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______________________________________________________________________________
UUSI TOIMINNANJOHTAJA ESITTÄYTYY
Nimi: Salla Mäkelä (36 v)
Perhe: Aviomes Lasse ja tytär Saga (6v.)
Koulutus: Liikunnanohjaaja, trademoni, BMT myynnin ammattitutkinto
Harrastukset: Golf ja rullaluistelu
Minulla on takanani pitkä ja laaja työkokemus sekä liikunnan, urheilun että tapahtumamarkkinoinnin erilaisista tehtävistä. Urheilukipinä lähti isäni pikaluisteluharrastuksesta ja valmennustyö Pitkis
Sport –leireiltä NJ1 ja NJ2 ohjaajaleireiltä. Vierumäeltä valmistuin 90-luvun puolivälissä LOT –
liikunnanohjauksen perustutkinnosta erikoistuen urheilumarkkinointiin. Liikunta-alan tutkintoa vahvistin vielä LAMKissa kaupallisen alan tradenomitukinnolla pääaineena tuotekehitys.
14 vuoden työuran aikana olen ollut monessa mukana ja vahvin osaamisalueeni on kasvustrategiat, muutosjohtaminen, tapahtumamarkkinointi ja tuotekehitys. Yhtälailla taitoa ja kokemusta löytyy
myös valmennuksesta, järjestötoiminnasta sekä viimeisen neljän vuoden aikana BtoB-tapahtumien
myynnistä ja henkilöstön johtamisesta.
Taitoluistelu sekä työnä että harrastuksena on näytellyt tärkeää roolia 6-vuotiaasta lähtien. Tie on
kulkenut Porin, Mikkelin, Lahden, Porvoon ja Kauniaisten kautta Tuusulan Luistelijoihin, jossa aloitan 1.7 lähtien puheenjohtajana. Valmennuspuolellakin olen mukana, sillä se on parasta vastapainoa työlle.
Toiminnanjohtajana minulla on vastuullani liiton kasvustrategian suunnittelu ja toteutus yhdessä
liittohallituksen, liiton henkilöstön, seurojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteenani on laajentaa yhdessä teidän kanssanne lajin tunnettuutta ja lisätä aktiivista toimintaa sekä kotimaassa
että kansainvälisesti. Jakaa kokemuksia medialle liikunnan riemusta ja huippu-urheilusta, saadak1
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semme lisää monitaitureita ja lajiuskollisuutta omaavia henkilöitä mukaan kasvattamaan tulevaisuuden trendilajia.
Olen erittäin motivoinut ja sitoutunut tulevaan tehtävääni ja toivon omalta osaltani voivani auttaa
Suomen Ringetteliittoa sekä kotimaisen että kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja yhteisten
päämäärien saavuttamisessa.
Oikein mukavaa kesää kaikille!
Toiminnanjohtajan tavoitat puhelimitse numerosta 040 586 4585 ja sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
ICE CARDIT KAUDELLA 2010-2011
Kilpailuluvat eli Ice Cardit pysyvät pieniä vakuutusyhtiön korotuksia lukuun ottamatta ennallaan.
Vakuutuksettomat Ice Cardit on esitetty alla olevassa taulukossa:
Kaikki virallisiin otteluihin osallistuvat, joilla
on oma vakuutus

Ringettekoulu

Vakuutukseton Ice Card

RK Ice Card

Vaihtoehdot

Tarkoitettu kaikille niille kilpaileville henkilöille, joilla on oma
ringettetoiminnan kattava tapaturmavakuutus

Ice Card maksu

synt. 1.1.1997 tai
myöhemmin
Ringettekoululaiset

40 €

10 €

OP Pohjolan Sporttiturvan sisältävät vakuutukselliset Ice Cardit on esitetty alla olevassa taulukossa:
Vakuutuksen korvaukset
Vamman hoitokulut

A
Ice Card

BC
Ice Card

DEF
Ice Card

H
Ice Card

RK
Ice Card

Erotuomari
Ice Card

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8500 €

Omavastuu tapaturmaa kohden

100 €

100 €

-

100 €

-

100 €

Vakuutusosuus

151 €

61 €

20 €

36 €

7€

19 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

191 €

101 €

60 €

76 €

17 €

59 €

40 €

40 €

40 €

40 €

10 €

40 €

Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena
Kuolema
Ice Card maksu yhteensä
(vakuutuksellinen)
Ice Card maksu yhteensä (vakuutukseton)

TO
Ice Card

TuplaTurva

35 €

Ohjeet päivitetään Ringetteliiton kotisivuille osoitteeseen www.ringette.fi heinäkuun alussa.
Uusia Ice Cardeja voi lunastaa samasta päivämäärästä alkaen tuttuun tapaan Sporttirekisterin
kautta.
Lopuksi vielä kaikille muistutuksena seuraavat asiat:
- Ice Cardia ei voi vaihtaa kesken kauden
- maksettaessa tulee ehdottomasti käyttää oikeaa viitenumeroa
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vakuutuksettoman Ice Cardin lunastaneen tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on riittävä
ja koko kauden keskeytyksettä voimassa oleva urheiluvakuutus

Ice Card asioista Ringetteliitossa vastaa Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
______________________________________________________________________________
HYÖDYNNÄ VALMISTA MAINOSTA RINGETTEKOULUN MARKKINOINNISSA
Ringetteliitto on tehnyt seurojen käyttöön valmiin mainospohjan ringettekoulujen mainostamiseen.
Jos haluat hyödyntää mainosta, niin ole yhteydessä Ringetteliittoon. Teemme mainoksen teille
seuran omalla tekstillä, yhteistiedoilla ja logolla. Lisäksi painamme seuralle mainoksen ilmaiseksi
(painosmäärä 200–2000 kpl).
Viime kaudella 29 ringetteseuraa hyödynsi mainosta ja niitä painettiin yhteensä 26000 kpl.
Ringettekoulun markkinointi kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen ja aloittaa heti, kun koulut
alkavat.
Ota yhteyttä Merja Markkaseen etunimi.sukunimi@ringette.fi
______________________________________________________________________________
UUSIEN RINGETTEKOULUJEN KÄYNNISTÄMISTÄ TUETAAN
Viime kaudella seitsemän uutta ringettekoulua aloitti toimintansa. Turun Ringette käynnisti toisen ringettekouluryhmän Kaarinan jäähalliin, EKS Ringette Leppävaaran jäähalliin, Ilves Tesoman jäähalliin ja Helsinki Ringette Hernesaaren jäähalliin. Lisäksi Forssan Palloseuran Juniorit oli tukemassa ringettekoulun käynnistymistä uudella paikkakunnalla Somerolla ja Ringette Walapais ja Järvenpään Haukat yhdessä Sipoossa.
1. Käynnistä ringettekoulu lähipaikkakunnalle
Jos seurasi lähipaikkakunnalla on jäähalli ja siellä ei ole ringettetoimintaa, niin kannattaa
kartoittaa ovatko jotkut henkilöt seurastanne innostuneet tukemaan ringettetoiminnan käynnistymistä tällä uudella paikkakunnalla.
2. Käynnistä seuraasi toinen ringettekouluryhmä
Isoissa kaupungeissa toimivia ringetteseuroja, joilla on jäävuoroja useissa kaupungin jäähalleissa, kannustetaan käynnistään uusi ringettekouluryhmä toiseen jäähalliin entisen lisäksi.
Jos seurallasi on kiinnostusta käynnistää uusi Ringettekoulu, ota yhteyttä Ringetteliittoon (Merja Markkanen etunimi.sukunimi@ringette.fi).
Uuden Ringettekoulun käynnistämistä tuetaan taloudellisesti 500-1000€, ringettevälineillä
(Ringettemailat 10-30 kpl) sekä markkinointimateriaalilla.
______________________________________________________________________________
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RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
Ringettekoulun ohjaajakoulutusta järjestetään taas syksyllä. Selvitä seurasi tarve Ringettekoulunne
ohjaajien kouluttamistarpeesta ja ota yhteyttä Ringetteliittoon. Koulutukset pyritään järjestämään
lähellä seuraa joko yhden tai muutaman lähiseuran yhteiskoulutuksina.
Seuran on oltava aktiivinen koulutustarpeen informoimisesta. Ringetteliitto järjestää koulutukset
seurojen tarpeiden mukaan.
Koulutus kestää 7h ja maksaa 350€.
Koulutuksen sisältö:
* Ringettekoulun markkinointi ja organisointi
* Ohjaajan rooli
* Lapsi ohjattavana
* Ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti
* Luistelutaidon opettaminen ringettekouluikäisille
* Leikkien hyödyntäminen opetuksessa
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun järjestämisoppaan ja ohjaajaoppaan.
______________________________________________________________________________
JUNIORIJOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖT KAUDELLA 2010 – 2011
Jokaisen aluesarjaan osallistuvan G-C -juniorijoukkueen on palautettava pelisäännöt 1.10.2010
mennessä netistä löytyvällä lomakkeella.
Pelisääntökeskustelujen pitäminen ja niiden palauttaminen on ehto aluesarjaan osallistumiselle.
Pelisäännöt palautetaan sähköisesti
Lasten ja aikuisten pelisäännöt palautetaan sähköisesti Nuoren Suomen nettisivuilta löytyvällä
sähköisellä lomakkeella.
http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot
Pelisääntöjen tekeminen on ringeten tapa edistää keskustelua siitä millaista on lasten ja nuorten
ringette. Lasten urheilu ei ole kopio aikuisten urheilusta. Ringette on lapsille leikkiä, yhdessä oloa,
kaveruutta ja kasvamista turvallisessa ympäristössä, josta aikuinen on vastuussa. Jokainen lapsi
on yhtä arvokas ja jokaiselle lapselle pelaaminen on yhtä tärkeä kokemus.
Ringette voi lajina olla ylpeä siitä, että pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten G-C -juniorijoukkueessa.
G-D -juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt erikseen lasten kesken (lasten
pelisäännöt) ja aikuisten kesken (aikuisten pelisäännöt).
C-juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt nuorten kesken (nuorten pelisäännöt).
B-junioreissa on suositeltavaa sopia pelisäännöt nuorten kesken.
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Valmiit Pelisääntömateriaalit auttavat keskustelujen pitämisessä
Nuoren Suomen pelisääntösivuilta löytyy valmista materiaalia pelisääntökeskustelujen läpiviemiseen. http://www.nuorisuomi.fi/pelisaantomateriaalit
Jos et aikaisemmin ole ollut mukana tekemässä pelisääntöjä, niin pyydä tietoa asiasta ja ohjeita
pelisääntökeskustelujen pitämiseen saa Markkasen Merjalta liiton toimistosta.
______________________________________________________________________________
I-TASON VALMENTAJAKOULUTUKSET KAUDELLA 2010 – 2011
Ensi syksyn ja talven I-tason valmentajakoulutuksen kalenteria suunnitellaan parhaillaan. Jos seurallanne on innostusta organisoida jokin tarjolla olevista I-tason koulutuspäivistä, olkaa kesäkuun
aikana yhteyksissä ringetteliittoon.
I-tason valmentajakoulutuksen esittely löytyy osoitteesta
http://www.ringette.fi/fi/Koulutus/I+-+taso+.html
______________________________________________________________________________
HALUATKO MUKAAN TALKOISIIN MM-KISAVIIKOLLA 1. – 6.11.2010
Ringeten naisten MM-kisat ovat Tampereella Hakametsän jäähallissa ajalla ma 1.11. – 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 Salla Mäkelälle. 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.
______________________________________________________________________________
TOIMISTO TIEDOTTAA
Ringetteliiton toimisto on suljettu 5. – 17.7.2010.
Yleisesti ottaen kesä-heinäkuussa kannattaa varmistaa puhelimitse ennen paikan päälle saapumista että kaipaamasi henkilö on toimistolla juuri silloin.
Ringetteliiton toimiston väki on lomalla tai poissa toimistolta seuraavasti:
Salla Mäkelä
Matti Virtanen
Merja Markkanen
Päivi Reiman

28.6. – 7.8.2010
10. – 17.6.2010, 28.6. – 17.7.2010 + laji- ja maalivahtileirillä 28.7. – 1.8.2010
28.6. – 19.7.2010 + kesäleireillä 9. – 13.6.2010, 2. – 7.8.2010, 9. – 14.8.2010
5. – 17.7.2010, 23.8. – 4.9.2010

______________________________________________________________________________
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