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RINGETTELIITTO HAKEE TOIMINNANJOHTAJAA
Hyvä Ringetteväki,
Liittomme toiminnanjohtaja Marja Miettinen vaihtaa työpaikkaa. Hänen viimeinen työpäivänsä on 17.
huhtikuuta, jolloin pidetään myös liittomme kevätkokous. Marja on palvellut liittoamme vajaat viisi
vuotta. Hänen lähtönsä on meille iso menetys, onhan hän hyvin ansiokkaasti ja aktiivisesti kehittänyt
koko ajan toimintaamme. Kehittäminen on tapahtunut suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Työstään liikunnan vaikuttajapersoonana hän on tunnettu myös lajimme ulkopuolella.
Korostan, ettei lähtöön liity minkäänlaisia ristiriitoja vaan kiinteä yhteistyö eri osapuolten välillä jatkuu
ja kevään tapahtumat viedään Marjan johtamana normaalisti läpi. Olemme käynnistäneet uuden
toiminnanjohtajan hakuprosessin 25.2.2005 myös omilla tiedotuskanavilla. Tiedotamme asioista lisää
kun tarvetta ilmenee.
Terveisin Jarkko Hellsten, puheenjohtaja
-------------------------------------Suomen Ringetteliitto on nuori, nopeasti kehittynyt keskisuuri liikuntajärjestö, joka yli 50
jäsenseuransa kanssa kehittää ja toteuttaa ringetteä monipuolisena tyttöjen ja naisten joukkuepelinä.
Nykyisen toiminnanjohtajan vaihtaessa työpaikkaa ansiokkaan työpanoksensa jälkeen, tarvitsemme
joukkoomme uuden

TOIMINNANJOHTAJAN
ODOTAMME sinulta innostavaa otetta, jolla viet lajia kanssamme eteenpäin johtavana tyttöjen
jääpelinä Suomessa
OLET energinen, liikunnasta kiinnostunut, koulutettu, vapaaehtoista paikallista järjestötyötä tunteva
ja arvostava henkilö. Osaat organisoida, hallitset taloudenpidon, olet innostava esimies ja haluat
kehittää lajin kiinnostavuutta nykyisillä markkinointikeinoilla. Pystyt viemään hyvät ideat
konkreettiseksi toiminnaksi ja omaat sitkeän, yhteistyökykyisen johtamistavan.
TARJOAMME Sinulle näköalapaikan suosiotaan kasvattavan liikuntamuodon kehittämistyöhön,
hyvähenkisen työyhteisön ja tuloksia vastaavan palkan nuorekkaan lajin piirissä.
LÄHETÄ vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen 24.3.2005 mennessä os. Suomen
Ringetteliitto ry /Toiminnanjohtaja, Hämeenkatu 105 A, 00550 Helsinki
LISÄTIETOJA antavat toiminnanjohtaja Marja Miettinen p.09/54903600 tai 040 5747440, sähköposti
os. marja.miettinen@ringette.slu.fi ja liiton pj. Jarkko Hellsten p. 040 3485246.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Ringetteliiton kevätkokoukseen

KEVÄTKOKOUS 17.4.2005
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 17.4.2005 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

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton kevätkokouksessa
17.4.2005 Helsingissä, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai vastaavan allekirjoitus

Puheenjohtaja tai vastaava voi myös valtuuttaa itsensä kokousedustajaksi. Valtakirjat kerätään
kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 12.00.

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

RINGETTELEIRIT KESÄLLÄ 2005 LOHJALLA
Ringetteliiton järjestämät kesän 2004 leirit keräsivät yhteen lähes 200 ringetteä harrastavaa lasta ja
nuorta eri puolilta Suomea. Myös kesällä 2005 Ringetteliiton leiritarjonta on monipuolista.
Ringetterippileirin lisäksi järjestetään kaksi viiden päivän kesäleiriä sekä päivän lyhyempi laji- ja
maalivahtileiri. Rippileiriä lukuun ottamatta kaikki leirit järjestetään Lohjalla Kisakallion Urheiluopiston
maisemissa.
Kisakallion Urheiluopistolla ohjelmassa on kaksi viiden päivän leiriä (su-to) ja ajankohdat ovat 24.28.7. ja 31.7.-4.8. Molemmille leiriviikoille ovat tervetulleita kaikki -97 ja aikaisemmin syntyneet lapset
ja nuoret.
Lajileiri yli 14 -vuotiaille kenttäpelaajille ja maalivahtileiri yli 12 -vuotiaille maalivahdeille järjestetään
4.-7.8.2005 (to-su)
Leirien hinnat:
Kisakallion kesäleirit (su-to) : 280 €/hlö
Kisakallion laji- ja maalivahtileiri (to-su): 240 €/hlö
(sisaralennus 50 €)
Leirien alustavia sisältöjä:
Ringeten kesäleirit (24.-28.7.2005 ja 31.7.-4.8.2005)
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 -97 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.
Lajileiri yli 14 –vuotiaille (4.-7.8.2005)
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 (4.-7.8.2005)
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

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

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.
Viime seurapostissa ilmoitettua ilmoittautumisaikaa jatketaan kuukaudella eli
torstaihin 24.3.2005.
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAUDEN PALKITTAVAT: ESITYKSET TÄNÄ VUONNA ALUEIDEN KAUTTA
Ringetteliitto on perinteisesti palkinnut eri tahoja kauden päättyessä. Aikaisempina vuosina
ehdotuksia on saanut tehdä kuka tahansa ja näiden ehdotusten perusteella Ringetteliiton hallitus on
tehnyt lopulliset valinnat. Tänä vuonna esitykset Ringetteliiton hallitukselle tekevät ringeten
alueorganisaatiot erillisen ohjeistuksen mukaan.
Kauden valmentajan ja SM-sarjaa koskevat pelaajavalinnat (All Stars –kentällinen ja Agnes Jacks –
palkinto) tekee SM-sarjajoukkueet erillisen ohjeistuksen mukaan (lisätietoja Ringetteliitosta Matti
Virtanen, 09-5490 3620).
Lisätietoja palkitsemisjärjestelmästä ja ehdotuksista Ringetteliitosta tai oman alueesi aluehallituksen
puheenjohtajilta.

