SEURAPOSTI 6 / 2007
JEAN S. SMOKKIJÄTKIEN JÄÄTÄVÄ RINGETTEKEIKKA
Terveyttä, kuntoliikuntaa ja urheiluharrastuksia käsittelevä TV-ohjelma Elixir esittää Ringettetarinaa
tuotantovuonna 2007.
Tarina on kuvattu Kisakalliossa, jonne viihdebändi JEAN S. saapui 2.9.2007 vastaanottamaan
maajoukkueemme naisten haasteen. Huikean hauskat ja vauhdikkaat hetket ovat meidän kaikkien
katsottavissa syksyllä maanantaisin ja sunnuntaisin alkaen maanantaina 5.11.2007.
Jaksojen esityspäivät (muutokset vielä mahdollisia) ovat seuraavat:
Teemajaksot ma 5.11 ja su 11.11 sekä ma 12.11 ja su 18.11 (Ringette on koko jakson teemaaiheena)
ma 19.11 ja su 25.11
ma 26.11 ja su 2.12
Myöhemmin talvella jaksoja tulee myös free TV:n tai Pay TV:n puolella.

MM-FINAALI SUORANA YLE:ltä ja Fanipostille oma sähköpostilaatikko
YLE:ltä on tullut tieto, että MM-kisojen finaali tulee suorana ulos YLE EXTRALTA lauantaina
3.11.2007 alkaen kello 20.50. Lähetyksen selostaa Sammy Väisänen ja kommentaattorina toimii
koko ringetteväelle tuttu Kristiina Heinonen.
Ringettefaneille ja pelaajien taustajoukoille on kisojen ajaksi avattu sähköposti, johon voi lähettää
pelaajille, huoltajille ja valmentajille viestejä. Fanipostin osoite on ringettemm2007@gmail.com.
Sähköposti on auki ja toimii jo nyt. Kisojen aikana maajoukkue kirjaa tunnelmiaan blogiin, joka
löytyy osoitteesta http://ringettemm2007.laif.fi/.

SEUROJEN NETTISIVUT AJAN TASALLE ENNEN TV -LÄHETYKSIÄ!
Elixirin ja MM -finaalin televisiointi sekä kisojen ympärille ajoittuva printtimedian kiinnostus
Ringetteä kohtaan tuo lajiamme esille enemmän kuin se on koskaan ollut. Medianäkyvyyden piikki
ajoittuu strategisesti erittäin hyvään paikkaan – uudet potentiaaliset harrastajat miettivät
parhaillaan lajivalintojaan, joten odotettavissa on kysyntää seurojen suuntaan lajin aloittamisen
suhteen.
Ringetteliiton äänellä haastamme kaikki seurat toimijoineen karistamaan pölyt harteiltaan ja
nostamaan ringette sille kuuluvaan asemaan. Lajin markkinointi paikallisesti omien
mediakontaktien kautta (lehdet ja radio), koulu- ja lajinlevitystapahtumat sekä yrityksiin suunnatut
käynnit kannattaa ja tulee ajoittaa vuoden vaihteen molemmin puolin – kuitenkin tämän kauden
ajalle. Lajimme etsikkoaika on nyt – resursointi ja panostus edellä oleviin asioihin erityisen paljon
nyt, tuottaa aivan varmasti positiivisen tuloksen tulevina vuosina. Markkinoikaa lajia Elixirin
jaksojen aikana ja heti niiden jälkeen. Järjestäkää lajinlevitys-, koulu- ym. tapahtumia aktiivisesti.
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Viimeistään nyt on myös päivitettävä seurojen kotisivut ajan tasalle! Seuranne sivuille tulevan
uuden potentiaalisen harrastajan on löydettävä helposti ja vaivattomasti tiedot seuran toiminnasta
ja mahdollisuudesta päästä harrastamaan ringetteä.
Etusivulla olisi oltava seuran yhteyshenkilön tiedot helposti saatavilla ja enintään yhden linkin
päässä kaikkien seurassa toimivien joukkueiden yhteyshenkilöiden tiedot. Jos seuranne järjestää
tulevalla kaudella koulu- tai lajinlevitystapahtumia, yrityskäyntejä tai turnauksia – olisi näidenkin
tietojen myös oltava helposti saatavilla.
Kotisivujen lisäksi viekää jäähalleille Ringette-julisteita ja seuratiedotteita yhteystietoineen.
Julisteita ja vanhoja lehtiä kannattaa viedä myös niille kouluille, joissa on viime kaudella pidetty
koulutapahtumia. Varmistakaa myös, että kunnan liikuntapalveluiden ja seurojen listalla on
ringetteseura mainittu.
Uutta ringettemateriaalia voi tilata Ringetteliitosta Päivi Reimanilta, paivi.reiman”at”ringette.slu.fi.
Tämä tilaisuus on vain nyt – tarttukaa haasteeseen!

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.

TARKISTA ONKO SEURANNE KAIKKI JOUKKUEET PALAUTTANEET PELISÄÄNNÖT
76 ringettejoukkuetta (F-C) on palauttanut pelisäännöt liittoon 22.10. mennessä. Pelisäännöt tuli
palauttaa Ringetteliiton toimistolle 30.9.2007 mennessä. Kiitos kaikille, jotka ovat palauttaneet!
Pelisäännöt palauttaneiden lista löytyy netistä http://www.ringette.fi/srl/pelisaannot.htm
Jos joukkueesi ei ole vielä palauttanut pelisääntöjä, niin toimi ripeästi. Pelisäännöistä
sopiminen on edellytys aluesarjaan osallistumiselle!
Keskustelemalla yhdessä vanhempien ja valmentajien kanssa juniorijoukkueiden tavoitteista
kehitämme parhaiten lasten ja nuorten ringeten laatua. Toiminnan laadun parantumisesta seuraa
yleensä toiminnassa mukana olevien määrän kasvaminen. Ringette on yksi harvoista lajeista,
jossa pelisääntöjen tekeminen on lajin lasten ja nuorten ringeten kulttuurin kuuluva toimintatapa.
Lisätietoa pelisäännöistä saat Merja Markkaselta merja.markkanen”at”ringette.slu.fi
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RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS TUUSULASSA 25.11.2007
Ringettekoulun ohjaajille tarkoitettu Ringettekoulun ohjaajakoulutus järjestetään Tuusulassa 25.11.
Koulutus on jo viides tällä kaudella järjestettävä Ringettekoulun ohjaajakoulutus. Tähän mennessä
koulutuksen on jo käynyt 45 ringettekoulun ohjaajaa. Seuran kannalta on tärkeää, että seurassa on
toimiva ringettekoulu ja siellä koulutetut ohjaajat.
Kannusta seuranne ringettekoulun ohjaajia lähtemään koulutukseen. Tämä on myös hyvä tilaisuus
saada uusia ohjaajia ringettekouluun seuran vanhemmista junioreista ja lasten vanhemmista.
Koulutuksen sisältö:
* Ringettekoulun markkinointi ja organisointi
* Ohjaajan rooli
* Lapsi ohjattavana
* Ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti käytännössä
* Luistelun opettaminen ringettekouluikäisille
* Leikkien avulla oppiminen
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun ohjaajaoppaan.
Hinta: koulutus maksaa 40€ / osallistuja
Ilmoittautumiset:
Minna Kosonen, minnak.kosonen”at”gmail.com, p. 040 843 0255

RINGETEN KESÄLEIRIT 2008
Ensi kesänä järjestetään seuraavat lasten ja nuorten ringettekesäleirit:
11. - 15.6.2008
27. - 31.7.2008
2. - 6.8.2008
6. -10.8.2008

kesäleiri 7-14v, Piispalan nuorisokeskus, Kannonkoski
kesäleiri 7-14v, Kisakallion urheiluopisto, Lohja
kesäleiri 9 -16v, Kisakallion urheiluopisto, Lohja
joukkueleiri kauden 08-09 C-joukkueille, Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lisätietoja: Ringetteliitto, Merja Markkanen merja.markkanen”at”ringette.slu.fi
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RINGETTELEHTI
Onko tarvetta jakaa uusia 3/2007 ringettelehtiä?
Syksyn ensimmäinen ringettelehti on lähetetty kaikille lisenssin lokakuun alkuun mennessä
maksaneille. Liiton toimistolla on vielä ylimääräisiä lehtiä. Jos tarvitset lehtiä jaettavaksi esim.
ringettekouluun tai johonkin muuhun tapahtumaan, niin kysele lehtiä Reimanin Päiviltä toimistolta.
Haluatko jutun ringettelehteen?
Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Lehden sisältöä suunnitellaan parhaillaan. Jos seurallasi on
juttuvinkkejä lehteen, niin otamme mielellämme niitä vastaan. Tavoitteena on, että lehti olisi
ringetteseurojen näköinen. Jutut seuraavaan lehteen pitää olla valmiina 5.11.2007 mennessä.
TÄHDISTÖTAPAHTUMA 19. – 20.1.2008 VALTTI AREENALLA
Ringeten neljäs tähdistötapahtuma järjestetään 19. - 20.1. Valtti Areenalla Tikkurilassa.
Tähdistöottelu -tapahtuma on ringeten kansallinen päätapahtuma ja se järjestetään vuosittain
tammikuun lopussa. Tapahtumassa kohtaavat maajoukkueringeistä muodostuvat alueelliseen
jakoon pohjautuvat idän ja lännen tähdistöjoukkueet sekä naisten että nuorten osalta. Lisäksi
tapahtuman yhteydessä pelataan nuorten aluejoukkueturnaus.
Tähdistötapahtuman yhteydessä järjestetään myös valmentajaseminaari.
Lisätietoja:
Ringetteliitto, Matti Virtanen, matti.virtanen”at”ringette.slu.fi
FINAALITAPAHTUMA 29. – 30.3.2008 TURUSSA
Finaalitapahtuma järjestetään ensi vuonna Turussa. SM-finaalit pelataan lauantaina 29.3.2008.
SM-finaalien lisäksi viikonlopun aikana on tarkoitus järjestää turnaus D-juniori- ja Lady-joukkueille.
Järjestelyistä vastaa Turun Ringette yhdessä Ringetteliiton kanssa.
Tiedustelut: Sari Honkalehto, sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi, p. 040 57 47 440.

TOIMISTO MM-KISOJEN AIKANA
Kisojen aikana toimistolla päivystävät Päivi Reiman ja Merja Markkanen. Myös sarjapäällikkö
Laura Salminen on kotimaassa.
Matti Virtanen on Kanadassa 27.10.-5.11.2007 ja Sari Honkalehto 29.10.-5.11.2007 välisen ajan.
Huomioithan tämän yhteydenotoissasi!
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