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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 salaattibuffet, jonka jälkeen pidetään sääntöjen mukainen kevätkokous ja seuraseminaari.
Salaattibuffet klo 11.15 kannella 7 (kokousosastolla)
Kevätkokous klo 12.00 kannella 7
Seuraseminaari klo 14.30 kannella 7
- Ringeten julkisuuskuva (puhujina ja keskustelijoina urheilijat, valmentajat ja median edustajat)
Jos et osallistu Seuraseminaariin, Tallinnassa on mahdollisuus käydä ostoksilla ja tutustumassa
kaupunkiin kello 14 – 17 välillä. Laivalla pitää olla takaisin viimeistään kello 17.30.
Tulomatkalla kokoonnutaan päättämään kausi. Tilaisuudessa jaetaan kauden 2010 – 2011 ansiomerkit ja palkinnot.
Bistrobuffet klo 17.45 kannella 8
Palkintojenjako klo 19.00 kannella 7 (kokousosastolla)
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).
Mukaan mahtuu vielä 10 nopeinta. Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut Ringetteliittoon sähköpostilla Salla Mäkelälle (salla.makela@ringette.fi).
______________________________________________________________________________
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SUOMEN RINGETTELIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
AIKA
PAIKKA

lauantaina 16.4.2011 kello 12:00 – 14:00 (Suomen aikaa)
Viking Line XPRS:llä välillä Helsinki-Tallinna-Helsinki

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kolme (3) ääntenlaskijaa
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta
ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja toiminnanjohtajalle
7. Esitetään alueiden edellisen toimintavuoden toimintakertomukset ja tilinpäätökset
8. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden tarkennettu budjetti käytettäväksi
talousseurannan pohjana
9. Päätetään Ringetteliitto ry:n sääntöjen muuttamisesta
10. Valitaan liiton kurinpitoryhmä kaudelle 2011-2012
11. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Kokousosastolla kannella 7 on tarjolla salaattibuffet kello 11.15.
Samaan aikaan on myös valtakirjojen tarkastus.
LIITTEET
Valtakirja
______________________________________________________________________________
YOUR MOVE: AINUTKERTAINEN NUORTEN TAPAHTUMA HELSINGISSÄ 27.-29.5. D-, CJA B-JUNIOREILLE
RINGETELLÄ OMA JÄÄLEIRI JA OHJAAJAKOULUTUS
Nyt on tarjolla B-, C-, ja D-junioreille ainutlaatuinen ringetteleiri ja/tai ohjaajakoulutus Your Move
Sport -viikonloppuna 27. - 29.5.2011 Helsingissä.
Ringette on omana lajina mukana isossa nuorten Your Move –tapahtumassa, johon osallistuu
urheilijoita yli 70 lajista. Ringetellä on oma jääleiri ja ohjaajakoulutus pe-su Malmin jäähallissa ja
sen lisäksi ringetteläiset vierailevat Stadionin ympäristössä kokeilemassa eri lajeja ja toimintaratoja. Lauantai-iltana kaikkien lajien nuoret kokoontuvat yhteiseen iltaohjelmaan.
TTELEIRI
RINGETEN JÄÄLEIRIN OHJELMA:
* Ringetteleirille otetaan 50 ringettepelaajaa
* Ohjaajina toimivat tutut ringeten kesäleiriohjaajat sekä paikalle yritetään saada myös maajoukkuepelaajia opastamaan jäälle.
* Jäällä harjoitellaan henkilökohtaisia ringettetaitoja: luistelua, laukomista ja mailankäsittelyä.
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Pe klo 17 alkaen
* Ilmoittautuminen, jää, zumbaa ja tutustumista
La klo 9-22
* Kaksi jäätä (Malmin jäähalli), Lajikokeiluja (Stadion) ja yhteinen illanvietto (Stadion)
Su klo 9 - 17
* jää (Malmin jäähalli) ja miniturnaus (kaikki osallistujat jaetaan joukkueisiin)
OHJAAJAKOULUTUKSEN OHJELMA:
- Ohjaajakoulutukseen mahtuu 10 osallistujaa
- Ohjaajakoulutuksessa käydään läpi ohjaamisen perusteet ja luistelun opettaminen
- Koulutuksen jälkeen osallistuja voi toimia esim. Ringettekoulun tai F-joukkueen ohjaajana
- Ohjaajakoulutukseen osallistuva pääsee mukaan pelaamaan sunnuntaina ringeten miniturnaukseen
Pe klo 17 alkaen
* ohjaajakoulutus
La klo 9-22
* ohjaajakoulutus, lajikokeiluja (Stadion) ja yhteinen illanvietto (Stadion)
Su klo 9-17
* Ringeten miniturnaus
Ilmoittautuminen 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
3.3. - 3.4.2011
4.4. – 5.5.2011

Hinta/hlö (pe-su)
80€
100€

Lisäksi tarjolla on koulumajoitus noin 10€/yö (sis. aamu- ja iltapalan)
Lisätiedot ringetteleiristä: Merja Markkanen, merja.markkanen@ringette.fi
______________________________________________________________________________
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RINGETTEFESTIVAALI D-JOUKKUEILLE 29.12.2011 – 1.1.2012 NAANTALISSA
Suomen Ringetteliitto ja VG-62 järjestävät Naantalissa 29.12.2011 – 1.1.2012 kansainvälisen Ringettefestivaalin. Ringettefestivaali pidetään samaan aikaan Turussa pelattavien seurajoukkueiden
MM-kisojen (WCC 2011) kanssa. Ringettefestivaalissa on kaksi eri turnausmuotoa:
-

Kilpajoukkueet U14, 12 joukkuetta (suomalaiset D-joukkueet)
Juuri aloittaneet joukkueet, 6 joukkuetta (12-14 -vuotiaat)

Kilpajoukkueiden turnaukseen odotetaan joukkueita Kanadasta, Ruotsista, USA:sta ja Suomesta.
Aloittelevien turnaukseen odotetaan joukkueita Suomesta, Venäjältä, Ruotsista, Slovakiasta ja
Ranskasta. Suomesta turnaukseen voi osallistua seurat, joissa on juuri käynnistynyt ringettetoiminta esim. Urjala, Somero, Laukaa, Sipoo, Pori ja Vaajakoski. Myös koulujoukkueiden muodostaminen turnaukseen on mahdollista. Joukkueessa ei saa pelata sellaisia ringeten pelaajia, jotka ovat
pelanneet lajia enemmän kuin vuoden.
Kilpajoukkueiden turnaukseen otetaan suomalaisia joukkueita sen mukaan kuin mahtuu noin 5-8
joukkuetta. Yksi paikka on varattu järjestävälle seuralle VG-62:lle ja muut paikat arvotaan ilmoittautumisien mukaan huomioiden kaikki alueet.
Festivaalin turnausohjelma on suunniteltu niin, että joukkueilla on mahdollisuus päästä katsomaan
WCC:n loppuotteluita sunnuntaina 1.1.2012.
Liitteenä turnauskutsut.
Ilmoittautuminen turnaukseen 31.5. mennessä Merja Markkaselle Ringetteliittoon.
______________________________________________________________________________
VARAINHANKINTAA JOUKKUEILLE
Nyt on avattu www.supportmedia.fi palvelu jonka avulla joukkueen on helppo kerätä rahaa.
SupportMedia on aktiivisesti harrastustoiminnassa mukana olevien lasten vanhempien perustama
palvelu. Mukana olevat tukiyritykset maksavat jokaisesta ostosta rahaa joukkueellesi.
Palvelu on ilmainen eikä velvoita ketään mihinkään. Kaikki palvelun kautta kertyvät rahat ovat
joukkueellenne iloista plussaa.
Kuinka SupportMedia toimii?
1) Joukkueenjohtaja avaa www.supportmedia.fi palvelun.
2) SupportMedia lähettää vanhemmille markkinointilupakirjeen.
3) Niille vanhemmille jotka ovat antaneet luvan, lähtee Support-kirje kaksi kertaa kuukaudessa.
4) Ostamalla Support-kirjeessä olevia tuotteita tai palveluita kirjeessä näkyvä tuki näkyy joukkueen
tilillä seuraavan kuukauden aikana. Kirjeessä on 2-3 tarjousta ja linkki joukkueen omalle Supporttorille, jossa on näkyvissä kaikki sillä hetkellä aktiiviset tuotteet ja palvelut.
5) Kirjettä on helppo lähettää eteenpäin lasten sukulaisille, kummeille ja ystäville. Näin myös heidän ostoista kertyy tukea teidän joukkueellenne.
SupportMediaan tulee jatkuvasti uusia ja ajankohtaisia tuotteita ja palveluja. Kenelläkään ei ole
ostopakkoa vaan vanhemmat ja sukulaiset ostavat mitä muutenkin olisivat hankkimassa ja jokaisesta ostosta SupportMedian kautta kertyy rahaa joukkueellenne.
Joukkueesi viesti on tervetullut ja odotettu, koska sen avulla voi tukea rahallisesti oman tai suku-

SEURAPOSTI 2011
24.3.2011

4

laisten lapsen harrastusta.
Sinä voit helposti seurata tuen kertymistä SupportMedian raportointisivun kautta.
Tutustu www.supportmedia.fi sivuihin ja liitä joukkueesi mukaan. Sivuilla näet malliksi viimeisen
Support kirjeen.
SupportMedian toiminnasta voitte tiedustella lisää Katariina Vedenkannakselta p. 0400 381212,
katariina.vedenkannas@supportmedia.fi
______________________________________________________________________________

POHJOLA-PALKINTO 2011 HAKUUN
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle.
Sillä halutaan kannustaa niitä yli miljoonaa suomalaista, jotka tekevät työtä urheiluseuroissa.
Vuoden 2011 Pohjola-palkinto on entistäkin houkuttelevampi. Kaikkiaan 17 seuraa saa rahapalkinnon, kuusi seuraa saa valtakunnallista tv-näkyvyyttä ja näistä vielä kolme seuraa pääsee yleisöäänestyksen perusteella Suomen Urheilugaalaan. Edellisvuosien tapaan Pohjola-palkinnon voittaja
julkistetaan juhlallisesti Suomen Urheilugaalassa 16.1.2012.
Vuoden 2011 teemana on vapaaehtoisuus, joten hakemuksissa katsotaan kaiken muun ohella sitä
kuinka hyvin seurassasi on hoidettu vapaaehtoistoimintaa.
Haun eteneminen
Palkinnon aikataulua on muutettu siten, että haku tapahtuu jo keväällä 1.4.–6.5.2011. Jätä siis
hakemuksesi 6.5.2011 mennessä SLU:n sähköiseen järjestelmään. Lomake aukeaa 1.4.
Hakemusten perusteella SLU:n alueet ja lajiliitot valitsevat jokaiselta SLU:n alueelta kaksi seuraa.
Näistä SLU:n ja Pohjolan raati valitsee kuusi seuraa jatkoon.
Jatkoon päässeet kuusi seuraa esitellään syksyllä YLE:n lähettämässä SISU-ohjelmassa. Esittelyjen jälkeen alkaa yleisöäänestys, jonka perusteella valitaan kolme finalistia.
Kolme finalistia ovat ehdolla Pohjola-palkinnon saajaksi Suomen Urheilugaalassa. Gaalan suuri
raati valitsee vuoden 2011 pääpalkinnon saajan. Pääpalkinnon voittaja julistetaan Suomen Urheilugaalassa 16.1.2012.
Palkinnot
Pääpalkinnon voittaja saa 10 000 euroa puhtaana käteen, kaksi muuta finalistia 2 500 euroa. Sen
lisäksi Pohjola palkitsee 14 muuta maakunnallisen palkinnon saajaa 1 600 eurolla.
Muutamia syitä miksi kannattaa hakea palkintoa
•Jo hakemuksen täyttäminen on oiva keino arvioida oman seuran toimintaa
•Palkinnon myötä on mahdollisuus saada lisää tunnettuutta seurallesi
•Kaikkiaan 17 seuraa saa rahapalkinnon, joku niistä voi olla sinun seurasi
•Seurassasi on varmasti sellaista toimintaa, jota on kiva esitellä ja josta muut seurat voivat puolestaan saada ideoita omaan työhönsä
Hae ennen kuin on liian myöhäistä! Hakuaika 1.4.-6.5.2011
Lisätietoja: Anu Halonen, SLU, anu.halonen(at)slu.fi, (09) 3481 2440, 050 3311 902
www.slu.fi/pohjola-palkinto
______________________________________________________________________________
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OLOSUHDEKYSELY
Seurojen yhteyshenkilöille ja puheenjohtajille on lähetetty olosuhdekysely 20.3. Toivomme
että palautatte sen 31.3 mennessä salla.makela@ringette.fi.
Tietoja käytetään lajimme kehittämisen hyväksi niin liitto kuin kuntatasollakin. Tulokset julkistetaan
kevätristeilyllä.
______________________________________________________________________________

HARRASTUSHAKUPALVELU
Harrastushakupalvelu on kehitetty auttamaan uusia harrastajia löytämään eri harrastusvaihtoehtoja
kotikunnastaan/ lähialueilta.
Harrastushakupalvelun tavoitteena on saada kaikki harrastukset yhden sivuston alle sekä antaa
tietoa niistä ja niihin liittyvistä tapahtumista, koulutuksista yms.
Tarjoamme urheiluseuroille näkyvyyttä hakupalvelussamme ensimmäisen vuoden ajalle hintaan
25€ (sis alv:n 23%).
Tämän lisäksi jokainen sopimuksen tehnyt seura saa ilmoittaa yhden tapahtuman veloituksetta
tapahtumahakuumme sopimuskauden aikana.
Kyseessä on määräaikainen 12kk:n sopimus. Olemme yhteydessä ennen maksuttoman (12 kk)
jakson päättymistä, jolloin voi päättää jatkaako palvelussamme.
Palvelun voi myös halutessaan lopettaa jo ennen 12 kk kestävän määräaikaisen jakson päättymistä ilmoittamalla siitä os. myynti@harrastukset.com.
Jokainen seura/ yritys saa sivuillemme näkyviin:
Seuran/Yrityksen nimen (vain tämä kohta on pakollinen)
Yhteystiedot: Osoite, Puh, email, kotisivut, fax
Kuvauksen/esittelyn toiminnasta, johon mahdollisuus lisätä myös kuvia.
Logo
Hakusanat 5-20 kpl
Lisätietoja harrastushakupalvelusta sähköpostitse osoitteesta myynti@harrastukset.com tai puhelinnumerosta 050-557 9567
_____________________________________________________________________________
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RINGETTELEIREILLÄ VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA
Suosituille kesäleireillä on vielä muutama paikka vapaana!!
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 2011 kesäleireille Ringetteliiton kotisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.
Ikäryhmä

Hinta

Vapaita
paikkoja

27. - 29.5.2011 Helsinki

kts. tarkemmin alla

80€

on

Kesäleiri

9. - 12.6.2011

Leppävirta

01-98 -syntyneet

280€ 5

Lajileiri

27. - 31.7.2011

Lohja (Kisakallio)

92-97 -syntyneet

350€ TÄYNNÄ

Maalivahtileiri 27. - 31.7.2011

Lohja (Kisakallio)

92-97 -syntyneet

350€ TÄYNNÄ

Kesäleiri

31.7. - 3.8.2011 Lohja (Kisakallio)

02-99 -syntyneet

280€ 10

Kesäleiri

4.8. - 7.8.2011

00-97 -syntyneet

280€ TÄYNNÄ

Leirit

Milloin

Your Move

Missä

Lohja (Kisakallio)

______________________________________________________________________________
RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO 2011 (mainos liitteenä)
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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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
Toiminnanjohtaja Salla Mäkelä on lomalla 26. – 29.5.2011.
Nokian Urheilijat esiintyvät sunnuntaina klo 16.05 TV2:n Sisu-ohjelmassa,
http://yle.fi/ohjelmat/1012788.
Toimiston väen tavoittaa parhaiten henkilökohtaisista matkapuhelinnumeroista ja toimistolle tullessa kannattaa aina etukäteen varmistaa, että joku on paikalla.
______________________________________________________________________________
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