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Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

PELISSÄ ELÄMÄ –TAPAHTUMA 12.-13.4. VANTAALLA
Järjestyksessään toinen Pelissä Elämä –tapahtuma lähestyy! 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!
Paikkansa tapahtumassa ovat jo varmistaneet:
kahdeksan ladyjoukkuetta, SM-sarjan mitalit ratkaisevat LL-89 Lapinlahdelta, Tuusula Ringette,
Turun Ringette ja EKS Espoosta ja 17 F-tyttöjoukkuetta!!!!!
Mitä, missä ja milloin?
Lauantaina 12.4. Tikkurilan Urheilupuisto




Ringeten Lady-turnaus, harjoitusjäähalli
Ringeten SM-finaalit, Valtti-Areena,
klo 12.00 pronssiottelu
klo 16.00 toinen ja ratkaiseva finaali
Päihteetön iltajuhla, Peltolan koulu, klo 19.00 alk.

Sunnuntaina 13.4. Tikkurilan Urheilupuisto




Ringeten F-tyttöjen Nuori Suomi –turnaus, Valtti-Areena
FutisZone –jalkapallotapahtuma, Tikkurilan Urheilupuisto
Huikea seikkailurata, Tikkurilan Urheilupuisto, 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 12.4. Valtti-Areenalta klo 11.30 alkaen. Ennakkoon
tilattujen lippujen postitus alkaa maaliskuussa.
Lippujen hinnat lauantaina 12.4.:
Aikuiset 12 euroa
Lapset (alle 14 vuotta) 6 euroa
Alle 4 vuotiaat lapset ilmaiseksi
Lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn Valtti-Areenalle ringeten SM-finaaliotteluihin ja Peltolan koululla
järjestettävään koko perheen iltajuhlaan. Ja tietysti lady-turnausta seuraamaan!
Sunnuntaina 13.4. Tikkurilan Urheilupuistossa jatkuvaan Pelissä Elämä -tapahtuman seikkailuradalle
ja F-tyttöjen turnausta seuraamaan kaikki pääsevät ILMAISEKSI! FutisZonelle pääsymaksu on 3 €
(liput paikan päältä)
Yhteistyössä: Suomen Ringetteliitto, Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri, Tikkurilan Palloseura ja
Vantaan Jalkapalloseura
Lisätietoja tapahtumasta: Ringetteliitto, 09-5490 361
www.ringette.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEVÄTKOKOUS
KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA
Suomen Ringetteliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 27.4.2003 klo 12.00
alkaen Ringetteliiton toimiston kokoustilassa Helsingissä osoitteessa:
SUOMEN RINGETTELIITTO RY
HÄMEENTIE 105 A
00550 HELSINKI
PUH. +358 9 5490 361
FAKSI +358 9 5490 3640
.
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 pj. Jarkko Hellsten, p. 040 3485246, tai Satu Himberg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinulle on nyt tarjolla tietoa, toimintamalleja ja rohkeutta

PUHU JA PUUTU –KOULUTUS
Nuorten nuuskan, alkoholin ja huumeiden käyttö on yleistynyt viime vuosien aikana ja
tutkimustulosten mukaan urheiluseuroissa mukana olevien nuorten päihteiden käyttö on jopa
yleisempää kuin nuorilla keskimäärin.
Välitätkö nuorista ja haluatko vaikuttaa?
Puhu ja puutu koulutuksen tavoitteena on antaa Sinulle tietoa, taitoa, näkemystä ja uskallusta
puuttua päihteidenkäyttöä koskeviin asioihin. Koulutus antaa laajalti valmiuksia monien muidenkin
asioiden läpikäymisessä, tuoden ajatuksia ja toimintamalleja hyvään vuorovaikutukseen.
Valitse seuraavaista itsellesi sopivin aika ja paikka
11.-13.4. Kuopio, Hermannin-salit, ilm. 28.3. mennessä
23.-25.5. Haukipudas, Virpinniemen Liikuntaopisto, ilm. 9.4. mennessä
26.-28.9. Tampere, Varalan Urheiluopisto, ilm. 12.9. mennessä
10.-12.10. Kuortane, Kuortaneen Urheiluopisto, ilm. 26.9. mennessä
31.10.-2.11. Vierumäki, Suomen Urheiluopisto, ilm. 17.10. mennessä
Ilmoittautuminen: Eva Valtanen, 0400-444 949, eva.valtanen@golf.fi, Suomen Golfliitto, Radiokatu
20, 00093 SLU
Puhu ja puutu –koulutusten sisällöt vuonna 2003

Pe 18.00 – 20.00

Tarinoita elävästä elämästä
Eettisyys urheilussa

La 9.00 – 19.00

Päihteiden käytön tilanne Suomessa ja urheilussa
Riippuvuus ilmiönä
Alkoholin ja nuuskan vaikutukset urheilusuoritukseen
Huumausaineet ja käytön tunnistaminen
Doping

Su 9.00 – 15.30

Puheeksiotto
Päihdekasvatussuunnitelma
Päihdepelisäännöt

Koulutusmenetelminä käytetään tietoiskuja, keskusteluja, ryhmätöitä, videoita ja rooliharjoituksia.
Kouluttajana toimii Hannele Nykänen, Myllyhoitoyhdistys ja Päihteetön Pelikenttä –projekti
Hinta 140 € sisältää opetuksen, materiaalin ja majoituksen täyshoidolla.
Kunkin koulutusviikonlopun osallistujamäärä on 8 – 30 henkilöä. Koulutukseen osallistuvien ikäraja
on 18 vuotta.
Koulutuksen järjestävät, asiassa tosissaan ja sydämellä ovat:
Suomen Golfliitto, Suomen Ratsastajainliitto, SVoLi, AKK ja Suomen Suunnistusliitto
Lisätietoa: www.paihteetonpelikentta.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seuran kassa kuntoon vielä ennen kesää!

VARAINHANKINTAA SEURALLESI!
Laadukkaiden Serlan ja Nokian wc- ja talouspaperien myyntikampanjat ovat merkittävä tulolähde jo
useille seuroille. Kansallistukusta saatte kaiken avun, neuvonnan sekä tarpeellista materiaalia
maksutta, jotta varainkeruukampanjanne sujuu mahdollisimman vaivatta.
Odotan yhteydenottoanne, terveisin Ari Heikkilä, 0400-522616, Oy Kansallistukku Ab
Ps. Huhti-toukokuu on loistavaa myyntiaikaa, koska papereita tarvitaan
sekä koteihin että kesäasuntoihin(veneisiin)!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2003-2004
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon. Turnausten
ajankohdat ohessa.
Ringetteliiton hallitus päätti kokouksessaan, että E- ja D-ikäluokkien valtakunnallisia Nuori Suomi –
turnauksia ei toistaiseksi järjestetä. Turnausten tarpeellisuus, toteuttamistapa- ja muoto ovat asioita,
joita pohditaan vakavasti ja syvällisesti jatkossa. Päätös ”siirtää turnaukset toistaiseksi hyllylle” liittyy
kiinteästi Ringetteliiton käynnissä olevaan strategiatyöhön ja kilpailujärjestelmän kehittämiseen ja
uudistamiseen: jos ja kun E- ja D-ikäluokkien valtakunnallisia tapahtumia tulevaisuudessa
järjestetään, pitää niiden olla linjassa sekä Ringetteliiton strategian että muutospaineiden kohteena
olevan ringeten kilpailujärjestelmän kanssa.
Jos seuranne on kiinnostunut jonkin turnauksen järjestämisestä ensi kaudella ottakaa yhteyttä
Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä turnauksesta, Matti Virtanen
09-5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

SM-avausturnaus

19. – 21.9.2003 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 Järjestäjä avoin

Aluejoukkueturnaus

3. – 4.1.2004 Järjestäjänä Itä/Pohjois-Suomen alueet

F-jun. NS-turnaus

4.4.2004 Pelissä Elämä -tapahtumassa

B-jun. SM-turnaus

5. – 7.3.2004 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

12. – 14.3.2004 Järjestäjä avoin

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

RINGETTELIITON ALAINEN SARJATOIMINTA KAUDELLA 2003 – 04
Kauden 2003-04 liiton alaisiin sarjajärjestelmiin tulee muutoksia. Jo useampana kautena on pohdittu I
– divisioona sarjan tulevaisuutta ja koko järjestelmän uudistustarvetta. Perusidea ja lähtökohta
uuden järjestelmän suunnittelussa on ollut tarjota B-jun.- ja naisjoukkueille joukkueen tasoon sopivia
lajin harrastamismahdollisuuksia ja pelaajille kehittymismahdollisuuksia. SM ja I-div. joukkueet ovat
kommentoineet uudistusta ja ehdottaneet erilaisia asioita järjestelmän työstövaiheessa. Nyt,
maaliskuun kokouksessaan, hallitus päätti uudesta järjestelmästä ja tästä ohessa järjestelmän
runkokuvaus. Tarkemmat päivämäärillä ja sarjamaksujen hinnoilla varustetut ilmoittautumiset ja
sarjaohjelmat ilmestyvät SM-sarjan osalta toukokuussa ja aluesarjojen osalta elokuussa. Myöskin
pelaajansiirtojen säännöstöihin tulee joitain muutoksia joista informoidaan alkukesästä.
Uudistuksesta herää varmasti kysymyksiä ja tässä vaiheessa parhaiten niihin vastaavat SM-sarjan
osalta Matti Virtanen 09-5490 3620, matti.virtanen@ringette.slu.fi ja aluesarjojen osalta alueiden
sarjapäälliköt.
Vaihe 1
- SM – runkosarja. Pelataan 13 joukkueen yksinkertainen sarja , 1 kierros eli 12
ottelukierrosta. Sijoille 1-9 sijoittuneet SM-jatkosarjaan ja sijoille 10-13 sijoittuneet SMkarsintasarjaan
- B/N Aluesarjat. Neljässä eri sarjassa (Etelä-Suomi, Häme-Pohjanmaa, Lounais-Suomi
ja Itä/Pohjois-Suomi), pelataan alueelliset alkukierrokset, joiden jälkeen kiintiöiden
mukaan sarjoista halukkaat joukkueet Pohjolaturnaukseen. Sarjaan ilmoittautumisen
ohessa joukkue ilmaisee kiinnostuksensa lähteä Pohjolaturnaukseen jos joukkueen
sijoitus sarjassa sen sallii. Alueet määräävät itsenäisesti kunkin kauden sarjamuodon.
Vaihe 2
- Pohjolaturnaus. Turnaukseen osallistuu min. viisi (4 + järjestäjä) joukkuetta
aluesarjoista , määräytyen kiintiöiden mukaisesti. Turnauksessa sijoille 1-4 sijoittuneet
Pohjolasarjaan. Jos turnaukseen on tulossa vain neljä joukkuetta, turnausta ei järjestetä.
- Aluesarjojen joukkuemäärien mukaiset kiintiöt turnaukseen :
Jos sarjassa on 6 joukkuetta tai vähemmän, Pohjolaturnaukseen on 1 paikka,
jos sarjassa on 7 – 9 joukkuetta, Pohjolaturnaukseen on 2 paikkaa,
jos sarjassa on 10 – 12 joukkuetta, Pohjolaturnaukseen on 3 paikkaa,
jos sarjassa on 13 joukkuetta tai enemmän, Pohjolaturnaukseen on 4 paikkaa.
- Turnaus laitetaan hakuun, kuten liiton alaiset turnaukset. Järjestävälle seuralle
annetaan oikeus osallistua turnaukseen ohi kiintiöiden.
Vaihe 3
- SM-jatkosarja. 9 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 16 ottelukierrosta.
Runkosarjan pisteet eivät jää voimaan. Sijoille 1-4 sijoittuneet välieriin

- SM-karsintasarja. (13.12 alkaen) 8 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 14
ottelukierrosta. Sarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet saavat paikan seuraavan kauden SMsarjaan
- B/N Aluesarjojen jatkosarjat, alueet määräävät itsenäisesti jatkosarjojen sarjamuodot
ja mahdolliset aluemestaruudet
Vaihe 4
- SM Välierät ja Finaalit. Välierät pelataan paras viidestä systeemillä. Pronssiottelu
pelataan yhtenä otteluna finaalitapahtumassa. Finaalit pelataan kahden ottelun
systeemillä. Ensimmäisen osaottelun saa kotikentälleen joukkue joka on voittanut SMjatkosarjan. Toinen osaottelu pelataan finaalitapahtumassa.
Osallistumisoikeuksista
Samasta seurasta voi osallistua toinen SM-tasolle pyrkivä joukkue aluesarjaan (esim. b-jun. joukkue)
, vaikka seuralla olisi jo edustusjoukkue SM-sarjassa. Saman seuran joukkueet eivät kuitenkaan
sääntöjen mukaan voi pelata samassa sarjassa kauden aikana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET
Sääntöjenmukaiset sääntömuutosesitykset pyydetään jäsenseuroilta oheisen ohjeistuksen
mukaisesti 31.5.2003 mennessä. kts. liite

SUOMEN RINGETTELIITTTO

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS PELI- JA KILPAILUSÄÄNTÖIHIN

Laatija(t) :
(yhteystiedot mukaan)

______________________________________
______________________________________

Esittäjä taho :
(jäsenyhdistys, alue, tms.)

______________________________________

Pvm :

______________________________________

Kyseessä on :


Sääntökohdan ____________________ muutos.



Lisäys sääntökohtaan ____________________ .



Uusi sääntökohta kappaleeseen ____________________ .

Kaavakkeen liitteeksi uuden säännön varsinainen tekstimuoto ja perustelut kyseiselle
sääntömuutokselle
Kaikki sääntömuutosesitykset, jotka koskevat Peli- ja kilpailusääntöjä 2004-06, on esitettävä
ringetteliitolle kirjallisesti sääntömuutosesitys- kaavaketta käyttäen. Sääntömuutoskäytäntö noudattaa
seuraavaa aikataulua :
1. Sääntömuutosesitykset tulee toimittaa Ringetteliiton toimistoon 31.5.2003 mennessä.
2. Ringetteliiton hallituksen määrittelemä sääntötyöryhmä käsittelee esitykset ja valmistelee
sääntömuutokset 31.1.2004 mennessä.
Jos työryhmä katsoo, että sääntömuutos tarvitsee olla kokeellisena mukana jo kauden 200304 peli- ja kilpailutoiminnassa, Ringetteliiton hallitus vahvistaa kokeiltavan muutoksen
30.6.2003 mennessä työryhmän esityksen pohjalta.
3. Sääntötyöryhmä esittää hallitukselle päätettäväksi Sääntömuutokset 29.2.2004 mennessä
4. Ringetteliiton hallitus päättää Sääntömuutoksista 30.4.2004 mennessä
5. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.5.2004
6. Ringetteliiton säännöt ja määräykset 2004-06 kirja julkaistaan 31.5.2004 mennessä

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton kevätkokouksessa
27.4.2003 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.

