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FINAALIPÄIVÄ SUNNUNTAINA 9.4.2006
Ringeten vuoden päätapahtuma lähestyy – SM -mitalit jaetaan tänä vuonna Hakametsän
perinteikkäässä hallissa Tampereella.
Uudella paikkakunnalla ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman järjestelyissä ovat olleet
Ringetteliiton lisäksi mukana Ilves Ringette, Nokia Ringette, Tampereen Ringette ja Ylöjärven Ilves.
Järjestäjien tavoitteena on saada paikalle oman ringetteväen lisäksi lajiin ensi kertaa tutustuvia
nuoria ja heidän vanhempiaan.
Uusia kasvoja tapahtumalle tuovat varmasti myös Ilveksen ja Tapparan jääkiekkofanit, joita
odotetaan paikalle joukkueiden välisen All Stars ottelun vuoksi. Kyseisen fanijoukon seasta saattaa
hyvinkin löytyä myös uusia ringeten harrastajia.
Tapahtuma on avoinna yleisölle kello 8 – 19.00. Kello 19.30 alkava rusettiluistelu on tarkoitettu
Ilveksen kausikorttilaisten lisäksi kaikille päivälipun lunastaneille. Hallin ovet suljetaan kuitenkin
muulta yleisöltä kello 19.00, jonka jälkeen sisään ei enää pääse.
Päivän ohjelma ja aikataulu (järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin):

Finaalipäivän ohjelma Su 9.4.2006
Aika

Hakametsä

09.00 – 11.00
11.30 – 11.45
12.00 – n.14.10
14.30 – 15.45
16.00 – 16.15
16.30 – n.18.45
n. 18.45
19.30

F-junioritapahtuma
Pronssiottelun lämmittely
Pronssiottelu
Ilves – Tappara, 80-luvun mestarit All Stars ottelu
Finaaliottelun lämmittely
Finaaliottelu
Palkintojenjako
Ilves Rusettiluistelut

Lippuja voi ostaa Lippupisteen myyntipisteistä kautta maan. Myyntipisteet löytyvät Lippupisteen
sivuilta www.lippu.fi. Lisäksi lippuja voi varata myös puhelimitse klo 7 – 22 numerosta 0600 900 900.
Hinnat:

AIKUISET
LAPSET 7-15v
LAPSET < 6v.
Ilves kausikorttilaiset / aikuiset
Ilves kausikorttilaiset / lapset

15 €
7€
0€
7€
0€

Hallilla on päivän aikana ohjelmaa ja toimintapisteitä koko perheelle, joten tekemistä riittää varmasti
koko päiväksi. Yleisö voi ruokailla halutessaan hallin omissa Restelin ylläpitämissä ruokapisteissä.
Joukkueille on varattu mahdollisuus ruokailla rauhassa hallin jääkiekkomuseon tiloissa.
Joukkueruokailut varataan etukäteen Jari Suhoselta, jari.suhonen@restel.fi.
Toivotamme lämpimästi koko ringetteväen tervetulleeksi tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia sekä
mukaan kokemaan ainutlaatuinen tunnelma perinteikkäässä ympäristössä!
Lisätietoja Sari Honkalehto sari.honkalehto@ringette.slu.fi, www.ringette.fi,
www.lippu.fi , www.ilves.com

LADY –TAPAAMINEN HELSINGISSÄ 23.4.2006
Lady ringette on osa liiton strategian ja vuoden 2006 toimintasuunnitelman painopistealueen
mukaista toimintaa. Aikuisten harrasteliikuntana ladyringetellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ja
liitto haluaakin panostaa toiminnan kehittämiseen yhdessä harrastajien kanssa.
Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen järjestetään Helsingissä sunnuntaina 23.4.2006 kello
12 – 14.00. Kokous on Suomen Ringetteliiton tiloissa Hämeentie 105 A, Helsinki. Osallistujilla on
mahdollisuus jäädä seuransa edustajina myös liiton kevätkokoukseen, joka alkaa kello 15.00.
Tapaamisessa on tarkoitus miettiä yhdessä mm. sääntöjä, aikatauluja, mahdollista sarja ja/tai
turnauskäytäntöä sekä toimintaan kuuluvaa muuta yhteistä tekemistä.
Kaikki toiminnassa mukana olevat tai mukaan tuloa suunnittelevat ladyt ovat tervetulleita
tapaamiseen.
Suunnitteilla on todella mielekästä tekemistä ja yhdessä olemista aikuisille naisille - ja nyt jokainen
voi vaikuttaa tulevan toiminnan sisältöön!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, (09) 5490 3600.

Vielä mahtuu kesäleireille!

RINGETEN KESÄLEIREILLE TULOSSA YLI 140 LASTA JA NUORTA
Tähän mennessä kesäleireille Kisakallioon on ilmoittautunut jo yli 140 lasta eri seuroista. Leireillä on
vielä tilaa, joten innosta seurasi lapsia ja nuoria lähtemään kesäleirille. Leirejä järjestetään yksi
kesäkuussa, yksi heinäkuun lopulla ja kaksi elokuun alussa. Leirejä on kahdenlaisia; kolme
perinteistä ns. tavallista kesäleiriä ja yksi laji- ja maalivahtileiri. Tavallisen kesäleirin ohjelmassa on
jääharjoituksia, oheisharjoituksia, eri lajien kokeiluja, leikkejä, kisoja, iltaohjelmaa ja ryhmässä
olemisen taitoihin liittyviä harjoituksia. Lajileirillä pääpaino on pelaajien ja maalivahtien
henkilökohtaisten taitojen kehittämisellä.
Kesäleirien vastuuohjaajina toimivat Eija Korhonen Hyvinkäältä, Mia Railio Luvialta ja Merja
Markkanen Ringetteliitosta. Laji- ja maalivahtileirin ohjaajina toimivat maajoukkueen
maalivahtivalmentaja Kim Forsblom, maajoukkuemaalivahti Anna Vanhatalo, maajoukkuepelaaja
Maiju Virta ja liiton valmennus- ja koulutuspäällikkö Matti Virtanen.
Lisätietoja mm. leirien tarkat ajankohdat ja –hinnat löytyvät liiton nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä
Merja Markkaseen p. 09-5490 3650 (merja.markkanen@ringette.slu.fi).

RINGETTEKOULUN KEHITTÄMINEN
Ringetteliiton vuoden 2006 yksi lasten toiminnan painopiste on ringettekoulun kehittäminen.
Ringetteliiton hallitus on nimennyt asian työstämiseen Ringettekoulun kehittämisryhmän.
Kehittämisryhmään on valittu Irma Kantee ja Katja Pasanen Helsinki Ringeten ringettekoulusta,
Taneli Hallanaro EKS Ringeten ringettekoulusta ja Pirjo Lehtonen Ringetteliiton hallituksesta.
Ryhmän vetäjänä toimii Merja Markkanen Ringetteliitosta.

Ryhmän tavoitteena on kehittää ringettekoulun sisältöä, markkinointia ja koulutusta. Kaikki ideat ja toivomukset
kehittämisryhmälle ovat tervetulleita!

POHJOLAN SOPIMUSHOITOLAITOKSET JA KORVAUSEHDOT
Pohjolan uusi sopimuskumppanuus yksityistapaturma-, sairaus- ja matkavakuutuksissa on otettu
käyttöön 1.1.2006. Pohjolan maksusitoumuksia myönnetään vain sopimushoitolaitoksille.
Maksusitoumukset eli suoraveloitus koskee kaikkia isoja tutkimus- ja toimenpidekustannuksia, mutta
ei tavallisia vastaanottokustannuksia.
Jos asiakas menee tutkimukseen tai toimenpiteeseen hoitolaitokseen, jonka kanssa Pohjolalla ei ole
yhteistyösopimusta, asiakas maksaa itse kaikki kustannukset. Kustannusten korvaamista voi hakea
jälkikäteen vakuutuksesta.
Jatkossakin asiakas maksaa itse pienet maksut, joten vastaanottokäynnille mennessä on hyvä ottaa
Kela-kortti mukaan, koska monet hoitolaitokset voivat vähentää Kelan osuuden jo kassalla
maksettaessa. Jos hoitolaitos ei pysty vähentämään Kelan osuutta, tulee asiakkaan hakea
maksamistaan kuluista ensin korvaukset Kelasta ja vasta tämän jälkeen toimittaa asiakirjat
Pohjolaan.
Maksusitoumuspyyntö voi tulla Pohjolan yksityistapaturmaosastolle E-lausunnon tai
sairauskertomuksen muodossa joko sähköisenä lausuntona, faksina tai postitse. Muuhun
korvauskäsittelyyn riittävät sairauskertomuskopiot. Jos jonkin tapaturman käsittely vaatii E-lausuntoa,
korvauskäsittelijä pyytää sen. Asiakkaan tulisi siis välttää turhien E-lausuntojen maksamista.
Maksusitoumusasioiden käsittely on keskitetty Pohjolassa tietyille henkilöille. Tällä hetkellä
maksusitoumusasioita käsittelevät Satu Kaikko, Tiina Kallioinen ja Eija Salama. Heidät tavoittaa
puhelinnumerosta 010 559 762 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pohjola.fi.
Huom! Fysikaalisen hoidon ja hammashoidon maksusitoumusasiat käsitellään normaalissa
korvauskäsittelyssä, ei keskitetyssä maksusitoumustiimissä.
1.4.2006 lähtien voimassa olevat Sporttiturvan vakuutusehdot sekä päivitetyt sopimushoitolaitokset
löytyvät kokonaisuutena internetsivuiltamme (sivut päivitetään viikolla 14) osoitteesta:
http://www.ringette.fi/srl/korvausinfoa.htm
______________________________________________________________________________

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2006-2007
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon kaudelle 2006-07 ja
avoimina olevien turnausten järjestelyvastuut laitetaan nyt hakuun seuroille.
Turnausten ajankohdat ovat seuraavat:

SM-avausturnaus

15. – 17.9.2006 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

9. – 10.12.2006 Järjestäjä avoin

Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus

27. – 28.1.2007 RIngetteliitto

B-jun. SM-turnaus

9. – 11.3.2007 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

16. – 18.3.2007 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

RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO 2006
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 aikavälillä kesäkuu 2006 – joulukuu 2006 ja 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 Kisakallion urheiluopistoilla. Kouluttajina tutkinnolla toimivat liiton
kouluttajat sekä maajoukkuevalmentajat ja Kisakallion opiston opettajat.

Ilmoittautuminen tutkinnolle torstaihin 20.4.2006 mennessä.
Tutkinnon organisaattorina toimii liiton koulutuspäällikkö Matti Virtanen jolle voi osoittaa kaikki
tiedustelut ja ilmoittautumiset.
Tutkinnon hinta on 700 € / osallistuja. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta keskustele joukkueesi /
seurasi päättävien ihmisten kanssa tästä mahdollisuudesta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset,
Matti Virtanen, 09 – 5490 3620, matti.virtanen@ringette.slu.fi

Kutsu Ringetteliiton kevätkokoukseen

SUOMEN RINGETTELIITON KEVÄTKOKOUS sunnuntaina 23.4.2006
Kokous alkaa kello 15.00 ja se pidetään Ringetteliiton tiloissa Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme (3)
ääntenlaskijaa.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
7. Esitetään alueiden edellisen toimintakauden toimintakertomukset ja edellisen tilikauden
tilinpäätökset.
8. Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Kokouksessa on kahvitarjoilu ja mielenkiintoisia keskusteluja ajankohtaisista aiheista.
Tervetuloa kokoukseen !
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, (09) 5490 3600

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton kevätkokouksessa
23.4.2006 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 15.00.

