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LADY –TAPAAMINEN HELSINGISSÄ 23.4.2006
Historian ensimmäinen Lady –tapaaminen pidettiin sunnuntaina 23.4.2006 Ringetteliiton tiloissa
Helsingissä. Lyhyellä varoitusajalla kokoon kutsuttuun kokoukseen osallistui kahdeksan (8) ladyä.
Edustajia oli paikalla Keravalta, Järvenpäästä, Helsingistä, Nurmijärveltä ja Espoosta. Lisäksi
kirjallisesti ajatuksia kokousta varten olivat toimittaneet Tuusulan ja Luvian ladyt. Liitosta mukana oli
kokoonkutsujan roolissa toiminnanjohtaja Sari Honkalehto ja nuorisopäällikkö Merja Markkanen.
Kaksituntisen vireän keskustelun tulokset kirjattiin pöytäkirjaksi, joka lähetetään kaikille
lady –vastaaville sähköpostilla viikolla 19. Yhdessä sovittiin myös, että liiton nettisivuille avataan oma
Lady –sivu, jolle päivitetään aina kaikki ajankohtaiset yhdessä sovitut asiat säännöistä
sarjaohjelmaan ja yhteisiin tapaamisiin. Sivu pyritään saamaan auki 1.8.2006 alkaen.
Etelä-Suomen alueen sarjaohjelman lupasi laatia AnnaKaisa Lång / Järvenpään Haukat.
Ladyt ”julistivat” myös virallisen logon suunnitteluhaasteen. Haaste on vapaa kaikille. Eli nyt kaikki
ladyt miettimään lajin yhteistä Lady –logoa! Ideat ja mahdolliset vedokset voi laittaa Sarille liittoon.
Seuraava tapaaminen syksyllä Kisakalliossa
Seuraava tapaaminen pidetään Kisakalliossa suurleirin yhteydessä 1. – 3.9.2006. Tarkemmat tiedot
tulevat toukokuun seurapostissa ja sähköpostilla suoraan lady-vastaaville.
Lisätietoja: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, 040 57 47 440.

VIELÄ MAHTUU KESÄLEIRILLE!
Tähän mennessä kesäleireille Kisakallioon on ilmoittautunut jo lähes 170 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).

PIIRRÄ RINGETTEKOULULLE MASKOTTI
Ringettekoululaisten määrä on kasvanut viimekaudesta yli 30%. Tällä kaudella ringettekoululisenssin lunastaneita
tyttöjä (ja muutama poika) oli 650. Ringetteliiton tämän vuoden yksi tärkeimmistä tehtävistä on miettiä yhdessä
seurojen edustajista koostuvan ringettekoulutyöryhmän kanssa miten seurojen ringettekoulujen toimintaa voisi
kehittää ja edelleen kasvattaa. Tavoitteena on tehdä ringettekoulumateriaalia koulun mainostamiseen ja
markkinointiin ja itse koulun toteuttamiseen. Myös koulutusta ringettekoulun toimijoille suunnitellaan.
Aluksi päätettiin lähteä liikkeelle siitä, että suunnitellaan Ringettekouluille oma maskotti. Maskottia voi sitten
hyödyntää ringettekoulun markkinoinnissa ja itse ringettekoulutunnilla.
Jos haluat osallistua ringettekoulumaskotin piirtämiskisaan, niin lähetä Ringetteliittoon piirustuksesi 15.6.
mennessä. Piirustus voi olla sähköisenä tai paperille piirrettynä. Jos ehdotuksesi valitaan ringettekoulun
maskotiksi, niin palkitsemme Sinut 50€ arvoisella lahjakortilla valitsemaasi paikkaan. Hahmon pitää olla sellainen,
että sitä on helppo käyttää myös tekstiileihin painettuna.
Lisätietoja ja ehdotukset Suomen Ringetteliitto
Merja Markkanen puh 09-5490 3650
Hämeentie 105 A
00550 HELSINKI

PELISÄÄNTÖKESKUSTELUT 2006-2007

Alueellinen pelisääntökoulutus valmentajille ja joukkueenjohtajille
Ringetteliitto järjestää syksyllä jokaisella alueella pelisääntökoulutusillan juniorijoukkueiden
toimihenkilöille. Kaikkien F-C –joukkueiden valmentajien ja joukkueenjohtajien osallistuminen
tilaisuuteen on ehto joukkueen sarjaan osallistumiselle kaudella 2006-2007. Tilaisuuksien
ajankohdista tiedotetaan seuroja ja joukkueita seuraavassa seuratiedotteessa.
Aikaisempien kausien tapaan jokaisen F-C –joukkueen on pidettävä ennen sarjan alkua vanhempien
ja lasten pelisääntökeskustelut. Tällä kaudella vanhempien pelisääntökeskustelujen pääteema on
aikuisten tunteiden käsittely peleissä. Lasten pelisääntökeskusteluissa on tarkoitus tehdä lasten
kanssa yhdessä Unicefin ”Kaverina kaikille” –harjoitus.
Pelisäännöt tulee toimittaa liittoon 15.10. mennessä.
Lisätietoja ja tukimateriaalit keskustelun pohjaksi: Merja Markkanen puh 09-5490 3650 tai
merja.markkanen@ringette.slu.fi

____________________________________________________________

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 tapauskohtaisesti maajoukkuevalmentajat ja Kisakallion opiston opettajat.

Ilmoittautumista on jatkettu perjantaihin 12.5.2006 asti.
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

SUOMEN RINGETTELIITON KEVÄTKOKOUS sunnuntaina 23.4.2006
Ringetteliiton kevätkokouksessa 23.4.2006 vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös ja esiteltiin vuoden
2005 toimintakertomus. Alueiden edustajia oli paikalla vain Kari Lahti, joka esitteli Etelä-Suomen
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Kokouksen pöytäkirja liitteineen on saatavissa liiton toimistosta.
Liiton ja alueiden toimintakertomukset ovat luettavissa liiton nettisivuilta viikosta 19 alkaen.
Lisätiedot: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, (09) 5490 3600

LISENSSIT KAUDELLE 2006 – 2007
Ohjeet kauden 2006 – 2007 lisenssien maksuista tulevat viikolla 22. Ohjeet ovat tämän jälkeen
luettavissa liiton nettisivuilla ja ne tulevat myös toukokuun seurapostin liitteenä. Lisenssiasioita hoitaa
liitossa Mari Ahvensalmi, mari.ahvensalmi@ringette.slu.fi.
Huom! Ringetteliitto on liittynyt SLUnetin Sporttirekisteriin ja kaikki liiton jäsenseurat saavat
porrastetusti käyttöönsä ns. seurakäyttäjätunnukset. Ne seurat, jotka ovat käyttäneet Sporttirekisteriä
aikaisemmin saavat tunnukset käyttöönsä ilmoittamalla asiasta liittoon Sari Honkalehdolle. Muille
seuroille annetaan käyttäjätunnukset koulutuksen jälkeen. Ensimmäinen koulutustilaisuus on
maanantaina 22.5.2006 SLU-talolla Helsingissä kello 17 – 20.00. Ilmoittautumiset 12.5.2006
mennessä Sari Honkalehdolle. Muut koulutukset pyritään järjestämään syyskuun loppuun mennessä
2006.

Lisätietoja: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi tai Mari Ahvensalmi, mari.ahvensalmi@ringette.slu.fi.

KOULUTAPAHTUMIEN HAKU KAUDELLE 2006-2007
PÄÄTTYY 31.8.2006
Koulutapahtumien hakutapaa ja järjestämisaikaa muuttuu. Tästä lähtien liiton tukemien
koulutapahtumien järjestämistä haetaan kerran vuodessa syksyllä. Tapahtumia voi hakea
seuraavalle kaudelle järjestettäväksi. Kauden 2006-2007 koulutapahtumien haku päättyy 31.8.2006.
Tarkemmat hakuohjeet kerrotaan toukokuun seurapostissa.

