SEURAPOSTI 1 / 2007
Vuosi vaihtui ringetteväen keskuudessa varsin värikkäissä merkeissä. Kiekkolehden päätoimittajan
provosoiva kirjoitus aiheutti paljon keskustelua ja suoranaisen sähköposti ja puhelutulvan liiton
päässä. Kiekkolehden päätoimittaja sai tästä tulvasta myös oman osansa.
Liitto laati kirjallisen vastineen päätoimittajalle, joka lähetettiin tiedoksi myös Jääkiekkoliittoon,
Nuoreen Suomeen ja Opetusministeriöön. Vastineessa toivottiin, että keskustelua ei jatketa lehtien
palstoilla vaan rakentavassa hengessä saman pöydän ääressä yhdessä Jääkiekkoliiton edustajien
kanssa.
Näitä samantyyppisiä kirjoituksia on julkaistu aika ajoin ennenkin. Nyt julkaistu kirjoitus toivottavasti
aiheuttaa harrastajiemme keskuudessa positiivisen vastareaktion ja herättää meidät toimimaan
entistä yhtenäisemmin ja laadukkaammin lajimme eteen. Ringette ei juuri palstatilaa mediassa saa,
joten tämäkin julkisuus tulee kääntää voitoksi. Nyt jos koskaan Ringeten tulee toimia yhtenäisenä
rintamana ja viedä lajia häpeilemättä eteenpäin.
Avainasemassa ovat seurat, joiden kautta paikallinen ja alueellinen lajin levitys hoidetaan.
Koulutapahtumat, luistelu- ja ringettekoulut sekä erilaiset lajin ympärille rakennetut paikalliset
tapahtumat tuovat lajia parhaiten tutuksi. Näitä tapahtumia kannattaa myös jatkossa järjestää ja
kehittää.
Lasten lisäksi mukaan tulee saada alusta asti myös lasten vanhempia. Meitä aikuisia tarvitaan
pyörittämään arvokasta taustatyötä - meitä ei todellakaan ole koskaan liikaa ja kaikkien panosta
tarvitaan. Osallistumalla lapsen harrastukseen vanhempi osoittaa olevansa kiinnostunut lapsen
tekemisistä ja se on myös tärkeää yhdessäoloa ja kasvamista – molemmin puolin. Osallistuva
vanhempi voi myös itse kokea onnistumista esim. tukemalla omalla toiminnallaan sellaisia
seurassa harrastavia lapsia, joiden perhe tai muu sosiaalinen tilanne ei ole paras mahdollinen.
Liitto tulee lähimpien vuosien aikana panostamaan näkyvyyden lisäämiseen, mutta lajin
levitykseen ja harrastajamäärän pitämiseen nykyisellään tai kasvattamiseen tarvitaan Teitä kaikkia.
Yhteiseksi lähitavoitteeksi voimme asettaa vuoden 2010, johon myös liiton nykyinen strategia
ulottuu. Lajin MM -kisojen mahdollinen järjestäminen tuona vuonna Suomessa avaisi myös uusia
mahdollisuuksia seuratasolle asti.
Ringetteliiton materiaali on hiljalleen löytämässä yhtenäisen linjan. Logot ja paperit uusittiin viime
vuoden aikana. Liiton nettisivut avataan uudessa, muun materiaalin kanssa yhtenevässä
ulkoasussaan kevään 2007 aikana ja seuraposti kokee uudistuksen sekä ulkoisesti että
sisällöllisesti vuoden 2007 aikana. Liitto julkaisee myös lajin markkinointiviestinnän ohjeistuksen
tämän vuoden aikana. Tämä ohjeistus toivottavasti helpottaa seurojen viestintää paikallistasolla ja
antaa medialle yhtenäisen kuvan lajista.
Toivotan kaikille antoisaa alkanutta vuotta 2007. Nähdään tapahtumissa ja kaukaloiden laidoilla!

Sari Honkalehto, toiminnanjohtaja
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UUSI HALLITUS ALOITTI TOIMINNAN
Ringetteliiton hallitus piti järjestäytymiskokouksen 24.1.2007.
Hallituksen puheenjohtaja on Kari Lahti ja muut jäsenet ovat Pirjo Lehtonen (Tuusula), Maria
Honka (Nokia), Kristiina Heinonen (Espoo), Leena Hirvonen (Tikkakoski), Lea Mäkelä (Forssa),
Matti Pasanen (Lapinlahti), Mia Ravander (Tuusula) ja Kai Saarinen (Raisio).
Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös alueiden puheenjohtajat, joilla on kokouksessa puhe,
mutta ei äänioikeutta.
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät liiton kotisivuilta.

LIITTO ETSII HALUKKAITA 16 - 25-VUOTIAITA LIITON NUORTEN RYHMÄÄN
Suomen Ringetteliitto on kokoamassa liitolle omaa nuorten vaikuttajaryhmää 16 - 25 -vuotiaista
nuorista. Tarkoituksena on saada ringetessä toimivien nuorten ääni kuuluviin sekä seura että
liittotasolla. Ryhmään valittavat nuoret suunnittelevat itse millaista toimintaa nuoret (esim. pelejä,
turnauksia, tapahtumia, leirejä, sarjoja, koulutuksia jne.) ringeten pariin haluaisivat. Lisäksi on
tarkoitus miettiä miten nuoret jatkossa pääsivät myös seuratasolla vaikuttamaan omaan sekä
seuran toimintaan.
Ringetteliiton nuorten vaikuttajaryhmä on myös yhteydessä liikunnan valtakunnalliseen
Nuorisokomiteaan ”ketjukaveri” -toiminnan kautta. Tällä hetkellä ringeten ketjukaverina komiteaan
päin toimii Minna Rossi Suonenjoelta.
Liiton nuorten ryhmään valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella 4-6 nuorta eri puolilta
Suomea. Haku nuorten ryhmään päättyy 5.2.2007. Nuorten ryhmä aloittaa toimintansa keväällä
2007. Nuorten ryhmä kokoontuu 2-4 krt kaudessa. Suomen Ringetteliitto maksaa kokoontumisista
aiheutuneet kustannukset.
Hakuohjeet
Jos olet 16 - 25 -vuotias ringetessä mukana oleva nuori, lähetä vapaamuotoinen hakemus
5.2.2007 mennessä sähköpostilla Ringetteliittoon Markkasen Merjalle
etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi. Kerro hakemuksessa itsestäsi ja miksi haluaisit mukaan nuorten
ryhmään ja mitä ideoita sinulle olisi nuorten ringeten kehittämiseen.

LIITTO HAKEE TOIMISTOAPULAISTA
Liitto hakee toimistoapulaista, jonka toimenkuvaan kuuluisi mm. lisenssien hoito, erilaisten
kirjallisten materiaalien tuottaminen ja laskutus. Toimistoapulaisen on mahdollista tehdä osittain
myös liikunnanohjaus, koulutus ym. työtä riippuen henkilön koulutuksesta ja taustasta.
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Tehtävään on mahdollista yhdistää myös oppisopimuskoulutus työn ohella (liikunnanohjaaja,
merkonomi tms.).
Tehtävä on tarkoitus aloittaa vuoden 2007 aikana osa-aikaisena tai tuntipalkkaisena ja vakinaistaa
vuoden 2008 alusta mahdollisuuksien mukaan ja yhdessä sovittavin ehdoin.
Etusijalla ovat ringeten nykyiset tai entiset harrastajat. Tehtävä sopii erinomaisesti esimerkiksi
ringeten pelaajalle, joka opiskelisi samalla itselleen ammattia.
Toimenkuva on mahdollista rakentaa opiskeluja tukevaksi.
Lisätietoja antaa Sari Honkalehto sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi, 040 57 47 440.

FINAALITAPAHTUMA 31.3. – 1.4.2007 NOKIA & TAMPERE
Finaalitapahtuma starttaa lauantaina 31.3.2007 Nokialla, jossa järjestetään ladyturnaus ja
nuorten Yökyöpelit.
SM -finaalipelit pelataan sunnuntaina 1.4.2007 viime vuoden tapaan Hakametsän hallissa
Tampereella.
Lauantai 31.3.2007 Nokia
09.00 – 19.00
19.00 – 02.00

Ladyturnaus
Nuorten Yökyöpelit

Sunnuntai 1.4.2007 Tampere, Hakametsä
10.00 – 11.00
11.30 – 11.45
12.00 – n.14.10
14.30
15.00 – 15.15
15.30 – n.17.40
n. 17.40
Liput

Ladyturnauksen finaaliottelu
Pronssiottelun lämmittely
SM Pronssiottelu
Vuoden palkittavat
Finaaliottelun lämmittely
SM Finaaliottelu
Palkintojenjako

Lippupiste Oy, www.lippu.fi

Myyntipisteet (27 kpl eri puolilla Suomea)
Puhelinvaraukset 0600 900 900 klo 7 - 22
Aikuiset
Lapset
Lapset alle 6 v.
Ilves kausikorttilaiset / aikuiset

15 €
6€
ilmaiseksi
lastenlipun hinnalla

SEURAPOSTI 2007

SEURAT VOIVAT MYYDÄ AIKUISTEN LIPPUJA ENNAKKOON 2 EUROA EDULLISEMMIN
Lippujen myynnissä kokeillaan tänä vuonna uutta käytäntöä. Seuroilla on mahdollisuus myydä
rajoitettu määrä aikuisten lippuja ennakkoon kaksi (2) euroa edullisemmalla hinnalla. Lisäksi seura
saa itselleen jokaisesta ennakkoon myydystä aikuisten lipusta kaksi (2) euroa myyntipalkkiota.
Eli myydessään esimerkiksi 50 lippua seura saa siitä itselleen 50 x 2 euroa ja lisäksi ostaja saa
lipun kaksi euroa edullisemmin. Tästä hyötyy siis sekä lippuja välittävä seura, että ostaja.
Yhteisenä tavoitteena on, että jokainen seura myisi yhden bussilastillisen verran lippuja. Näytetään
nyt medialle ja epäilijöille, miten ringetteväki arvostaa lajia ja toimii yhdessä!
Edullisempien ennakkolippujen myynnissä toimitaan seuraavasti:
1. Seura kerää listalle ennakkolippujen ostajien nimet.
2. Seura toimittaa sähköpostilla Sari Honkalehdolle tiedon ennakkolippujen määrästä 9.3.2007
mennessä.
3. Liitto postittaa liput seuralle tai vaihtoehtoisesti ne ovat noudettavissa lippuluukulta 1.4.
4. Lippujen ostajat maksavat liput suoraan seuralle (käteisellä tai tilille).
5. Seura tilittää ennen tapahtumaa liiton tilille liiton osuuden esim. 50 x 11 euroa ja pitää itsellään
sille kuuluvan osuuden (50 x 2 euroa).
6. Huom! Liput lähetetään seuralle vasta, kun seura on tilittänyt liiton osuuden sen tilille.
Lisätietoja / yhteyshenkilöt:
Lady-turnaus / Maria Ahokas
maria.ahokas"at"ark-kosunen.com, p.040 770 3311
Nuorten Yökyöpelit / Kimmo Kalliomäki
kalliomaki"at"kolumbus.fi, p. 040 7371756
SM -finaalit
Tiedotus ja media
Sarjapäällikkö Laura Salminen
laura.salminen”at”ringette.slu.fi, p. 040 708 3088
Ottelujärjestelyt
Koulutus- ja valmennuspäällikkö Matti Virtanen
matti.virtanen”at”ringette.slu.fi, p. 040 740 5750
Tapahtumakokonaisuus
Toiminnanjohtaja Sari Honkalehto
sari.honkalehto"at"ringette.slu.fi, p. 040 574 7440
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EHDOTUKSET VUODEN PALKITTAVISTA TEHTÄVÄ 28.2.2007 MENNESSÄ!
Aluehallituksille

24.1.2007

Ringetteliiton hallitus päätti 13.6.2004 pitämässään seminaarissa uudesta tavasta palkita kauden
aikana ansioituneita. Päätettiin, että aluehallitukset tekevät ehdotuksensa vuoden palkittavista ja
liiton hallitus tekee näiden ehdotusten perusteella lopulliset valinnat.
Palkinnot jaetaan vuosittain Finaalipäivä -tapahtumassa – tänä vuonna 1.4.2007.
Palkittavia etsitään yllä mainitulla tavalla seuraavista ryhmistä:
Vuoden juniorivalmentaja
Vuoden ringettehenkilö
Action Fun Sport -palkinto
Vuoden ringetteseura
Vuoden ringettekoulu
Vuoden ringettemedia
Lisäksi vuoden valmentajan valitsevat SM-sarjajoukkueet Ringetteliiton Matti Virtasen
ohjeistuksen mukaan.
Vuoden palkittavat / perusteluja
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
Vuoden juniorivalmentaja
juniorijoukkueen valmentaja
esimerkillinen, kannustava, positiivinen
ohjaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun huomioiden
huomioi kaikki lapset tasa-arvoisesti
halu oppia ja kehittää itseään valmentajana
Vuoden ringetteseura
esimerkillistä seuratoimintaa ringeten ominaispiirteet huomioiden
seuran toiminnassa huomioidaan myös kasvatukselliset ja yhteiskunnallisesti tärkeät asiat
(esim. terveet elämän tavat, ympäristöasiat, yleinen käyttäytyminen)
laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt seura
Vuoden ringettehenkilö
merkittävä panostus ringeten edistämiseen ja kehittämiseen seura-, alue- tai
valtakunnallisella/kansainvälisellä tasolla
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Action – Fun - Sport kiertopalkinto
henkilö, joukkue, seura, tapahtuma
positiivinen ringetteteko
Liite: Ehdotukset palkittavista
KAUDEN 2006 - 2007 PALKITTAVAT
Kausi 2006 - 2007 alkaa lähestyä loppua ja se tietää myös kuluneella kaudella ansioituneiden
tahojen kiittämistä ja palkitsemista.
Suomen Ringetteliitto on perinteisesti palkinnut eri tahoja ja nyt pyydämme aluehallituksenne
ehdotuksia palkittavista. Perustelut ehdotuksille on välttämättömiä. Ehdotukset tulee lähettää
sähköpostilla 28.2.2007 mennessä osoitteeseen lea.makela@ringette.slu.fi. Ringetteliiton hallitus
tekee valinnat alueiden ehdotusten perusteella puhelinkokouksessaan viikolla 11 ja palkinnot
jaetaan1.4. Finaalipäivä -tapahtumassa Hakametsän hallissa Tampereella.

Ehdotuksemme:
Vuoden ringettekoulu:___________________________________________
Vuoden juniorivalmentaja:_________________________________________
Vuoden ringetteseura:____________________________________________
Vuoden ringettehenkilö:___________________________________________
Action - Fun - Sport kiertopalkinto:__________________________________
Vuoden ringettemedia: ___________________________________________

Lisätietoja:

Suomen Ringetteliitto
Lea Mäkelä
lea.makela@ringette.slu.fi

MM -KISAT OTTAWASSA VIIKOLLA 44
Ringeten MM -kisat lähestyvät. Kisajärjestäjät ovat avanneet tapahtumalle omat sivut osoitteessa
www.worldringette.com. Liput tapahtumaan ovat myös jo myynnissä ja niitä pääsee ostamaan
sekä edellä olevasta osoitteesta että suoraan www.ticketmaster.ca.
Yksittäiset liput suositellaan varattavaksi / ostettavaksi suoraan www.ticketmaster.ca kautta. Kaikki
ryhmävaraukset puolestaan tulee hoitaa paikallisen järjestelyorganisaation yhteyshenkilön kautta
(Rick Brooks, rbrooks@piazzalaw.com ).
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Liitto on järjestämässä fanimatkan MM -kisoihin 28.10 – 4.11.2007. Matka järjestetään, jos siihen
löytyy riittävästi kysyntää. Ottawaan voi toki itsekin omatoimisesti varata matkoja. Yksittäin tai
muutama lippu kerrallaan tilattaessa voi matkan saada jopa ryhmämatkaa edullisemmin.
Liiton saamien tarjousten perusteella fanimatkan hinta on n. 1500 € - 2000 € / 7 vrk / hlö riippuen
majoittuuko yhden vai neljän hengen huoneessa. Hinta sisältää lennot, verot, majoituksen
ydinkeskustan hyvätasoisessa hotellissa ja lentokenttäkuljetukset. Hinnat edellyttävät vähintään 15
hengen ryhmävarausta. Hinta ei sisällä ruokia eikä kisalippuja. Lippupaketti on mahdollisuus tilata
etukäteen erikseen sovittaessa.
Jos olet kiinnostunut lähtemään liiton järjestämälle fanimatkalle, laita seuraavat tiedot liittoon Sari
Honkalehdolle mahdollisimman pian:
- matkalle lähtijöiden arvioitu määrä, ikä (lapsia / aikuisia) ja perhehuoneiden tarve
- toivottu oleskeluaika Ottawassa (su – su tai ke – su); kisat ovat 31.10. – 3.11.2007
- halutaanko tilata lippupaketit / kisapassit etukäteen liiton kautta
- yhteyshenkilön yhteystiedot
SEURAKYSELY
Kaikille Ringetteliiton jäsenseuroille on lähetetty 31.1.07 sähköpostilla kyselylomake.
Kysely on ensimmäinen vaihe Ringetteliiton toimintasuunnitelman mukaista seuratoiminnan ja
toimihenkilöiden tukemista. Kyselyssä on käytetty pohjana SLU:n Oman Seuran Analyysiä, jota on
muutettu ringetteseurojen erityspiirteitä silmällä pitäen.
Toivomme, että kyselyyn vastaa esim. seuran puheenjohtaja / toiminnanjohtaja yhdessä yhden tai
kahden muun toimijan kanssa. Kyselyn tulokset kerätään ja niistä tehdään yhteenveto
julkaistavaksi kaikille. Lisäksi jokaiselle seuralle tullaan lähettämään henkilökohtainen raportti sekä
järjestetään yhdessä sovitulla aikataululla palaute- ja suunnittelutapaaminen.
Kyselyjen perusteella kartoitetaan ensisijaisesti ringetteseurojen nykytilannetta sekä koulutuksen ja
tuen tarvetta. Kyselyn pohjalta aloitetaan ensimmäisessä vaiheessa pilottikokeiluna yhdessä
Kisakallion Urheiluopiston kanssa seurakoulutus. Hanke on osa SLU:n Hyvä Seura hanketta ja
siinä ovat mukana ESLU ja LiikU. Ensimmäisen vaiheen jälkeen on koulutuksellista yhteistyötä
tarkoitus laajentaa myös muiden SLU alueiden kanssa tehtäväksi.
Koulutus on alustavasti suunniteltu kolmivaiheiseksi ja sen ensimmäisen osio on suunniteltu
toukokuulle 2007.
Kyselyjen tuloksista ja seurakoulutuksesta lisää vuoden ensimmäisessä Ringette -lehdessä.
Lisätietoa antavat
Sari Honkalehto, sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi ja Matti Virtanen, matti.virtanen”at”ringette.slu.fi
ja pauliina.hyvonen”at”kisakallio.fi.
FANITUOTTEET JA MATERIAALIT 2007 - 2008
Ringetteliitto on uusimassa fanituotevalikoimaansa. Osa uusista tuotteista on jo saapunut
varastoon.
Tuotteiden kuvat ja hinnat tulevat liiton nettisivuille sitä mukaan, kun niitä tulee varastoon.
Kaikkia tekstiilejä on mahdollisuus tilata myös esim. seuran omalla logolla lisättynä. Tilaukset
tehdään Sari Honkalehdolle kirjallisena. Seuran logon painatus tai brodeerauskulut lisätään

SEURAPOSTI 2007

tuotteiden hintaan. Tilausten toimitusaika on noin 4 viikkoa. Lisätietoja
sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi.
Liitosta voi entiseen tapaan tilata myös renkaita, taktiikkatauluja, ottelupöytäkirjoja sekä
sääntökirjaa.
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