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RINGETTELISENSSIT KAUDELLA 2007 - 2008
Suurin osa kauden lisensseistä lienee jo lunastettu, mutta mikäli jollakin on asia vielä hoitamatta,
toivon huomioitavan seuraavat asiat:
T-lisenssi ostetaan vakuutuksettoman lisenssin oston kautta
E-lisenssi on erotuomari-lisenssi (E-junioreissa pelaava tarvitsee B-lisenssin)
ilman nettioston kautta saatua viitenumeroa tehty maksu ei kohdistu kenellekään = lisenssi
ei tule voimaan
oikealla viitteellä, mutta laskusta poikkeavalla summalla maksettu suoritus ei kohdistu
kenellekään. Eli ostetun nippulisenssin summaa ei voi muuttaa vaan muutokset pitää tehdä
nippulisenssin ostossa (muokkaa laskua) ja tulostaa uusi lasku!
Vakuutustodistuksista
Mikäli vakuutukseton lisenssi on ostettu ennen 19.9.2007, tulee Ringetteliittoon toimittaa oman
vakuutusyhtiön vakuutustodistus vakuutuksen voimassaolosta. Lisäksi alaikäisen
vakuutustodistuksessa tulee olla huoltajan allekirjoitus, jolloin huoltaja vakuuttaa pitävänsä
vakuutusturvan voimassa koko kauden 2007 - 2008.
19.9.2007 jälkeen ei vakuutuksetonta lisenssiä pysty ostamaan ilman, että täyttää
ostotapahtumaan oman vakuutusyhtiön nimen ja vakuutuksen numeron. Nettiostossa kysyttynä
nämä tiedot korvaavat paperillisen vakuutustodistuksen.
Myös seurojen sporttirekisterivastaavat tarvitsevat jokaisen vakuutuksettoman lisenssin ottavan
kohdalta em. tiedot. Helpoiten tämä käy siten, että joukkueiden johtajat keräävät pelaajilta tiedot ja
toimittavat ne yhdellä kertaa sporttirekisterin hoitajalle. Tulevaisuudessa ei siis tarvita erillisiä
vakuutustodistuksia!
Lisenssikortti
Mikäli vakuutuksellisen lisenssin ostaja ei ole saanut lisenssikorttia, on mahdollisia syitä kaksi:
Ringetteliittoon ei ole toimitettu vakuutustodistusta.
toimitetusta vakuutustodistuksesta puuttuu alaikäisen huoltajan allekirjoitus.
Ensimmäinen syy ratkeaa sillä, että Ringetteliittoon lähetetään vakuutusyhtiön myöntämä
vakuutustodistus, jossa alaikäisen kohdalla on lisäksi huoltajan allekirjoitus.
Toisen syyn voi ratkaista lähettämällä uuden, allekirjoitetun vakuutustodistuksen tai lähettämällä
erillisen ”vakuutuksen”, jonka sanamuoto voi olla esim.: ”Vakuutan pitäväni Maija Meikäläisen
010194-000A vakuutusturvan voimassa kauden 2007 - 2008 ajan” ja alle huoltajan allekirjoitus ja
nimenselvennys. Tämän voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen
paivi.reiman”at”ringette.slu.fi.
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PELISÄÄNTÖJÄ ON TOIMITTAMATTA
F-D -juniorijoukkueiden vanhempien kanssa ja C-junioreiden nuorten kanssa sovitut
pelisäännöt tuli toimittaa Ringetteliiton toimistolle joko postitse tai sähköpostitse viimeistään 1.10.
mennessä. Pelisääntöjen tekeminen on ringeten tapa edistää keskustelua siitä millaista on lasten
ja nuorten ringette ja lisäksi se on ehto osallistumiselle aluesarjoihin.
Jos seurasi joku joukkue ei ole lähettänyt pelisääntöjä, niin ota yhteyttä joukkueen
joukkueenjohtajaan ja pyydä häntä lähettämään pelisäännöt liiton toimistolle.
Pelisäännöt toimittaneet joukkueet löydät liiton nettisivuilta
http://www.ringette.fi/srl/pelisaannot.htm

Lisätietoja: Merja Markkanen, merja.markkanen”at”ringette.slu.fi
KEVÄÄN 2008 C- JUNIOREIDEN SM -KISAT UUSINTAHAUSSA
C- junioreiden SM-kisojen kisajärjestelyhaku ei vielä ole tuottanut tulosta.
Kisojen ajankohta on 14. – 16.3.2008
Hakuaikaa jatketaan nyt tiistaihin 6.11.2007. Seuraava hallituksen kokous pidetään heti hakuajan
päätyttyä marraskuun alussa ja siihen mennessä saapuneiden hakemusten kesken päätetään
kisajärjestäjä.
Jos seuranne on kiinnostunut SM -kisan järjestämisestä ensi kaudella, tilatkaa hakuohjeistukset,
Ringetteliitto Matti Virtanen 040 740 5750 matti.virtanen’at’ringette.slu.fi.

MM -FANIMATKALLE LÄHDÖSSÄ 30 INNOKASTA KANNATTAJAA
MM -kisoihin Ottawaan on lähdössä 30 fanimatkalaista. Matka starttaa Helsinki-Vantaalta
sunnuntaina 28.10. kello 7.45 ja takaisin Suomeen palataan maanantaina 5.11. noin kello 16.20.
Määräpäivään mennessä liiton toimistoon kisapassi- ja bankettilipputilauksen jättäneille, on em.
liput tilattu liitosta käsin. Lippuja ei lähetetä tässä välissä Suomeen, vaan ne toimitetaan
fanimatkalaisten hotellille. Sari Honkalehto liitosta toimittaa liput saavuttuaan itse Ottawaan
maanantaina 29.10.
Ohjeet lippujen maksamisesta on toimitettu niitä tilanneille sähköpostilla 19.10.2007. Jos olet
tilannut liput etkä ole saanut ohjeita, niin ole sähköpostilla yhteydessä Sariin.
Muistakaa varustaa matkalaukkunne lipuilla, fanilakanoilla ym.
Kanadalaisten keskellä meidän pienen fanijoukon on toden totta pidettävä pintamme
erottuaksemme joukosta ja kannustaessamme omaa joukkuettamme voittoon.
Nähdään Ottawassa!
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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)
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”at”ringette.slu.fi.
Nyt projekti pystyyn ja nuoret toteuttamaan unelmiaan!

Homma-ohjelmassa Nuorten Akatemia jakaa hommarahaa 13–19-vuotiaiden nuorten omille
projekteille vapaa-ajalla ja koulussa. Projektin teema voi olla mikä tahansa, bändin demo,
kansainvälisyyspäivä koulussa tai elämysretki Lappiin. Tärkeintä on, että projekti on nuorten oma!
Homma-ohjelmassa on jaossa 100–200 euroa/projekti.
Syksyn hakuaika on 13.8.–31.10.2007 ja kevään haku on 1.11.2007–31.1.2008
Kaikki hommarahaa saaneet projektit saavat käyttäjätunnukset homma.fi -sivuston blogiin, jossa
he voivat esitellä projektinsa etenemistä kaikelle kansalle kuvin, tekstein ja vaikka videoin.
Lisätietoja: sampo.parikka@nuortenakatemia.fi, p. 020 7552 680 sekä www.homma.fi ja
www.nuortenakatemia.fi

LIITON NUORTEN RYHMÄ KOKOONTUU LAPINLAHDELLA 6.10.
Liiton nuorten ryhmässä on tällä hetkellä kuusi nuorta kolmelta alueelta. Häme-Pohjanmaan
alueelta valittiin kuudes nuori Tiina Ojala Valkeakoskelta. Ryhmään halutaan löytää mukaan vielä
innokas nuori Lounais-Suomen alueelta. Jos tiedät jonkun innokkaan nuoren, joka olisi
kiinnostunut tulemaan ryhmään mukaan, niin ota yhteyttä Merja Markkaseen
merja.markkanen”at”ringette.slu.fi. Nuorten ryhmä kokoontuu 2 - 4 krt vuodessa. Ringetteliitto
maksaa kokoontumisista aiheutuneet kustannukset.
Nuorten ryhmä kokoontuu 6.10. Lapinlahdelle miettimään miten nuorten ääni saataisiin kuuluviin
seuroissa ja miten nuoret pääsisivät vaikuttamaan seurojen toimintaan.
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UUTTA MATERIAALIA TULOSSA SEUROJEN KÄYTTÖÖN
Ringettekoulun markkinointiin juliste ja postikortti
Ringettekouluille on tehty aivan uusi mainosjuliste ja postikortti. Julistetta ja postikorttia voi tilata tai
käydä hakemassa liitosta. Postikortti on tarkoitettu jaettavaksi kaikille ringettekouluun osallistuville
lapsille. Postikortilla lapset voivat kutsua kavereitaan mukaan ringettekouluun. Lisätietoja saa
nuorisopäällikkö Merja Markkaselta.
Liiton yleisjulisteesta tulee pitkän odotuksen jälkeen uusittu painos. Julisteita voi tilata lokakuun
puolesta välistä alkaen liiton toimistosta. Tarkemmat tiedot tulevat liiton kotisivuille.
Kaikki materiaalitilaukset hoidetaan Päivi Reimannin kautta.
SEURAKOULUTUKSEN TOINEN ERÄ LÄHESTYY – TULE MUKAAN!
Ringetteseurojen Lounais-Suomen alueen seurakoulutuksen toinen erä on 16. – 17.11.2007
Kisakalliossa. Mukaan toiselle jaksolle toivotaan runsaasti osallistujia - erityisesti puheenjohtajia ja
muita koko seuratoiminnan organisoinnista vastaavia henkilöitä toivotaan osallistuvan
koulutukseen.
Huom! Seura voi tulla mukaan, vaikka ei olisi osallistunut ensimmäiselle jaksolle.
Alueiden seuroille voidaan järjestää myös räätälöityjä koulutuksia ja seurakäyntejä. Toiveet
ajankohdista ja mahdollisista aiheista pyydetään lähettämään Sari Honkalehdolle mahdollisimman
pikaisesti.
Koulutus laajennetaan asteittain koskemaan kaikkia liiton alueita. Aluehallituksien tulisi ensin
miettiä mahdolliselle yhteiselle koulutukselle sopivan ajankohta ja paikka ja lähestyä tämän jälkeen
liittoa. Paras lähtökohta olisi, jos kaikilla alueilla olisi yksi starttitapahtuma, tämän jälkeen seuroille
räätälöityjä käyntejä ja lopuksi jälleen kokoava yhteinen tapahtuma.

RINGETTETARINA TULOSSA ULOS MTV3 / ELIXIRISSÄ
Elixir / MTV3 esittää Kisakallion Urheiluopistolla 2. – 3.9.2007 kuvattua ringettetarinaa syksyn 2007
aikana. Jaksojen alkamisajankohdasta informoidaan vielä erikseen liiton kotisivuilla.
Tarinan kautta ringette saa aivan uudenlaista julkisuutta, joka tulisi kaikkien seurojen käyttää
hyväkseen. Muistakaa, että tilaisuus on ohi, jos sitä ei hyödynnä heti tällä kaudella.
Parhaiten yksittäiset seurat saavat tarinan hyödynnettyä markkinoimalla sitä sekä jo
harrastuksessa mukana oleville että lajista kiinnostuneille mahdollisille uusille harrastajille. Tarinaa
kannattaisi kehottaa katsomaan myös potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja erityisesti
koulutapahtumiin osallistuneita lapsia ja opettajia.
YLE:ltä on lisäksi tullut tieto, että MM-kisojen finaali tulee suorana ulos YLE EXTRALTA lauantaina
3.11.2007 alkaen kello 20.50.
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LUMILYHTY -JOULUKALENTERIARPOJEN MYYNTI ON ALKANUT

Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) järjestämät Lumilyhty-joulukalenteriarpajaiset ovat Suomen
suurimmat tavara-arpajaiset. Lumilyhty on merkittävin yksittäinen suomalaisten urheiluseurojen
varainhankintakeino. Lumilyhty-joulukalenteriarpojen myynti alkaa tänään 1.10. Arpa maksaa 5
euroa. Joulukalenteriarvan hinnasta jopa puolet menee suoraan arvan myyneelle urheiluseuralle
tai -joukkueelle.
SLU helpottaa Lumilyhdyllä urheiluseurojen ja -joukkueiden varainhankintaa hankkimalla
arpajaisluvan, maksamalla arpajaisveron sekä toimittamalla voitot ja tilitykset. SLU on järjestänyt
joulukalenteriarpajaisia kymmenen vuoden ajan, Lumilyhty-nimellä vuodesta 2002. Urheiluseurat
ovat myyneet 350 000 Lumilyhtyä vuosittain ja ansainneet sillä viime vuosina noin 900 000 euroa
vuodessa. Summa, jolla on toteutettu monta urheilu-unelmaa harjoitusleireinä, pelimatkoina tai
arkisempina harjoitusvuoroina. Mukana Lumilyhtyjen myynnissä on noin tuhat seuraa tai joukkuetta
joka vuosi. Lumilyhdyn erona useimpien järjestöjen joulukalentereihin on se, että joulukalenterin
ostajalla on mahdollisuus voittaa palkintoja. Tämän vuoden Lumilyhty-arpajaisissa voittoja jaetaan
yli 87 000 kappaletta 2,5 miljoonan euron arvosta. Mukavia joululahjayllätyksiä on siis luvassa
monelle.
Arpojen myyntiaika alkaa 1.10.2007. Urheiluseuroilla on vielä mahdollisuus tilata arpoja
myyntiinsä. Lisätiedot osoitteesta www.lumilyhty.net.
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SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
Tukea lasten ja nuorten seuratoimintaan
Seurallasi (ja/tai seurasi joukkueella) on mahdollisuus hakea tukea lasten ja nuorten
ringettetoimintaan. Nuori Suomi jakaa tänä vuonna 400 000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea
urheiluseuroille. Tukea voi hakea lasten valmentajien osaamisen kehittämiseen, nuorten
harrastetoimintaan, monipuolisen liikunnan toteuttamiseen ja sinettiseuraksi tulemiseen.
Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät netistä Nuoren Suomen sivuilta www.nuorisuomi.fi/paikallistuki.
Tukea voi hakea toimintaan, joka tapahtuu 1.9.2007 - 31.8.2008 välisenä aikana. Hakuaika
päättyy 15.10.2007.
Mihin ringetteseuran kannattaa hakea tukea?
1. Nuorten harrasteringetelle
- Nuorille, jotka haluavat harrastaa ringetteä ja pelata nuorten harrasteturnauksissa,
ystävyysotteluita muita harrastejoukkueita vastaa ja/tai aluesarjassa esim. nuorten
harrastesarjaa.
- Nuorille, jotka oman ringetteharrastuksen yhteydessä haluavat osallistua ja
vaikuttaa seuran toimintaan, esim. ohjaajina, tuomareina, turnauksen järjestäjinä.
- Nuorten ohjaajien ”ohjaajaklubiin”
- nuorten kouluttamiseen esim. Nuoren Suomen ”Mä oon täällä”-koulutuksella.
- harrastemanagerin (aikuinen) löytäminen seuraan
2. Valmentajien osaamisen lisääminen
- seuran lasten kanssa toimivien ohjaajien kouluttaminen
- valmentajakerhon perustaminen
- seuran sisäisen koulutuksen järjestäminen
- aloittelevien ohjaajien kouluttamiseen
3. Ringeten harjoittelemiseen monipuolisesti
- Joukkueen harjoitusohjelmaan kuuluu esim. kerran tai kaksi kertaa viikossa jonkin
muun lajin harjoitteleminen tai siihen tutustuminen. Laji voi vaihtua joka kerta tai
sitten voi valita muutaman lajin, jota tehdään useamman kerran.
- monipuolisten liikuntavälineiden hankinta seuraan
- Seura voi perustaa liikuntakerhon alle 12-vuotiaille. Liikuntakerhossa harjoitellaan
perusliikuntataitoja monipuolisesti ja tutustumaan moniin lajeihin.
4. Ringeten sinettiseuraksi tulemiseksi
- Seura voi hakea tukea tullakseen ringeten sinettiseuraksi. Tukea voi käyttää esim.
ohjaajien kouluttamiseen tai seuran toimintalinjan (arvot, toimintatapa, tarjonta)
tekemiseen.
Kerro tuesta seurassasi joukkueille. 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.

SEURAPOSTI 2007

SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään Turussa lauantaina 24.11.2007 kello
13 – 15.00. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 12.00.
Paikka on Oy Elteosähkö Ab:n tilat, Kärsämäentie 23. Katso ajo-ohjeet www.elteo.fi.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan, sihteerin, kahden
pöytäkirjantarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valitseminen.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan vuoden 2008 toimintasuunnitelma.
5. Määrätään vuoden 2008 jäsen- ja muiden maksujen suuruus ja vahvistetaan
vuoden 2008 talousarvio.
6. Esitetään alueiden vuoden 2008 toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
7. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi (2)
toimintavuodeksi.
8. Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varamies.
9. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta.
10. Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista.
11. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan
toimintavuoden aikana.
12. Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista tulee toimittaa Ringetteliittoon
2.11.2007 mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 2.11.2007 mennessä: Sari Honkalehto, 040 57 47 440,
sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi.

Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen!
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VALTAKIRJA

Valtuutamme
_______________________________________________________
edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa
24.11.2007 Turussa.

______________________________
Paikka

_________________________________
Aika

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai vastaavan allekirjoitus

Puheenjohtaja tai vastaava voi myös valtuuttaa itsensä kokousedustajaksi. Valtakirjat kerätään
kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 13.00.
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