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KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA
 PELISÄÄNTÖPALAUTE

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!

Jäädiscoon lauantaina Areenalle!
Kerrothan myös seurasi ja joukkueesi Areenalle otteluja katsomaan tuleville lapsille
mahdollisuudesta osallistua jäädiscoon!
Pronssi- ja finaaliottelun välissä on yleisöllä mahdollisuus ottaa tuntumaa Areenan jäähän
jäädiscossa. Musiikki soimaan, värivalot välkkymään, luistimet jalkaan ja jäälle!
Mitä, missä ja milloin?
Lauantaina 3.4. Tikkurilan Urheilupuisto
 Ringeten Lady-turnaus, harjoitusjäähalli
 Ringeten SM-finaalit, Valtti-Areena,
klo 12.00 pronssiottelu, Keravan Shakers – LL-89 Lapinlahti
n. klo 14.30 jäädicso, Valtti Areena
klo 16.00 toinen ja ratkaiseva finaali, Luvian Kiekko –82 – VG-62 Naantali
 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 tiedustella Ringetteliiton toimistosta Karitalta, (09-5490 3630,
karita.vornila@ringette.slu.fi) tai ostaa lauantaina 3.4. Valtti-Areenalta klo 11.30 alkaen.
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
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KEVÄTKOKOUS 18.4.2004
KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA
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: toiminnanjohtaja Marja Miettinen, 09-54903600

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

PELISÄÄNTÖPALAUTE
Kauden 2003-04 pelisääntöpalautekirje on postitettu 25.3. suoraa niille pelisäännöt tehneiden
joukkueiden yhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot palautetuissa pelisääntöpapereissa on ollut. Jos
pelisäännöt on palautettu allekirjoituksella ”Tornion Kisailijat, D-tytöt, Sanna Virtanen” ei
osoiterekisteriin ole osoitetta lähdetty mistään metsästämään. Jos pelisääntöpalautetta haluaa antaa,
on se erittäin tervetullutta osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi

Alla postitetun palautekirjeen sisältö.
----------------------OPERAATIO PELISÄÄNNÖT/PALAUTE
Suomen Ringetteliiton joukkueet ovat tehneet pelisääntöjä taas kaudella 2003-2004. Jotta
pelisäännöistä saataisiin entistä paremmin joukkueita, ohjaajia, vanhempia ja lapsia palveleva
”työkalu”, haluaisimme mielipiteitänne ja kokemuksianne pelisäännöistä menneeltä kaudelta. Alla
oleviin kysymyksiin tai osaan niistä vastaamalla ja omia ajatuksia aiheesta kertomalla olet mukana
kehittämässä ringettetoimintaa eteen päin.
Vastauksia voit lähettää sähköpostilla (satu.himberg@ringette.slu.fi) tai postilla (Ringetteliitto,
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki). Avustasi kiittäen!
Lisätietoja: Satu Himberg, 09-5490 3650
Pelisääntöohjeistus
Mistä sait tiedon, että joukkueen on tehtävä pelisäännöt? Saitko joukkueenjohtajana ajoissa tiedon
Ringetteliiton vaatimista pelisäännöistä? Jos et, mistä luulet sen johtuneen? Parannusehdotuksia?
Olivatko ohjeet pelisääntöjen tekemiselle riittävän selkeät? Jos ei, mikä oli epäselvää?
Saitko pelisääntömateriaalin vaivattomasti?

Pelisääntökeskustelut
Koettiinko pelisääntökeskustelutilaisuuden järjestäminen vanhemmille vaikeaksi vai helpoksi?
Koettiinko pelisääntökeskustelutilaisuuden järjestäminen pelaajille vaikeaksi vai helpoksi?
Kuka toimi pelisääntökeskustelujen vetäjänä?
Pelaajien ja joukkueen johdon:
Vanhempien ja joukkueen johdon:
Käytettiinkö keskustelujen runkona Nuoren Suomen vinkkivihkoa pelisääntökeskustelujen tueksi vai
valittiinko keskustelun aiheet itse?
Osallistuivatko vanhemmat aktiivisesti pelisääntökeskustelutilaisuuteen (syntyikö aktiivista
keskustelua?)
Mitkä olivat tärkeimmät aiheet vanhempien pelisääntökeskusteluissa?
Sovitut pelisäännöt
Oliko pelisääntöjen sopimisesta hyötyä kauden aikana? Haittaa?
Muistutettiinko yhdessä sovituista säännöistä kauden aikana?
Olivatko pelisäännöt esillä joukkueen tapahtumissa (harjoitukset, pelit, muut yht. tapahtumat)?



Seuran pelisäännöt
Onko seurallanne seuran pelisäännöt?
Jos on, ketkä ne sopivat ja miten niistä tiedotetaan seuran toiminnassa mukana oleville
(toimihenkilöille, lasten vanhemmille, lapsille jne.)
 Jos ei ole, kaipaisitko sellaisia oman joukkueen toimintaa ohjaamaan?
Ajatuksia, ideoita pelisääntökeskusteluista.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton kevätkokouksessa
18.4.2004 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.

