SEURAPOSTI 5 / 2008
TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISIÄ ALKAVALLE KAUDELLE
Koulujen alettua ja kesälomien ollessa suurimmalla osalla takana, on aika siirtyä miettimään tulevan ringettekauden
asioita.
Kaudella 2008 – 2009 tullaan lajissamme näkemään ja kokemaan monta uudistusta. Kauden jälkeen olemme sitten
kaikki jonkin verran kokeneempia ja viisaampia, miten nämä uudistukset ovat toimineet. Jatkuvasti ajan hermolla ja tuntosarvet herkkinä on joka tapauksessa oltava, jotta pystymme reagoimaan tarpeen mukaan nopeastikin.
SM -sarjatyöryhmän sekä finaali- ja huippu-urheilutapahtumien työryhmän tekemän taustatyön tuloksena, aletaan Suomessa tästä kaudesta alkaen pelata Ringeten ykkössarjaa. Lisäksi SM -kullan ratkaisussa siirrytään paras viidestä systeemiin. SM -kulta tullaan siis ratkaisemaan urheilullisemmalla tavalla eikä sattumalla tai esim. yksittäisillä ulkoisilla tekijöillä ole niin suurta osaa.
SM -pronssi ratkaistaan vanhaan tuttuun tapaan.
Finaalitapahtuma tullaan säilyttämään myös jatkossa – tapahtuma on vuodesta 1999 alkaen ollut vuoden ainoa ringetteväkeä laajemmalti kokoava tapahtuma ja sellaisena se halutaan säilyttää myös jatkossa. Tapahtumassa ratkaistaan
vuoden SM -pronssimitali, pelataan finaalisarjan ensimmäinen peli sekä järjestetään juniori- ja / tai ladyturnaukset.
Ohjelmaa tulee riittämään perjantaista sunnuntaihin.
Alkavalla kaudella tulee tapahtumaan myös kansainvälisesti. Seurajoukkueiden MM -kisat järjestetään ensimmäistä
kertaa. Suomesta Ontarioon, Sault Saint Marien turnaukseen ovat lähdössä EKS ja Luvia. Toivotaan, että lauantaina
8.11.2008 pelattavassa finaalissa nähdään suomalainen joukkue. Ringetteliitto käy parhaillaan neuvotteluita ja tekee
kaikkensa, jotta vähintään yksi Suomen peli näytettäisiin jollain TV-kanavistamme. Ko. kisat ovat paitsi joukkueille erinomainen kehittymisen ja ehkä myös palkitsemisen paikka, myös lajille uudenlainen näkyvyyden paikka. Työtä tämä hyödyntämiseksi tehdään hartiavoimin.
Tähdistö- ja aluejoukkueturnauksesta liittoon on tullut paljon palautetta ja toiveita. Työryhmä ja hallitus ovat näitä palautteita käsitelleet. Ensimmäisenä uudistuksena tapahtuma laitetaan nyt tulevasta kaudesta alkaen kiertoon. Tapahtumaa
voi hakea mikä alue tai seura tahansa kuitenkin sillä edellytyksellä, että Finaalitapahtuma ja Tähdistötapahtuma eivät voi
olla samalla alueella samana vuonna. Molempien tapahtumien kierrätyksellä pyritään tukemaan alueiden lajinlevitystyötä
sekä seuratoimijoiden aktivoimista ja seurojen välisen yhteistyön parantamista.
Muista uudistuksista ja tapahtumista löytyy tietoa liiton kotisivuilta.
Lopuksi haluan muistuttaa vielä muutamasta asiasta.
Liiton syyskokouksessa tullaan tekemään paitsi tärkeitä henkilövalintoja myös ratkaisuja mm. maksujen suhteen. On
erittäin toivottavaa, että näihin valintoihin ja päätöksiin saadaan mahdollisimman laajasti näkemystä ja esityksiä. Tulevaan hallituskauteen sijoittuu mm. liiton uuden strategian tekeminen ja MM-kisat täällä Suomessa. Osaavia ja innokkaita
henkilöitä kaivataan siis niin hallitus- kuin työryhmätyöskentelyyn.
Toinen tärkeä asia ovat lisenssit.
Alueita ja seuroja kiertäessäni olen edelleen törmännyt siihen tosiasiaan, että läheskään kaikki harrastajamme eivät ole
lunastaneet lisenssiä. Erityisen tärkeää lisenssin lunastaminen olisi
RK-, harraste- ja ladytoiminnassa. Näissä ryhmissä on edelleen paljon lisenssittömiä pelaajia.
Mitä enemmän meillä on rekisteröityneitä jäseniä, sitä paremmin voimme osoittaa lajin harrastajamäärän ja jakauman
mm. Nuoren Suomen ja Opetusministeriön suuntaan.
Lisäksi lisenssituotoilla voidaan liiton toimesta kehittää lajia ja tuottaa erilaisia palveluita ja materiaalia seurojen käyttöön.
Ringeten lajilisenssi ei vakuutuksettomana paljoa maksa verrattuna siihen hyötyyn, mikä jo muutaman uuden joukkueen
lisenssimaksuilla saadaan tuotettua. Toisaalta lapsen näkökulmasta katsottuna voi kaikkiin lisensseihin sisältyvän
Ringette -lehden omalla nimellä kotiin saaminen olla monelle suuri asia – markkina-arvosta uusille potentiaalisille pelaajille puhumattakaan. Laitetaan lehdet kiertoon lasten kautta kouluille ja päiväkoteihin.
Hyvää alkavaa kautta kaikille!
Sari Honkalehto
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LADYRINGETTE – turnaukselle haetaan järjestäjää ja paikkaa
Ladyringeten avoimelle turnaukselle haetaan edelleen järjestävää seuraa!
Turun Ringeten Matti Paasonen on lahjoittanut turnaukselle kiertopalkinnon, joka lähtee ensimmäistä kertaa jakoon tässä turnauksessa.
Kisakallion ladytapaamisessa mietittiin alustavia vaihtoehtoja ajankohdalle ja paikalle. Lisäksi
Ruotsin Ringetteliiton toiminnanjohtaja Helie Boman vieraili Suomessa toukokuussa ja hänen
kanssaan käytiin myös läpi mahdollisia päiviä Suomi – Ruotsi ladyturnaukselle. Ruotsin ehdotus ja
toive oli, että he voisivat osallistua meidän suurempaan turnaukseen keväällä ja saada samalla
oppia järjestelyistä.
Näiden kahden tapaamisen perusteella parhaimmaksi ajankohdaksi on toivottu pe 17. – su
19.4.2009. Jos kyseiseen viikonloppuun ei löydy järjestäjää tai jääaikoja ei saada, on toinen varteenotettava vaihtoehto finaalitapahtuman yhteydessä 4.4.2009. Finaalitapahtuman paikkaa ja
päävastuullista seuraa ei ole vielä päätetty, joten kaikilla alueilla ja seuroilla on vielä mahdollisuus
hakea vuoden suurinta tapahtumaa itselleen.
Asiasta kiinnostuneita seuroja pyydetään ottamaan pikaisesti yhteyttä toiminnanjohtaja Sari Honkalehtoon, 040 57 47 440 tai sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi.
Erillinen tiedote on lähetetty perjantaina 15.8.2008 myös liitossa tiedossa olevien ladyjoukkueiden
joukkueenjohtajille ja alueiden ladyvastaaville.
KEVÄÄN 2009 C- JA B- NUORTEN SM-TURNAUKSET UUTEEN HAKUUN
Suomen Ringetteliiton alaisten C- ja B -nuorten SM-turnausten toinen järjestelyhaku päättyi myös
tuloksetta. Hakua jatketaan nyt alkusyksyyn.
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, matti.virtanen”at”ringette.slu.fi

Hakuaika päättyy perjantaina 26.9.2008!
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 elokuun hallituksen kokouksen jälkeen 18.8.2008.
Voittaja palkitaan stipendillä, jolla voi edistää seuran ringettetoimintaa.
Tartu haasteeseen!
Lisätietoja antaa puheenjohtaja Kari Lahti, 0400 358 450, kari.lahti”at”pp.phnet.fi
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www.ringettekoulu.fi
Ringettekoulujen markkinointia varten on avattu omat nettisivut www.ringettekoulu.fi.
Sivusto on tarkoitettu lasten vanhemmille. Sivusto on nyt lähtökuopassa ja tarvitsee seuraihmisten
kommentteja ja palautetta kehittyäkseen jatkossa. Käy kurkkaamassa sivuja ja anna palautetta
sivuista Markkasen Merjalle, merja.markkanen”at”ringette.slu.fi
Kiitoksen sivujen ideasta Taneli Hallanarolle EKS Ringette!
ILMOITTAUDU RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN
Ringettekoulun ohjaajakoulutus järjestetään taas syksyllä jokaisella alueella. Selvitä seurasi tarve
Ringettekoulunne ohjaajien kouluttamistarpeesta ja infoa heitä tulevista koulutusajoista. Ohjaajien
kouluttaminen tuo laatua seuran ringettekoulutoimintaan. Ilmoittaudu Merja Markkaselle, merja.markkanen”at”ringette.slu.fi
Ajankohdat:
5. ja 7.9.2008
5. - 6.9.2008
13. - 14.9.2008
5.10.2008

Järvenpää (65€)
Raisio (65€)
Tampere (65€)
Pieksämäki (50€)

Sisältö:
* Ringettekoulun markkinointi ja organisointi
* Ohjaajan rooli
* Lapsi ohjattavana
* Ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti
* Luistelutaidon opettaminen ringettekouluikäisille
* Leikkien hyödyntäminen luistelun opetuksessa
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun järjestämisoppaan ja ohjaajaoppaan.
RINGETEN KOKEILUTAPAHTUMAT IISALMESSA JA PIEKSÄMÄELLÄ
Itä-Suomen alue järjestää kaksi lajin markkinointi tapahtumaa lauantaina 13.9. Tällöin paikkakuntalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan ja kokeilemaan ringetteä Iisalmen ja Pieksämäen jäähallissa. Tapahtumat sisältyvät Itä-Suomen alueen lajinlevityssuunnitelmaan. Tapahtumien järjestämisestä ja markkinoinnista huolehtivat Pieksämäen Palloseura ja Vieremän Peli-Haukat. Ringetteliitto
tukee tapahtumaa taloudellisesti sekä painamalla markkinointiesitteet tapahtumia varten.
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RINGETEN PERUSTUTKINTO LAJI 2 FORSSASSA
6. – 7.9.2008 järjestetään Forssassa D/C – junioreiden valmentajille suunnattu Laji 2
valmentajakoulutus. Koulutuksessa läpikäydään ringeten lajiharjoittelua perustilanteiden ja pelaamisen kautta käyttäen työkaluina jääharjoituksia (demoryhmänä FoPS-juniorit), videoita ja ryhmätöitä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 29.8.2008 mennessä Ringetteliittoon,
Matti Virtanen matti.virtanen”at”ringette.slu.fi tai 040 740 5750.
Kurssin hinta on 65€ / osallistuja. Hinta sisältää koulutuksen ja ruokailun molempina päivinä.
Majoitusta on tarvittaessa tiedusteltavissa Rantasipi Forssa hotellista viitteellä ”ringettekoulutus” 1hlö huone 59€ - 2hlö huone 64€.
Sari Koivistoinen
Rantasipi Forssa
Saarelankatu 12, 30100 Forssa
tel + 358 3 41941
rantasipi.forssa@restel.fi
www.rantasipi.fi
LOUNAIS-SUOMEN RINGETTESEUROJEN SEURAKOULUTUS PÄÄTÖKSEEN
11. – 12.5.2007 alkanut Lounais-Suomen ringetteseurojen seurakoulutuksen viimeinen erä oli Kisakalliossa 8. – 9.8.2008.
Seurakoulutus toteutettiin suunnitteluvaiheesta alkaen yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston,
Lounais-Suomen liikunnan ja urheilun sekä SLU:n Hyvä Seura hankkeen kanssa.
Kolmieräiseen koulutuspilottiin osallistuivat seuraavat seurat: Forssan Palloseuran juniorit (2. ja 3.
erä), Ilves Ringette (vain 3. erä), Raision Nuorisokiekko, Satakunnan Jääurheilijat (vain 3. erä),
Turun Ringette ja Uudenkaupungin Jääkotkat (vain 1. erä).
Seurakoulutuksen sisällöstä ja palautteista lisätietoja saa Sari Honkalehdolta.
Lounais-Suomen koulutuspilotin pohjalta seurakoulutukset aloitetaan seuraavaksi Itä-Suomen ja
Häme-Pohjanmaan alueilla. Lisäksi Etelä-Suomen alueen koulutusta aletaan suunnitella 6.9.2008
Gustavelundin syystapaamisen jälkeen. Ko. tilaisuudessa koulutuspuuta ja mahdollisuuksia esittelee Etelä-Suomen liikunnan ja urheilun seurakehittäjät.
Jokaisen alueen seurakoulutukset on tarkoitus toteuttaa kolmiosaisina ja koulutusten sisältö rakennetaan alueittain yksilöllisesti huomioiden seurakyselyiden vastaukset. Koulutukset toteutetaan
yhteistyössä SLU:n aluejärjestöjen, Hyvä Seura -hankkeen ja mahdollisesti alueen urheiluopiston
kanssa.
Samanaikaisesti seurakoulutusten kanssa tullaan toteuttamaan yksilölliset seurakäynnit kahden
seuraavan vuoden aikana.
Lisätietoja antaa Sari Honkalehto.
Vinkki!
Kaikille seuroille ja seurajohtajille hyödyllistä materiaalia löytyy mm. SLU:n kotisivuilta.
Päätä Oikein – Seurajohtajan käsikirja löytyy osoitteesta
http://ww.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_tyokalut/paata_oikein-seurajohtajan_kas/
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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.
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.
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
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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.
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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TOIMISTON AUKIOLOAJOISTA
Pääosin toimiston väki on jo kesälomansa viettänyt, mutta Päivi Reiman lomailee vasta syksyllä ajanjaksoina 25. – 30.8.2008, 17. – 26.9.2008 ja 13. – 16.10.2008.
Näinä aikoina toivotaan puhelut suoraan toimihenkilöiden matkapuhelimiin liiton lankapuhelimen sijasta.
Sari Honkalehto vastaa mm. lisenssikysymyksiin numerossa 040 574 7440. Matti Virtasen tavoittaa gsm-numerosta 040 740 5750 (mm. SM- ja Ykkössarjan asiat) ja Merja Markkasen
gsm-numerosta 040 570 7427 (mm. lajinlevitys, lapset ja nuoret). Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi
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