SEURAPOSTI 1 / 2008
ONKO YRITYKSESI KIINNOSTUNUT RINGETESTÄ?
Ringetteliiton vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan on sisällytetty lajiesittelyt yrityksille. Toiminta on
suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä alueiden ladyjoukkueiden kanssa. Vuoden 2008 aikana on
tarkoitus toteuttaa vähintään neljä yrityksille suunnattua tapahtumaa – mieluiten 1 / alue.
Ajatuksena on, että ladyjoukkue toteuttaa 1 – 2 oman alueen yritykselle suunnattua ringettetapahtumaa. Pitkän tähtäimen tavoite on saada ringette pysyväksi osaksi naisten puulaakiliikuntaa.
Projektista on tehty erillinen suunnitelma ja budjetti sekä ladyesite.
Jos työskentelet itse yrityksessä, joka voisi olla kiinnostunut kokeilusta tai oma joukkueesi tai seurasi haluaisi ottaa hoitaakseen yhden tapahtuman, ota pikaisesti yhteys Ringetteliittoon.
Korvauksista ja käytännön toteutuksesta sekä materiaalista saat lisätietoja toiminnanjohtajalta,
sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi, 040 57 47 440.
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.4.2008 klo 17.30 alkaen Ringetteliiton toimiston kokoustilassa Helsingissä osoitteessa:
SUOMEN RINGETTELIITTO RY
HÄMEENTIE 105 A
00550 HELSINKI
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme (3) ääntenlaskijaa
todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
esitetään liiton vuosikertomus ja tilipäätös sekä tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
esitetään alueiden edellisen toimintakauden toimintakertomukset ja edellisen tilikauden
tilinpäätökset
käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Tervetuloa!
Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostilla Sari Honkalehdolle,
sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi, pe 4.4.2008 mennessä.
Esitykset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista tulee lähettää sähköpostilla
Kari Lahdelle, kari.lahti”at”yit.fi, maanantaihin 31.3.2008 kello 15.00 mennessä.
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JUNIORITURNAUS SOLLENTUNASSA RUOTSISSA
Ruotsin Ringetteliitto toivoo suomalaisosallistujia Sollentunan turnaukseen 8.3.2008.
Sollentuna HC Ringette bjuder in till turnering!
Datum: Lördag 8 mars
Tid: 08.00-20.00
Kostnad: 4 000 kr (lunch ingår)
Ålder: Flick och Ungdom
(Ungdom: tytöt 92-95(96)
Flick: tytöt 96-98(99))

För lag från Finland och Sverige
Matchschema samt mer info om tider etc. kommer!
Anmälan görs via mail till: sus_andersson@tele2.se senast 2008-01-31
Betalning senast 2008-02-15 bank el pg.nr kommer i separat mail
Mer info: sus_andersson@tele2.se Tel. 070-361 17 91
Välkomna!
SEURAKOULUTUKSET JA SEURAKÄYNNIT JATKUVAT
Vuoden 2007 aikana Lounais-Suomen alueelta aloitettua seurakoulutusketjua, SEURARENGASTA, jatketaan kuluvan vuoden aikana.
Vuoden 2008 aikana on tavoitteena aloittaa koulutukset sekä Itä-Suomessa että HämePohjanmaalla.
Liiton työntekijät aloittavat tähän liittyen myös seurakäyntien sarjan. Tavoitteena on käydä kaikki
toimivat seurat yksilöllisesti läpi seuraavan kahden vuoden aikana. Seurakäynneillä on tavoitteena
kartoittaa ja tukea kunkin seuran erityistarpeita sekä viedä Ringetteliiton yhteisiä tavoitteita lähemmäksi seuratoimijoita. Lisäksi liitosta osallistuu aina vähintään yksi henkilö alueiden järjestämiin
kevät- tai syystapaamisiin.
Seuroja ja alueita pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian liiton toiminnanjohtajalle kaikki
sellaiset vuodelle 2008 suunnitellut tilaisuudet päivämäärineen, joihin toivotaan liiton edustusta
paikalle.
Liittoon tulleiden ajankohtatoiveiden pohjalta laaditaan lopullinen Seurarengas 2008 aikataulu.
ALUESEMINAARI
ALUESEMINAARI järjestetään tänä vuonna pe 9.5 – la 10.5.2008. Paikkana on Kisakallion Urheiluopisto. Seminaari alkaa perjantaina kello 16.00 ja päättyy lauantaina kello 16.00. Tarkka aikataulu ja asialista ilmoitetaan maaliskuun seurapostissa ja alueiden puheenjohtajille sähköpostilla maaliskuun alussa.
Seminaarin yhteydessä järjestetään myös tulospalvelun koulutus. SM sarjapäällikkö Laura Salmiselta, laura.salminen”at”ringette.slu.fi, saa lisätietoja.
Esitykset alueseminaarissa käsiteltäviksi aiheiksi tulee lähettää Ringetteliittoon Sari Honkalehdolle
sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi helmikuun loppuun mennessä.
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ANSIOMERKIT JA KAUDEN PALKITTAVAT
Kauden palkittavat (vuoden ringettehenkilö, vuoden juniorivalmentaja, vuoden ringetteseura, vuoden ringettekoulu, vuoden ringettemedia)
Ringetteliitto on perinteisesti palkinnut eri tahoja kauden päättyessä.
Seurojen tulee lähettää esitykset kauden palkittavista omalle aluehallitukselle. Alueorganisaatiot
puolestaan tekevät Ringetteliiton hallitukselle esityksen palkittavista erillisen ohjeistuksen mukaan.
Esitykset vuoden palkittavista tulee olla Ringetteliitossa viimeistään ma 3.3.2008. Ringetteliiton
hallitus käsittelee alueorganisaatioilta tulleet ehdotukset hallituksen kokouksessa tiistaina 4.3.2008.
Kauden valmentajan ja SM-sarjaa koskevat pelaajavalinnat (All Stars -kentällinen ja Agnes Jacks
-palkinto) tekee SM-sarjajoukkueet erillisen ohjeistuksen mukaan (lisätietoja Matti Virtanen, matti.virtanen”at”ringette.slu.fi).
Lisätietoja palkitsemisjärjestelmästä ja ehdotuksista saa Ringetteliitosta tai oman alueen aluehallituksen puheenjohtajilta.
Ansiomerkit
Haluatko muistaa, huomioida ja kiittää?
Ringetteliitto täyttää tänä vuonna 25 vuotta - juhlavuoden yhteydessä on jälleen mahdollisuus
muistaa lajin parissa ansioituneita henkilöitä.
Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille, järjestöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen ringeten hyväksi.
Anomukset on tehtävä vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkkien luovutustilaisuuksia on kaksi kertaa vuodessa: Finaalipäivä -tapahtuma (29.3.2008) ja liiton syyskokous (marraskuu) ellei anomuksen tehnyt taho muuta halua. Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat luottamuselimet tai alueet tai jäsenseurat
Huomionosoitusten lunastushinnoista päättää liittohallitus. Tällä hetkellä lunastushinnat ovat 85 €,
60 € ja 42 €. Ansiomerkin tai -plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen.
Huomionosoituksen saamisen perusteita:
Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on tehnyt
suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi.
Kultainen ansiomerkki ja kunniajäsenyys
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä
palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi tai pitkäaikaisesti liiton tai sen alueiden toimielimissä
erittäin merkittävästi edistänyt ringeten kehitystä maassamme. Toiminta kansainvälisen ringeten
edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi. Kunniajäsenyyttä seuraa liiton vapaakortti siihen liittyvine erikseen määritettävine käyttöoikeuksineen. Kultaisen ansiomerkinsaaja kutsutaan
samalla Suomen Ringetteliiton kunniajäseneksi.
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Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
liiton, sen alueiden tai seurojen toimielimissä ja toiminnallaan edistänyt suomalaista ringetteä. Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi.
Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti alueiden tai seurojen hyväksi ja omalla toiminnallaan edistänyt ringetteä alueellisella tai paikallisella tasolla.
Ansioplaketit
Ansiomerkkien saajille myönnetään samalla myös ansioplaketti. Järjestöt ja yhteisöt voivat saada
ansiomerkkien mukaisilla perusteilla vastaavat ansioplaketit.
Ulkomaalaiset henkilöt ja yhteisöt
Suomen Ringetteliiton huomionosoituksia ja viirejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille henkilöille ja yhteisöille.
Huomionosoitusten myöntäjä
Kaikki huomionosoitukset myöntää Suomen Ringetteliiton liittohallitus. Kunniapuheenjohtajan tai
kunniajäsenen kutsumisesta päätetään liiton sääntöjen mukaisesti.
Huomionosoitusanomusten teko
Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat luottamuselimet tai alueet
tai jäsenseurat alueen lausunnolla varustettuna käyttämällä oheisen mallin mukaista lomaketta.
Huomionosoitusten anominen ohjeistetaan kunakin vuonna erikseen. Huomionosoitukset pyritään
keskittämään merkittävimpiin valtakunnallisiin ringettetapahtumiin. Anomukset on tehtävä vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkin tai -plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen. Huomionosoituksia ei voi anoa itselle.
Huomionositusten lunastushinnoista päättää liittohallitus.
Huomionosoitusten omistus
Huomionosoitukset kuuluvat yksinomaan saajalle eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle.
Luettelo huomionosoituksista
Suomen Ringetteliiton toimisto pitää myönnetyistä huomionosoituksista luetteloa. Lisäksi Suomen
Ringetteliiton huomionosoitukset julkaistaan vuosittain liiton peli- ja kilpailusäännöt kirjasessa.
Kadonnut huomionosoitus
Kadonneen ansiomerkin, plaketin tai viirin tilalle luovutetaan pyynnöstä asianomaiselle uusi ellei
tämä ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Merkistä, plaketista ja viiristä suoritetaan
tällöin lunastushinta.
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SUOMEN RINGETTELIITTO
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki
HUOMIONOSOITUSANOMUS

Sukunimi ja kaikki etunimet

________________________________________

Syntymäaika ja -paikka

________________________________________

Arvo tai toimi

________________________________________

Nykyinen täydellinen osoite

________________________________________
________________________________________

Ehdotuksen tekijä
Merkin toimitusosoite
(ellei luovuteta keskitetysti)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Suunniteltu ajankohta
Huomionosoitus, jota anotaan

________________________________________
________________________________________

Alueen lausunto

ei suositella
suositellaan
suositellaan lämpimästi

Lausunnon antaja

________________________________________

Käsitelty

__/__ /____

Liiton päätös
Käsitelty

________________________________________

__ / __ / ____
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ANSIOLUETTELO
1. Anomuksen ensisijaisena perusteena oleva ringettetoiminta

2. Muu urheilutoiminta

3. Muut ansiot (koulutus, tutkinnot, kirjallinen toiminta, yms. ringetteen liittyvä toiminta )

4. Aiemmat ansiomerkit
a) Suomen Ringetteliiton huomionosoitukset

b) muut urheiluun liittyvät huomionosoitukset / ansiomerkit

c) muut huomionosoitukset / ansiomerkit

_______________ / ____ 20__
paikka ja aika
allekirjoitus
____________________________
todistavat

___________________________
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Työhön kutsu –hanke edistää palkkaamista urheiluseuroihin
Liikuntajärjestöjen yhteinen työllistämishanke, Työhön Kutsu, jatkuu seuraavat kolme vuotta SLU:n
hallinnoimana.
Työhön Kutsu –hankkeessa on tarkoituksena mataloittaa urheiluseurojen kynnystä palkata pitkäaikaistyöttömiä ja kehittää seuratoimintaa. Työllistämishanke koski vuosina 1999 - 2004 Palloliiton
jäsenseuroja ja vuodesta 2005 alkaen kaikkia urheilujärjestöjä.
Seurat ovat olleet aktiivisia. Vuonna 2005 seuroihin palkattiin tasan 1000 henkilöä ja vuoden 2006
vastaava lukema oli 1106 palkattua. Viime vuoden tarkka määrä ei ole vielä tiedossa mutta todennäköisesti myös vuonna 2007 yli tuhat pitkäaikaistyötöntä palkattiin urheiluorganisaatioihin.
Tilastot kertovat, että seuroihin palkkaamisen kautta työelämään palanneista pysyvästi työllistyy
joka neljäs joko urheiluorganisaatioihin tai muille aloille.
Työhön Kutsu –hanke on valtakunnallinen. Hankepäälliköt auttavat seuroja palkkaamaan työtä
vailla olevia henkilöitä seurojen palvelukseen. Apu on ilmaista seuroille.
Lisätietoa hankkeen internetsivuilta: www.tyohonkutsu.fi
Hankepäällikkö Kristiina Grönroos (Pori), Kristiina Grönroos, puh. 040 823 5352,
kristiina.gronroos@tyohonkutsu.fi (TE-keskukset: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)
Hankepäällikkö Pekka Kangasluoma (Ylivieska), puh. 040 823 5354,
pekka.kangasluoma@tyohonkutsu.fi, (TE-keskukset: Kainuu, Lappi, Pohjois-Karjala, PohjoisPohjanmaa, Pohjois-Savo
Hankepäällikkö Timo Pulkkinen (Kotka), puh. 040 823 5353, timo.pulkkinen@tyohonkutsu.fi, (TEkeskukset: Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Uusimaa)
Kehitysjohtaja Rainer Anttila, SLU, puh. 040 716 4900, rainer.anttila@slu.fi
RINGETTELIITOLLA UUSIA FANITUOTTEITA
Uusien fanituotteiden kuvat nähtävillä Ringetteliiton sivuilla osoitteessa
http://www.ringette.fi/srl/fanituo.htm
UUSI YLEISJULISTE SAATAVILLA
Uusi yleisjuliste on ilmestynyt ja on saatavilla Ringetteliiton toimistolta. Noudettaessa julisteiden
hinta on 1€ / kpl ja postitettuna (sis. postikulut) postiennakkolla 10€ / 6 julistetta. Tilaukset paivi.reiman”at”ringette.slu.fi.
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