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Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

PELISSÄ ELÄMÄ –TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA
Järjestyksessään kolmas 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!
Mitä, missä ja milloin?
Lauantaina 3.4. Tikkurilan Urheilupuisto
 Ringeten Lady-turnaus, harjoitusjäähalli
 Ringeten SM-finaalit, Valtti-Areena,
klo 12.00 pronssiottelu
klo 16.00 toinen ja ratkaiseva finaali
 Päihteetön iltajuhla, Tikkurilan Urheilutalo
Sunnuntaina 4.4. Tikkurilan Urheilupuisto
 Ringeten F-tyttöjen Nuori Suomi –turnaus, Valtti-Areena
 FutisZone –jalkapallotapahtuma, Tikkurilan Urheilupuisto
 Huikea seikkailurata, Tikkurilan Urheilutalo, klo 12.00 – 16.00
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 klo 11.30 alkaen. 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 Tikkurilan
Urheilutalolla järjestettävään koko perheen iltajuhlaan. Ja tietysti lady-turnausta seuraamaan!
Sunnuntaina 4.4. Tikkurilan Urheilupuistossa jatkuvaan Pelissä Elämä -tapahtuman seikkailuradalle ,
FutisZonelle ja F-tyttöjen turnausta seuraamaan kaikki pääsevät ILMAISEKSI!
Yhteistyössä: Suomen Ringetteliitto, Tikkurilan Palloseura ja Vantaan Jalkapalloseura
Lisätietoja tapahtumasta: Ringetteliitto, Marja Miettinen, 09-5490 3600,
marja.miettinen@ringette.slu.fi
www.ringette.fi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kutsu Ringetteliiton kevätkokoukseen

KEVÄTKOKOUS 18.4.2004
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 18.4.2004 klo 12.00
alkaen Ringetteliiton toimiston kokoustilassa Helsingissä osoitteessa Hämeentie 105 A, 00550
Helsinki (3.kerros).
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme (3)
ääntenlaskijaa
 todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 esitetään liiton vuosikertomus ja tilipäätös sekä tilintarkastajien lausunto
 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
 esitettään alueiden edellisen toimintakauden toimintakertomukset ja edellisen tilikauden
tilinpäätökset
 käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Kokouksessa kahvitarjoilu ja mielenkiintoisia keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Tervetuloa
kokoukseen !
Lisätiedot: puheenjohtaja Jarkko Hellsten, 040 3485246
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERAVAN RINGETTELUKIO
Haku Keravan lukioon on taas käynnissä. Ringettepainotteisessa lukiossa kehityshaluisilla ja
lahjakkailla ringeten pelaajilla/maalivahdeilla on opiskelun ohessa mahdollisuus harjoitella lajitaitoja
koulun puitteissa aamujäillä kaksi kertaa viikossa. Valmennuksesta vastaa Ringetteliitto.
Lukuvuodeksi 2004-05 valitaan taas 4-5 uutta ringettelukiolaista.
Kaikilla oppilailla on asuinpaikkaan katsomatta mahdollisuus hakea Keravan lukioon normaalisti
yhteishaussa. Ringettelukioon hakevat oppilaat täyttävät lisäksi erillisen hakupaperin, joita saa
Keravan lukiosta.
Kaikki asiasta kiinnostuneet pelaajat ottakaa yhteyttä Ringetteliittoon ja Keravan lukioon.
Yhteystiedot:
Keravan lukio
Rehtori
Opinto-ohjaaja

Aleksiskiventie 18, 04200 KERAVA
Eero Nurmi p. 09-2949 2253 , eero.nurmi@kerava.fi
Leena Lassila p. 09-2949 2482 , leena.lassila@kerava.fi

Ringetteliitto

Matti Virtanen p. 09-5490 3620 , matti.virtanen@ringette.slu.fi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ilmoittautuminen käynnissä; varmista paikkasi!

RINGETTELEIRIT KESÄLLÄ 2004
Ringetteleirit kesällä 2004 järjestetään Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla ja Suomen
Urheiluopistolla Vierumäellä. Kisakallion Urheiluopistolla ohjelmassa on kaksi viiden päivän leiriä (suto) ja ajankohdat ovat 18.-22.7. ja 25.-29.7. Molemmille leiriviikoille ovat tervetulleita kaikki -96 ja
aikaisemmin syntyneet lapset ja nuoret.
Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä järjestetään lajileiri yli 14 vuotiaille kenttäpelaajille ja
maalivahtileiri yli 12 vuotiaille maalivahdeille. Ajankohta on 1.-4.8.2004 (su-ke)
Leirien hinnat
Kisakallio (su-to) : 280 €/hlö
Vierumäki (su-ke): 240 €/hlö
(sisaralennus 50 €)
Leirien sisältöjä:
RINGETEN KESÄLEIRIT (18.-22.7.2004 ja 25.-29.7.2004), Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla

Käytössä uusi, upea jäähalli sekä monipuolisen oheisohjelman mahdollistava Kisakallion
Urheiluopisto ympäristöineen. Ringeten ympärille rakennettu lasten ja nuorten kesäleiri, jolla opitaan
ringeten lajitaitojen lisäksi sosiaalisia taitoja. Leirillä on osaavien ohjaajien ja valmentajien
ohjauksessa tapahtuvan jääharjoittelun lisäksi tarjolla monipuolista oheisohjelmaa eri lajikokeiluineen,
teemapäiviä, elämyksiä, illanviettoa…Leirit on tarkoitettu -96 ja aikaisemmin syntyneille lapsille ja
nuorille. Leireille mahtuu 80 lasta ja nuorta, jotka jaetaan pienempiin ryhmiin iän mukaan. Näin
kaikille leiriläisille pystytään tarjoamaan parhaiten omaa tasoa vastaavaa ohjausta sekä jäällä että
jään ulkopuolella.
Kisakallion Urheiluopiston ruokailusta
Kesällä 2003 Kisakallion Urheiluopiston keittiö oli remontin kourissa valitettavasti juuri ringeten
kesäleirien aikana ja tämä aiheutti erityisjärjestelyitä ruokailussa (mm. kertakäyttöastiat) eikä voinut
olla tuntumatta ruokailun mielekkyydessä. Nyt keittiö on taas täydessä toimintakunnossa ja leiriläisille
on tarjolla monipuoliset ja maukkaat ruuat pestäviltä ja kestäviltä astioilta!
LAJILEIRI YLI 14 VUOTIAILLE (1.-4.8.2004), Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.
Henkilökohtaisten ringettetaitojen oppiminen ja kehittäminen, laadukkaan valmennuksen tarjoaminen
leiriläisille sekä yhteistyötaitojen lisääminen on ringeten lajileirin tavoite. Leiriläisten henkilökohtaista
lajitekniikkaa ja -taktiikkaa opitaan kaksi kertaa päivässä jäällä, minkä lisäksi ohjelmaan kuuluu
monipuolista tukiharjoittelua.
MAALIVAHTILEIRI YLI 12 VUOTIAILLE (1.-4.8.2004), Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.
Maalivahtileiri yli 12 vuotiaille maalivahdeille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa
henkilökohtaista osaamistaan. Maalivahtileirillä jääharjoittelun pääteemana on perustorjuntatekniikat
ja liikkuminen. Osa oheisharjoittelusta ja hauska leiriohjelma toteutetaan yhdessä lajileirille
osallistuvien leiriläisten kanssa.
Leirihinta sisältää mm.:
majoitus Urheiluopiston tiloissa, aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala, jääharjoitukset,
oheisohjelma.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650,
satu.himberg@ringette.slu.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAUDEN 2003-2004 PALKITTAVAT
Kausi 2003-2004 alkaa lähestyä loppua ja se tietää myös kuluneella kaudella ansioituneiden tahojen
kiittämistä ja palkitsemista.
Suomen Ringetteliitto on perinteisesti palkinnut eri tahoja ja nyt pyydämme teiltä omia ehdotuksianne
kauden 2003-2004 palkittavista sekä lisäksi lyhyt perustelu, miksi juuri tämä henkilö, seura tai taho
on palkitsemisen arvoinen.
Liitteenä ohjeistus, josta selviää, mihin seikkoihin palkittavia valitessa voisi kiinnittää huomiota.
Pyydämme lähettämään ehdotuksenne 8.3.2004 mennessä joko postitse osoitteeseen Suomen
Ringetteliitto, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen
satu.himberg@ringette.slu.fi
Ehdotuksemme:
Vuoden ringettekoulu:___________________________________________

Vuoden valmentaja:______________________________________________
Vuoden juniorivalmentaja:_________________________________________
Vuoden ringetteseura:____________________________________________
Vuoden ringettehenkilö:___________________________________________
Vuoden ringettemedia:___________________________________________
Vuoden yllättäjä:________________________________________________
Action - Fun - Sport kiertopalkinto:__________________________________
Vuoden turnausjärjestäjä:_________________________________________

Lisätietoja: Suomen Ringetteliitto
Satu Himberg
09-5490 3650
satu.himberg@ringette.slu.fi

Vuoden palkittavat/perusteluja
Vuoden ringettekoulu
 laadukkaasti ja monipuolisesti sekä lapsia että heidän vanhempiaan huomioivaa
ringettekoulutoimintaa
 oman tärkeän roolinsa lasten liikuttajana ymmärtävä koulu
 arvokkaasta toiminnastaan rohkeasti ja ylpeästi viestivä ringettekoulu
Vuoden valmentaja
 omaa valmennustyötään jatkuvasti kehittävä
 menestynyt
Vuoden juniorivalmentaja
 juniorijoukkueen valmentaja
 esimerkillinen, kannustava, positiivinen
 oman vastuunsa valmentajana/ohjaajana tiedostava
 halu oppia ja kehittää itseään valmentajana
Vuoden ringetteseura
 esimerkillistä lasten ja nuorten liikuntaa tekevä seura
 seuran toiminnassa huomioidaan myös kasvatukselliset ja yhteiskunnallisesti tärkeät asiat (esim.
terveet elämän tavat, ympäristöasiat, yleinen käyttäytyminen)
 laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt seura
Vuoden ringettehenkilö
 merkittävä panostus ringeten edistämiseen ja kehittämiseen seura- , alue- tai
valtakunnallisella/kansainvälisellä tasolla
Vuoden yllättäjä
 henkilö, joukkue tai seura
 uuden ringettetoiminnan aloittaja
 merkittävän ringettetapahtuman/-tempauksen tekijä/järjestäjä

Vuoden turnausjärjestäjä
 esimerkillisen, toimivan, monipuolisen, korkeatasoisen turnauksen/turnauksia järjestänyt seura
Vuoden Ringettemedia
 lehdistön, radion tai TV:n edustaja
 monipuolinen, säännöllinen, asiantunteva ja kiinnostava ringeten uutisointi ja tiedottaminen
Action-Fun-Sport kiertopalkinto
 henkilö, joukkue, seura, tapahtuma
 positiivinen ringetteteko
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

