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SEURAN YHDYSHENKILÖ 2004-05
Seuran yhdyshenkilölle lähetetään jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla sähköinen seuraposti
Ringetteliiton toimistosta. Seuraposti sisältää ajankohtaisia ja tärkeitä asioita tapahtumista,
koulutuksista, sääntöasioista, lisenssi- ja vakuutusasioista jne. jne.
Seuran yhdyshenkilön tehtävänä on toimittaa seuraposti eteenpäin oman seuran sisällä seuran
johtokunnalle, joukkueiden johtajille, valmentajille ja muille tahoille, joiden on tärkeää tietää
ajankohtaisista asioista.
Jokaisesta seurasta tarvitsemme YHDEN yhdyshenkilön, jolla on TOIMIVA sähköpostiosoite!
Jotta tieto tulevalla kaudella kulkisi entistä paremmin ja tehokkaammin Ringetteliiton toimiston ja
seurojen välillä, tarvitsemme seuran yhdyshenkilön yhteystiedot kaudella 2004-05 mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 11.6 mennessä, jotta saamme päivitettyä postituslistamme ajan tasalle.
Lähettäkää:
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, YKSI puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi
KIITOS!

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

KEVÄTKOKOUS 18.4.
Ringetteliiton kevätkokous pidettiin 18.4. Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin liiton
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2003.
Kokouspöytäkirja liitteineen postitetaan seuroille myöhemmin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuori Suomi ry, lehdistötiedote

VEIKKAUS TUKEE OPERAATIO PELISÄÄNTÖJÄ
Jo yli 5 000 urheiluseuran ryhmän tai joukkueen kausi aloitetaan pelisääntökeskusteluilla, joissa
sovitaan yhdessä ryhmän kanssa toimintaperiaatteista. Vanhempien, ohjaajien ja lasten kanssa
käytävien keskustelujen tavoitteena on sopia mm. kaikkien osallistumisesta, leikinomaisesta
toiminnasta ja terveellisistä elämäntavoista. Vuoden 2003 aikana Suomen Salibandyliitto ja Suomen
Lentopalloliitto edellyttivät uusina lajeina, että pelisäännöistä on sovittu, ennen kuin joukkue voi
osallistua sarjatoimintaan. Aikaisemmin vastaavan päätöksen ovat tehneet Suomen Palloliitto,
Suomen Jääkiekkoliitto ja Suomen Ringetteliitto. Nuori Suomi tarjoaa yhdessä Veikkauksen kanssa
maksuttoman Operaatio Pelisääntö -materiaalin ryhmien käyttöön.
Veikkaus tiiviisti mukana lasten ja nuorten urheiluelämässä
Veikkauksen tehtävänä on tuottaa rahapelejä järjestämällä varoja suomalaisen kulttuurin; taiteen,
liikunnan, tieteen ja nuorisotyön tarpeisiin. Vuonna 2003 Veikkauksen opetusministeriölle tulouttama
370 miljoonaa euroa jaettiin edunsaajille niin, että liikunta sai 84 miljoonaa euroa eli 22,6 %
veikkausvoittovaroista. Liikunnan määrärahoista peräti 98 % katetaan kyseisillä
veikkausvoittovaroilla.
Nuori Suomi tarjoaa yhdessä Veikkauksen kanssa Operaatio Pelisääntö -materiaalin ryhmien
käyttöön maksuttomana. Suomen- ja ruotsinkielisiin materiaaleihin kuuluu ohjaajien vinkkivihot
pelisääntökeskustelujen avuksi. Vinkkivihkoja on 6-9 -vuotiaiden, 10-13 -vuotiaiden ja 14-17 vuotiaiden ryhmille. Lisäksi on vanhemmille oma vinkkivihko sekä ryhmän sopimuspaperit että lasten
ja nuorten omat huoneentaulut. Operaatio Pelisäännöissä on mukana yli 100 000 lasta. Maksutonta
materiaalia voi tilata internetin kautta www.nuorisuomi.fi.

Pelisääntöarvonnat
Veikkaus kannustaa ryhmiä pelisääntöjen tekemiseen. Kaikkien pelisäännöt tehneiden joukkueiden
kesken arvottiin Veikkauksen urheilujuomapulloja.
Arpaonni suosi ringettejoukkueista Espoon Kiekkoseuran E-92 –joukkuetta. Onnea!

