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Seurapostissa tällä kertaa
Ringetteliiton sähköpostiosoitteet muuttuvat!
Toimiston aukioloajat jouluna
Liikunta- ja urheiluseuran kehittämistuki 2009 – 2011 – ilmoittaudu myös seuraseminaariin 17.1.2009
Ringeten Finaalitapahtuma Forssassa 3. – 5.4.2009
Aluejoukkueturnaus ja Tähdistötapahtuma Valtti Areenalla
Kevään 2009 C- ja B-nuorten SM-turnaukset edelleen haettavana
Mä oon täällä –koulutus ringettenuorille

RINGETTELIITON SÄHKÖPOSTIOSOITTEET MUUTTUVAT
Ringetteliiton sähköpostiosoitteet muuttuvat maanantaina 8.12.2008 muotoon etunimi.sukunimi@ringette.fi.
Muutostöiden vuoksi sähköpostit saattavat olla poissa toiminnasta pahimmassa tapauksessa muutaman päivän. Kaikkien liittoon viikolla 50 asioivien toivotaan ottavan tämä huomioon. Kiireellisissä
asioissa kannattaa olla yhteydessä puhelimitse.
_____________________________________________________________________________
TOIMISTON AUKIOLOAJAT JOULUNA
Ringetteliiton toimisto on auki joulun- ja vuodenvaihteen aikaan seuraavasti:
Perjantaina
Maanantaina

19.12.08
22.12.08

kello 8 – 12
kello 8 – 15

Tiistai 23.12.2008 – perjantai 2.1.2009 SULJETTU
Maanantai

5.1.09

kello 8 – 15

___________________________________________________________________________
LIIKUNTA JA URHEILUSEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2009 – 2011 - ILMOITTAUDU MYÖS SEURASEMINAARIIN 17.1.2009
Liikunta- ja urheiluseurat saavat ensi vuonna uuden merkittävän tukimuodon, kun veikkausvoittovaroja myönnetään suoraan seuroille.
Opetusministeriö, SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto ovat sopineet uuden seuratoiminnan
määräaikaisen kehittämishankkeen organisoinnista.
Liikunta- ja urheiluseuroille myönnettävän kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa.
Kehittämistuen avulla seurat voivat tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai
kohderyhmiin.
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Kehittämistuki jakaantuu kahteen osaan. Euromääräisesti isoin kehittämistuen osa on tuki päätoimisten palkkaamiseen seuroihin. Tuen avulla tavoitteena on palkata urheiluseuroihin 200
uutta päätoimista. Painopisteenä on seuran hallinnon (seurayhteisön), lasten ja nuorten tai aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen. Tuki on maksimissaan 50 prosenttia työntekijän palkkauskuluista. Palkkaustuen lisäksi seurat tulevat saamaan koulutustukea, jonka avulla luottamushenkilöt ja palkattu työntekijä voivat kouluttautua uusiin vastuutehtäviin.
Toinen tukimuoto on toiminnallinen tuki. Toiminnallista tukea myönnetään seuralle lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
Molempien tukimuotojen hakuohjeet ja kriteerit löytyvät hankesivustolta www.seuratuki.fi. Hakulomake on auki 2.2.2009 - 15.3.2009. Tieto myönnetyistä avustuksista annetaan seuroille toukokuun lopulla 2009 ja ensimmäinen tukikuukausi on elokuu 2009. Palkkaustukea voi hakea vain
vuonna 2009. Toiminnallisia tukia voi hakea vuosittain.
Seurojen, jotka ovat kiinnostuneita palkkaustuesta, on syytä lähteä valmistelemaan asiaa
heti. Palkkauspäätös on iso ja vaativa päätös, jota tulee valmistella huolella. Apua saa esimerkiksi
lajiliittojen, SLU -alueiden ja muiden liikuntajärjestöjen seuratoiminnan asiantuntijoilta.
Seuratoiminnan kehittämistuen rahoittaa opetusministeriö veikkausvoittovaroista. Hanketta koordinoi SLU ja avustuksien jakamisesta vastaavat SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto. Kehittämishanke on pilotti vuosille 2009 - 2011.
Huom! Ringetteseurojen kannattaa harkita myös kahden tai useamman seuran yhteisen palkkaustuen hakemista.
Lisätietoja antaa Ringetteliiton toiminnanjohtaja Sari Honkalehto.
Kisakallion urheiluopistolla järjestetään 17.1.2009 SEURASEMINAARI, jonne ovat tervetulleita
kaikki urheiluseuratoimijat. Seminaari on erinomainen mahdollisuus tavata muiden lajien toimijoita,
vaihtaa kokemuksia ja saada uusia ideoita.
Ilmoittautumiset 5.1.2009 mennessä pauliina.hyvonen”at”kisakallio.fi.
Ringetteliitto maksaa osallistumismaksun omien jäsenseurojensa puolesta!
Seuraseminaarin kutsu ja ohjelma löytyvät tämän seurapostin liitteestä.
_______________________________________________________________________________________________

RINGETEN FINAALITAPAHTUMA FORSSASSA 3. – 5.4.2009
Ringeten perinteinen finaalitapahtuma järjestetään 3. – 5.4.2009 Forssassa.
Viikonlopun aikana pelataan D -junioreiden turnaus ja aikuisten harrasteturnaus. Molempiin turnauksiin viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.12.2008.
Lisätietoa turnauksista yhteystietoineen sekä tapahtumajuliste löytyvät Ringetteliiton kotisivuilta.
Vuoden 2010 Finaalitapahtumaa on hakenut Itä-Suomi ja se järjestetään Kuopiossa
2. – 4.4.2010.
_____________________________________________________________________________
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ALUEJOUKKUETURNAUS JA TÄHDISTÖTAPAHTUMA VALTTI AREENALLA
Aluejoukkueturnaus ja Tähdistötapahtuma 2009 järjestetään Valtti Areenalla Tikkurilassa
24. – 25.1.2009.
Mitalipelit sekä nuorten ja naisten tähdistöpelit pelataan sunnuntaina.
Lippuja tapahtumaan voi lunastaa etukäteen edullisemmin järjestelyvastuussa olevan seuran
Nurmijärvi Seven Ringettes (marja.salenius”at”tapiola.fi) kautta.
Tapahtuman aikataulu ja mainosjuliste löytyvät Ringetteliiton kotisivuilta. Sähköisen tapahtumajulisteen voi kopioida omalle koneelle ja se on vapaasti kaikkien seurojen käytettävissä.
Lisätietoja Matti Virtanen, matti.virtanen”at”ringette.fi.
______________________________________________________________________________

KEVÄÄN 2009 C- JA B- NUORTEN SM-TURNAUKSET EDELLEEN HAETTAVANA
Suomen Ringetteliiton alaisille C- ja B -nuorten SM-turnauksille haetaan edelleen järjestäjää.
Hakua jatketaan nyt 31.1.2009 asti. Mikäli turnauksille ei löydy järjestäjää, joudutaan ne perumaan.
Turnausten ajankohdat ovat:
C – nuorten SM – turnaus
B – nuorten SM – turnaus

6. – 8.3.2009
13. – 15.3.2009

Hakuohjeistukset voi tilata Ringetteliitosta sähköpostilla Matti Virtaselta, matti.virtanen”at”ringette.slu.fi
______________________________________________________________________________
MÄ OON TÄÄLLÄ –KOULUTUS RINGETTENUORILLE VANTAALLA 24.1.2009
Nyt seuroilla on mahdollisuus innostaa seuran C- ja B-junioreita mukaan seuratoimintaan.
Tähdistötapahtuman yhteydessä järjestetään ringetteseurojen nuorille ”Mä oon täällä” -koulutus.
Koulutus on kaksiosainen ja sen ensimmäinen osa järjestetään la 24.1.2009 klo 10-16. Toisen
osan ajankohta sovitaan koulutuksessa nuorten kanssa.
Koulutukseen kannattaa innostaa
ne nuoret, jotka ovat jo mukana esim. ringettekoulun ja junnujoukkueiden ohjaajina
ne nuoret, jotka haluaisivat tulevaisuudessa tulla ringeten kesäleireille ohjaajiksi
ne nuoret, jotka haluisivat tulevaisuudessa olla mukana seuratoiminnassa
esim. ohjaajina tai vaikkapa harrastejoukkueen perustajina.
Koulutus on ilmainen ja kaikki siihen osallistuneet nuoret pääsevät sunnuntaina ilmaiseksi katsomaan Tähdistötapahtuman otteluita Tikkurilan Valtti-Areenalle. Kouluttajana toimii Jenni Parkkinen.
Seurapostin liitteenä on mainos koulutuksesta.
Ilmoittautumiset: Markkasen Merja merja.markkanen”at”ringette.fi viimeistään ma 12.1.2009,
mieluummin aikaisemmin, jotta saadaan kaikki halukkaat mukaan.
______________________________________________________________________________
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