, ohjelma ilmoittaa tästä puutteesta (kts. kuva 

yläpuolella). Ohjeista pelaajaa aktivoimaan tunnuksensa tämän ohjeen kohdan 1 mukaisesti. 

HUOM! Jos valitsit rajoitetun siirron, siirron päättymispäivä tulee ilmoittaa sähköpostitse liittoon 

(paivi.reiman@ringette.fi). Mikäli mitään ei ilmoiteta, rajoitettu siirto kirjataan päättymään ko. 

kilpailukauden loppuun eli 30.4. 
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3) Pelaaja hyväksyy tai hylkää siirron 
Pelaaja saa Suomisportin (lisenssinhallintajärjestelmä) tiedoissa olevaan sähköpostiinsa tiedon 

aloitetusta siirrosta. Viestin lähettäjän nimi on TorneoPal ja lähettäjän osoite on noreply@torneopal.fi. 

Pelaaja hyväksyy tai hylkää aloitetun siirron sähköpostissa olevan linkin kautta. Ohjelma kuittaa 

pelaajan valinnan välittömästi. 

 

Pelaaja saa myös kaikista seuraavista tapahtumista tiedon sähköpostiinsa, mutta muita toimia 

pelaajalta ei enää vaadita. 

4) Vanha seura hyväksyy tai hylkää siirron 
Vanhan seuran edustaja saa sähköpostiinsa (tiedot tulospalvelusta) linkin, jonka kautta seura hyväksyy 

tai hylkää aloitetun pelaajasiirron. Viestin lähettäjän nimi on TorneoPal ja lähettäjän osoite on 

noreply@torneopal.fi.  

HUOM! Selaimeen tulee ensin avata tulospalvelu ja kirjautua seuran tunnuksella sisään. Tämän jälkeen 

s.postista voi klikata suoraan ko. linkkiä tai kopioida sen selaimen toiselle välilehdelle.  

Aukeavassa näkymässä valitse ”hyväksy siirto” tai ”hylkää siirto” ja klikkaa ”tallenna”.  

HUOM! Mikäli vanha seura hylkää siirron, tulee hylkäykselle kertoa sääntöihin perustuvat syyt 

(Kilpailusäännöt). Mikäli siirron hylkäykselle ei esitetä sääntöihin perustuvia syitä, liitto voi silti 

hyväksyä pelaajan siirron uuteen seuraan. 

 

Mikäli pelaaja siirron aloittamisen jälkeen hylkää siirron – vaikka vanha seura olisi sen ehtinyt jo 

hyväksyä – siirtoprosessi katkeaa. 

  

mailto:noreply@torneopal.fi
mailto:noreply@torneopal.fi
https://www.ringette.fi/fi/Materiaalipankki/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html
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5) Kirjaamismaksun maksulinkki lähtee uudelle seuralle 
Pelaajan ja vanhan seuran hyväksyttyä siirron uuden seuran edustaja saa s.postiinsa tiedon siitä, että 

siirto on kirjaamismaksun maksua vaille valmis. Viestin lähettäjän nimi on TorneoPal ja lähettäjän 

osoite on noreply@torneopal.fi.  

HUOM! Selaimeen tulee ensin avata tulospalvelu ja kirjautua seuran tunnuksella sisään. Tämän jälkeen 

s.postista voi klikata suoraan ko. linkkiä tai kopioida sen selaimen toiselle välilehdelle.  

Mikäli et mene suoraan linkillä pelaajasiirtoon, avaa se seuran pelaajasiirtojen listasta ID-numeroa 

klikkaamalla. Klikkaa sitten ”Lähetä maksulinkki maksajalle”.  

Uuden seuran edustaja voi lähettää maksulinkin eteenpäin esim. seuran tai joukkueen 

rahastonhoitajalle tai pelaajalle itselleen täyttämällä kohtaan ”sähköpostiosoite” halutun maksajan 

sähköpostiosoitteen. 

Uuden seuran edustaja voi myös maksaa siirron heti klikkaamalla ”maksa heti”-nappia. Tällöin ohjelma 

siirtyy Maksuturvan sivuille. HUOM! Muista palata maksun jälkeen myyjän palveluun! 
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Kirjaamismaksu maksetaan Svean kautta samoin kuin Ice Cardit. Käytössä ovat Svean 

maksuvaihtoehdot: verkkomaksu (Nordea, Osuuspankki, DanskeBank, Aktia, Oma Säästöpankki, 

Säästöpankki, POP Pankki, Handelsbank, Ålandsbanken, S-Pankki) luottokortti (Visa, Visa Electron, 

Mastercard) ja MobilePay.  

F-juniorin ja nuoremman kohdalla ohjelma hyppää maksukohdan ylitse (Kilpailusääntöjen mukaan F -

ikäluokan ikäisistä ja sitä nuoremmista pelaajista ei tarvitse maksaa kirjaamismaksua). 

Kilpailusääntöjen mukaisesti neljän tai useamman pelaajan siirtyessä samasta liiton jäsenseurasta 

toiseen liiton jäsenseuraan, on kyseessä ns. ryhmäsiirto ja tällöin kirjaamismaksu on yhteensä 100€. 

Ohjelma laskee siirtoja seurojen välillä ja kahden seuran yhdensuuntaisten siirtojen maksukatto on 

ryhmäsiirron summa ja tällöin ohjelma hyppää maksukohdan ylitse. 

6) Liitto hyväksyy tai hylkää siirron 
Kun kaikki edellä mainitut toimet on suoritettu, siirtyy siirto liitolle. Liiton hyväksyttyä siirron uusi 

seura, vanha seura ja pelaaja saavat tiedon siirron onnistumisesta. Vanhaa seuraa pyydetään 

poistamaan pelaaja joukkueistaan tulospalvelussa ja uusi seura saa tiedon, että se voi lisätä pelaajan 

tulospalvelussa joukkueisiinsa. 

 

 

Lisätiedot ja tiedustelut siirtoihin liittyen: 
 

Ringeten voimassa olevat Kilpailu- ja harrastesäännöt 

 

Suomen Ringetteliitto ry 

Sarjatoiminta- ja hallintopäällikkö 

Päivi Reiman 

paivi.reiman@ringette.fi  

040 708 3088 

https://www.ringette.fi/fi/Materiaalipankki/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.html
mailto:paivi.reiman@ringette.fi

