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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, Tikkurila Vantaa
Valtti-Areenalla:
SM-pronssiottelu klo 12.30
Hyvinkää Ringette – Tuusula Ringette
III ja ratkaiseva SM-finaali klo 16.00
VG-62 Naantali – Luvian Kiekko -82
Harjoitusjäähallissa:
E-junioreiden turnaus klo 9.30 – 15.30
Sunnuntaina 10.4.2005 Tikkurila Vantaa
Valtti-Areenalla ja harjoitusjäähallissa:
Etelä-Suomen alueen F-junioreiden ja ringettekoululaisten turnaus
klo 08.50 – 16.10
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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

PELISÄÄNTÖPALAUTE
Kauden 2004-05 pelisäänöistä kaivataan palautetta. Jos pelisääntöpalautetta haluaa antaa, on se
erittäin tervetullutta osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi . Seuran yhdyshenkilöiden

toivotaan välittävän pelisääntöpalautepyyntö kaikille seuran joukkueille.
OPERAATIO PELISÄÄNNÖT/PALAUTE
Suomen Ringetteliiton joukkueet ovat tehneet pelisääntöjä taas kaudella 2004-2005. 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.

RINGETTELIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA 2005 – 06
SARJATOIMINTA
1.10 – 27.11.2005
- SM – runkosarja. Pelataan 13 joukkueen yksinkertainen sarja , 1 kierros eli 12 ottelukierrosta.
Sijoille 1-8 sijoittuneet joukkueet SM-jatkosarjaan ja sijoille 9-13 sijoittuneet joukkueet SMkarsintasarjaan.
- B/N Aluesarjat. Neljässä eri sarjassa (Etelä-Suomi, Häme-Pohjanmaa, Lounais-Suomi ja
Itä/Pohjois-Suomi), pelataan alueelliset alkukierrokset, joiden jälkeen näistä sarjoista halukkaat
joukkueet pääsevät Pohjolaturnaukseen. Aluesarjaan ilmoittautumisen ohessa halukkaat joukkueet
ilmoittautuvat myös Pohjolaturnaukseen erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
Alueet määräävät itsenäisesti kunkin kauden sarjamuodon, kuitenkin niin että ennen
Pohjolaturnausta sarja on pelattu sellaiseen vaiheeseen (esim. pelattuna yksi tai kaksi täyttä
kierrosta), jossa SM-karsintasarjaan päässeet joukkueet voidaan irrottaa aluesarjasta.
3. - 4.12.2005
- Pohjolaturnaus. Turnaukseen osallistuu min. neljä (3 + järjestäjä) joukkuetta aluesarjoista.
Turnauksesta nousee SM-karsintasarjaan kolme (3) turnauksessa parhaiten sijoittunutta joukkuetta.
Jos turnaukseen on tulossa vain kolme joukkuetta, turnausta ei järjestetä. Tällaisessa tapauksessa
ilmoittautuneet joukkueet pääsevät suoraan SM-karsintasarjaan.
- Turnaus laitetaan hakuun, kuten liiton alaiset turnaukset.
10.12.2005 - 5.3.2006
- SM-jatkosarja. 8 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 14 ottelukierrosta. Runkosarjan
pisteet eivät jää voimaan. Runkosarjan voittaja saa sarjaan kolme lähtöpistettä, toiseksi sijoittunut
kaksi ja kolmanneksi sijoittunut yhden pisteen. Jatkosarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet joukkueet
välieriin.
- SM-karsintasarja. 8 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 14 ottelukierrosta. Sarjassa
sijoille 1-2 sijoittuneet saavat paikan seuraavan kauden SM-runkosarjaan
- B/N Aluesarjojen jatkosarjat, alueet määräävät itsenäisesti jatkosarjojen sarjamuodot ja
mahdolliset aluemestaruudet
18.3 - 8.4.2006
- SM Välierät 18.3.-1.4.2005 (paras viidestä)
- Finaalit. Su 2.4., Ke 5.4. ja La 8.4.2006. Pronssiottelu 8.4.2006
Osallistumisoikeuksista
Liiton jäsenseura voi osallistua SM sarjaan (mukaan lukien SM-runkosarja, SM-karsintasarja ja SMjatkosarja sekä Pohjolaturnaus) vain yhdellä joukkueella. Ns. kakkosjoukkueet eivät ole oikeutettuja
SM-sarjaan.

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon kaudelle 2005-06 ja
turnausten järjestelyvastuut laitetaan nyt hakuun seuroille. Turnausten ajankohdat:

Haettavat tapahtumat:
SM-avausturnaus

16. – 18.9.2005 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

3. – 4.12.2005 Järjestäjä avoin

Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus

28. – 29.1.2006 Etelä-Suomen alue

B-jun. SM-turnaus

10. – 12.3.2006 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

17. – 19.3.2006 Järjestäjä avoin

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

SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET
Sääntöjen mukaiset sääntömuutosesitykset pyydetään jäsenseuroilta 31.5.2005 mennessä.
Sääntömuutoskäytäntö on esitelty tarkemmin Säännöt ja määräykset 2004 – 06 kirjan sivulla 70.

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.

