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RINGETTELIITON SYYSKOKOUS
SEURASEMINAARI
RINGETTELIITTO TUKEE SEUROJA HARRASTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMISESSA
PELISÄÄNNÖT PALAUTETTAVA 1.10. MENNESSÄ
RINGETEN BSM-TURNAUS KISAKALLIOSSA
WCC2011 JULISTEET TILATTAVISSA
______________________________________________________________________________
WCC2011 RINGETTE SYMPOSIUM 29.12. klo 9-12
Ringette Symposium järjestetään 29.12. klo 9-12 Turussa Panimoravintola
Koulussa. Aiheina mm. kansainvälinen pelaajavaihto niin opiskelijalla kuin
työntekijällekin, kv. leirien ja turnausten järjestäminen mm. Pietarissa ja Ruotsissa. Asiantuntijoina
mm. CIMO, EF, ESLi sekä suomalaisia pelaajia. Ilmoittautumiset: salla.makela(at)ringette.fi
______________________________________________________________________________
SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään Kisakalliossa, Lohjalla lauantaina 12.11.2011.
Kokous alkaa kello 11.30 yhteisellä lounaalla. Varsinainen syyskokous alkaa kello 13.00.
Kokouspaikka on Kisakallion Urheiluopisto. Ajo-ohjeet ja lisätietoja paikasta: www.kisakallio.fi
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kolme (3)
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan vuoden 2012 toimintasuunnitelma.
6. Määrätään vuoden 2012 jäsen- ja muiden maksujen suuruus ja vahvistetaan vuoden 2012
talousarvio.
7. Esitetään alueiden vuoden 2012 toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
8. Valitaan liittohallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2) seuraavaksi
toimintavuodeksi.
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilejä ja
hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse
valita.
10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta.
11. Määrätään liittohallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista.
12. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden
aikana.
13. Huippu-urheilun urheilijapolun esittely
SEURAPOSTI 4 / 2011
13.9.2011

1

14. Reilu Peli –ohjeistuksen esittely
15. Käsitellään liittohallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
16. Kokouksen päättäminen

Ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista tulee toimittaa Ringetteliiton puheenjohta
Kari Lahdelle, kari.lahti(at)pp.phnet.fi, pe 30.9.2011 mennessä.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset pe 21.10.2011 mennessä: Salla Mäkelä,
040- 5864 585, salla.makela(at)ringette.fi.
Majoitus- ja ruokailuvarausten vuoksi jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua ennakkoon.
Samassa yhteydessä pyydetään ilmoittamaan mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Majoitus- ja ruokailut 70 € / hlö / majoitusvuorokausi (sis. seuraseminaarin).
Tervetuloa vaikuttamaan!
______________________________________________________________________________
SEURASEMINAARI 12. – 13.11. Kisakallion Urheiluopisto
12.11. Seuraseminaari
11.30 Lounas
15.30 – 17.30 Keskustelu: Tule vaikuttamaan N- ja Ykkössarjan tulevaisuuteen
17.00 – 18.30 Päivällinen
18.30 – 20.00 Liikuntatuokio
20.00 – 24.00 Rantasauna
11.00 – 15.30 Valmennuspäälliköiden koulutus
13.00 – 17.00 Ringettekoulujen rehtoreiden koulutus
13.11. klo 9.30 – 13 Seuraseminaari
9.30 – 10.15 N- ja Ykkössarjan ryhmätöiden tulokset
10.15 – 11.00 Case: Aikuisten ”liikuntakoulu”
11.15 – 11.45 Innovatiiviset tapahtumat perheille, koululaisille, aikuisille
11.45 – 12.00 Innovatiiviset tapahtumat jo mukanaoleville
Lounas
Majoitus- ja ruokailuvarausten vuoksi jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua ennakkoon.
Samassa yhteydessä pyydetään ilmoittamaan mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Majoitus- ja ruokailut 70 € / hlö / majoitusvuorokausi (sis. seuraseminaarin) tai
Seuraseminaari 12.-13.11. 40 € / hlö/ pvä
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset pe 21.10.2011 mennessä: Salla Mäkelä,
040- 5864 585, salla.makela(at)ringette.fi.
_____________________________________________________________________________
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RINGETTELIITTO TUKEE SEUROJA HARRASTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMISESSA
Ringetteliiton lajinlevitystyöryhmä on päättänyt tulevalla kaudella taas tukea seuroja lajinlevitystyössä. Tukea voi saada koulutapahtumiin, kaveripäiviin, ringettekoulun markkinointiin, uuden ringettekouluryhmän perustamiseen, ringeten kokeilutapahtuman järjestämiseen ja ringeten viemiseen uudelle paikkakunnalle.
Ringeten harrastajien määrä (Ice Cardit) on kasvanut koko ajan pikkuhiljaa. Uusia seuroja on myös
saatu toimintaan mukaan. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan 200 000 lasta ja nuorta, jotka
eivät ole mukana seuratoiminnassa olisi kiinnostunut tulemaan mukaan.
Kaikkien etu on, että saamme lajiin ja seuroihin vieläkin enemmän harrastajia ja uusia seuroja mukaan, jotta esim. kilpailutoiminta olisi entistä mielekkäämpää.
LAJINLEVITYSTUET RINGETTESEUROILLE KAUDELLA 2011 – 2012
Tukien saaminen edellyttää seuralta Ice Cardien lunastamista!! Esim. kaveripäivämateriaalia ei voi
saada ilmaiseksi käyttöönsä Ringettekoululle, jos seura ei ole ottanut olemassa oleville ringettekoululaisille RK-lisenssiä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koulutapahtumat ja kouluturnaus
Kaveripäivä ringettekoululaisille, G-, F- ja E-junioreille
Ringettekoulun markkinointi
Ringettetoiminnan käynnistäminen uudella paikkakunnalla
Ringeten markkinointi naapuripaikkakunnalla
Uusi ringettekouluryhmä seuraan toiseen jäähalliin

Tukimuodot
Koulutapahtuma
(eskarit ja alakoululaiset)

Tuki seuralle
Liitto maksaa seuralle koulutapahtuman järjestämisavustusta 50-500€
Järjestämisavustus koulutapahtumasta
* 0-50 koululaista max 100€
* 51-150 koululaista max 300€
* yli 150 koululaista max 500€
Liitto lahjoittaa koululle 10 mailaa ja 10 rengasta
Ringettevihko oppilaille
Opettajan opas opettajille
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Valmis tuntimalli ohjaajille

Kouluturnaus
Kaveripäivä RK-E

Ringettekoulun markkinointi

Liitto ja seura sopivat tuesta, joka seuralle maksetaan kouluturnauksen järjestämisestä paikkakunnan kouluille
Kutsukortti, jolla kaveri kutsutaan kaveripäivään
Valmiit tuntimallit kaveripäivään ohjaajille (RK, F ja E)
Ringettehuivi jokaiselle osallistujalle lahjaksi kaveripäivään osallistumisesta
Ringetteliitto taittaa ja painaa seuralle ilmaiseksi seurakohtaisen
Ringettekoulumainoksen 200 – 2000kpl
Ringettekoulun esite vanhemmille

Toiminnan käynnistäminen
uudella paikkakunnalla:
Kokeilutapahtuman järjestämi-

Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
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nen paikkakuntalaisille
Ringettekoulun käynnistäminen

Ringeten markkinointi naapuripaikkakunnalla
Uusi ringettekouluryhmä
seuran toiseen jäähalliin

Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle Ringettekoulun käynnistämisavustus 500-1000€
Uudelle ringettekoululle 20 ringettemailaa ja -rengasta
Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Ringetteliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle käynnistämisavustus 500 - 1000€

Lisätietoja tukimuodoista saa alueiden lajinlevitysvastaavilta tai Suomen Ringetteliitosta Merja
Markkaselta, merja.markkanen(at)ringette.fi.
JUNIORIJOUKKUEIDEN PELISÄÄNTÖKESKUSTELUT KAUDELLA 2011 – 2012
Jokaisen aluesarjaan osallistuvan G-C -juniorijoukkueen on pidettävä pelisääntökeskustelut ja palautettava pelisäännöt 1.10.2011 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.
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, merja.markkanen(at)ringette.fi.
______________________________________________________________________________
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RINGETEN BSM-SARJAN LOPPUTURNAUS KISAKALLIOSSA 3.-4.3.2012
Liittohallitus on päättänyt 22.8.2011 kokouksessaan, että ringeten kauden 2011 – 2012 BSM lopputurnaus järjestetään Kisakallion urheiluopistolla 3. – 4.3.2012. Tarkoituksena on toteuttaa tapahtuma yhteistyössä opiston koulutuspuolen kanssa siten että tapahtuma kuuluu liikunnanohjaajaopiskelijoiden koulutuslinjan opetussuunnitelmaan. Opiskelijat toimivat turnauksessa tapahtumajärjestäjänä monessa kohtaa, kuten seura on toiminut aikaisemmin. Lajiosaaminen tulee kuitenkin
liiton (turnauspäällikkö, erotuomarivastaava, toimitsijavastaava) ja turnaukseen osallistuvien seurojen (pöytäkirja, 30-sek kello) kautta. Kisakallio on luvannut pienimuotoisen (parin sadan hengen)
katsomon turnauksen ajaksi. Tapahtuma tulee tiivistämään yhteistyötä Kisakallion Urheiluopiston
ja Ringetteliiton välillä ja järjestely tarjoaa tapahtumalle erittäin korkeatasoiset urheilulliset puitteet.
______________________________________________________________________________
RINGETTELIITON JULISTEET TILATTAVISSA
Ringetteliiton uudet julisteet ovat tilattavissa liiton toimistosta elokuusta 2011 lähtien tai tulostettavissa www.ringette.fi/materiaalit.
WCC2011 julisteet ovat tilattavissa liiton toimistosta syyskuusta 2011 lähtien tai tulostettavissa
www.wcc2011.fi.
Tilaukset: Päivi Reiman, paivi.reiman(at)ringette.fi (lomalla 19.-24.9.)
______________________________________________________________________________
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