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POHJOLA KOROTTAA VAKUUTUSMAKSUJA TUNTUVASTI;
RINGETTELIITTO EI KOROTA OMAA LISENSSIOSUUTTAAN
Suomen Ringetteliiton hallitus on päättänyt pitää tulevan kauden lisensseissä oman osuutensa
ennallaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Sen sijaan Pohjola korottaa omaa osuuttaan dramaattisesti.
Pohjolan edustajan mukaan kaikkien lajiliittojen lisenssivakuutusmaksut nousevat tuntuvasti.
Korotukset ovat 45 –120 % suuruisia lajiliitosta riippuen. Pohjolan markkinointipäällikön Ari Kosken
mukaan korotus johtuu vakuutusyhtiön vakuutetuille maksamien korvausten lisääntymisestä.
Pohjolan vakuutetuille maksamat korvaukset ovat ylittäneet Pohjolalle tuloutettujen maksujen
osuuden. Tämä kehitys taas johtuu loukkaantumisten selvästä lisääntymisestä.
Ringetteliitto etsi mahdollista halvempaa vaihtoehtoa muista vakuutusyhtiöistä, mutta korvaava
parempaa tarjousta ei löytynyt. Ringetteliiton korotukset vakuutusmaksuihin ovat keskimäärin 48%.
Vakuutusta ei pakko ottaa Pohjolasta
Ringetteliiton sääntöjen mukaan jokaisella virallisiin otteluihin osallistuvalla henkilöllä on oltava sekä
pelilisenssi että urheilutapahtumissa loukkaantumiset korvaava vakuutus. Vakuutusta ei ole ollut
pakko ottaa Pohjolasta. Tämä käytäntö jatkuu myös tulevaisuudessa. Jos henkilöllä on liitolle esittää
todistus muualta otetusta vastaavasta vakuutuksesta on henkilön mahdollista saada ns.
vakuutukseton lisenssi.
Tarkemmat tiedot lisensseistä ja niiden maksuista lähetetään seurojen yhdyshenkilöille kesäkuussa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VG-62 UUDISTI SINETTIARVON
VG-62 Naantalista on ringeten ensimmäinen sinettiseura Ringetteliiton sinettiseurauudistuksen
jälkeen! Onnea uudelle ”vanhalle” sinettiseuralle sinettiarvon uudistamisesta ja ennen kaikkea siitä,
että olette rohkeasti ja julkisesti luvanneet pitää huolta seuranne toiminnassa mukana olevista
lapsista ja nuorista heidän vanhempiaan unohtamatta tiettyjen laatulupausten mukaisesti!
Sinetin varsinainen luovutustilaisuus on alkusyksyllä 2003 Naantalissa ja ringeten kanssa saman
aikaisesti sinetti myönnetään myös VG-62 jääkiekkopuolelle.
Mikä sinettiseura?
Ringeten Sinettiseuratoiminta on Suomen Ringetteliiton ja Nuori Suomi ry:n yhteinen hanke, jonka
tavoitteena on lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan laadun kehittäminen ja valvonta.
Sinettiseuroja on yhteensä jo reilut 200 yli kolmessakymmenessä lajissa. Sinetti on valtakunnallinen
tunnustus lapset ja nuoret huomioivasta seuratoiminnasta. Sinettiseurakriteerit laaditaan Nuoren
Suomen perusvaatimusten pohjalta lajiliitoissa.
Sinetti kertoo oman alueesi päättäjille, yrityksille ja seuran toiminta-alueella asuville ihmisille
seuranne laadukkaasta toiminnasta. Kokemukset osoittavat, että sinetistä on etua sekä seuran
imagolle paikallisesti että yhteistyölle paikkakuntanne yhteistyökumppaneiden suhteen. Kukapa ei
olisi kiinnostunut laadusta ja osaavasta toiminnasta?
Sinettiseuraksi pääseminen oikeuttaa Sinettietuihin Nuoresta Suomesta ja Ringetteliitosta. Jatkuvasti
kehittyvistä palveluista saat tietoa molempien järjestöjen internetsivuilta. Laatuseuroille järjestetään
omia koulutustapahtumia, ne saavat Sinettihintaisia palveluja lajiliitoltaan ja niille annetaan
markkinointi- ja tiedotusapua. Lisäksi Sinettiseuroilla on oma yhteyshenkilö liiton toimistossa.
Sinettiseuroista kutsutaan jäseniä liiton kehittämistyöryhmiin, jolloin seurat pääsevät mukaan lajin
lasten ja nuorten toiminnan kehittämistyöhön.
Sinettiseuratoiminta on arvostettu tunnustus ja osoitus seuran halusta ottaa lapset ja nuoret
vanhempineen huomioon toiminnassaan.

Sinettiseurat eivät ole virheettömiä!
Sinettiseuratoiminta perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Yhteistyössä liiton, alueiden ja
seurojen kesken ylläpidämme ringeten lasten ja nuorten laadukasta toimintaa sekä kehitämme sitä
yhdessä ja yhtenäisenä ajan vaatimusten mukaisesti.
Seura on tervetullut Sinettiseurojen joukkoon kun se pystyy hyvällä omallatunnolla seurajohtoa
myöten sitoutumaan yhdessä sovittuihin lupauksiin. Sinettiseurat eivät ole virheettömiä - ne vain
aidosti pyrkivät toiminnassaan toteuttamaan ringetessä yhteisesti sovittuja periaatteita.
Lähtekää mukaan kehittämään ringettetoimintaa hakemalla Sinettiseuraksi!
Lisätietoja:
Suomen Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650, satu.himberg@ringette.slu.fi, www.ringette.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAIKALLISTUKI 2003
Tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan
Urheiluseurat voivat hakea lasten ja nuorten toimintaansa seuratoiminnan paikallistukea. Vuonna
2003 urheilu- seuratoiminnan tukea jaetaan alle 13-vuotiaiden ja 13-19 -vuotiaiden toimintaan 400
000 euroa. Tukea voi saada hankkeeseen, joka toteutuu 1.9.2003-31.8.2004. Hakuaika päättyy
15.10.2003.
Tukea alle 13-vuotiaiden seuratoimintaan
Alle 13-vuotiaiden seuratoiminnan tuen tarkoituksena on kannustaa seuroja kehittämään olemassa
olevan toiminnan sisältöä, parantaa laatua entisestään ja kannustaa perustamaan uusia
harjoitusryhmiä. Tukirahalla on tarkoitus myös vahvistaa urheiluseuratoiminnan sopimuskulttuuria ja
lisätä laatumerkin ansainneiden Sinettiseurojen määrää.
Tukea 13-19 -vuotiaiden seuratoimintaan
13-19 -vuotiaiden tukirahan tavoitteena on innostaa nuoria jatkamaan harrastusta nuoruusiässä sekä
saada mukaan uusia harrastajia toimintaan, jossa ei ole kilpaurheilullisia menestystavoitteita.
Toiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa yksi tai kaksi kertaa viikossa ja vain liikkumisen
tai huvin vuoksi.
Miten haetaan?
Hakulomakkeet saat tulostettua Nuoren Suomen sivuilta tai tilaamalla ne Nuoresta Suomesta.
Hakemukset tulee jättää postiin 15.10.2003 (postileiman mukaan) mennessä. Täytä hakulomake
huolellisesti ja muista lisätä vaaditut liitteet mukaan. Tuen saajat julkistetaan joulukuussa. Kaikille
paikallistuen hakijoille lähetetään päätös tuesta henkilökohtaisesti. Lisätietoja: Nuori Suomi ry,
seuratoiminta (09) 3481 2000.
Kaikista paikallistukeen 2003 liittyvästä voit lukea lisää osoitteesta www.nuorisuomi.fi/paikallistuki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEURAN YHDYSHENKILÖ 2003-04
Seuraposti lähetetään jokaiselle Ringetteliiton jäsenseuralle ja –yhdistykselle (huom!
erotuomarikerhot!)
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/yhdistyksestä tarvitsemme YHDEN yhdyshenkilön, jolla on TOIMIVA
sähköpostiosoite!
HUOM!
Jotta tieto tulevalla kaudella kulkisi entistä paremmin ja tehokkaammin Ringetteliiton toimiston ja
seurojen välillä, tarvitsemme seuran yhdyshenkilön yhteystiedot kaudella 2003-04 mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 30.6 mennessä, jotta saamme päivitettyä postituslistamme ajan tasalle.
Lähettäkää:
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, YKSI puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi
KIITOS!
Ps. Uudet, kauden 2003-04 yhdyshenkilöt ovat jo ilmoittaneet
KaPa –51 Kangasniemi/Tiina Pauninsalo, Loimi-Kiekko Loimaa/Pirjo Pomell, RNK Raisio/Pirjo
Moilanen, Rauman Lukko/Maija Piispa, FoPS Juniorit/Seppo Kolunen, VG-62 Naantali/Miia Nurmi,
EKS Espoo/Jouko Pohjaniemi, Haminan Kiekkoympyrät –80/Milla Lappalainen, BLD Ringette
Valkeakoski/Sanna Mäntylä ja Tikkakosken Tikka/Jukka Sulkunen.
KIITOS RIPEASTÄ TOIMINNASTA!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAAJOUKKUEEN UUSI PÄÄVALMENTAJA
Pasi Kataja (34 v.) on valittu Suomen ringettemaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Raisiolainen
Kataja on toiminut useana vuotena naisten SM-sarjajoukkueiden vastuuvalmentajana (RNK Raisio ja
Turun Ringette) sekä toiminut mm. ringeten nuorten maajoukkueen vastuuvalmentajana.
Maajoukkueen muu johtoryhmä valitaan myöhemmin. Suomen Ringetteliiton ja Pasi Katajan välinen
sopimus astuu voimaan 1.9.2003.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOIMISTO KIINNI OSAN KESÄSTÄ
Ringetteliiton toimisto on suljettuna kesälomien ja Ringetteliiton kesäleirin vuoksi viikot 26-28 ja 30.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2003-2004
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon. Turnausten
ajankohdat ohessa.
Ringetteliiton hallitus päätti kokouksessaan, että E- ja D-ikäluokkien valtakunnallisia Nuori Suomi –
turnauksia ei toistaiseksi järjestetä. Turnausten tarpeellisuus, toteuttamistapa- ja muoto ovat asioita,
joita pohditaan vakavasti ja syvällisesti jatkossa. Päätös ”siirtää turnaukset toistaiseksi hyllylle” liittyy
kiinteästi Ringetteliiton käynnissä olevaan strategiatyöhön ja kilpailujärjestelmän kehittämiseen ja
uudistamiseen: jos ja kun E- ja D-ikäluokkien valtakunnallisia tapahtumia tulevaisuudessa
järjestetään, pitää niiden olla linjassa sekä Ringetteliiton strategian että muutospaineiden kohteena
olevan ringeten kilpailujärjestelmän kanssa.
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

SM-avausturnaus

19. – 21.9.2003 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 Järjestäjä avoin

Aluejoukkueturnaus

3. – 4.1.2004 Järjestäjänä Itä/Pohjois-Suomen alueet

F-jun. NS-turnaus

4.4.2004 Pelissä Elämä -tapahtumassa

B-jun. SM-turnaus

5. – 7.3.2004 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

12. – 14.3.2004 Järjestäjä avoin

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

RINGETTELIITON ALAINEN SARJATOIMINTA KAUDELLA 2003 – 04
Kauden 2003-04 liiton alaisiin sarjajärjestelmiin tulee muutoksia. Maaliskuun kokouksessaan, hallitus
päätti uudesta järjestelmästä ja tästä ohessa vielä kerran järjestelmän runkokuvaus. Tarkemmat
päivämäärillä ja sarjamaksujen hinnoilla varustetut ilmoittautumiset ja sarjaohjelmat ovat lähteneet
SM-sarjan osalta toukokuun alussa ja aluesarjojen osalta tiedot ilmestyvät elokuussa. Myöskin
pelaajansiirtojen säännöstöihin tulee joitain muutoksia joista informoidaan kesäkuussa.
Kysymyksiin ja tiedusteluihin asiasta vastaavat SM-sarjan osalta Matti Virtanen 09-5490 3620,
matti.virtanen@ringette.slu.fi ja aluesarjojen osalta alueiden sarjapäälliköt.
Vaihe 1
- SM – runkosarja. Pelataan 13 joukkueen yksinkertainen sarja , 1 kierros eli 12
ottelukierrosta. Sijoille 1-9 sijoittuneet SM-jatkosarjaan ja sijoille 10-13 sijoittuneet SMkarsintasarjaan
- B/N Aluesarjat. Neljässä eri sarjassa (Etelä-Suomi, Häme-Pohjanmaa, Lounais-Suomi
ja Itä/Pohjois-Suomi), pelataan alueelliset alkukierrokset, joiden jälkeen kiintiöiden
mukaan sarjoista halukkaat joukkueet Pohjolaturnaukseen. Sarjaan ilmoittautumisen
ohessa joukkue ilmaisee kiinnostuksensa lähteä Pohjolaturnaukseen jos joukkueen
sijoitus sarjassa sen sallii. Alueet määräävät itsenäisesti kunkin kauden sarjamuodon.
Vaihe 2
- Pohjolaturnaus. Turnaukseen osallistuu min. viisi (4 + järjestäjä) joukkuetta
aluesarjoista , määräytyen kiintiöiden mukaisesti. Turnauksessa sijoille 1-4 sijoittuneet
Pohjolasarjaan. Jos turnaukseen on tulossa vain neljä joukkuetta, turnausta ei järjestetä.
- Aluesarjojen joukkuemäärien mukaiset kiintiöt turnaukseen :
Jos sarjassa on 6 joukkuetta tai vähemmän, Pohjolaturnaukseen on 1 paikka,
jos sarjassa on 7 – 9 joukkuetta, Pohjolaturnaukseen on 2 paikkaa,
jos sarjassa on 10 – 12 joukkuetta, Pohjolaturnaukseen on 3 paikkaa,
jos sarjassa on 13 joukkuetta tai enemmän, Pohjolaturnaukseen on 4 paikkaa.
- Turnaus laitetaan hakuun, kuten liiton alaiset turnaukset. Järjestävälle seuralle
annetaan oikeus osallistua turnaukseen ohi kiintiöiden.
Vaihe 3
- SM-jatkosarja. 9 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 16 ottelukierrosta.
Runkosarjan pisteet eivät jää voimaan. Sijoille 1-4 sijoittuneet välieriin
- SM-karsintasarja. (13.12 alkaen) 8 joukkueen kaksinkertainen sarja, 2 kierrosta eli 14
ottelukierrosta. Sarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet saavat paikan seuraavan kauden SMsarjaan
- B/N Aluesarjojen jatkosarjat, alueet määräävät itsenäisesti jatkosarjojen sarjamuodot
ja mahdolliset aluemestaruudet

Vaihe 4
- SM Välierät ja Finaalit. Välierät pelataan paras viidestä systeemillä. Pronssiottelu
pelataan yhtenä otteluna finaalitapahtumassa. Finaalit pelataan kahden ottelun
systeemillä. Ensimmäisen osaottelun saa kotikentälleen joukkue joka on voittanut SMjatkosarjan. Toinen osaottelu pelataan finaalitapahtumassa.
Osallistumisoikeuksista
Samasta seurasta voi osallistua toinen SM-tasolle pyrkivä joukkue aluesarjaan (esim. b-jun. joukkue)
, vaikka seuralla olisi jo edustusjoukkue SM-sarjassa. Saman seuran joukkueet eivät kuitenkaan
sääntöjen mukaan voi pelata samassa sarjassa kauden aikana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KANADALAINEN JOUKKUE ETSII TURNAUSTA JA ISÄNTÄPERHEITÄ
Jos seurasi tai joku seuran joukkueista kiinnostuu alla olevasta viestistä, ottakaa suoraa yhteys Sue
Hawkinsiin (yht. tiedot alla.)
”I am representing the Junior AA Ringette team in Ajax, Ontario, Canada. The girls on our team are
14 - 16 years of age and are interested in coming to play in a tournament in Finland sometime in the
2003/2004 season. Could you please send me some information on your tournaments for the
2003/2004 season as well as the cost and billeting information. We need this information as soon as
possible as we will need to do extensive fund-raising to attend.”
Sue Hawkins, Phone: 905-721-3089, Fax: 905-721-3008, Email: Sue.Hawkins@durhamc.on.ca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON UUSIA TYÖRYHMIÄ
Huippu-urheilun kehittämistyöryhmä
Maa- ja aluejoukkueiden toimintaa on ollut suomessa kohta 15 vuoden ajan. Toiminta on ollut koko
tämän ajan lähinnä projektiluontoista, on mietitty ja tähdätty aina siihen seuraavaan suureen
tapahtumaan. Tapahtuman jälkeen on aktiivinen toiminta lopetettu ja seuraava projekti on aloitettu
puolen vuoden tai vuoden päästä taas alusta, usein myös uusin ihmisin. Tämä toiminta on tuonut
monta tunnerikasta hetkeä, hienoja tapahtumia ja jonkin verran julkisuutta. Samalla toiminta on vienyt
ison osan sen hetkisistä liiton toiminnan resursseista, mikä on ollut pois koulutuksesta,
junioritoiminnasta, alueyhteistyön kehittämisestä, jne.
Nyt perustetun työryhmän tarkoituksena on miettiä, mitä huippu-urheilu on ringetessä. Mihin
suuntaan toimintaa pitää kehittää ja mitä seuraavalta 10 vuodelta halutaan resurssit ja liiton
kokonaistoiminta huomioiden? Mitkä vuosittaiset toiminnot ja tapahtumat kuuluvat toiminnan piiriin ja
kuinka laajaa toimintaa pyöritetään ja millaisella budjetilla ? Tarkoituksena ei ole romuttaa tai lopettaa
alue- ja maajoukkuetoimintoja, vaan tarkastella mitä nämä toiminnot pitävät sisällään vuosittain
kansallisella tasolla ja miten ne suhtautuvat kansainväliseen toimintaan.
Ryhmään kuuluvat Pasi Kataja, Petri Sundell, Katja Kortesoja, Kristiina Heinonen, Kim Forsblom ja
Matti Virtanen. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran helatorstaina 28.5.
Kilpailujärjestelmän kehittämistyöryhmä
Kilpailujärjestelmän kehittämistyöryhmän tavoitteena on mm. yhtenäistää liiton ja sen eri alueiden
kilpailujärjestelmää. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 23.5. kokoonpanolla Matti Virtanen,
Eva Valtanen ja Satu Himberg. Ryhmä pohtii linjat kehitystyölle sekä laatii toiminta- ja
toteuttamisaikataulun. Jatkossa mietitään mahdollisia uusia jäseniä työryhmään tarpeen mukaan
(alueiden/seurojen edustajia).

