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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISIÄ
Kauden päätapahtuma – Finaalitapahtuma – on sitten jälleen kerran paketissa. Viikonloppu keräsi
kiitettäväsi ringetteväkeä kokoon Nokialle ja Tampereelle. Lauantain ladyturnaus keräsi kovasti
kiitosta osallistujilta samoin kuin pitkälle aamuyöhön venynyt Yökyöpelit turnaus. Myös itse
finaalipäivä 1.4.2007 Tampereen Hakametsän hallissa onnistui järjestelyiltään erinomaisesti.
Suurin kiitos tästä kuuluu järjestelyihin talkootyöllä 100 % osallistuneille Ilves Ringeten, Tampereen
Ringeten ja NoU Ringeten väelle. Ilman seuraväen sitoutumista ja merkittävää työpanosta, ei
tällaisia tapahtumia ole mahdollista saada aikaiseksi. Toivottavasti näiden kahden vuoden yhteiset
ponnistukset Häme-Pohjanmaan alueella kantavat hedelmää myös tulevina vuosina lisääntyneenä
yhteishenkenä ja uusien harrastajien myötä.
Itse SM -finaalipelistä sanottakoon, että sekä paikalla olleet että TV:n ääressä peliä katsoneet
saivat nauttia todella taidokkaasta ja jännittävästä pelistä. EKS antoi hienoisena
ennakkosuosikkina olleelle Luvialle kunnon vastuksen. Onnittelut kaikille mitalisteille!
SM -finaali oli tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa YLE:n televisioima, mikä oli lajille merkittävä
asia. Monille on ehkä yllätys, YLE:n saaminen paikalle ei ole ollut itsestään selvyys ja sen eteen
tehtiin lähes hartiavoimin töitä toista vuotta. Kiitos seisoi kuitenkin tien päässä. Lähetyksellä oli
katsojia parhaimmillaan 168 000! Muutenkin Ringeten SM -finaali oli eri medioissa aikaisempia
vuosia paremmin esillä.
Itse Hakametsässä katsojia oli paikalla melko lailla puolet vähemmän kuin aikaisempina vuosina.
Tämä oli ainakin allekirjoittaneelle suuri pettymys. Kyse ei ole euroista, vaan oman väen
osoittamasta arvostuksesta lajia kohtaan. Oli laji sitten mikä hyvänsä, tulisi omien harrastajien
osoittaa kiinnostusta ainakin kauden mitalipelejä kohtaan. Nykyisellä tavalla, kun jokainen voi
merkata finaalipelin allakkaansa melkein vuotta aikaisemmin!
Nykyinen mitalipelien käytäntö on aiheuttanut runsaasti keskustelua ja arvostelua. Ensi vuosi
mennään vielä samalla tavalla, mutta sen jälkeistä järjestelmää aletaan työstää nyt. Itse en asetu
tässä minkään tietyn järjestelmän kannalle ja olen ehdottoman avoin kaikille ajatuksille. Muistutan
kuitenkin, että lajin edun kannalta nykyinen finaalipäivä on ollut paras mahdollinen.
Valtakunnallisen näkyvyyden saaminen ja sitä kautta lajin tunnettuuden lisääminen on
tämäntyyppisen tapahtuman kautta huomattavasti helpompaa. Myös koko lajille
yhteistyökumppanien saaminen on helpompaa tai oikeastaan ainoastaan mahdollista nykyisellä
tavalla.
Milloin sitten olemme siinä pisteessä, että pitää asettaa pelaajat ja urheilulliset ratkaisut koko lajin
edun edelle? Tähän ei varmaan oikeaa ratkaisua löydy. Niiden, jotka nyt päätöksiä tämän suhteen
tekevät, tarvitsevat erittäin laaja-alaista näkemystä ja vähän ennustajankin lahjoja. Loppupeleissä
vain tulevaisuus näyttää, miten oikeita nuo nyt tehtävät ratkaisut sitten olivat.
Sari Honkalehto

toiminnanjohtaja
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SEURAKYSELYJEN VASTAUKSET LIITTOON ENNEN KESÄLOMIA
Seurakyselylomakkeet tulee palauttaa liittoon joko sähköisenä tai postitse kesäkuun alkuun
mennessä.
Osa vastauksista puuttuu edelleen. Lajin ja koko ringettetoiminnan kehittämisen kannalta on
ensiarvoisen tärkeää, että kaikki seurat vastaavat kyselyyn.
Kyselylomakkeet lähettiin seurojen yhdyshenkilöille toistamiseen torstaina 5.4.07. Jos et ole
saanut lomaketta tästä huolimatta, niin pyydä se Sari Honkalehdolta
etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi.

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 järjestää fanimatkan MM -kisoihin yhdessä Citymatkojen kanssa. Tarkemmat ohjeet alla ja
liiton kotisivuilla tulostettavassa PDF -muodossa.
Huomatkaa, että ilmoittautumiset ovat jo pe 11.4.2007 mennessä!
Ryhmämatka Ottawaan 28.10 - 5.11.2007
Ringeten maailmanmestaruudesta pelataan seuraavan kerran 29.10 - 3.11.2007 välisenä aikana
Kanadassa, tapahtumapaikkana on Ottawa. Lähde mukaan kannustamaan Suomen
menestyksekäs joukkue maailman mestaruuteen! Lennämme ryhmässä Helsingistä Lontoon
kautta Montrealiin, mistä yhteiskuljetus hotelliin Ottawassa. Matkan toteutuminen annetuilla
hinnoilla edellyttää 15 henkilön ryhmää edestakaisilla lennoilla.
Suomen Ringetteliitto järjestää yhteistyössä matkatoimisto Citymatkat Global Oy:n kanssa
ryhmämatkan faneille seuraavin palveluin.
Lennot
28.10.

04.11.
05.11.

BA 795
BA 095

Helsinki - Lontoo
Lontoo - Montreal

klo 07.45 – 09.00
klo 15.35 – 18.45

BA 094
BA 794

Montreal - Lontoo
Lontoo- Helsinki

klo 19.40 – 07.10+1
klo 11.20 - 16.20

BA = British Airways, lentoajat ovat paikallisaikoja
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Majoitus

Econo Lodge Downtown Hotel**
475 Rideau Street
Ottawa ON K1N5Z3
Turistiluokan motellityyppinen majoitus. Hotelli sijaitsee keskustan alueella lyhyen
kävelymatkan päässä ostoskaduista ja nähtävyyksistä.

Hinta

Per henkilö jaetussa huoneessa aamiaisella 1185 €

Lisämaksu 225 € yhden hengen huoneesta koko ajalta
Hinta sisältää

-edestakaiset lennot turistiluokassa yllämainituilla aikatauluilla
-majoitus valitsemassanne huonetyypissä aamiaisella,
-lentokenttäkuljetukset välillä Montreal - Ottawa – Montreal
matkakohteessa
-lentoverot ja matkustajamaksut

Hinta ei sisällä

- matkustaja- ja matkatavaravakuutuksia
- kisapasseja tai –lippuja (hoidetaan itse netin kautta tai Ringetteliitosta
yhteistilauksena)

Hintatakuu Voimme taata tarjouksessa olevat hinnat 11.5.2007 mennessä tehtäville sitoville
varauksille (edellytyksenä on ryhmän minimikoko 15 henkilöä).
11.5.2007 jälkeen varatut matkat hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset tulee Teidän tehdä matkatoimistoon 11.5.2007 mennessä.
Lentoyhtiöt noudattavat erittäin tarkkoja maksuehtoja ryhmävarausten suhteen ja
British Airways veloittaa 150 € ennakkomaksua lentopaikasta 11.5.2007. Tätä
ennakkomaksua ei lentoyhtiö palauta mahdollisen peruutuksen sattuessa.

Maksut

Matkan varaamisen jälkeen lähettää matkatoimisto matkustajille vahvistuksen sekä
ennakkolaskun, joka on suuruudeltaan 300 € / hlö, loppulasku matkasta erääntyy
maksettavaksi 1.9.2007.
Ennakkomaksun suuruus perustuu lentoyhtiölle sekä hotellille suoritettaviin
maksuihin.

Yhteyshenkilö / Matkan varaaminen
Citymatkat Global
Kasarmikatu 34, 00130 Helsinki
Harri Tiltti
puhelin:09 – 68412 447 tai +358 40 530 1061
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YHTEISTYÖSOPIMUS VIKING LINEN KANSSA HYÖDYNTÄÄ MYÖS
RINGETTESEUROJEN LAIVAMATKAILUA
Ringetteliitto on tehnyt vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen Viking Linen kanssa. Ringetteseurat
voivat hyödyntää sopimusta tarvitsemillaan urheiluryhmien reittimatkoilla ja vapaa-ajan matkoilla.
Viking Linen hinnasto, seurojen jäsenedut sekä varausohjeet tulevat sähköisenä liiton kotisivuille.
Lisätietoja ja materiaalia saat myös Sari Honkalehdolta.
SEURAKOULUTUS ALKAMASSA – LOUNAIS-SUOMEN ALUE ENSIMMÄISENÄ
Mitä seurakoulutus tarjoaa?
tukea, innostusta ja osaamista
ringetteseuran toiminnan pyörittämiseen
auttaa kehittämään oman ringetteseurasi toimintaa
auttaa viemään ringetteä lajina eteenpäin
Ringetteliitto on aloittamassa koulutusta yhteistyössä Lounais-Suomen Liikun ja Kisakallion
Urheiluopiston kanssa. Lounais-Suomen alue on valittu ensimmäiseksi alueeksi, mutta koulutusta
on tarkoitus tarjota myöhemmin myös muille alueille. Tämä on ringetteseuroille erinomainen
mahdollisuus yhdessä muiden alueen seurojen kanssa parantaa paitsi oman seuran toimintaa
myös koko lajia.
Koulutuksen anti rakennetaan seurojen omista tarpeita ja perustuu pitkälti liiton toteuttaman
seurakyselyn tuloksiin.
Lounais-Suomen aluehallitus on tehnyt periaatepäätöksen vähäisillä resursseillaan tukea
koulutukseen osallistuvia seuroja maksamalla pienen osan osallistumiskustannuksista. Myös
Ringetteliitto tulee tukemaan osallistuvia pienellä summalla.
Koulutukseen otetaan 4-6 seuraa - ensimmäinen jakso on jo 11. – 12.5.2007.

RINGETTELEIRIT LÄHES TÄYNNÄ
Tällä hetkellä kesäleireille (Kisakallioon ja Piispalaan) on ilmoittautunut yhteensä 199 innokasta
leiriläistä eri seuroista. Muutamilla leireille on vielä paikkoja jäljellä.
Piispalan kesäleirille mahtuu vielä 8 leiriläistä
Ensi kesänä järjestetään ensimmäistä kertaa kesäleiri myös Keski-Suomessa Kannonkoskella
Piispalan jääliikuntakeskuksessa. Tavoitteena on tarjota paremmat mahdollisuudet Itä-Suomen
alueen seurojen pelaajille osallistua ringeten kesäleirille. Toivomme, että mahdollisimman moni
lapsi ja nuori Kangasniemeltä, Kuopiosta, Lapinlahdelta, Pieksämäeltä ja Suonenjoelta innostuu
lähtemään leirille Piispalaan, jotta voimme jatkossakin järjestää leirin siellä.
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Leirille on ilmoittautunut 16 lasta ja sinne mahtuu vielä kahdeksan leiriläistä lisää. Ohjaajina leirillä
toimivat Miia Railio Luvialta ja Merja Markkanen liiton toimistosta.
Maalivahtileirille kaivataan maalivahteja
Lajileiri alkaa olla pelaajien osalta täynnä. Maalivahteja leirille kaivataan lisää osallistujia.
Kisakalliossa järjestettävä maalivahtileiri on tarkoitettu kaikille oman maalivahtitekniikan
harjoittelusta kiinnostuneille 1993 - 1989 syntyneille maalivahdeille. Leirin pääohjaajana toimii
maajoukkueen maalivahtivalmentaja Kim Forsblom ja maajoukkueen maalivahti Anna Vanhatalo.
Tiivisohjelmaisen leirin pääteemoina ovat henkilökohtaisten tekniikoiden kehittäminen
jääharjoittelun, videoinnin ja oheisharjoittelun avulla. Leiri järjestetään Lohjalla Kisakallion
Urheiluopiston mahtavissa puitteissa 5.-9.8.2007. Ilmoittautumiset erja.markkanen@ringette.slu.fi
Kesäleirien vastuuohjaajana toimii kaikilla leireillä Miia Railio ja muina ohjaajina Minna Rossi, Jenni
Korhonen, Carita Friman, Katriina Kulju, Sanni Korhonen, Taina Jääskeläinen, Saara Lahti, Nilla
Jäkälä, Elisa Saarinen, Sini Koskiranta ja Eija Korhonen. Lajileirillä ohjaajina toimivat kaksi
maajoukkuepelaajaa, Kim Forsblom ja Matti Virtanen.
Leirit:
6. – 10.6. kesäleiri Piispala, Kannonkoski (8 paikkaa vapaana)
13. – 17.6. kesäleiri Kisakallio Lohja (6 paikkaa vapaana)
29.7. – 2.8. kesäleiri Kisakallio Lohja (täynnä)
5.8. – 9.8. kesäleiri Kisakallio Lohja (7 paikkaa vapaana)
5.8. – 9.8. laji- ja maalivahtileiri (pelaajia mahtuu muutama ja maalivahteja 8 paikkaa)
Kesäleirien ohjelmassa on ringeten lisäksi monipuolista liikunnallista ohjelmaa, muiden lajien
kokeilua ja hauskoja illanviettoja. Maalivahti- ja lajileirin pääpaino on kunkin leiriläisen
henkilökohtaisen ringettetaitojen kehittämisessä.
Leirihinta 290€ sisältää majoituksen, aamiaisen, lounaan, päivällisen, iltapalan, jääharjoitukset ja
oheisohjelma. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ringetteliitto, Merja Markkanen,
merja.markkanen@ringette.slu.fi

LIITON NUORTEN RYHMÄ VALITTU
Liiton nuorten ryhmään on valittu Jenni Korhonen Hyvinkäältä, Taina Jääskeläinen Järvenpäästä,
Minna Rossi Suonenjoelta, Sanni Korhonen Hyvinkäältä ja Saara Lahti Lahdesta. Ryhmän
tehtävänä on kehittää nuorten ringettetoimintaan aluksi liittotasolla ja myöhemmin alue- ja
seuratasolla. Ryhmä kaipaa vielä kahta nuorta Lounais-Suomen ja Häme-Pohjanmaan alueelta.
Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran finaalitapahtuman yhteydessä Nokialla 31.3.2007.

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)
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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

SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET 2008 - 2010

Sääntöjen mukaisesti mahdolliset sääntömuutosesitykset pyydetään jäsenseuroilta.
Muutosesitykset on lähetettävä 31.5.2007 mennessä liiton toimistoon.
Sääntömuutoskäytäntö on esitelty tarkemmin Säännöt ja määräykset 2006 – 08 kirjan
sivulla 67.
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