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Finaalipäivästä et voi olla pois!
Kilpaa nousevan auringon kanssa lähestyy vääjäämättä finaalipäivän hehku, enää on
aikaa reilu puolitoista kuukautta ringeten keväiseen suurtapahtumaan. Parhaat SMsarjajoukkueet ottavat toisistaan mittaa Finaalitapahtumassa Tampereen Hakametsän
hallissa 1.4. Monissa seuroissa on tehty aktiivisesti ja itseään säästämättä töitä
finaaliunelman saavuttamiseksi. Loppuottelut takaavat aitoa jännitystä, uusien
finaalijoukkueiden esiinmarssia haastamaan kokeneemmat finaalijoukkueet. Vain yksi
joukkue on ylitse muiden ja voittaa Suomen mestaruuden 2007. Mikä joukkue nauttii
onnen huumasta ja tavoitteiden täyttymisestä? Mestaruus ratkeaa Finaalitapahtumassa.
Sen näet livenä vain paikan päällä, ole siis mukana.
Täysi halli on paras markkinointitapa lajillemme. Kuinka sitten saadaan halli täyteen?
Ringetellä on n. 3700 lisenssin haltijaa ja jos jokainen tuo yhden perheenjäsenen, ystävän
tai kaverin mukanaan olemme melkoisessa yleisömäärässä. Ringeten parissa on myös
henkilöitä, jotka eivät ole lisenssin haltijoita. Suuri yleisömäärä ei näin ollen ole utopiaa. Se
on vain meistä itsestämme kiinni.
Seurat ja joukkueet voivat palkita pelaajien ja toimihenkilöiden pitkän kauden ponnistelut
palkintomatkalla Finaalipäivään, varmasti usealle vasta-alkajalle tai ringettekoululaiselle se
on unelmien täyttymys. Miksette seuraihmisenä täyttäisi noita vilpittömiä toiveita?
Uusi lippukäytäntö palkitsee aktiivisia seuroja alennuksella lipun hinnasta ja loppu menee
tapahtuman kulujen peittämiseen sekä lajimme edistämiseen.
Haastan kaikki ringeten ystävät mukaan, näytetään epäilijöille lajimme joukkovoima.
Tavataan Tampereella nääs!
Kari Lahti
Ringetteliiton puheenjohtaja
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FINAALITAPAHTUMA 31.3. – 1.4.2007 NOKIA & TAMPERE
Vuoden päätapahtumaan on aikaa enää vajaa kuukausi. Päivien ohjelmat ja aikataulut ovat
vahvistuneet - viimeisin tieto löytyy liiton kotisivuilta.
Tänä vuonna olemme pitkien neuvotteluiden jälkeen saamassa SM -finaalipelin myös televisioon.
Jokainen lajin harrastaja voi nyt tehdä lajin eteen sen, että tulee paikan päälle seuraamaan pelejä.
Mikään ei ole sen parempaa mainosta ulkopuolisille, kuin täydet katsomot kannustavia
ringetteihmisiä.
Liitto toivoo, että kaikki seurat rekrytoisivat mahdollisimman paljon harrastajiaan – pelaajia,
vanhempia ym. – tulemaan paikalle Hakametsään. Päälle voi laittaa vaikka oman seuran
pelipaidat, lippalakit tms.
Tämä olkoon nyt haasteena meille kaikille. Jos tämän tilaisuuden annamme mennä nyt ohi, on
kenenkään turha sanoa, että laji ei näy koskaan mediassa. Näyttämällä oman mielenkiintomme,
herätämme mielenkiintoa myös muissa. Näytetään nyt yhdessä, missä tämän lajin salaisuus piilee!
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
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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 16.3.2007
mennessä. Huom! Ennakkolippujen viimeistä ilmoituspäivää pidennettiin viikolla, jotta kaikki seurat
saavat tasapuolisen mahdollisuuden käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen. 16.3.2007 jälkeen ei tätä
seuroille tarjottavaa mahdollisuutta enää voi käyttää!
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@ark-kosunen.com, p.040 770 3311
Nuorten Yökyöpelit / Kimmo Kalliomäki
kalliomaki@kolumbus.fi, p. 040 7371756
SM -finaalit
Tiedotus ja media
Sarjapäällikkö Laura Salminen
laura.salminen@ringette.slu.fi, p. 040 708 3088
Ottelujärjestelyt
Koulutus- ja valmennuspäällikkö Matti Virtanen
matti.virtanen@ringette.slu.fi, p. 040 740 5750
Tapahtumakokonaisuus
Toiminnanjohtaja Sari Honkalehto
sari.honkalehto@ringette.slu.fi, p. 040 574 7440
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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 ).
Liitto on järjestämässä fanimatkan MM -kisoihin 28.10 – 4.11.2007. Matka järjestetään, jos
osallistujia löytyy vähintään 20 henkilöä.
Liitto on kilpailuttanut fanimatkan kolmella matkatoimistolla. Parhaimman tarjouksen (hinta ja
yhteydet) mukaan fanimatkan hinta on n. 1180 € - 1285 € / hlö riippuen matkan kestosta.
Sunnuntaista sunnuntaihin (7 vrk) maksaa 1185 € / hlö ja tiistaista sunnuntaihin (5 vrk)
1080 € / hlö. Hinnat sisältävät edestakaiset lennot, veroineen ja majoituksen ydinkeskustan
hyvätasoisessa hotellissa (Hotelli Econo Lodge Downtown Ottawa) jaetussa kahden hengen
huoneessa aamiaisella. Hintaan kuuluu myös bussikuljetus välillä Montreal – Ottawa
(lento Montrealiin, josta bussikuljetus n. 2 tuntia Ottawaan).
Hinnat edellyttävät vähintään 20 hengen ryhmävarausta (10 huonetta, joissa kaikissa kaksi
henkilöä). Hinta ei sisällä ruokia eikä kisalippuja. Lippupaketti on mahdollisuus tilata etukäteen
ryhmänä 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 ti – su); kisat ovat 31.10. – 3.11.2007
- halutaanko tilata lippupaketit / kisapassit etukäteen liiton kautta
- yhteyshenkilön yhteystiedot
Tarjottujen lentoyhteyksien ja majoituksen varmistamiseksi ryhmävaraus tulee tehdä kevään 2007
aikana.

NUORTEN (U19) MAAJOUKKUEEN PÄÄVALMENTAJAN HAKU
Suomen Ringetteliiton Tie Huipulle – ohjelman yksi kolmesta olennaisimmasta toiminnosta on
nuorten maajoukkue. Nykyisen päävalmentajan jättäessä tehtävänsä kauden päätteeksi, etsimme
nyt nuorten alle 19v maajoukkueelle uutta motivoitunutta oto – toimista päävalmentajaa.
Kansainvälinen Ringetteliitto (IRF) on suunnitellut U – 19 ikäryhmälle omia MM – kisoja vuoden
2009 syksyyn. Nyt valittavan päävalmentajan toimikausi kattaa nämä kisat eli on kolmivuotinen.
Tarjoamme nyt ringeten parista vastuullista tehtävää tavoitteellisten nuorten kehittäjänä.
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Tehtäviin kuuluvat
 Leirien ja kilpailutapahtumien sisältöjen suunnittelu ja läpivienti
 Valtakunnallinen pelaajaseuranta
 Yhteistyö nuorten aluejoukkueiden ja naisten maajoukkueen kanssa
 Seurayhteistyö
 Osallistuminen Tie Huipulle – ohjelman eteenpäin vientiin ja kehitystyöhön
Edellytämme hakijoilta hyvää valmentajakoulutusta sekä suomalaisen ringeten nykytilan
tuntemusta, vahvaa ringeten valmennusosaamista, menestys- ja kehittämishalua, organisointi- ja
yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta.
Edellytyksenä on myös sitoutuminen liiton strategiaan ja Tie – Huipulle ohjelmaan (dokumentit
luettavissa www.ringette.fi)
Kielitaitona edellytetään englannin kielen tyydyttävää osaamista.
Jos olet mielestäsi kykenevä ja motivoitunut ottamaan vastuullesi nuorten
maajoukkuevalmennuksen, lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteineen osoitteella Suomen
Ringetteliitto, Matti Virtanen, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki, perjantaihin 23.3.2007 mennessä.
Lisätietoja,
Suomen Ringetteliitto, Matti Virtanen, Valmennus- ja koulutuspäällikkö, 040 – 740 5750
matti.virtanen@ringette.slu.fi
ILMOITTAUTUMISET SEURAKOULUTUKSEEN – AJANKOHTAISTA NYT
Ringeten oma seurakoulutus starttaa toukokuussa
Seurojen toiminnan tukeminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä lajiliittojen tehtävistä. Asia on
tiedostettu myös ringetteväen parissa jo pitkään, mutta resurssien puuttuessa asia on jäänyt
pienemmälle huomiolle.
Vuonna 2006 Ringetteliitto päätti lähteä mukaan SLU:n Hyvä Seura hankkeeseen www.slu.fi, jonka
avulla seurojen koulutus ja tukeminen on mahdollista myös liiton nykyisellä budjetilla ja
henkilöresursseilla. Hankkeessa jokainen laji rakentaa omista lähtökohdistaan ne toimintatavat ja
sisällöt, joilla seuroja tuetaan. Hyvä Seura hanke tuo mukaan yhtenäisiä sisältöjä sekä edistää
lajien ja SLU:n alueiden välistä vuorovaikutusta ja toisilta oppimista.
Tavoitteet ja sisältö
Nyt alkavan seuratoimijoiden koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää ringeten
seuratoimijoiden ja seurojen osaamista, luoda seurojen välisiä yhteistyöverkkoja sekä viedä
ringetteä lajina eteenpäin. Lisäksi tavoitteena on luoda ringetelle seuratoiminnan
koulutusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää myös jatkossa.
Ringetteliiton helmikuun alussa seuroilleen lähettämän seurakyselyn perusteella valitaan
koulutuksessa painotettavat aihealueet. Koulutuksen ensimmäisen lähijakson aikana kartoitetaan
koulutukseen osallistuvien seurojen tarpeet ja muokataan koulutus tarpeiden mukaiseksi.
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Koulutuksen rakenne
Koulutuksen järjestelyistä vastaa Suomen Ringetteliitto, Ringetteliiton alueet ja Kisakallion Hyvä
Seura koulutuskeskus – Hyvä Seura hankkeen ja SLU alueen (LIIKU) yhteistyönä.
Kouluttajina toimivat SLU -alueen seurakehittäjät, Ringetteliiton edustajat ja tarpeen mukaan muut
seuratoiminnan asiantuntijat.
Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta ja lähijaksojen välillä toteutettavista iltakoulutuksista,
seuran sisäisistä koulutuksista ja muista seuran kehittämistoimenpiteistä. Lähijaksot ovat kahden
päivän mittaisia (pe - la) ja koko koulutusprosessi kestää puolesta vuodesta vuoteen.
Koulutusryhmät
Ensimmäinen pilottiryhmä aloittaa Kisakalliossa 11. – 12.5.2007 ja koulutuksen päätösjakso on
vuodenvaihteen tienoilla. Koulutusryhmään otetaan (lähijaksoille) 16 – 20 henkilöä 4 – 5
ringetteseurasta. Päätösjaksolle on alustavasti suunniteltu kutsuttavan osallistuvista seuroista
suurempi edustus. Kullekin Ringetteliiton alueelle koulutus toteutetaan omana ryhmänään.
Lounais-Suomen alue on ensimmäinen ja muille alueille koulutusta tarjotaan syksyllä 2007.
Hinta ja ilmoittautuminen
Koulutuksen yhden lähijakson hinta on 100 euroa / henkilö. Hinta sisältää täysihoidon Kisakallion
Urheiluopistolla, kurssimateriaalin ja koulutuksen. Lähijaksojen välillä toteutettavien
kehittämistoimenpiteiden ja iltakoulutusten hinnat sovitaan kukin erikseen. Lounais-Suomen alue
(yhteyshenkilö pj Jari Tommila) ja Ringetteliitto osallistuvat mahdollisesti kustannuksiin
myöhemmin sovittavalla summalla. Lähijaksoille on mahdollista ottaa perhe mukaan. Kisakallio
järjestää mukaan tuleville ohjelmaa toiveiden mukaan. Perhepaketeille on omat hinnat sisällöstä
riippuen. Lisätietoja
pauliina.hyvonen@kisakallio.fi.
Koulutukseen voi ilmoittautua heti, kuitenkin viimeistään perjantaihin 13.4.2007 mennessä.
Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä maksimissaan 20 osallistujaa.
Ilmoittautumiset sähköpostilla yhteystietoineen Ringetteliittoon Sari Honkalehdolle tai Matti
Virtaselle.
Lisätietoja
Kisakallio Hyvä Seura koulutuskeskus, pauliina.hyvonen”at”kisakallio.fi
Ringetteliiton Lounais-Suomen alue, jari.tommila”at”tie-tiimi.com
Ringetteliitto, sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi ja matti.virtanen”at”ringette.slu.fi
Katso myös Ringettelehti 1 / 2007
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VALMENTAJATUTKINTO 2007
Ringeten Valmentajatutkinto on II-tason tutkinto ja on tarkoitettu C- ja B- junioreiden sekä SMsarjajoukkueiden 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 2007 – joulukuu 2007 ja
jotka jakaantuvat seuraaviin aihepiireihin:
Fyysinen harjoittelu 18. – 20.5.2007
Johtaminen valmennuksessa 24. – 26.8.2007
Laji-osiot 5. – 7.10.2007 ja 12/2007
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 valmennustyössä mukana.
Opiskelun lähijaksot tapahtuvat Kisakallion urheiluopistoilla. Tutkinnon vetäjänä toimii liiton
koulutuspäällikkö Matti Virtanen ja muina kouluttajina maajoukkuevalmentajat sekä Kisakallion
opiston opettajat.
Ilmoittautuminen tutkinnolle torstaihin 12.4.2007 mennessä.
Tutkinnon hinta on 700 € / osallistuja. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, keskustele joukkueesi /
seurasi päättävien ihmisten kanssa tästä mahdollisuudesta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset,
Matti Virtanen, 040-740 5750 tai matti.virtanen@ringette.slu.fi

RINGETTELEIRIT KESÄLLÄ KISAKALLIOSSA JA PIISPALASSA
Uutuutena kesäleiri Piispalassa
Ensi kesänä järjestetään ensimmäistä kertaa kesäleiri myös Keski-Suomessa Kannonkoskella
Piispalan jääliikuntakeskuksessa. Tavoitteena on tarjota paremmat mahdollisuudet Itä-Suomen
alueen pelaajille osallistua ringeten kesäleirille. Toivomme, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori
innostuu lähtemään leirille Piispalaan, jotta voimme jatkossakin järjestää leirin siellä.
Lajileiri kohta täynnä
Tällä hetkellä kaikille leireille (Kisakallioon ja Piispalaan) on ilmoittautunut yhteensä 120 innokasta
lasta ja nuorta eri seuroista. Leireille mahtuu vielä, mutta varsinkin lajileiri alkaa kohta olla täynnä
kenttäpelaajien suhteen. Lajileirille kaivataankin lisää maalivahteja.
Kesäleirien vastuuohjaajana toimii kaikilla leireillä Miia Railio ja muina ohjaajina ainakin Minna
Rossi, Jenni Korhonen, Carita Friman, Katriina Kulju ja Eija Korhonen. Lajileirillä ohjaajina toimivat
kaksi maajoukkuepelaajaa, Kim Forsblom ja Matti Virtanen.
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Kesäleirien ohjelmassa on ringeten lisäksi monipuolista liikunnallista ohjelmaa, muiden lajien
kokeilua ja hauskoja illanviettoja. Maalivahti- ja lajileirin pääpaino on kunkin leiriläisen
henkilökohtaisen ringettetaitojen kehittämisessä.
kesäleiri (5 pv) 9-15v

290€

Kannonkoski, Piispalan leirikeskus

13.6. - 17.6. kesäleiri (5 pv) 7 -14v

290€

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

29.7. - 2.8.

kesäleiri (5 pv) 7 -14v

290€

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

5.8. - 9.8.

kesäleiri (5 pv) 10 -16v

290€

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

5.8. - 9.8.

maalivahti- ja lajileiri (5 pv) 245€ Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
-93 ja sitä ennen synt. maalivahdit
-92 ja sitä ennen synt. pelaajat

6.6. - 10.6.

Leirihinta sisältää majoituksen, aamiaisen, lounaan, päivällisen, iltapalan, jääharjoitukset ja
oheisohjelma. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ringetteliitto, Merja Markkanen,
merja.markkanen@ringette.slu.fi

LIITON NUORTEN RYHMÄÄN VALITTIIN KOLME NUORTA
Liiton nuorten ryhmään on valittu Jenni Korhonen Hyvinkäältä, Taina Jääskeläinen Järvenpäästä ja
Minna Rossi Suonenjoelta. Ryhmän tehtävänä on kehittää nuorten ringettetoimintaan aluksi
liittotasolla ja myöhemmin alue- ja seuratasolla. Ensimmäisenä tehtävänä on löytää ryhmään
mukaan vielä pari innokasta nuorta eri alueilta. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran
finaalitapahtuman yhteydessä.

NUORTEN HARRASTEJOUKKUEEN PERUSTAMISEEN TUKEA
Ringetteliitto tukee 500€ seuroja, jotka aloittavat seurassa uutena nuorten
harrastejoukkuetoiminnan kaudella 2007 - 2008. Tukea voi käyttää esim. välineiden hankkimiseen
ja jäämaksuihin. Seurojen kannattaa nyt keväällä koota kaikki seuran nuoret (C- ja B-juniorit)
yhteen ja kysyä halukkuutta jatkaa pelaamista harrastejoukkueessa. Näin saadaan osa niistä
nuorista jatkamaan harrastusta, jotka suunnittelevat ringeten lopettamista. Harrastejoukkue voi
esim. aluksi harjoitella puolikkaalla jäällä yhdessä seuran mahdollisen Lady-joukkueen kanssa.
Harrastejoukkueeseen kannattaa kysyä mukaan myös aikaisempia vuosina lopettaneita nuoria.
Ensi kaudella nuorten harrastejoukkueille pyritään järjestämään ainakin yksi harrasteturnaus.
Jos seura on kiinnostunut nuorten harrastejoukkueesta, olkaa yhteydessä Merja Markkaseen
merja.markkanen@ringette.slu.fi
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KEVÄTKOKOUS 18.4.2007
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 18.4.2007 klo 18.00
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
esitettään alueiden edellisen toimintakauden toimintakertomukset ja edellisen tilikauden
tilinpäätökset
käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Kokouksessa on kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään lähettämään sähköpostilla Sari Honkalehdolle,
sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi, pe 23.3.2007 mennessä.
Esitykset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista tulee lähettää sähköpostilla
Kari Lahdelle, kari.lahti”at”yit.fi, maanantaihin 16.4.2007 kello 15.00 mennessä.
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VALTAKIRJA

Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton
kevätkokouksessa 18.4.2007 Helsingissä, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.

______________________________
Paikka

_________________________________
Aika

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai vastaavan allekirjoitus

Puheenjohtaja tai vastaava voi myös valtuuttaa itsensä kokousedustajaksi. Valtakirjat kerätään
kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 18.00.
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