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TUKIRAHASTON AVUSTUKSET HAETTAVISSA 28.2.2010 MENNESSÄ
TUKIRAHASTO RiTu kautta voi vuoden 2010 aikana hakea tukirahaston sääntöjen
(1§, 2§ ja 4§) mukaista avustusta ja tukea.
Kirjalliset – RiTu tukirahaston johtokunnalle osoitetut - anomukset tulee lähettää sunnuntaihin
28.2.2010 mennessä Suomen Ringetteliittoon.
Anomukset käsitellään 11.3.2010 ja päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti anojille.
Helsingissä 25.1.2010
RiTu tukirahaston johtokunta
Lisätietoja
liittohallituksen puheenjohtaja Kari Lahti
kari.lahti”at”yit.fi
0400 358 450
1 § Tukirahaston tarkoitus
Tukirahaston tarkoituksena on avustaa vuosittain liiton alueita ja seuroja erilaisissa lajin levittämiseen ja harrastajamäärän kasvuun suunnatuissa toimenpiteissä.
Rahastosta voidaan myös jakaa tukea merkittävien ringetteä edistävien toimenpiteiden ja saavutusten edelleen kehittämiseen.
Ringetteliiton taloustilanteen niin vaatiessa, voidaan tukirahaston varoja käyttää myös liiton taloustilanteen vakauttamiseksi rahastoa purkamatta.
2§ Rahaston hallinto
Rahastosta myönnettävien apurahojen jaosta päättää tukirahaston johtokunta.
Tukirahaston johtokuntana toimii Ringetteliiton liittohallitus.
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4§ Avustusvarojen käyttö
Varojen vastaanottamisesta, sijoittamisesta ja jakamisesta rahaston tarkoitusperien mukaisella
tavalla päättää johtokunta.
Alueet ja seurat voivat anoa avustusta esittämällä kirjallisen hakemuksen johtokunnalle. Lisäksi
johtokunta käsittelee vuosittain alueilta tulleet ehdotukset vuoden palkittaviksi.
Johtokunta käsittelee esitykset ja hakemukset pääsääntöisesti kerran vuodessa helmi-maaliskuun
kokouksessaan. Tuen saajille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti välittömästi päätöskokouksen
jälkeen. Tuet maksetaan syyskuun alussa.
Myönnetyn tuen käytöstä tulee tehdä kirjallinen selvitys rahaston johtokunnalle seuraavan tilikauden loppuun mennessä. Tuki tulee käyttää pääsääntöisesti sillä toimintakaudella, jolla se on osoitettu. Tuen siirtämisestä seuraavalle toimintakaudelle tulee tehdä selvitys rahaston johtokunnalle.
Tuen saamisen edellytyksenä on, että seura on Suomen Ringetteliitto ry:n jäsen. Samalle hakijalle
tai saajalle voidaan tukea myöntää kahden vuoden välein.
Tukia ei tarvitse jakaa vuosittain johtokunnan niin päättäessä.
____________________________________________________________________________

VUODEN PALKITTAVAT, ANSIOMERKIT JA MUUT HUOMIONOSOITUKSET 2010

Kuluvan vuoden 2010 aikana kokeillaan aikaisemmista vuosista poikkeavaa käytäntöä erilaisten
huomionosoitusten ja vuoden palkittavien kohdalla.
Ringetteliitto järjestää lauantaina 17.4.2010 kevätkokouksen ja kauden päätöstapahtuman
Viking Line XPRS laivalla Helsinki-Tallinna-Helsinki välillä.
Laiva lähtee Katajannokalta kello 11.30 ja saapuu takaisin samana iltana kello 20.30.
Vuoden palkittavat sekä ansiomerkkien ja erilaisten huomionosoitusten saajat kutsutaan risteilylle
liiton kustannuksella.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki muutkin halukkaat erittäin edulliseen omakustannushintaan (40 €).
Rajoitetun paikkamäärän vuoksi sitovat ilmoittautumiset Sari Honkalehdolle ma 1.3.2010 mennessä.
Ansiomerkit anotaan kirjallisesti sunnuntaihin 28.2.2010 mennessä Suomen Ringetteliiton liittohallitukselta erillisen ohjeen mukaan (Liite 1). Ansiomerkkianomuksessa tulee mainita paikka ja
ajankohta, jolloin se on suunniteltu luovutettavaksi. Liitto suosittelee tänä vuonna ansiomerkkien
luovuttamisen keskittämistä kauden päätösristeilylle.
Vuoden palkittavista tulee alueiden tehdä ehdotukset liittohallitukselle sunnuntaihin 28.2.2010
mennessä erillisen ohjeen (Liite 1) mukaan. Vuoden palkittavista voi tehdä ehdotukset seuraavista
kategorioista:
 vuoden ringettehenkilö
 vuoden ringetteseura
 vuoden ringettekoulu
 vuoden ringettemedia
 Action Fun Sport
Liittohallitus tekee päätökset 11.3.2010 pidettävässä kokouksessa. Myönnetyistä ansiomerkeistä ja huomionosoituksista ilmoitetaan palkittaville (ellei anomuksessa ole toisin toivottu) ja samalla heille lähetetään kutsu päätösristeilylle.
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Kauden valmentajan, SM-sarjaa koskevat pelaajavalinnat ja vuoden erotuomarin valinnan
(All Stars kentällinen ja Agnes Jacks-palkinto) tekee SM-sarjajoukkueet erillisen oheistuksen mukaisesti. Lisätietoja saa Ringetteliiton koulutus- ja valmennuspäällikkö Matti Virtaselta.
Palkinnot jaetaan kauden päätösristeilyllä, ellei muuta toivetta esitetä.
Alueet ja seurat voivat halutessaan esittää myös muita omia huomionosoituksia jaettavaksi
kauden päätösristeilyllä. Näistä tulee sopia liiton toiminnanjohtajan kanssa 11.3.2010 mennessä.
Liite 1. KAUDEN PALKITTAVAT JA ANSIOMERKIT
Kauden palkittavat (vuoden ringettehenkilö, vuoden ringetteseura, vuoden ringettekoulu,
vuoden ringettemedia, Action Fun Sport)
Ringetteliitto on perinteisesti palkinnut eri tahoja kauden päättyessä.
Seurojen tulee lähettää esitykset kauden palkittavista omalle aluehallitukselle. Alueorganisaatiot
puolestaan tekevät Ringetteliiton liittohallitukselle esityksen palkittavista erillisen ohjeistuksen mukaan.
Esitykset vuoden palkittavista tulee olla Ringetteliitossa viimeistään sunnuntaina 28.2.2010.
Hakemukset lähetetään kirjallisesti
Suomen Ringetteliitto / Sari Honkalehto
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki
tai sähköpostilla sari.honkalehto”at”ringette.fi.
Ringetteliiton liittohallitus käsittelee alueorganisaatioilta tulleet ehdotukset 11.3.2010.
Kauden palkittavat / esimerkkejä perusteluista:
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 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
Action – Fun - Sport kiertopalkinto
* henkilö, joukkue, seura, tapahtuma
* positiivinen ringetteteko
Vuoden ringettemedia
* kirjoittaa ja toimittaa säännöllisesti ringettejuttuja
* ringeten näkyvyys ao.mediassa hyvä
* toimittajan asiatuntemus lajista
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Kauden valmentajan ja SM-sarjaa koskevat pelaajavalinnat
(All Stars kentällinen ja Agnes Jacks-palkinto) tekevät SM-sarjajoukkueet erillisen ohjeistuksen
mukaan (lisätietoja Matti Virtanen, matti.virtanen”at”ringette.fi).
Vuoden erotuomarin valitsevat SM- ja Ykkössarjan pelaajat äänestyksellä.
Lisätietoja palkitsemisjärjestelmästä ja ehdotuksista saa Ringetteliitosta tai oman alueen aluehallituksen puheenjohtajilta.
Ansiomerkit
Haluatko muistaa, huomioida ja kiittää?
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 luovutustilaisuus
on 17.4.2010 kauden päätösristeilyllä, ellei anoja muuta toivo. 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.
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.
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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.
______________________________________________________________________________
VIELÄ EHTII JÄRJESTÄÄ KAVERIPÄIVÄN (RK ja F)
Seurojen Ringettekoulut ja F-juniorijoukkueet ovat järjestäneet innokkaasti tällä kaudella 28 kaveripäivää. Yhteensä kavereita on tutustunut ringetteen noin 500 kaveria. Kaveripäivien kautta on tullut
seuroihin paljon lisää harrastajia.
Ringetteliitto on tukenut seurojen järjestämiä kaveripäiviä lahjoittamalla kaikille kaveripäivässä jäälle olleille ringettehuivin. Huiveja on enää 200 jäljellä, joten jos ajattelit vielä järjestää tällä kaudella kaveripäivän, niin kannattaa olla heti yhteydessä Ringetteliittoon Merja Markkaseen.
______________________________________________________________________________
HAE SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKEA KAUDELLE 2010 - 11
Opetusministeriö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea jaettavaksi vuodelle 2010 lasten ja
nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan
150 000 euroa. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat. Tuen käyttöaika on
1.8.2010 - 31.7.2011
Hakuaika päättyy 15.3.2010.
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Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille:
seuran kehittäminen Sinettiseuraksi,
ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen,
6-12-vuotiaiden harrastusryhmien lisääminen ja
nuorten harrastustoiminnan kehittäminen.
Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea
ohjaajien osaamisen kehittämiseen,
uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen,
aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja
kuntayhteistyöhön.
Katso lisätietoja tukimuodoista ja kriteereistä www.seuratuki.fi. Voit myös kysyä lisätietoja Ringetteliitosta.
Lasten ja nuorten kehittämistuki, Merja Markkanen merja.markkanen”at”ringette.fi ja
Aikuisten kehittämistuki, Sari Honkalehto sari.honkalehto”at”ringette.fi
Vuonna 2009 tukea saivat seuraavat ringetteseurojen hankkeet:
Espoon Kiekkoseura, uusi ringettekoulu Leppävaaraan
Hyvinkää Ringette, Talviriehan järjestäminen lapsille (nuorten itse järjestämä tapahtuma)
Hyvinkää Ringette, Aikuisten harrastejoukkueen perustaminen
Lapinlahden Luistin -89, Ringettekoulun perustaminen
Pelikaanit Hockey Team, Ringetteryhmän perustaminen
VG-62, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen
______________________________________________________________________________
KEVÄTKOKOUS JA KAUDEN PÄÄTÖSRISTEILY LAUANTAINA 17.4.2010
Ringetteliiton kauden 2009 – 2010 kauden päätösristeily ja kevätkokous on lauantaina 17.4.2010.
Kyseessä on päiväristeily Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä.
Laiva lähtee Helsingin Katajanokan terminaalista lauantaina 17.4.2010 kello 11:30 ja saapuu samaan paikkaan takaisin kello 20:30.
Menomatkalla nautitaan yhteinen salaattilounas, jonka jälkeen on aikaa tehdä ostoksia laivalla
ja viettää aikaa tuttujen kanssa.
Kello 14.30 – 16.30 on sääntömääräinen kevätkokous.
Paluumatkalla nautitaan yhteinen illallinen ja jaetaan kauden 2009 – 2010 ansiomerkit ja palkinnot.
Risteilylle kutsutaan kaikki kauden palkittavat ja ansiomerkin saajat. Lisäksi mukaan mahtuu noin
50 nopeinta erittäin edulliseen omakustannushintaan 40 € / hlö (hinta sisältää matkan ruokineen).
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut Ringetteliittoon sähköpostilla Sari Honkalehdolle 1.3.2010
mennessä.
______________________________________________________________________________
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RINGETTELIITON UUSI NUORTEN RYHMÄ VALITTU
Suomen Ringetteliittoon perustettiin vuonna 2006 liiton nuorten ryhmä. Tämä ryhmä on nyt työskennellyt yhteensä neljä vuotta. Vuoden 2009 lopussa nuorten ryhmän kanssa päätettiin, että on
aika uudistaa ryhmää.
Uuteen liiton nuorten ryhmään valittiin hakemusten perusteella kahdeksan uutta nuorta, kaksi kultakin ringeten alueelta. Ryhmä aloittaa toimintansa nyt keväällä.
Ryhmän tavoitteena on edistää nuorten ringetteä. Liiton nuorten ryhmällä on läsnäolo- ja puheoikeus Ringetteliiton hallituksen kokouksissa. Ryhmä on myös yksi liiton hallituksen alaisista työryhmistä, joka valmistelee asioita itsenäisesti ja tuo esitykset päätettäväksi Ringetteliiton hallitukselle.
Nuorten ryhmän 2010 lähtien
Ala-Kitula Anniina, Tampere
Katajisto Kaisa, Lahti
Laitinen Emmi, Kangasniemi
Morelius Juulia, Klaukkala
Pavén Viivi, Turku
Rantala Hanna, Nokia
Röynä Jenni, Kuopio
Tuononen Vilma, Turku
Onnea uudelle ryhmälle ja isot kiitokset vanhalle ryhmälle (Jennille, Minnalle, Saaralle,
Sannille, Tainalle, Tiialle, Tiinalle, ja Veeralle)! ! ! ! !
______________________________________________________________________________

SOMEROLLA JA SIPOOSSA KÄYNNISTYIVÄT RINGETTEKOULUT
Ringetteä uusilla paikkakunnilla
Lajinlevityksessä on viime vuosina keskitytty lähinnä olemassa olevien seurojen harrastajamäärien
lisäämiseen. Suomessa on tällä hetkellä noin 220 jäähallia, joissa 61 pelataan ringetteä. Nyt on siis
aika miettiä myös keinoja uusien ringettepaikkakuntien ja seurojen löytämiseksi.
Mahdollisten uusien paikkakuntien kartoittamisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko
kyseisen paikkakunnan jäähallista mahdollisuus yleensäkään saada jäävuoroa ja onko lähistöllä jo
olemassa oleva ringetteseura, joka voisi auttaa toiminnan käynnistymisessä.
Nämä asiat toteutuivat, kun Forssan Palloseuran Juniorit ja Ringette Walapais lähtivät viemään
ringetteä Somerolle ja Sipooseen. Ensin järjestettiin paikkakunnan tytöille ringeten kokeilutapahtuma ja sen jälkeen käynnistettiin Ringettekoulu kevääksi.
Ringetteliitto tuki molempia seuroja toiminnan käynnistämisessä. Nyt toiveena on, että paikalliset
seurat ottaisivat ringeten lajikseen ja jatkaisivat toimintaa ensi kaudella.
Kiitos molemmille seuroille ja Järvenpään Haukoille, joka oli myös auttamassa, lajinlevitystyöstä!
______________________________________________________________________________
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RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO 2010
Ringeten Valmentajatutkinto on II-tason tutkinto ja on tarkoitettu C- ja B- junioreiden sekä SM- ja
Ykkössarjajoukkueiden valmentajille, joilla on I-taso suoritettuna ja jo muutaman vuoden käytännön
kokemus valmennustehtävistä. Suosittelemme tutkintoa myös niille valmentajille, jotka ovat aikaisemmin käyneet läpi II-tason yksittäisiä kursseja. Tutkinto sisältää neljä varsinaista lähiopetusjaksoa aikavälillä toukokuu 2010 – tammikuu 2011 ja jaksot jakaantuvat seuraaviin aihepiireihin:
Fyysinen harjoittelu 21. – 23.5.2010
Johtaminen valmennuksessa 20. – 22.8.2010
Lajiharjoittelu 24. – 26.9.2010 ja 21. – 23.1 2011
Kaiken kaikkiaan tutkinnon laajuudeksi lasketaan 2,5 opintoviikkoa.
Tutkinto sisältää lähijaksojen lisäksi etätehtäviä, joita suoritetaan pelikauden aikana oman joukkueen kanssa. Tämän vuoksi osallistujan on oltava aktiivisesti C- / B- / N-ikäluokkien valmennustyössä mukana.
Opiskelun lähijaksot tapahtuvat Kisakallion urheiluopistoilla. Tutkinnon vetäjänä toimii liiton koulutuspäällikkö Matti Virtanen ja muina kouluttajina maajoukkuevalmentajat sekä Kisakallion urheiluopiston opettajat.
Ilmoittautuminen tutkinnolle torstaihin 15.4.2010 mennessä.
Tutkinnon hinta on 800 € / osallistuja. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, keskustele joukkueesi /
seurasi päättävien ihmisten kanssa tästä mahdollisuudesta ja ole yhteyksissä liittoon.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset, Matti Virtanen, 040-740 5750 tai matti.virtanen”at”ringette.fi
______________________________________________________________________________
HALUATKO MUKAAN TALKOISIIN MM-KISAVIIKOLLA 31.10. – 6.11.2010
Ringeten naisten MM-kisat ovat Tampereella Hakametsän jäähallissa ajalla su 31.10. – lauantai
6.11.2010. Paikallisesti kisajärjestelyistä vastaa Ilves ry Ringettejaosto.
Viikon aikana tarvitaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta kenellekään ei viikko muodostuisi liian
rankaksi.
Jos haluat olla mukana kisajärjestelyissä talkooperiaatteella, niin ilmoita yhteystietosi sähköpostilla
Ringetteliittoon Sari Honkalehdolle. Yhteystietojen lisäksi laita viestiin mukaan tieto päivistä ja
mahdollisista kellonajoista, jolloin voit olla käytettävissä.
Kisaviikolla tarvitaan erityisen kipeästi kortillisia mies- ja naispuolisia järjestysmiehiä!
Nokialla järjestetään saman viikon aikana U16 turnaus, jonka järjestelyistä vastaa Nokian Urheilijoiden ringettejaosto. Yhteyshenkilönä toimii Maria Ahokas.
______________________________________________________________________________
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MM -KISOJEN VIESTINTÄASSISTENTIN PAIKKA AVOINNA
Ringetteliitto hakee MM2010 kisoja varten ajalle 1.8. – 14.11.2010 osa-aikaista viestintäassistenttia
hoitamaan monipuolisia tehtäviä.
Tehtävä on suunniteltu hoidettavaksi oman työn ohella eli sitä voi hyvin tehdä esimerkiksi kotoa
käsin sovittuina päivinä ja kellonaikoina.
MM -kisaviikolla eli 31.10. – 6.11.2010 tehtävä vaatii sitten noin ½ päiväisen työpanoksen.
Viestintäassistentin tehtäviin kuuluu:
 kaikki MM-kisoihin liittyvä viestintä ja kontaktit medioihin
 mediatiedotteet (myös englanniksi)
 nettisivujen päivitys kisojen osalta (lähinnä tiedotteet, kuvat jne.)
 paikalla Hakametsässä Tampereella kisojen aikana erikseen sovittavalla tavalla – toimii
myös viestintävastaavana ko. ajan
 toiminnanjohtajan kanssa muut yhdessä sovitut viestintään ja tiedotukseen liittyvät tehtävät
Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista hallintaa.
Ringeten lajituntemus on välttämätön.
Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä toiminnanjohtajaan mahdollisimman
pian.
sari.honkalehto”at”ringette.fi, puhelin 040 574 7440
______________________________________________________________________________

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA LASTEN LUISTELUALUEIDEN TOTEUTTAMISEEN
Pienistä tekojääalueista on ilmestynyt esite
Valtakunnalliset jääurheiluliitot, SLU ja Nuori Suomi ry ovat yhteistyössä tuottaneet esitteen, jonka tavoitteena on vauhdittaa pienten tekojääalueiden syntymistä lähiliikuntapaikoille.
Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot (Jääkiekkoliitto, Taitoluisteluliitto, Luisteluliitto, Ringetteliitto, Jääpalloliitto, Kaukalopalloliitto ja Curlingliitto) ja Nuori Suomi haluavat tästä syystä edistää pienten tekojääkenttien perustamista. Tavoitteena on saada lapsille uusia luistelualueita ilman maksuja ja käyttövuoroja. Pienet luistelualueet tuovat tarpeellisen lisän ja talvisen vaihtoehdon lähiliikuntapaikkarakentamiseen. Hyviä kokemuksia vastaavista luistelualueista on saatu mm. Ruotsissa ja KeskiEuroopassa.
Jääurheiluliittojen, SLU:n ja Nuoren Suomen yhteistyönä syntyneeseen uuteen esitteeseen on
koottu tietoa pienistä luistelualueista sekä esimerkkejä luistelualueiden toteuttamismahdollisuuksista ja kustannuksista. Esite toimitetaan kaikille kunnille.
Tietopaketti löytyy sähköisenä www.lähiliikuntapaikat.fi -verkkosivustolta
(http://www.lahiliikuntapaikat.fi/ajankohtaista?id=16526152).
Teksti: Karoliina Luoto, LUM 2/10, SLU.fi.

______________________________________________________________________________
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TOIMISTO TIEDOTTAA
Asioidessasi Ringetteliitossa pyydämme huomioimaan, että toimistopäällikkö Päivi Reiman on sairaslomalla 14.3.2010 asti ja viikolla 8 toiminnanjohtaja Sari Honkalehto on lomalla.
Toimistopäällikön sijaisena toimii Margit Vekkeli seuraavasti: ma 15.2, ti 16.2, ma 22.2, ti 23.2,
ke 3.3. ja to 4.3.
Margit vastaa toimiston numerossa (09) 3299 5500.
Toimiston väen tavoittaa parhaiten henkilökohtaisista matkapuhelinnumeroista ja toimistolle tullessa kannattaa aina etukäteen varmistaa, että joku on paikalla.
Sarjapäällikön tehtävät hoidetaan entiseen tapaan sairaslomasta huolimatta. Päivi Reiman on laittanut asiasta tiedotteen joukkueenjohtajille 3.2.2010.
Lisenssilistat ovat lähetetty tarkistettavaksi seurojen yhteyshenkilöille. Korjaukset tulee lähettää
viimeistään 3.3.2010. Seurojen jäsenmaksut lähetetään 4.4.2010 listausten perusteella.
______________________________________________________________________________
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