SEURATIEDOTE

TAMMIKUU/2003
 PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
 PELISSÄ ELÄMÄ –TAPAHTUMA 12.-13.4.
VANTAALLA
- KUTSU LADY-TURNAUKSEEN
-KUTSU F-TYTTÖJEN NUORI SUOMI -TURNAUKSEEN

 KOULUTAPAHTUMAT
 MAAJOUKKUEEN VALMENTAJA HAKU

Suomen Ringetteliitto ry
Hämeentie 105 A
00550 HELSINKI
www.ringette.fi
Toiminnanjohtaja Marja Miettinen 09-5490 3600
Nuoriso- ja viestintäpäällikkö Satu Himberg 09-5490 3650
Valmennus- ja koulutuspäällikkö Matti Virtanen 09-5490 3620
Toimistosihteeri Karita Vornila 09-5490 3630
Faksi 09-5490 3640
Sähköposti: (etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi).

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Vuosi on vaihtunut ja olemme saaneet eteemme puhtaat kalenterit uusia merkintöjä varten. Ringetteelämässä mennyt kalenterivuosi huipentui MM-kisoihin Kanadassa ja kaikki tietävät, että tällä kertaa
Kanada oli rahtusen verran parempi. Kanadan esitys oli juuri sen verran terävämpi, että voi sanoa,
että he ansaitsivat voiton. Paljon muitakin ringettetapahtumia vuoden aikana ehti itse kullekin tulla ja
kiitos Teille seuraihmiset siitä, että jaksoitte omalla panoksellanne luoda niitä elintärkeitä valmiuksia
ringeten harrastajille.
Tänä vuonna panostamme entistä enemmän kouluprojekteihin. Tammikuun aikana etsimme
halukkaita vetämään näitä tapahtumia. Tapahtuman voi toki järjestää milloin tahansa ja Sadulta saa
siihen ohjeita. Uudet harrastajat on syytä ottaa vastaan kaikkiin ikäluokkiin. Myöhemmin aloittaneet
tytöt oppivat lajin niksit nopeasti, jos vain joukkueet ottavat heidät täydellä sydämellä vastaan. Tästä
on useita esimerkkejä.
Ringetessä niin kuin muissakin lajeissa on harrastuksen lopettavia edelleen liian paljon. Tästä syystä
valtakunnan harrastajamäärät eivät pääse paljon kasvamaan. Tähän kiinnitämme tulevaisuudessa
erityistä huomiota varsinkin alkavassa strategiatyössä, joka valmistuu tämän vuoden syyskuussa.
Asiaa pitää hieman pohtia, mutta varmasti eräitä konkreettisia toimia tullaan käynnistämään jo tämän
vuoden aikana. Ringeten on oltava laadukasta kaikilla toimintojen tasolla. Liiton (alueet mukaan
lukien) asiana on kehittää sarjajärjestelmiä, erotuomaritoimintaa, koulutusta, sääntöjä jne. ja näissä
asioissa työt ovat alkamassa. Seurat vastaavat siitä, että seura- ja joukkuetoiminta on riittävän
laadukasta. Miettikää seuraihmiset millä saamme toiminnan niin mukavaksi, että kaikki lajin piiriin
tulleet tytöt saadaan pysymään mukana mahdollisimman pitkään. Huolehdimmeko vanhemmista,
otammeko pelaajat huomioon yksilönä, onko toiminta ryppyotsaista vai liian lepsua ? Otamme osaa
talkoisiin ja mielellämme kuulemme teidän mielipiteitä. Ottakaa asia esille seuroissanne ja laittakaa
sähköpostia. Ovatko syyt yleensä sellaisia, ettei niille mahdeta mitään, tuskin ainakaan kaikki ? Näillä
aatoksilla toivotan Teille,
Hyvää Ringettevuotta 2003 ja tervetuloa tapahtumiin !
Jarkko Hellsten, pj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yhteistyössä:
Suomen Ringetteliitto, Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri, Tikkurilan Palloseura ja Vantaan
Jalkapalloseura
"Muksusta mummoon,
erilaisten ihmisten kohtaamisia,
arvokkaiden tekemisten kautta,
mukana olevilla mahdollisuus heittäytyä
Elämänsä Peliin"

PELISSÄ ELÄMÄ –TAPAHTUMA 12.-13.4. VANTAALLA
Järjestyksessään toinen Pelissä Elämä –tapahtuma toteutuu taas huhtikuussa 2003. Historian
ensimmäisestä Pelissä Elämä -tapahtumasta on otettu parhaat palat mukaan myös tulevaan
tapahtumaan, hienosäätöä on tehty ja uuttakin on tiedossa. Viime keväänä tapahtuma tavoitti lähes
5000 kävijää; päästäänkö nyt yli?? Jännitystä, vauhtia, tunnelmaa, elämyksiä ja kokemuksia on
varmasti tarjolla jokaiselle tapahtumaan osallistuvalle! Viikonlopun aikana ohjelmassa mm:

Lauantaina 12.4. Tikkurilan Urheilupuisto
Ringeten Lady-turnaus
Ringeten SM-finaalit
Päihteetön iltajuhla
Sunnuntaina 13.4. Tikkurilan Urheilupuisto
Ringeten F-tyttöjen Nuori Suomi -turnaus
FutisZone -jalkapallotapahtuma
Huikea seikkailurata

Tapahtuman lipunmyynti ja lippujen hinnat
Lippuja voi tilata postiennakolla Ringetteliiton toimistosta Karitalta, (09-5490 3630,
karita.vornila@ringette.slu.fi) tai ostaa lauantaina 12.4. Valtti-Areenalta. Ennakkoon tilattujen lippujen
postitus alkaa maaliskuussa.
Lippujen hinnat lauantaina 12.4.:
Aikuiset 12 euroa
Lapset (alle 14 vuotta) 6 euroa
Alle 4 vuotiaat lapset ilmaiseksi
Lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn Valtti-Areenalle ringeten SM-finaaliotteluihin ja Puistolan koululla
järjestettävään koko perheen iltajuhlaan. Ja tietysti lady-turnausta seuraamaan!
Sunnuntaina 13.4. Tikkurilan Urheilupuistossa jatkuvaan Pelissä Elämä -tapahtumaan kaikki
pääsevät ILMAISEKSI!
Lisätietoja tapahtumasta: Ringetteliitto, Marja Miettinen, 09-5490 3600,
marja.miettinen@ringette.slu.fi
www.ringette.fi
----------------------------------------------------------Wanha Jengi taas kasaan ja pelaamaan!
Kaikki ladyjoukkueet sydämellisesti tervetulleita;
jos ette olleet mukana viime keväänä, niin tänä vuonna sitten!

KUTSU LADY-TURNAUKSEEN
Arvoisa Ladyjoukkue,
meillä on ilo kutsua Sinut ja joukkueesi Pelissä Elämä -tapahtuman Lady-ringette -turnaukseen
lauantaina 12.4.2003 Vantaan Tikkurilaan.
”Ihka Aidot Ladyt” ja ”Wiime Wuosisadan Pelaajat”
Viime vuotisen turnauspalautteen perusteella toteutetaan turnaus tänä vuonna kahtena erillisenä
sarjana; ”Ihka Aidot Ladyt” ja ”Wiime Wuosisadan pelaajat”. Ihka aidot Ladyt -sarjaan voivat
ilmoittautua ne joukkueet, jotka ovat aloittaneet ringetteharrastuksensa nyt aikuisiässä ja ”Wiime
Wuosisadan Pelaajat -sarjaan entiset sarjoissa pelanneet pelaajat. Mittaa otetaan tasapuolisesti
kukin omalla kokemustasollaan.
Pelata leikkien - leikkiä pelaten

Tarkoitus on pelata leikkien ja leikkiä pelaten. Myös yhdessä oleminen ja tekeminen on tärkeää.
Totutusta poikkeavalla tavalla: pelaajat toimivat myös tuomareina, toimitsijoina, kuuluttajina, musiikin
soittajina, jne.
Lisätietoja lady-turnauksesta ja alustava ilmoittautuminen 15.2. mennessä
Merja Markkanen, merja.markkanen@ns.slu.fi
----------------------------------------------------------KUTSU F-TYTTÖJEN NUORI SUOMI –TURNAUKSEEN 13.4. VANTAALLE
F-tyttöjen Nuori Suomi -turnaus on osa koko viikonlopun 12.-13.4.2003 kestävää Pelissä Elämä tapahtumaa, joka järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2002. Tulossa on huima
ringetteviikonloppu, jota ei kannata jättää väliin!!!
Välitäthän kutsun omassa seurassa niille ihmiselle, joita turnaus koskee. Turnaukseen ovat
lämpimästi tervetulleita myös ns. uudet ryhmät/joukkueet (esim. ringettekoululaisia).
Sijoituksia ei tässä tapahtumassa lasketa ja jokainen osallistuja palkitaan päivän päätteeksi mitalilla.

RINGETTELIITTO järjestää yhteistyössä Palloliiton kanssa Pelissä Elämä- tapahtumasarjaa, joka
viime keväänä, kahden päivän aikana tavoitti lähes 5000 ihmistä muksusta mummoon. Yhtenä osaalueena tapahtumasarjassa on F-tyttöjen NUORI SUOMI RINGETTETURNAUS.
Tänä keväänä tapahtuma järjestetään Vantaalla, Tikkurilassa ja siellä VALTTI AREENALLA!!!
Lauantaina 12.4.2003 pelaavat Suomen neljä parasta naisjoukkuetta SM- mitaleista, Ladyt tapaavat
tuttuja turnauksessaan ja illalla juhlitaan päihteettömässä iltajuhlassa, jossa monipuolinen ohjelma
viihdyttää sekä lapsia että aikuisia.
SUNNUNTAINA 13.4.2003 luistelevat areenalle F-juniorit.
Turnauksen ohessa järjestetään kaikille avoin, huima seikkailurata, piirustuskilpailu ja arpajaiset.
Viereisellä jalkapallokentällä pallo saa kyytiä, kun jalkapalloilevat tytöt ja pojat osallistuvat omaan
FutisZone -tapahtumaansa.
ILMOITTAUTUMINEN 2.2.2003 mennessä sähköpostilla Eija Korhoselle (eitiko@jippii.fi).
TURNAUSMAKSU on 100 €, joka maksetaan turnausmateriaalin postituksen jälkeen.
Lisätietoja turnauksesta:
Eija Korhonen
Kirkkotie 121
05820 Hyvinkää
puh: 040 581 4365
sähköposti: eitiko@jippii.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koulutapahtumat jatkuvat, ryhdy ringeten koulutapahtumien vetäjäksi!

SINUSTAKO KOULUTAPAHTUMAN VETÄJÄ?
Syyskokous vahvisti 16.11.2002 Ringetteliiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2003.
Yhtenä toiminnan painopistealueena vuonna 2003 on lajin levittäminen ja käytännössä tämä
tarkoittaa koulutapahtumien järjestämistä. Vuoden 2002 aikana valitut kouluprojektien vetäjät
järjestivät Helsingissä, Espoossa, Ylöjärvellä ja Tampereella koulutapahtumia, joissa ringetteen
tutustui yli 1000 tyttöä. Palaute näistä tapahtumista sekä järjestäjiltä että osallistuvilta kouluilta ja
lapsilta on ollut pelkästään positiivista.

Tulevana vuonna tapahtumien määrää on tarkoitus lisätä ja kehittää koulutapahtumatuotetta
hyödyntämällä kokemuksia toteutuneista tapahtumista.
Suomen Ringetteliitto etsii
aktiivisia ja innostuneita henkilöitä vastaamaan ringeten koulutapahtumista vuonna 2003.
Ringettetapahtuma kouluille on valmis tuote, jota saatujen kokemusten perusteella edelleen
kehitetään. Ringetteliitto huolehtii välineiden ja materiaalien hankkimisesta kouluille
(maila+rengaspaketti, Opettajan Opas, palkinnot osallistujille).
Toimenkuvaan kuuluu:
 osallistuminen yhteiseen tapahtumavetäjien starttipalaveriin
 yhteydenotot kouluihin, opettajiin ja paikalliseen seuraan
 tapahtumien tiedotus ja markkinointi paikallistasolla
 käytännön järjestelyiden organisointi tapahtumapäivänä
 toteutuneesta tapahtumasta raportointi
Tarjoamme:
 170 €/toteutunut tapahtuma, kuitenkin enintään 850 €/tapahtumajärjestäjä
 Hyvän mielen lasten konkreettisesta liikuttamisesta ja ringeten tunnetuksi tekemisestä
 Oppimista tapahtuman järjestämisestä ja organisoimisesta
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla 31.1.2003 mennessä osoitteeseen
satu.himberg@ringette.slu.fi.
Lisätietoja: Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650, satu.himberg@ringette.slu.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAISTEN MAAJOUKKUEEN PÄÄVALMENTAJAN HAKU
Suomen Ringetteliitto jatkaa naisten maajoukkuetoimintaa päätähtäimenään vuoden 2004 MM-kisat.
Projekti käynnistyy kevään 2003 aikana. Maajoukkueelle valitaan johtoryhmä. Ensimmäisessä
vaiheessa etsimme maajoukkueelle päävalmentajaa :
HAKUMENETTELY
Jos olet mielestäsi kykenevä ja motivoitunut ottamaan vastuullesi maajoukkuevalmennuksen
vuosina 2003 ja 2004, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteella Suomen Ringetteliitto, Matti
Virtanen, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki, perjantaihin 21.3.2003 mennessä.
Hakijalta edellytetään
 johtamistaitoja ja yhteistyökykyä
 organisointi- ja suunnittelutaitoa sekä oma-aloitteisuutta
 englannin kielen tyydyttävää osaamista
 vankkaa lajiosaamista
 sitoutumista Ringetteliiton eettisiin arvoihin ja periaatteisiin.
VALINTAPA
Esityksen maajoukkuevalmentajasta, hakemusten ja haastattelujen pohjalta, tekee työryhmä, johon
kuuluu kolme jäsentä:
 Liiton hallituksen edustaja
 Liiton valmennuspäällikkö
 Pelaajaedustaja
Liiton hallitus vahvistaa työryhmän esityksen huhtikuun alussa 2003 .
Lisätietoja allekirjoittaneelta,
Suomen Ringetteliitto
Matti Virtanen
Koulutus- ja valmennuspäällikkö
09-5490 3620
matti.virtanen@ringette.slu.fi

