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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Hyvät seuraihmiset !
Mennyt vuosi oli monessa suhteessa lajillemme merkityksellinen. Liiton strategia vuoteen 2010 asti
saatiin valmiiksi, SM-sarja / I-divisioonan muutokset, sinettiseurakriteerit uudistettiin, koulutapahtumat
lisääntyivät jne. Lisäksi kaksi merkittävää työryhmää perustettiin, kuten erotuomaritoiminnan
kehittämistyöryhmä ja kilpaurheilutyöryhmä. Näiden ryhmien työt jatkuvat tänä vuonna.
Aluehallituksissa tiedetään varsin hyvin seurojen tilanteet ja ongelmat, siksi työryhmiin aina pyritään
kytkemään henkilöitä eri alueilta. Seuratasolla useampien uudistusten merkitys alkaa näkyä vasta
viiveellä. Haasteena on saada uusien asioiden viestintä ja koulutus sille tasolle, että uudistusten
toteuttaminen koetaan kaikkialla luonnolliseksi ja tarpeelliseksi. Ympäristömme kehittyy ja pakottaa
meidät kehittymään siinä mukana. Kaiken perustana on tietenkin laadukas seuratyö, jota te olette
toteuttamassa. SLU palkitsee joka vuosi urheiluseuroja ja heidän laatimansa hyvän seuran kriteerit
ovat:
1) Innostava ja palkitseva toiminta- ja johtamiskulttuuri; yhteisöllisyys ja ihmisten välinen
vuorovaikutus ovat liikunnan ja urheilun lisäksi tärkeä osa toimintaa
2) Toiminta perustuu jäsenistön valintoihin ja toiminnan ohjaus tulee toimintaympäristön
moniarvoisista tarpeista
3) Seura edistää liikunnan ja urheilun myönteisiä arvoja ja sillä on jäsentensä määrittelemät
eettiset periaatteet
4) Seura innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan
Ringette pysyy elinvoimaisena jos ringettekouluihin panostetaan ja huomioidaan myös vanhemmat,
jotka ottavat vasta ensikosketusta lajiin. Toteutetaan laadukasta seuratoimintaa ja otetaan kaikki
uudet ihmiset avoimesti vastaan. Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Ringettevuotta 2004.
Terveisin
Jarkko Hellsten, puheenjohtaja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KILPAILUTOIMINNAN SUOSITUKSET
Kilpailujärjestelmän kehittämistyö käynnissä
KAIKILLA ON OIKEUS PELATA RINGETTEÄ!
Ringette on kiva peli. Jokainen mukana oleva haluaa harjoittelun lisäksi pelata, pelaaminen on tämän
lajin parhaimpia asioita. Ringetteliitossa on päätetty lähteä kehittämään kilpailujärjestelmää, jotta
jokaisella olisi todellakin oikeus ja mahdollisuus osallistua ringettepeliin.
Ringetteliitto on mukana kokonaisvaltaisessa eettisessä kehityshankkeessa, jonka pohjalta
Ringetteliitolle on valmistunut uusi strategia. Tämän strategian yhtenä painopisteenä on pelaaminen
ja sen monipuolinen ja laadukas kehittäminen. Parhaiten juuri tämä näkyy ja toteutuu
kilpailujärjestelmissämme, jotka ovat pelejä ja turnauksia.
Miksi ringette on lähtenyt kehittämään kilpailujärjestelmää


PIENI LAJI – ISOJA EROJA; erilaisuus alueiden välillä pelien, sarjajärjestelmien, sääntöjen ja
kilpailuttamisen suhteen
 LÄHDÖT JA MATKUSTAMINEN; lähtöjen ja matkustamisen (pelit ja harjoitukset) määrät ja
etäisyydet ovat turhan suuret
 TALOUS; harrastamisen kustannukset kasvavat koko ajan (esim. juuri lähtöjen ja
matkustamisen määrät)
 AIKA; ringetteä harrastavilla tulee olla mahdollisuus harrastaa ja tehdä monia muitakin tärkeitä
asioita (perhe, ystävät, koulu, muut harrastukset jne)



TIEDÄMME LAPSISTA JA NUORISTA ENEMMÄN; on paljon tutkimustuloksia, jotka ovat
tuoneet uusia ja erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten kilpailuttamiseen
Lasten ja nuorten kokonaisvaltainen kehittäminen on yhteisesti sovittu päämäärä
- Ennustettavuus lasten lahjakkuudesta on mahdotonta
- Taidon oppimisen näkökulmasta saada rauha perusliikuntataitojen ja peruslajitaitojen
opetteluun
- Antaa mahdollisuus kaikille - taitotasosta riippumatta - mahdollisuus osallistua
kilpailuun ja saada elämyksiä, onnistumisia ja kokemuksia kilpailusta

-

Samansuuntaisia ajatuksia ja muutoksia on ollut monien muidenkin lajien kilpailujärjestelmien
kehittämisessä, esimerkiksi Palloliiton Kaikki Pelaa –ohjelmassa.
Tämän kilpailujärjestelmien kehittämistyön suurimpana tavoitteena on lunastaa niitä lupauksia, joita
me aikuiset vanhempina, valmentajina, ohjaajina, tuomareina, seurajohtajina ja –toimijoina
lupaamme, jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus osallistua, harrastaa ja pelata ringetteä!
Liitteenä Ringetteliiton hallituksen joulukuussa vahvistamat kilpailusuositukset.
Kilpailusuositusten tarkoituksena on ohjeistaa ja opastaa joukkueita, seuroja, alueita ja liittoa
kilpailutoiminnan ja harjoitusten toteuttamisessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yhteistyössä:
Suomen Ringetteliitto, Tikkurilan Palloseura ja Vantaan Jalkapalloseura
"Muksusta mummoon,
erilaisten ihmisten kohtaamisia,
arvokkaiden tekemisten kautta,
mukana olevilla mahdollisuus heittäytyä
Elämänsä Peliin"

PELISSÄ ELÄMÄ –TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA
Järjestyksessään toinen Pelissä Elämä –tapahtuma toteutuu taas huhtikuussa 2004. 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 3.4. Tikkurilan Urheilupuisto
Ringeten Lady-turnaus
Ringeten SM-finaalit
Päihteetön iltajuhla
Sunnuntaina 4.4. 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 3.4. Valtti-Areenalta. Ennakkoon tilattujen lippujen
postitus alkaa maaliskuussa.
Lippujen hinnat lauantaina 3.4.:
Aikuiset 15 euroa
Lapset (alle 14 vuotta) 7 euroa
Alle 4 vuotiaat lapset ilmaiseksi
Lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn Valtti-Areenalle ringeten SM-finaaliotteluihin ja xxxx järjestettävään
koko perheen iltajuhlaan. Ja tietysti lady-turnausta seuraamaan!
Sunnuntaina 4.4. Tikkurilan Urheilupuistossa jatkuvaan Pelissä Elämä -tapahtumaan kaikki pääsevät
ILMAISEKSI!
--------------------------------------------------Kutsu Lady-turnaukseen
Hyvä ladyjoukkueen johtaja
Minulla on ilo kutsua Sinut ja joukkueesi Pelissä Elämä- tapahtuman LADY- RINGETTETURNAUKSEEN Tikkurilan harjoitusjäähallille 3.4.2004.
WANHAT LADYT JA AIDOT LADYT
Hyväksi havaittuun viimevuotiseen tapaan turnaus toteutetaan tänäkin vuonna kahtena erillisenä
sarjana; AIDOT LADYT ja WANHAT LADYT
Ilmoittakaa joukkueenne turnaukseen kokemustason mukaan. Vasta aikuisiässä pelaamisen
aloittaneet voivat ilmoittautua AIDOT LADYT sarjaan. Pidemmän ringettehistoriikin omaava porukka
ilmoittautuu WANHAT LADYT sarjaan.
TIIMITOIMINTAA
Tässä turnauksessa korostuu yhteistoiminta ja tiimihenki. Vanhaan tapaan jokaisesta joukkueesta
toimii pelaajat vuorollaan tuomarina ja toimitsijoina(2kpl). Lisäksi joukkueille on suunnitteilla myös
pelejä odotellessa vapaaehtoista yhteistoiminnallista ja tiimihenkeä nostattavaa ohjelmaa.
Turnausmaksu joukkueelta on 120€, johon sisältyy vähintään 3 peliä. Tänä vuonna taistellaan myös
leikkimielisesti oman sarjansa mestaruuksista. Myös porukan tiimihengen kohottajat palkitaan.
Turnausmaksun maksanut joukkue voi lunastaa myös päivän SM- finaaliin pääsyliput puoleen
hintaan eli 7.5€/henkilö. Tällä lipulla pääsee myös illan iltajuhlaan.
ILMOITTAUTUMINEN
Sitovasti vahvistatte joukkueenne tulon turnaukseen maksamalla turnausmaksun 120€ tilille:
NORDEA 139330-101409
Merkitkää viestiosioon LADYT, JOUKKUEENNE NIMI
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut tilille viimeistään 15.3 mennessä.
Siispä kaikki uudet ja vanhat, tutut ja tuntemattomat joukkueet mukaan turnaukseen. Pidetään
yhdessä mukava tiimipäivä!

Alustavat ilmoittautumiset sähköpostitse 15.2 mennessä
Lisätietoja www.ringette.fi
Helena Mursu,
LADY- TURNAUSVASTAAVA

helena.mursu@humak.edu
----------------------------------------------Kutsu F-junioreiden Nuori Suomi –turnaukseen
RINGETTELIITTO järjestää yhteistyössä jalkapalloliiton kanssa Pelissä Elämä- tapahtuman, nyt jo
kolmatta kertaa. Yhtenä osa-alueena tapahtumasarjassa on F-tyttöjen NUORI SUOMI
RINGETTETURNAUS.
Tapahtuma järjestetään Vantaalla, Tikkurilassa ja siellä VALTTI AREENALLA!!!
Lauantaina 3.4.2004 pelaavat Suomen neljä parasta naisjoukkuetta SM- mitaleista ja illalla juhlitaan
päihteettömästi, palkiten ringeten parissa ansioituneita. Osallistuminen F-tyttöjen turnaukseen
oikeuttaa pääsyyn finaalipeleihin puoleen hintaan!
SUNNUNTAINA 4.4.2004 luistelevat Areenalle F-juniorit ja ringettekoulut
Turnauksen ohessa järjestetään seikkailurata, ringettekauppa, ruletin pyöritystä ja arpajaiset, jossa
palkintona finaalipelien joukkueiden pelaajien allekirjoituksella varustettuja ringettetavaroita.
ILMOITTAUTUMINEN 8.2.2004 mennessä sähköpostilla eitiko@jippii.fi.
TURNAUSMAKSU on 120€/joukkue, joka maksetaan turnausmateriaalin postituksen jälkeen.
Ruokailu 7€/hlö Urheilutalolla. Ruokailijoiden määrä ilmoitettava 15.3. mennessä.
Majoitusvaihtoehtoja: Hotelli Tikkurila puh 09 838400, Sokos Hotelli Vantaa puh 09 857851, Airport
Hotel Bonus Inn puh 09 825511, Cumulus Airport Hotel 09 41577100. Koulumajoitusmahdollisuutta ei
alueen kouluilla ole.
Turnausvastaava: Eija Korhonen, Kirkkotie 121, 05820 Hyvinkää, 040 581 4365, eitiko@jippii.fi
TOIVOTAN KAIKKI F-TYTTÖJOUKKUEET TERVETULLEEKSI VANTAALLE!!!!
Lisätietoja tapahtumasta: Ringetteliitto, Marja Miettinen, 09-5490 3600,
marja.miettinen@ringette.slu.fi
www.ringette.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALUESEMINAARI 13.3.2004 HELSINGISSÄ
Ringetteliiton aluehallitusten jäsenten yhteinen alueseminaari pidetään lauantaina 13.3.2004
Helsingissä, Pirkkolan uimahallin luentotilassa klo 11.00 – 18.00.
Seminaarissa käsitellään kilpailujärjestelmän kehittämistä ja muita tärkeitä alueita koskettavia asioita.
Tarkempi ohjelma ja seminaarikutsu lähetetään kaikille aluehallitusten jäsenille helmikuun alussa.
Lisätietoja: Ringetteliitto, Marja Miettinen, 09-5490 3600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITTO HAKEE OSAAJIA
Suomen Ringetteliitto hakee sarjapäällikköä
Suomen Ringetteliitto ylläpitää valtakunnallista kilpailutoimintaa Suomessa SM – sarjan ja eri
turnausten muodossa. Nykyisen sarjapäällikön jäädessä pois tehtävästään, haemme uutta henkilöä

osa-aikaiseen työsuhteeseen. Sarjapäällikön tehtäviin kuuluu sarjojen otteluohjelmien laatiminen
yhteistyössä seurojen ja SM-erotuomarikerhon kanssa, erilaisten tilastojen päivittäminen (teksti tv,
www – sivut, jne.) ja kilpailutoiminnasta tiedottaminen.
Tarjoamme
 näköalapaikan ringeten kilpailutoimintaan
 tehtävien hoitoon tarvittavat välineet ja yhteydet
 mahdollisuuden SM-sarjan kehittämiseen
 työtehtäviä vastaavan palkkauksen
Hakijalta edellytetään
 yhteistyökykyä
 organisointi- ja suunnittelutaitoa sekä oma-aloitteisuutta
 tietotekniikan ja perusohjelmistojen hyvää hallintaa
 suomen ja englannin kielen tyydyttävää kirjallista osaamista
 sitoutumista Ringetteliiton eettisiin arvoihin ja periaatteisiin.
Jos olet mielestäsi kykenevä ja motivoitunut ottamaan vastuullesi sarjapäällikön tehtävät, lähetä
vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen osoitteella Suomen Ringetteliitto, Matti Virtanen,
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki, keskiviikkoon 31.3.2004 mennessä.
Lisätietoja:
Suomen Ringetteliitto
Matti Virtanen
Koulutus- ja valmennuspäällikkö
09-5490 3620
matti.virtanen@ringette.slu.fi
-------------------------------------------------------------------------------------Suomen Ringetteliitto hakee erotuomareiden pääkouluttajaa
Ringeten valtakunnallisen kilpailutoiminnan erotuomaritehtävät Suomessa hoitaa SMerotuomarikerho. Erotuomareiden koulutus on organisoitu kerhon ja Ringetteliiton yhteistyönä. Nyt
haemme erotuomareiden pääkouluttajaa, jonka tehtäviin kuuluu koulutustapahtumien sisältöjen
suunnittelu ja vetovastuu, erotuomarivaliokuntatyöskentely (tuomariasettelut), sääntötyöryhmissä
toimiminen ja kansainvälinen yhteistyö.


Tarjoamme
mahdollisuuden vaikuttaa lajin kehityksen suuntiin
 haasteellisen ja monipuolisen työkentän
 korvaukset tehtävistä koituvista kuluista

Hakijalta edellytetään
yhteistyökykyä, organisointi- ja suunnittelutaitoa sekä oma-aloitteisuutta
 tietotekniikan tyydyttävää hallintaa
suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista osaamista sekä esiintymistaitoja
 sitoutumista Ringetteliiton eettisiin arvoihin ja periaatteisiin.




Jos olet mielestäsi kykenevä ja motivoitunut ottamaan vastuullesi erotuomareiden pääkouluttajan
tehtävät, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteella Suomen Ringetteliitto, Matti Virtanen,
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki, keskiviikkoon 31.3.2004 mennessä.
Lisätietoja:
Suomen Ringetteliitto
Matti Virtanen

Koulutus- ja valmennuspäällikkö
09-5490 3620
matti.virtanen@ringette.slu.fi
SM – Erotuomarikerho
Ari Korhonen
Puheenjohtaja
040-840 3165
ari.korhonen@yit.fi
--------------------------------------------------------------------------------Suomen Ringetteliitto hakee kahta liittokouluttajaa
Ringetteliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutus jakaantuu I, II ja III tasoihin. I-tason koulutuksia
toteutetaan alueellisesti, jotta kurssien saatavuus olisi lähempänä kurssilaisia. Nyt haetaan I-tason
koulutusten vetäjiksi kahta liittokouluttajaa, joiden tehtäviin kuuluu I-tason koulutustapahtumien
suunnittelu, vetovastuu ja edelleen kehittäminen sekä koulutustyöryhmissä toimiminen.




Tarjoamme
mahdollisuuden vaikuttaa lajin kehityksen suuntiin
 haasteellisen ja monipuolisen työkentän
 korvaukset työtehtävistä koituvista kuluista

Hakijalta edellytetään
 yhteistyökykyä, organisointi- ja suunnittelutaitoa sekä oma-aloitteisuutta
 tietotekniikan tyydyttävää hallintaa
suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista osaamista sekä esiintymistaitoja
 sitoutumista Ringetteliiton eettisiin arvoihin ja periaatteisiin.

Jos olet mielestäsi kykenevä ja motivoitunut ottamaan vastuullesi liitokouluttajan tehtävät, lähetä
vapaamuotoinen hakemus osoitteella Suomen Ringetteliitto, Matti Virtanen, Hämeentie 105 A, 00550
Helsinki, keskiviikkoon 31.3.2004 mennessä.
Lisätietoja:
Suomen Ringetteliitto
Matti Virtanen
Koulutus- ja valmennuspäällikkö
09-5490 3620
matti.virtanen@ringette.slu.fi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAPSI LIIKENTEESSÄ -PINSSIKAMPAJA
Suomen Liikennevalistus ry:n Lapsi Liikenteessä -kampanja tekee ennaltaehkäisevää
liikennevalistustyötä lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä toteuttaa Kolmella
Sydämellä -projektia, joka on tarkoitettu liikenneonnettomuudessa olleiden lasten perheiden
tukemiseen.
Lapsi Liikenteessä -pinssien myynnillä hankitaan varoja nuorisotyön tukemiseen (esim. leirikoulut,
luokkaretket, urheiluseurojen juniorityö) sekä Kolmella Sydämellä -projektiin.
Yhden pinssin hinta on 5 euroa, josta nuorisotyön osuus 2 euroa/pinssi. Nuorisotyöhön
tarkoitetun osuuden voitte kohdentaa sopimallanne tavalla. Loput 3 euroa tilitetään pinssien mukana
tulevalla laskulla eräpäivään mennessä. Pinssejä ei tarvitse maksaa etukäteen. Vain myydyt pinssit
tilitetään ja myymättä jääneet pinssit palautetaan Suomen Liikennevalistukseen osoitteeseen
Hämeenkatu 5 A, 33100 TAMPERE. Tarvittaessa pinssejä voi tilata lisää.

Pinssilähetyksen mukana tulee pinssien kiinnitykseen tarkoitetut keräyslupapohjat, joista ilmenee
kampanjan tarkoitus sekä lupanumero. Keräyslupapohjaan kirjoitetaan myös pinssit kuitanneen
myyjän nimi sekä koulun/seuran/yhdistyksen nimi. Näin asiakas tietää kuka pinssejä myy ja mihin
keräyksen tuotto käytetään.
Esimerkiksi: Janne Jokinen, Malmin ala-aste 3A
Liikennevalistus palvelee Teitä myös muissa mahdollisissa kysymyksissä. Perustiedot löytyvät
nettisivuiltamme www.liikennevalistus.fi
Keräysaika vuoden 2004 loppuun.
Lupanumero: LSLH-2003-9755/TU-52

