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Suomen Ringetteliitto ry
Hämeentie 105 A
00550 HELSINKI
www.ringette.fi

FINAALIPÄIVÄ SUNNUNTAINA 9.4.2006
Ringeten vuoden päätapahtuma lähestyy – mitalit jaetaan tänä vuonna Hakametsän perinteikkäässä
hallissa Tampereella. Mukana järjestelyissä ovat olleet Ringetteliiton lisäksi Ilves Ringette, Nokia
Ringette, Tampereen Ringette ja Ylöjärven Ilves.
Ohjelma ja aikataulu ovat varmistuneet.

Finaalipäivän ohjelma Su 9.4.2006
Aika

Hakametsä

09.00 – 11.00
11.30 – 11.45
12.00 – 14.10
14.30 – 15.45
16.00 – 16.15
16.30 – n.18.45
n. 18.45
19.30

F-junioritapahtuma
Pronssiottelun lämmittely
Pronssiottelu
Ilves – Tappara, 80-luvun mestarit All Stars ottelu
Finaaliottelun lämmittely
Finaaliottelu
Palkintojenjako
Ilves Rusettiluistelut

Liput tulevat myyntiin perjantaina 3.2.2006. Lippuja voi ostaa Lippupisteen myyntipisteistä
kautta maan. Myyntipisteet löytyvät Lippupisteen sivuilta www.lippu.fi. Lisäksi lippuja voi varata myös
puhelimitse klo 7 – 22 numerosta 0600 900 900.
Hinnat:

AIKUISET
LAPSET 7-15v
LAPSET < 6v.
Ilves kausikorttilaiset / aikuiset
Ilves kausikorttilaiset / lapset

15 €
7€
0€
7€
0€

Huom! Kevään 2006 aikana pihapelitapahtumiin ja koulutapahtumiin osallistuneet, yhteystietonsa
jättäneet lapset pääsevät ilmaiseksi.
Hallilla on päivän aikana ohjelmaa ja toimintapisteitä koko perheelle. Tampereen Ringette järjestää
saliringeten kokeilupisteen. Ylöjärven Ilves ja Nokia Ringette puolestaan koko perheen
Pihapelitapahtuman. Kisakallion urheiluopisto on myös tuomassa toimintapisteen alueelle.
Ringeten ohessa samalla pääsymaksulla on mahdollisuus nähdä huippujääkiekkoa
75 –vuotista taivaltaan juhlivan Ilveksen ja Tapparan välisessä All Stars -ottelussa.
Päivä huipentuu yhteisiin rusettiluisteluihin.
Toivotamme lämpimästi koko ringetteväen tervetulleeksi mukaan kokemaan ainutlaatuinen tunnelma
perinteikkäässä ympäristössä!
Lisätietoja Sari Honkalehto
sari.honkalehto@ringette.slu.fi
www.ringette.fi
www.lippu.fi
www.ilves.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Haluaako seura tarjota jatkossa monipuolisempaa toimintaa nuorille?
Nuorten harrastemanageri –toiminnan infotilaisuudet

• Hyvinkää
• Kuopio
• Jyväskylä
• Pori
• Hämeenlinna
• Lahti
• Turku
• Vantaa

6.4.2006
10.4.2006
12.4.2006
19.4.2006
20.4.2006
24.4.2006
25.4.2006
26.4.2006

Ottakaa nuorten asia esille seuran johtokunnassa
Nuori Suomi järjestää nuorten harrastetoiminnan lisäämiseksi alueellisen infotilaisuussarjan.
Tilaisuudessa esitellään nuorten harrastemanageri ideaa paikkakunnan kaikkien lajien seuroille. Tällä
hetkellä monessa lajissa mietitään miten nuoret saataisiin pysymään mukana seuratoiminnassa.
Keskeisempiä toimenpiteitä ovat nuorten vaikutus- ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen sekä
nuorten harrastetoiminnan käynnistäminen. Seuran kannattaa lähettää tilaisuuteen lasten ja nuorten
toiminnasta kiinnostunut henkilö sekä seuran puheenjohtaja. Tilaisuus on maksuton ja siellä
esitellään keinoja toiminnan käynnistämiseen. Kellonajat selviävät myöhemmin, mutta ottakaa asia jo
nyt seuran johtokunnassa esille ja varatkaa tilaisuuden aika kalenterista.
Ringetessä jo kaksi seuraa mukana
Ringette on myös yhtenä lajina mukana kehittämässä nuorten toimintaa seuroissa. Nurmijärven
Seven Ringettes ja Shakers Ringette ovat jo lähteneet monipuolistamaan omien ringettenuortensa
toimintaa seurassa. Ringetteliitto tukee kuutta ensimmäistä seuraa toiminnan käynnistämisessä 500
eurolla. Lisäksi kaikki ringeten harrastemanagerit kootaan yhteisiin palavereihin kuulemaan muiden
kokemuksia.
Lisätietoja Merja Markkanen, Suomen Ringetteliitto, nuorisopäällikkö, p. 09-5490 3650
tai email merja.markkanen@ringette.slu.fi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALUESEMINAARI
Perinteinen ALUESEMINAARI järjestetään tänä vuonna lauantaina 18.3.2006 Raumalla C SMturnauksen yhteydessä. Kokouksen tarkka paikka ja kellonaika ilmoitetaan helmikuun seurapostissa
ja alueiden puheenjohtajille sähköpostilla helmikuun alussa.
Esitykset alueseminaarissa käsiteltäviksi aiheiksi tulee lähettää Ringetteliittoon Sari Honkalehdolle
sari.honkalehto@ringette.slu.fi helmikuun loppuun mennessä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Suomen Ringetteliiton kevätkokous on sunnuntaina 23.4.2006.
Kokous alkaa kello 15.00 ja se pidetään Ringetteliiton tiloissa Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme (3)
ääntenlaskijaa.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
7. Esitetään alueiden edellisen toimintakauden toimintakertomukset ja edellisen tilikauden
tilinpäätökset.
8. Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioita tulee toimittaa Ringetteliiton hallitukselle helmikuun
loppuun mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, (09) 5490 3600.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2006-07 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

___________________________

