SEURAPOSTI 4 / 2008
LISENSSIT KAUDELLA 2008 – 2009
Ringetteliiton liittohallitus hyväksyi 9.6.2008 kokouksessaan lisenssihinnat ja ohjeet kaudelle
2008 – 2009. Lisenssikategorioihin ja ehtoihin ei tullut muutoksia.
Lisenssit ja ohjeet tulevat liiton kotisivuille 1.7.2008. Nettisivuille tuleva ohje on ennakkotietona
tämän seurapostin liitteenä.
Vakuutuksellisten lisenssien hintoihin tuli korotusta A-, B- ja FUN -lisensseihin. Kaikkiaan korotuksen osuus Ringetessä oli 60 %. Vertailun vuoksi muissa lajeissa Pohjolan korotukset olivat
50 – 100 %.
Tulevasta kaudesta alkaen Ringetteliitto suosittelee jäseniään ottamaan vakuutuksen mahdollisuuksien mukaan omasta vakuutusyhtiöstään. Vakuutusten hinnat vaihtelevat jonkin verran eri
vakuutusyhtiöiden välillä – osalle Pohjolan tarjoama ja Ringetteliiton neuvottelema vaihtoehto voi
olla edullisempi osalle kalliimpi. Erityisesti A-, B- ja FUN -lisenssejä lunastavien kannattaa kysyä
vaihtoehtoista vakuutusta ensin omasta vakuutusyhtiöstään. Huomioitava on myös, että vakuutuksetonta lisenssiä ei voi lunastaa ilmoittamatta vaihtoehtoisen vakuutuksen numeroa ja vakuutusyhtiön nimeä.
Varsinaisen pelaajalisenssin – vakuutukseton vaihtoehto - hinta on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena.
Tavoitteena on siirtyä ehkä jo kaudesta 2009 – 2010 pelaajalisenssien osalta käytäntöön, jossa
liitto tarjoaa vain vakuutuksetonta vaihtoehtoa. Näin lajilisenssin hinta voisi olla kaikille sama eikä
hinnoittelussa tarvitsisi joka vuosi odottaa vakuutusyhtiön hintoja. Ringetteliiton liittohallitus tekee
mahdollisesta uudesta käytännöstä esityksen syksyn liittokokoukseen. Tähän keskusteluun toivotaan mahdollisimman monen osallistumista jo esityksen työstövaiheessa elo- syyskuussa.
Ajatukset ja esitykset toivotaan lähetettävän sähköpostilla joko liiton toiminnanjohtajalle tai puheenjohtajalle.
TÄHDISTÖ- JA FINAALITAPAHTUMAT HAKUUN 15.8.2008 MENNESSÄ
Ringetteliiton liittohallitus on päättänyt sen työryhmien esitysten pohjalta laittaa kauden 2008 –
2009 Tähdistö- ja Finaalitapahtumat avoimeen hakuun. Liittohallitus käsittelee hakemukset
18.8.2008 kokouksessaan. Päätökset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja julkistetaan tämän
jälkeen seurapostissa, Ringette -lehdessä numero 3 ja liiton kotisivuilla tapahtumakalenterissa.
Finaalitapahtuma 4.4.2009 (pe 3.4. – su 5.4.2009)
Finaalitapahtuma tulee jonkin verran muuttumaan tulevalla kaudella, kun kulta ratkeaa paras viidestä systeemillä. Finaalitapahtumassa pelataan ja ratkaistaan SM -pronssimitali ja pelataan ensimmäinen SM -finaaliottelu. Tapahtuman yhteyteen on toivottavaa sisällyttää myös juniori- ja/tai
ladyturnaus. SM -mitalipelit tulee sijoittaa lauantaille 4.4.09. Juniori- ja ladyturnaus tarvittaessa
perjantaista – sunnuntaihin.
Tähdistötapahtuma ja aluejoukkueturnaus 24. – 25.1.2009
Tähdistöpelit ja aluejoukkueturnaus tullaan pelaamaan pääosin tutuksi käyneellä tavalla. Finaali- ja
huippu-urheilun työryhmä on esittänyt tapahtuman kehittämiseksi toimenpiteitä, joita tullaan ottamaan huomioon tapahtumakokonaisuutta rakennettaessa. Lopulliset suunnitelmat voidaan käynnistää kuitenkin vasta järjestäjän ja paikkakunnan selvittyä.
Naisten ja nuorten tähdistöpelit tulee sijoittaa lauantaille ja aluejoukkueturnausten ratkaisupelit
sunnuntaille.
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Tähdistötapahtuman yhteyteen suositellaan järjestettäväksi jonkinlainen lajinlevitystapahtuma. Lajinlevitystapahtumista saa lisätietoja ja ohjeita Ringetteliitosta.
Periaatteena on, että Tähdistötapahtuma ja Finaalitapahtuma ovat samana vuonna eri alueilla. Jos
esimerkiksi Finaalitapahtuma on Lounais-Suomessa, täytyy Tähdistötapahtuma olla joko EteläSuomessa, Itä-Suomessa tai Häme-Pohjanmaalla. Sama tapahtuma voi olla samalla alueella kaksi
vuotta peräkkäin.
Molemmista tapahtumista on tehty lyhyt tapahtumakäsikirja, josta selviää mm. tapahtuman sisältö,
talous, hallinnointi ja markkinointiasiat. Käsikirjat ovat saatavissa sähköisenä pyyntöä vastaan liiton
toimistosta. Käsikirjojen tietojen pohjalta tulee tehdä kirjallinen (sähköpostilla tai postitse) hakemus Ringetteliittoon 15.8.2008 mennessä. Hakemus tulee osoittaa Ringetteliiton liittohallitukselle.
Lisätietoja tapahtumista antavat Sari Honkalehto 040 574 7440 ja Matti Virtanen 040 740 5750.
KEVÄÄN 2009 C- JA B- NUORTEN SM-TURNAUKSET UUTEEN HAKUUN
Suomen Ringetteliiton alaisten C- ja B -nuorten SM-turnausten ensimmäinen järjestelyhaku päättyi
tuloksetta. Hakua jatketaan nyt kesän yli.
Turnausten ajankohdat ovat:
C – nuorten SM – turnaus
B – nuorten SM – turnaus

6. – 8.3.2009
13. – 15.3.2009

Jos seuranne on kiinnostunut SM - turnauksen järjestämisestä ensi kaudella, tilatkaa hakuohjeistukset, Ringetteliitto Matti Virtanen, 040 740 5750, etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi

Hakuaika päättyy perjantaina 15.8.2008!
HAASTE RINGETTESEUROILLE – SUHTEELLISESTI ENITEN LISENSSIMÄÄRIÄ
KAUDELLA 2008 – 2009 KASVATTANUT SEURA
Onko edustamastasi seurasta vuoden ringetteseuraksi? Haluatko itse vaikuttaa vuoden ringetteseuran valintaan? Onko paras seura mitattavissa?
Ringetteliitto julistaa elokuussa kilpailun, jossa selviää suomalainen ringetteseura, jonka uusien
lisenssien määrä kasvaa suhteellisesti eniten. Tarkemmat kilpailuohjeet julkaistaan seuraavassa
seurapostissa. Voittaja palkitaan stipendillä, jolla voi edistää seuran ringettetoimintaa.
Tartu haasteeseen!
LAJINLEVITYS KAUDELLA 2008 – 2009
Lajinlevitystyöryhmä on työstänyt Ringetteliiton lajilevittämissuunnitelman tuleville vuosille. Liiton
lajinlevityssuunnitelma antaa suuntaviivat alueiden omille alueellisille lajinlevittämissuunnitelmille.
Alueellisissa lajinlevittämissuunnitelmissa on otettu kunkin alueen erityispiirteet ja -tarpeet huomioon. Ringetteliiton budjetissa on huomioitu suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset
resurssit. Lajinlevityssuunnitelma on seurapostin liitteenä ja löytyy myös Ringetteliiton nettisivuilta.
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Lajinlevitystyöryhmän kokoonpano
Hirvonen Leena, hallituksen edustaja
Hänninen Piia, Itä-Suomen lajinlevitysvastaava
Kosonen Minna, Etelä-Suomen lajinlevitysvastaava
Markkanen Merja, sihteeri
Mäkelä Lea, puheenjohtaja
Pitkänen Mika, Häme-Pohjanmaan lajinlevitysvastaava
Tommila Jari, Lounais-Suomen edustaja
Seuroja innostetaan järjestämään lajinlevitystapahtumia
1. Ringeten kokeilutapahtuma
Seura markkinoi ja järjestää ringeten kokeilutapahtuman jäähallissa paikkakunnan tytöille ja
äideille. Ringetteliitto tukee tapahtumaa taloudellisesti sekä painamalla markkinointiesitteen
tapahtumaa varten.
2. Ringeten kaveripäivä
Seuran ringettekoulu ja/tai F-juniorit järjestävät yhdessä tai erikseen lasten kavereille kaveripäivän. Ringetteliitto antaa seuroille käyttöön ringettepostikortteja, joilla kaverit kutsutaan
kaveripäivään. Lisäksi Ringetteliitto tukee tapahtumaa taloudellisesti.
3. Ringeten kaveriturnaus
Seuran F- ja/tai E-juniorit järjestävät muiden alueen seurojen kanssa yhdessä kavereilleen
kaveriturnauksen. Turnaus pelataan poikkikentän peleinä. Ringetteliitto tukee tapahtumaa
taloudellisesti.
4. Koulutapahtumat
Seura järjestää paikkakunnan esikouluikäisille ja/tai 1-4 -luokkalaisille koulutapahtuman.
Ringetteliitto lahjoittaa koululle 10 ringettemailaa, 10 ringetterengasta ja Opettajan oppaan.
Lisäksi seuraa tuetaan taloudellisesti tapahtuman järjestämisessä.
Ringettekoulutoiminnan markkinointi ja kasvattaminen
Seuroja, joilla on käytössään harjoitusvuoroja useasta jäähallista, innostetaan käynnistämään oma
ringettekouluryhmä joka halliin. Alueita kannustetaan käynnistämään ringettekoulutoimintaa uusilla
paikkakunnilla.
Ringetteliitto tekee seurojen käyttöön valmiin mainospohjan ringettekoulujen mainostamiseen. Ringetteliitto avaa ringettekouluille omat nettisivut www.ringettekoulu.fi
Ilmoita alueesi lajinlevittämisvastaavalle mitä tapahtumia olet ensikaudella järjestämässä.
Lisätietoja saat alueesi lajinlevittämisvastaavalta tai liiton toimistosta Merja Markkaselta.
RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
Ringettekoulun ohjaajakoulutus järjestetään taas syksyllä jokaisella alueella. Selvitä seurasi tarve
Ringettekoulunne ohjaajien kouluttamistarpeesta ja infoa heitä tulevista koulutusajoista. Ohjaajien
kouluttaminen tuo laatua seuran ringettekoulutoimintaan. Ilmoittautuminen alueen koulutusvastaavalle tai Merja Markkaselle Ringetteliiton toimistoon.
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Ajankohdat:
5. ja 7.9.2008 Järvenpää
5. - 6.9.2008 Raisio
13. - 14.9.2008 Tampere
4.10.2008 Itä-Suomen alue
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.
LIITON TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMENKUVISSA MUUTOKSIA
Viimeiset kaksi kautta SM -sarjapäällikkönä toiminut Laura Salminen siirtyy uusien haasteiden pariin Lontooseen elokuusta alkaen.
SM -sarjapäällikön tehtäviä tulee 1.8.2008 alkaen hoitamaan Päivi Reiman. Päivin tavoittaa elokuun alusta sarjapäällikön matkapuhelimesta 040 708 3088 tai puhelimen faksinumerosta
042 708 3088. Sähköposti on vanha tuttu eli paivi.reiman”at”ringette.slu.fi.
1.8.2008 alkaen Päivin toimenkuvan laajentumisen myötä myös hänen tehtävänimikkeensä muuttuu toimisto- ja sarjapäälliköksi.
Liiton kotisivuilta löytyy kaikkien työntekijöiden päivitetyt toimenkuvat ja yhteystiedot.
MUISTA ILMOITTAUTUA SEURAKOULUTUKSEN VIIMEISELLE JAKSOLLE!
Lounais-Suomen alueen ringetteseurojen seurakoulutuksen viimeinen jakso on
PERJANTAI 8.8. – LAUANTAI 9.8.2008.
Mukaan voi, kannattaa ja saa tulla myös sellaisista seuroista, jotka eivät osallistuneet kahdelle ensimmäiselle jaksolle!
Perjantain ”Nappaa mukaan kurssi” on varmasti kaikille hyödyllinen. Lauantain ohjelma voidaan
rakentaa osittain uusiksi riippuen uusien osallistujien/seurojen määrästä.
Ringetteliitto maksaa yhden osallistujan / seura. Lounais-Suomen alueen puheenjohtaja Jari Tommilalta voitte kysellä, voiko alue jotenkin osallistua kustannuksiin.
Ilmoittautumiset Sari Honkalehdolle ma 16.6.08 mennessä!
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Alustava ohjelma:
RINGETTESEUROJEN KOULUTUS
Ringeten Lounais-Suomen alue
PÄÄTÖSSEMINAARI / 3. ERÄ
Perjantai 8.8.08
16.00

Kahvit
Tilaisuuden avaus

saarisali

16.30

Nappaa Mukaan
-> Kurssin tavoitteena on antaa malleja, miten seuroihin saadaan lisää aktiiveja; toimihenkilöitä, ohjaajia ja talkoolaisia
- Miksi ryhdytään vetäjäksi
- Mitä tehtäviä seurasta löytyy
- Vetäjätehtävien markkinointi
- Seuran vetäjähankintasuunnitelman teko
- Kannustaminen ja palkitseminen
seurakehittäjä Tapio Saarni, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu

19.45

Omaehtoinen liikunta

20.15

Sauna

21.00

Iltapala

rantasauna

Lauantai 9.8.08
8.00

Aamupala

opiston ravintola

9.00

Mitä seuroissa on saatu aikaan?
saarisali
Ennakkotehtävän purku
Käymme seurakohtaisten kehittämishankkeiden tulokset yhteistoiminnallisena menetelmänä, jolloin kaikki oppivat toisiltaan ja saavat vinkkejä, miten asiat ovat hoituneet
Tapio Saarni

11.00

Kirkkovenesoutu
- samalla suunnataan ajatukset iltapäivän aiheeseen
- sään mukaiset ulkoiluvarusteet!

ulkona

12.30

Lounas

opiston ravintola

13.30

Markkinointiviestintä – haasteita ja mahdollisuuksia
Vieraileva luennoitsija

saarisali

14.30

Keskustelua ed. aiheesta
Tapio Saarni

15.00

Iltapäiväkahvit
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15.30

Koulutuksen päätös, todistusten jako

16.00

Hyvää kotimatkaa!
RINGETTELIITON TOIMISTON KESÄLOMAT

Ringetteliiton väki on lomalla pääosin heinäkuussa. Kesä – heinäkuussa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä ringetteliiton toimistoon, jossa on päivystys ma – pe kello 9 – 15.00.
Jos haluat asioida toimistossa muina aikoina, niin sovi siitä etukäteen Päivi Reimanin kanssa, puhelin (09) 3299 5500 tai 040 708 3088.
PELISÄÄNNÖT KAUDELLA 2008 – 2009
Pelisäännöt palautettava Ringetteliittoon 1.10.2008 mennessä (F-C -juniorit)
Pelisääntöjen tekeminen on ringeten tapa edistää keskustelua siitä millaista on lasten ja nuorten
ringette. Ringette voi lajina olla ylpeä siitä, että pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten juniorijoukkueessa. Pelisääntökeskustelujen pitäminen on
ehto aluesarjaan osallistumiselle.
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.
F-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.
Pelisäännöt voi palauttaa myös sähköisesti
Tulevalla kaudella lasten ja aikuisten pelisäännöt voi palauttaa sähköisesti Ringetteliiton nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Tästä tulee seuroille tarkemmat ohjeet kauden alussa tulevassa seurapostissa.
Nuoren Suomen Pelisääntömateriaalit auttavat keskustelujen järjestämisessä
Nuoren Suomen pelisääntösivuilta löytyy valmista vinkkimateriaalia pelisääntökeskustelujen läpiviemiseen. http://www.nuorisuomi.fi/pelisaannot
Lisätietoja ja -ohjeita pelisääntökeskustelujen pitämiseen saa Markkasen Merjalta liiton toimistosta.
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SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
Tukea lasten ja nuorten seuratoimintaan
Seurallasi on mahdollisuus hakea tukea lasten ja nuorten ringettetoimintaan. Nuori Suomi jakaa
tänä vuonna 450 000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea urheiluseuroille. Tukea voi hakea sinettiseuratoimintaan ja uusien ryhmien perustamiseen 9-12- ja 13-19-vuotiaille.
Hakulomakkeet ja tarkemmat ohjeet ja kuvaukset löytyvät netistä Nuoren Suomen sivuilta
www.nuorisuomi.fi/paikallistuki. Tukea voi hakea (500 – 8000€) toimintaan, joka tapahtuu 1.9.2008
- 31.8.2009 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 15.10.2008.
Mihin ringetteseuran kannattaa hakea tukea?
Sinettiseuratoiminta
1. Sinettiseurahanke
Seura voi hakea tukea tullakseen ringeten sinettiseuraksi. Tukea voi käyttää esim.
ohjaajien kouluttamiseen tai seuran toimintalinjan (sisäiset säännöt, arvot, organisaatio, tehtävät) tekemiseen.
2. Ohjaajien ja valmentajien osaamishanke nykyisille sinettiseuroille
Sinettiseura kehittää seuran ohjaajien ja valmentajien osaamista. Tavoitteena on,
että seuraan syntyy suunnitelma uusien ohjaajien ja valmentajien perehdyttämisestä
ja seuraan nimetään valmentajatutor. Valmentajatutor koulutetaan tehtävään, jossa
hän vastaa seuran ohjaajien ja valmentajien osaamisesta ja hän tekee toimintasuunnitelman valmentajien tutoroinnissa (uudet ohjaajat, valmentajakoulutus, opastaminen,…)
tukea voi hakea:
• valmentajatutorin kouluttamiseen
• seuran sisäisiin toimenpiteisiin ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisäämiseksi
• valmentajakerhon koulutustoimintaan
• aloittavien ohjaajien ja valmentajien tutorointiin (opastus, perehdyttäminen, tukeminen)
• lajiliittojen ja aluejärjestöjen I-tason koulutuksiin
Tuen saamisen edellytyksenä on, että Sinettiseura nimeää ohjaajien ja valmentajien
osaamisen lisäämisestä vastaavan henkilön (valmentajatutor tai jokin vastaava nimike) ja seuraan syntyy suunnitelma uusien ohjaajien ja valmentajien perehdyttämisestä.
Lisää harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille
1. Lajikohtaisten harjoitusryhmien lisääminen (6-12v.)
Tuki on tarkoitettu niille urheiluseuroille, jotka laajentavat toimintaansa perustamalla
uuden tai uusia toimintaryhmiä. Laajentamiselle tarkoitetaan toimintaryhmien määrän kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ja sitä kautta toimintaa osallistuvien lapsien määrän kasvua. Esim. seura perustaa toisen ringettekouluryhmän
2. Nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen (13-19v.)
Seura käynnistää uusia lajiryhmiä aloittaville nuorille tai laajentaa nuorten toimintaa
harrasteurheilun suuntaan perustamalla nuorten harrastejoukkueen. Hanke voi olla
myös nuorten suunnittelema, valmistelema ja toteuttama harrastejoukkueturnaus
ikäryhmälle.
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3. Löydä liikuntakerhon perustaminen (6-12v.)
Seuraan perustetaan uusi monipuolinen liikuntakerho Nuoren Suomen Löydä liikuntakerho -toimintamallia hyödyntäen.
Miten haetaan?
Hakulomakkeet löytyvät Nuoren Suomen nettisivuilta kesäkuun alussa. Hakemus täytetään netissä
olevalle lomakkeelle. Jokaisella hankemuodolla on oma hakulomake. Hakemus lähetetään netin
kautta viimeistään 15.10.2008. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta netissä, niin
tilaa hakulomake Nuoresta Suomesta.
Milloin ja miten tuet julkistetaan?
Tuen saajat julkistetaan joulukuussa 2008 maakunnallisissa tilaisuuksissa. Kaikille hakijoille postitetaan tukipäätös henkilökohtaisesti. Tuen saajat kerrotaan maakunnallisissa tilaisuuksissa ja tilaisuuksien jälkeen Nuoren Suomen nettisivuilla. Tuen saajat allekirjoittavat sopimuksen valtionavustuksen käytöstä.
Autan mielelläni hakemuksen ja hankkeen suunnitellussa!
Merja Markkanen, Suomen Ringetteliitto, nuorisopäällikkö
p. 040 570 7427 (arkisin klo 9.00 – 16.00) tai merja.markkanen”at”ringette.slu.fi.
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