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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Viime vuoden loppupuolella koettiin Tukholmassa riemastuttavia hetkiä, kun voitimme ringeten MMtittelin kolmannen kerran historian aikana. Vaikka puitteet olivat vaatimattomat, saivat kisat melko
hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Tietenkin toivomme, että
julkisuus yhdessä muiden toimenpiteidemme, kuten kouluprojektien jne. avulla, seurat saisivat
helpommalla uusia harrastajia joukkoihinsa. Haaste on seurajohtajilla. Olen sitä mieltä, että
seurajohtajan tärkein tehtävä on huolehtia seuratoiminnan jatkuvuudesta. Käytännössä minimitavoite
uusien harrastajien määrässä voisi olla isoissa seuroissa vähintään yksi joukkue jokaista
syntymävuotta kohden ja pienillä paikkakunnilla vähintään reilunkokoinen joukkue jokaista sarjaa
kohden. Ringettekoulujen ja luistelukoulujen toteutus käyttäen laadukkaita ohjaajia, valitsemalla hyvä
jääaika ja riittävä informaatio vanhemmille, antavat tavoitteen täyttymiselle kaikki edellytykset.
Ringetteseurojen elinvoimaisuus on koko lajille välttämätöntä! Pyrimme tukemaan seurojen toimintoja
tässä suhteessa toimintasuunnitelmamme mukaisesti.
Suuri kiitos kaikille seuratoimijoille viimevuoden työpanoksesta ja toivon kaikille Menestystä
Ringettetoimissanne vuodelle 2005.
Terveisin
Jarkko Hellsten pj.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LÄHDE NAUTTIMAAN HUIPPURINGETESTÄ!
Tähdistöottelu -tapahtuma 29.-31.1.2005 Luvialla

SUOMALAISEN RINGETEN KANSALLINEN
HUIPPUTAPAHTUMA
Suomalaisen ringeten historian kirjoihin kirjataan uusi sivu, kun tulevana viikonvaihteena pelataan
kautta aikojen ensimmäinen lajin tähdistöottelu –tapahtuma Luvialla. Viikonvaihteen aikana idän ja
lännen tähdet kohtaavat sekä naisten että nuorten otteluissa. Suomen Ringetteliitto on halunnut
organisoida tähdistöottelun pysyväksi tapahtumaksi, jotta maajoukkueille saataisiin tavoitteellisia
tapahtumia virallisten maaotteluiden vähyyden vuoksi. Tapahtuma toteutetaan samaan aikaan
aluejoukkueturnauksen yhteydessä. Aluejoukkueturnaukseen osallistuu neljä aluejoukkuetta eli EteläSuomi, Häme-Pohjanmaa, Itä-Suomi ja Lounais-Suomi. Joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan ja
sijoitusottelun. Aluejoukkueet muodostuvat tänä vuonna vuosina 1988 – 89 syntyneistä pelaajista.
Luvialla on siis kahden päivän aikana kaikki Suomen parhaat ringettepelaajat.
Juhani Wahlstenin mukaan nimetty pokaali palkintona
Jotta tähdistöottelu kaikilta osin saavuttaisi sille kuuluvan arvon, on kiertopalkinnoksi hankittu komea,
reilut 10 kiloa painava pokaali. Pokaalin nimi on ``Juuso``. Pysti on nimetty lajin Suomeen tuoneen
Juhani Wahlstenin mukaan. Pokaalin julkistamistilaisuudessa Kaarinassa 16.1. otti Wahlsten esille
ringeten arvon koko perhettä liikuttavana tapahtumana, joka rantauduttuaan rapakon takaa vuonna 79 on ottanut paikkansa vain ja ainoastaan naisille tarkoitettuna jääurheilumuotona. Juhani Wahlsten
antoi kiitoksensa ringetelle myös sen vuoksi, että hän pitkän linjan urheilumiehenä näkee lajissa "tosi
tekemisen meininkiä" ja "ihmisten tarpeet täyttävänä liikuntatapahtumana".
Viikonlopun ohjelma ja aikataulu löytyy osoitteesta www.ringette.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------Suomen mestari ratkeaa finaalitapahtumassa 9.4.2005 Vantaalla

FINAALIPÄIVÄ –TAPAHTUMA 9.-10.4.2005

Pelissä Elämä – tapahtuma saa jatkoa vuonna 2005 järjestettävällä finaalitapahtumalla. Tapahtuma
järjestetään 9.-10.4.2005 Valtti-Areenalla, Vantaan Tikkurilassa. Lauantaina ratkaistaan naisten SMmitalien kohtalot ja lauantaina mittaa toisistaan ottavat myös E-juniorit omassa, uudessa
turnauksessaan. Sunnuntaina pelataan Etelä-Suomen alueen järjestämä F-junioreiden turnaus.
Laita tapahtuma kalenteriisi ja ota mukaan koko seura, kaikki joukkueet ja toimihenkilöt. Hyödynnä
tapahtuma ja anna koko seuraväellesi aihe ja helppo tapa kevään juhlistamisen. Tapahtuma on
varmasti viihdyttävä.
Lauantaina 9.4.2005, Valtti-Areena Vantaa
SM-pronssiottelu klo 12.30
III ja ratkaiseva SM-finaali klo 16.00
Liput lauantain finaaliotteluihin Valtti-Areenalle:
Aikuiset 15 €
Lapset 7 € (alle 14 –vuotiaat)
Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
Lippuja myydään ovelta klo 11.30 alkaen
Lippuja voi varata ovelle Ringetteliitosta.
LISÄTIETOJA TAPAHTUMASTA: Ringetteliitto, Marja Miettinen, 09-5490 3600,
marja.miettinen@ringette.slu.fi
KUTSU E-JUNIOREIDEN TURNAUKSEEN 9.4.2005 VANTAALLE
Suomen Ringetteliitto järjestää Tikkurilassa Vantaalla lauantaina 9.4.2005 E-junioreiden turnauksen
ringeten SM-finaalipäivätapahtuman yhteydessä ja kutsuu mukaan kaikki ikäluokan joukkueet.
Turnaus on tarkoitettu kaikille E-juniori-ikäisille (-93, -94 –syntyneet). Joukkueissa koko kauden
nuorempina tai alueiden poikkeusluvilla yli-ikäisinä pelanneet pelaajat saavat osallistua turnaukseen.
Turnaukseen voivat osallistua myös tytöt, joilla ei ole Ringetteliiton lisenssiä, mutta jokaisella
osallistujalla on oltava urheilussa sattuneet tapaturmat korvaava, voimassaoleva vakuutus.
Turnaus pelataan pienpeleinä 3-3 (+ maalivahdit). Joukkueiden minimipelaajamäärä on 6 + 1. Yhden
seuran joukkue voi osallistua turnaukseen useammalla pienellä joukkueella. Turnausmaksu on
joukkuekohtainen. Turnauksessa myös yhdistelmäjoukkueet on sallittuja (esim. jos seurasta A tyttöjä
olisi lähdössä 4 ja seurasta B tyttöjä lähdössä 5, voivat nämä yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.)
Miksi pienpelejä kaiken ikäisille, kokoisille ja tasoisille?


pelaamisen oppimisen kannalta pienpelit ovat elintärkeitä (ringettekoululaisista
maajoukkuepelaajiin)
 pelitilanteita (syöttäminen, syötön vastaanotto, 1-1 tilanteet, suunnan muutos, vauhdin säätely,
laukaukset jne. jne.), tulee pelaajalle pienpelissä paljon, nopeasti ja yllättävästi. Pelaajan pitää
siis nähdä, kuulla ja reagoida nopeasti.
 pelaajilla on positiivinen pakko osallistua peliin kaikissa pelirooleissa (hyökkäys, puolustus) ja
kehittyä näin monipuolisesti
 ringette haluaa vastata haasteeseen pelaajien pelitaitojen riittävän monipuolisesta
kehittymisestä (vrt. pihapelikulttuuri)
Turnauksessa kaikki osallistujat palkitaan mitalilla ja kunniakirjalla. Jokaiselle joukkueelle taataan
neljän pelin takuu. Otteluohjelman laatii Ringetteliitto.
Turnauksen pelataan seuraavin säännöin:


peliaika määräytyy osallistuvien joukkueiden määrän selvittyä

 tuomarointi on ohjaavaa. Jokainen osallistuva seura nimeää 2 yli 15 –vuotiasta henkilöä
toimimaan turnauksessa tuomareina. Tuomareiksi nimetyille pidetään infotilaisuus lauantaina
ennen otteluiden alkua.
 jokainen tyttö pelaa turnauksessa yhtä paljon vaikka hihanauhoja ei olekaan!!
 vaihtoaika sääntökirjan mukaan
 minimi tyttömäärä/joukkue on poikkikentän peleissä 6 + 1
Turnauksen yhteydessä pelataan ringeten Valtti-Areenalla SM-sarjan pronssiottelu sekä Suomen
mestaruuden ratkaiseva kolmas finaaliottelu. Turnaukseen osallistuvat saavat ostaa Valtti-Areenan
sisäänpääsyyn oikeuttavan lipun – 50 % -hintaan.
Turnausmaksu
Turnausmaksu on 150 euroa/joukkue. Jos samasta seurasta on useampia joukkueita, on
turnausmaksu ensimmäiseltä joukkueelta 150 euroa ja seuraavilta 100 euroa/joukkue.
Turnausmaksu laskutetaan ilmoittautuneilta 28.2.2005.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 14.2.2005 mennessä Ringetteliittoon, Satu Himberg, 09-5490 3650,
satu.himberg@ringette.slu.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme joukkueen nimen ja
yhteyshenkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite on tärkeä, koska pyrimme tiedottamaan kaikki tulevat
asiat sähköpostilla).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALUESEMINAARI
Alueseminaari on tarkoitettu kaikille aluehallitusten jäsenille. Tänä vuonna alueseminaari pidetään
Järvenpäässä lauantaina 19.3.2005 klo 11.00 – 18.00. Paikkana on hotelli Rivoli, Asema-aukio,
04400 Järvenpää. Saman viikonloppuna pelataan C-tyttöjen SM-turnaus Järvenpäässä.
Seminaarin ohjelma tullaan lähettämään kaikille aluehallitusten jäsenille lähitulevaisuudessa.

-

Seminaarin tarkoitus on seuraava:
ringeten harrastajamäärän kasvattaminen ja toiminnan lisääminen pitkällä aikavälillä
- tuottaa laadukkaampia palveluja lähemmäs seuraihmisiä
- yhtenäistää alueiden toimintaa
- parantaa liiton ja alueiden välistä vuorovaikutusta
- lisätä alueiden toiminnan arvostusta
- lisätä alueiden ja liiton välistä ymmärrystä ja yhteistyötä

Alueseminaarista voi kysyä lisää Marja Miettiseltä, 09- 5490 3600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO
Ringeten Valmentajatutkinto on II-tason tutkinto ja on tarkoitettu C- ja B- junioreiden sekä SMsarjajoukkueiden valmentajille, joilla on I-taso suoritettuna ja jo muutaman vuoden käytännön
kokemus valmennustehtävistä. Suosittelemme tutkintoa myös niille valmentajille, jotka ovat
aikaisemmin käyneet läpi II-tason yksittäisiä kursseja.
Tutkinto sisältää neljä varsinaista lähiopetusjaksoa jotka jakaantuvat seuraaviin aihepiireihin:

Johtaminen valmennuksessa
Laji-osiot
Fyysinen harjoittelu
Kaiken kaikkiaan tutkinnon laajuudeksi lasketaan 2,5 opintoviikkoa. Tutkinto sisältää lähijaksojen
lisäksi etätehtäviä, joita suoritetaan pelikauden aikana oman joukkueen kanssa. Tämän vuoksi
osallistujan on oltava aktiivisesti valmennustyössä mukana.
Opiskelun lähijaksot tapahtuvat eri urheiluopistoilla ja osalla lähijaksoista on osallistujina myös
muiden lajien edustajia, tämä rikastuttaa varmasti oppimista. Kouluttajina tutkinnolla toimivat
urheiluopistojen kunkin osa-alueen erikoisosaajat ja lajiosioilla liiton kouluttajat sekä
maajoukkuevalmentajat.
Viimeinen ilmoittautumispäivä tutkinnolle on perjantai 25.2.2005.
Tutkinnon organisaattorina toimii Matti Virtanen, matti.virtanen@ringette.slu.fi
jolle siis kaikki tiedustelut ja ilmoittautumiset.
Tutkinnon hinta on 700 € / osallistuja. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta keskustele joukkueesi /
seurasi päättävien ihmisten kanssa tästä mahdollisuudesta.
Lisätietoja, Matti Virtanen, 09 – 5490 3620 , 040 – 740 5750, matti.virtanen@ringette.slu.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUKIO-OPISKELUN JA RINGETEN YHDISTÄMINEN
Aurajoen ja Keravan lukioissa kehityshaluisilla ja tavoitteellisilla ringeten pelaajilla on opiskelun
ohessa mahdollisuus harjoitella lajitaitoja koulun puitteissa aamujäillä 2 krt viikossa. Valmennuksesta
vastaa ringetteliitto. Tulevan kevään yhteishaussa lukuvuodeksi 2005-06 valitaan taas kumpaankin
kouluun 4-5 uutta ringettelukiolaista.
Kaikilla oppilailla on asuinpaikkaan katsomatta mahdollisuus hakea lukioihin normaalisti yhteishaussa
Lukioihin hakevat oppilaat täyttävät lisäksi erillisen hakupaperin, joita saa oppilaitoksista.
Kaikki asiasta kiinnostuneet pelaajat ottakaa yhteyttä Ringetteliittoon sekä Aurajoen ja Keravan
lukioon.
Yhteystiedot:
Aurajoen lukio
Rehtori Markus Kalmari
02-2629 242 , markus.kalmari@turku.fi
Valmentaja Markku Teräsvaara
0440-658 195 , terasvaara@luukku.com
Keravan lukio
Rehtori Eero Nurmi
09-2949 2253 , eero.nurmi@kerava.fi
Opinto-ohjaaja Seppo Pyhälahti
09-2949 2482 , seppo.pyhalahti@kerava.fi
Ringetteliitto
Matti Virtanen
09-5490 3620 , matti.virtanen@ringette.slu.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSIOMERKIT
Haluatko muistaa, huomioida ja kiittää. Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille, järjestöille ja
yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen
ringeten hyväksi.
Anomukset on tehtävä vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkkien luovutustilaisuuksia
on kaksi kertaa vuodessa: Finaalipäivä -tapahtuma (huhtikuu) ja liiton syyskokous (marraskuu) ellei
anomuksen tehnyt taho muuta halua. Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä
liiton omat luottamuselimet tai alueet tai jäsenseurat
Huomionosoitusten lunastushinnoista päättää liittohallitus. Tällä hetkellä lunastushinnat ovat 85 €, 60
€, ja 42 € Ansiomerkin tai –plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen.
Huomionosoituksen saamisen perusteita:
Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on tehnyt suuria
ja pysyvästi merkittäviä palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi.
Kultainen ansiomerkki ja kunniajäsenyys
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä
palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi tai pitkäaikaisesti liiton tai sen alueiden toimielimissä
erittäin merkittävästi edistänyt ringeten kehitystä maassamme. Toiminta kansainvälisen ringeten
edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi. Kunniajäsenyyttä seuraa liiton vapaakortti siihen
liittyvine erikseen määritettävine käyttöoikeuksineen. Kultaisen ansiomerkinsaaja kutsutaan samalla
Suomen Ringetteliiton kunniajäseneksi.
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
liiton, sen alueiden tai seurojen toimielimissä ja toiminnallaan edistänyt suomalaista ringetteä.
Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi.
Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
alueiden tai seurojen hyväksi ja omalla toiminnallaan edistänyt ringetteä alueellisella tai paikallisella
tasolla.
Ansioplaketit
Ansiomerkkien saajille myönnetään samalla myös ansioplaketti. Järjestöt ja yhteisöt voivat saada
ansiomerkkien mukaisilla perusteilla vastaavat ansioplaketit.
Ulkomaalaiset henkilöt ja yhteisöt
Suomen Ringetteliiton huomionosoituksia ja viirejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille henkilöille
ja yhteisöille.
Huomionosoitusten myöntäjä
Kaikki huomionosoitukset myöntää Suomen Ringetteliiton liittohallitus. Kunniapuheenjohtajan tai
kunniajäsenen kutsumisesta päätetään liiton sääntöjen mukaisesti.
Huomionosoitusanomusten teko
Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat luottamuselimet tai alueet tai
jäsenseurat alueen lausunnolla varustettuna käyttämällä oheisen mallin mukaista lomaketta.
Huomionosoitusten anominen ohjeistetaan kunakin vuonna erikseen. Huomionosoitukset pyritään
keskittämään merkittävimpiin valtakunnallisiin ringettetapahtumiin. Anomukset on tehtävä vähintään 2

kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkin tai –plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen.
Huomionosoituksia ei voi anoa itselle.
Huomionositusten lunastushinnoista päättää liittohallitus.
Huomionosoitusten omistus
Huomionosoitukset kuuluvat yksinomaan saajalle eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle tai
yhteisölle.
Luettelo huomionosoituksista
Suomen Ringetteliiton toimisto pitää myönnetyistä huomionosoituksista luetteloa. Lisäksi Suomen
Ringetteliiton huomionosoitukset julkaistaan vuosittain liiton peli- ja kilpailusäännöt kirjasessa.
Kadonnut huomionosoitus
Kadonneen ansiomerkin, plaketin tai viirin tilalle luovutetaan pyynnöstä asianomaiselle uusi ellei tämä
ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Merkistä, plaketista ja viiristä suoritetaan tällöin
lunastushinta.

SUOMEN RINGETTELIITTO
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki

HUOMIONOSOITUSANOMUS

Sukunimi ja kaikki etunimet ___________________________________________
Syntymäaika ja –paikka

________________________________________

Arvo tai toimi

________________________________________

Nykyinen täydellinen osoite
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ehdotuksen tekijä
Merkin toimitusosoite
(ellei luovuteta
keskitetysti)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Suunniteltu ajankohta
________________________________________
Huomionosoitus, jota anotaan _____________________________________________

Alueen lausunto

ei suositella  suositellaan  suositellaan lämpimästi 

Lausunnon antaja

_____________________________________________

Käsitelty

__/__ /____

Liiton päätös
Käsitelty

__ / __ / ____

_____________________________________________

ANSIOLUETTELO
1. Anomuksen ensisijaisena perusteena oleva ringettetoiminta

2. Muu urheilutoiminta

3. Muut ansiot ( koulutus, tutkinnot, kirjallinen toiminta, yms. ringetteen liittyvä toiminta )

4. Aiemmat ansiomerkit
a) Suomen Ringetteliiton huomionosoitukset

b) muut urheiluun liittyvät huomionosoitukset / ansiomerkit

c) muut huomionosoitukset / ansiomerkit

_______________________________________________

___ / ____ 20__

paikka ja aika
allekirjoitus
____________________________
todistavat

___________________________

