SEURAPOSTI 1 / 2011
Seurapostissa tällä kertaa

KEVÄTKOKOUS JA KAUDEN PÄÄTÖSRISTEILY LAUANTAINA 16.4.2011
VUODEN PALKITTAVAT, ANSIOMERKIT YM. KULUVALLA KAUDELLA
LAJINLEVITYS TUET
HAE SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKEA 15.3. MENNESSÄ
RINGETTELEIREILLÄ VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA
RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO 2011
PUHEENJOHTAJIEN SPARRAUSPÄIVÄT
UUSIA TAKTIIKKATAULUJA SAATAVILLA
TOIMISTO TIEDOTTAA
______________________________________________________________________________
KEVÄTKOKOUS JA KAUDEN PÄÄTÖSRISTEILY LAUANTAINA 16.4.2011
Ringetteliiton kauden 2010 – 2011 kauden päätösristeily ja kevätkokous on lauantaina 16.4.2011.
Kyseessä on päiväristeily Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä.
Laiva lähtee Helsingin Katajanokan terminaalista lauantaina 16.4.2011 kello 11:30 ja saapuu samaan paikkaan takaisin kello 20:30.
Menomatkalla nautitaan yhteinen lounas, jonka jälkeen pidetään sääntöjen mukainen kevätkokous
ja seuraseminaari.
Tulomatkalla kokoonnutaan päättämään kausi. Tilaisuudessa jaetaan kauden 2010 – 2011 ansiomerkit ja palkinnot.
Risteilylle kutsutaan kaikki kauden palkittavat ja ansiomerkin saajat. Lisäksi mukaan mahtuu noin
50 nopeinta erittäin edulliseen omakustannushintaan 50 € / hlö (hinta sisältää matkan ruokineen ja
juomineen).
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut Ringetteliittoon sähköpostilla Salla Mäkelälle
(salla.makela@ringette.fi) 1.3.2011 mennessä.
______________________________________________________________________________
VUODEN PALKITTAVAT, ANSIOMERKIT YM. KULUVALLA KAUDELLA
Ringetteliitto järjestää lauantaina 16.4.2011 kevätkokouksen ja kauden päätöstapahtuman
Viking Line XPRS laivalla Helsinki-Tallinna-Helsinki välillä.
Vuoden palkittavat sekä ansiomerkkien ja erilaisten huomionosoitusten saajat kutsutaan risteilylle
liiton kustannuksella.
Ansiomerkit anotaan kirjallisesti maanantaihin 28.2.2011 mennessä Suomen Ringetteliiton liittohallitukselta erillisen ohjeen mukaan (Liite 1). Ansiomerkkianomuksessa tulee mainita paikka ja
ajankohta, jolloin se on suunniteltu luovutettavaksi. Liitto suosittelee ansiomerkkien luovuttamisen
keskittämistä kauden päätösristeilylle.
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Liittohallitus tekee päätökset myönnettävistä ansiomerkeistä 3.3.2011 pidettävässä kokouksessa. Myönnetyistä ansiomerkeistä ja huomionosoituksista ilmoitetaan palkittaville (ellei anomuksessa ole toisin toivottu) ja samalla heille lähetetään kutsu päätösristeilylle.
Vuoden palkittavista aluehallitukset ovat tehneet erillisten ohjeiden mukaan esityksensä ja näistä
ringetteväki saa äänestää voittajat. Äänestys avataan ringetteliiton kotisivuille viimeistään maaliskuun ensimmäisellä viikolla ja äänestys päättyy tiistaina 15.3.2011. Äänestys Vuoden palkittavista
sisältää seuraavat palkintokategoriat:
 vuoden ringettehenkilö
 vuoden ringetteseura
 vuoden ringettekoulu
 vuoden ringettemedia
 Action*Fun*Sport -kiertopalkinto
Alueet ja seurat voivat halutessaan esittää myös muita omia huomionosoituksia jaettavaksi
kauden päätösristeilyllä. Näistä tulee sopia liiton toiminnanjohtajan kanssa 1.3.2011 mennessä.
Kauden valmentajan (SM/Ykkönen/BSM), SM-, Ykkös- ja BSM-sarjaa koskevat pelaajavalinnat (All Stars kentälliset ja SM-sarjan Agnes Jacks -palkinto) tekevät ko. sarjajoukkueet erillisen
ohjeistuksen mukaan.
Vuoden erotuomarin valitsevat SM- ja Ykkössarjan pelaajat äänestyksellä.
SM- ja Ykkössarjaa koskevien äänestysten kolme eniten ääniä saanutta kustakin kategoriasta julkistetaan aakkosjärjestyksessä Ringetteliiton kotisivuilla joukkueiden äänestysaikojen umpeuduttua. Voittajat julkistetaan kauden päätösristeilyllä.
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 16.4.2011 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.
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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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LAJINLEVITYSTUET
Seurat ehtivät hyvin vielä tällä kaudella markkinoida toimintaansa omalla paikkakunnalla.
Varsinkin koulutapahtumia ja kaveripäiviä kannattaa järjestää nyt helmi- ja maaliskuussa.
Niiden kautta saadaan seuraan helposti lisää harrastajia vielä täksi ja jo ensi kaudeksikin.
JÄRJESTÄ KAVERIPÄIVÄ (RK ja F)
Seurojen Ringettekoulut ja F-juniorijoukkueet ovat järjestäneet innokkaasti tällä kaudella kaveripäiviä. Kaveripäivien kautta on tullut seuroihin paljon lisää harrastajia.
Ringetteliitto on tukenut seurojen järjestämiä kaveripäiviä lahjoittamalla kaikille kaveripäivässä
jäälle olleille ringettehuivin. Keltaisia ringettehuiveja on vielä jäljellä, joten jos ajattelit vielä
järjestää kaveripäivän, niin kannattaa olla heti yhteydessä Ringetteliittoon Merja Markkaseen.
JÄRJESTÄ RINGETEN KOULUTAPAHTUMA PAIKKAKUNTASI 1-4 -LUOKILLE
Järjestä paikkakuntasi esikouluikäisille ja/tai 1-4 -luokkalaisille koulutapahtuma. Ringetteliitto
tukee tapahtumaa lahjoittamalla koululle 10 ringettemailaa, 10 ringetterengasta sekä Opettajan
oppaan. Lisäksi seuraa tuetaan taloudellisesti tapahtuman järjestämisessä.
Lisätietoja ja vinkkejä tapahtuman järjestämiseen saat Merja Markkaselta
merja.markkanen@ringette.fi
______________________________________________________________________________
HAE SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKEA 15.3. MENNESSÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa taas ensi vuonna tukea urheiluseuratoimintaan.
Seuratoiminnan kehittämistukea haettava 15.3.2011 mennessä.
Vuonna 2011 Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea kahteen eri tarkoitukseen:
a) päätoimisen työntekijän palkkaukseen sekä
b) seuran liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen.
a) Päätoimisen työntekijän palkkaus 2011-2013
Työntekijä voidaan palkata seuran hallintotehtäviin, lasten ja nuorten urheiluun tai aikuisten
terveyttä edistävään liikuntaan liittyviin tehtäviin. Tukea myönnetään sadalle seuralle
1.8.2011–31.5.2013 väliselle ajalle. Palkattavan tehtävän on oltava uusi toimi seurassa.
b) Seuran liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen (Lasten ja aikuisten tuki)
Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille:
Seuran kehittäminen Sinettiseuraksi
Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen
11 - 15 -vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittäminen
Harrastusmahdollisuuksien lisääminen (6-9 -vuotiailla)

SEURAPOSTI 2011
15.2.2011

4

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea
Ohjaajien osaamisen kehittäminen
Uuden säännöllisen toiminnan lisääminen
Aikuisten liikuntatoiminnan aloittaminen
Kuntayhteistyö
Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat. Tuen käyttöaika on 1.6.2011 31.7.2012
Katso lisätietoja tukimuodoista ja kriteereistä www.seuratuki.fi.
Voit myös kysyä lisätietoja Ringetteliitosta:
Lasten ja nuorten kehittämistuki, Merja Markkanen merja.markkanen@ringette.fi
Aikuisten kehittämistuki, Salla Mäkelä, salla.makela@ringette.fi
Päätoimisen palkkaustuki, Salla Mäkelä, salla.makela@ringette.fi
______________________________________________________________________________
RINGETTELEIREILLÄ VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA
Suosituille kesäleireillä on vielä muutama paikka vapaana!!
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 2011 kesäleireille Ringetteliiton kotisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.
Missä

Milloin

Your Move

27. - 29.5.2011 Helsinki

kts. tarkemmin alla

Kesäleiri

9. - 12.6.2011

Leppävirta

01-98 -syntyneet

280€ 7

Lajileiri

27. - 31.7.2011

Lohja (Kisakallio)

92-97 -syntyneet

350€ 4

Maalivahtileiri 27. - 31.7.2011

Lohja (Kisakallio)

92-97 -syntyneet

350€ 1

Kesäleiri

31.7. - 3.8.2011 Lohja (Kisakallio)

02-99 -syntyneet

280€ 11

Kesäleiri

4.8. - 7.8.2011

00-97 -syntyneet

280€ TÄYNNÄ

Lohja (Kisakallio)

Ikäryhmä

Hinta

Vapaita
paikkoja

Leirit

on

Your Move Ringetteleiri 27. - 29.5.2011 Helsingissä D-, C- ja B-junioreille
Toukokuun lopussa kokoontuu tuhansia nuoria 50 eri lajista viettämään ainutlaatuista Sport- viikonloppua Helsinkiin. Tässä Your Move -suurtapahtumassa on sekä lajien omaa ohjelmaa
et tä kaikille nuorille yhteistä sporttista ohjelmaa.
Luvassa on mm.
Eri lajien kokeiluja, kaikkien lajinuorten yhteinen iltajuhla, bändiesiintyjiä, toimintaratoja,
muovijää, huippu-urheilijoita…
sekä oma ringetteohjelma jäähallissa
Skating Clinic
Shooting Clinic
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Goalie Clinic
Minigame –turnaus
Ohjaajakoulutus 92-96 –syntyneille
ringeten maajoukkuepelaajia
Ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 2011 osoitteessa www.yourmove.fi/suurtapahtuma.
Mitä aikaisemmin ilmoittaudut sitä edullisempia ovat hinnat. Hintaan sisältyy kaiken ohjelman
lisäksi ruokailut, joukkoliikenne, Your Move -tuote, vakuutus sekä jäät.
Ilmoittautumisajankohta Hinta/hlö (pe-su)
11.1. - 2.3.2011
70€
3.3. - 3.4.2011
80€
4.4. – 5.5.2011
100€
Lisäksi tarjolla on koulumajoitus noin 10€/yö (sis. aamu- ja iltapalan).
Lisätiedot ringetteleiristä:
Merja Markkanen merja.markkanen@ringette.fi
______________________________________________________________________________

RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO 2011 (mainos Liite 2)
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. Tutkinto sisältää neljä varsinaista lähiopetusjaksoa aikavälillä toukokuu 2011 – tammikuu 2012 ja jaksot jakaantuvat seuraaviin aihepiireihin:
Fyysinen harjoittelu 13. – 15.5.2011
Johtaminen valmennuksessa 12. – 14.8.2011
Lajiharjoittelu 9. – 11.9.2011 ja 27. – 29.1 2012
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. Tutkinnolle otetaan mukaan 14 valmentajaa.
Opiskelun lähijaksot tapahtuvat Kisakallion urheiluopistoilla. Tutkinnon vetäjänä ja pääkouluttajana
toimii liiton valmennuspäällikkö Matti Virtanen ja muina kouluttajina maajoukkuevalmentajat sekä
Kisakallion urheiluopiston opettajat.
Ilmoittautuminen tutkinnolle perjantaihin 8.4.2011 mennessä.
Tutkinnon hinta on 850 € / 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@ringette.fi.
Ilmoittautumiseen tulee liittää seuraavat tiedot: 1. osallistujan nimi, 2. seura/joukkue, 3. valmennustausta (käytännön valmennuskokemus ja suoritetut valmentajakoulutukset), 4. osallistujan
s.postiosoite ja puhelinnumero, 5. laskutusosoite.
______________________________________________________________________________
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PUHEENJOHTAJIEN SPARRAUSPÄIVÄT
Ringetteliitto järjestää puheenjohtajien sparrauspäivät kolmella paikkakunnalla. Ilmoittaudu mukaan ja kerro mitä aiheita toivoisit käsiteltävän tilaisuudessa salla.makela@ringette.fi.
Aiheita mm. seuratoiminnan suunnitelmallinen toiminta, vanhempien rooli seuratoiminnassa ja seura työnantajana.
6.3. Uusikaupunki klo 10 - 13
19.3. Kuopio klo 12 - 16
27.3. Hyvinkää klo 10 - 13
Tarkemmat paikat ilmoitamme osallistujille henkilökohtaisesti.
______________________________________________________________________________
UUSIA TAKTIIKKATAULUJA SAATAVILLA
Valmentajan A4-kokoinen taktiikkataulu on saanut uuden ilmeen! Myös sisäsivuille on lisätty
paikka kentällisten merkitsemiselle. Hinta taktiikkataululla on edelleen 27€.

Täysin uutena tuotteena on 60x100cm kokoinen ripustuslenkillinen taktiikkataulu ringeten omilla viivamerkinnöillä. Hinta 50€.
Tilaukset Ringetteliiton kotisivujen verkkokaupan kautta,
http://www.ringette.fi/fi/Verkkokauppa.html. Huomioithan, että verkkokaupan tuotteet toimitetaan
postiennakolla, joten tuotteen hinnan päälle tulevat normaalit postikulut (kirje, maksikirje, paketti)
sekä postiennakkomaksu.
______________________________________________________________________________
TOIMISTO TIEDOTTAA
Toimiston väen tavoittaa parhaiten henkilökohtaisista matkapuhelinnumeroista ja toimistolle tullessa kannattaa aina etukäteen varmistaa, että joku on paikalla.
Lisenssilistat ovat lähetetty tarkistettavaksi seurojen yhteyshenkilöille ja sporttirekisterivastaaville.
Korjaukset tulee lähettää viimeistään 25.2.2011. Seurojen jäsenmaksut lähetetään maaliskuun
puoliväliin mennessä listausten perusteella.
______________________________________________________________________________
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