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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!

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2004-2005
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon kaudelle 2004-05 ja
turnausten järjestelyvastuut laitetaan nyt hakuun seuroille. Turnausten ajankohdat :

TURNAUKSET
SM-avausturnaus

10. – 12.9.2004 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

20. – 21.11.2004 Järjestäjä avoin

Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus

29. – 30.1.2005 Järjestäjänä Lounais-Suomen alue

B-jun. SM-turnaus

11. – 13.3.2005 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

18. – 20.3.2005 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

TOIMISTO SULJETTUNA OSAN KESÄSTÄ
Ringetteliiton toimisto on suljettuna kesälomien ja Ringetteliiton kesäleirin
vuoksi viikot 27-28 ja 30 - 32.
Kesäkuussa seurojen yhdyshenkilöille lähetetään kauden 2004-05 lisenssiohjeet ja vaihtoehdot.
Heinäkuussa ei toimiteta seurapostia.

TUKEA LASTEN JA NUORTEN URHEILUSEURATOIMINTAAN
Liikunnan iloa ja monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.
Urheiluseurat voivat sytyttää lapsessa liikkumisen kipinän. Mukavat kokemukset seuratoiminnasta
kannustavat lasta ja nuorta säännölliseen liikunnan harrastamiseen. Vuonna 2004
urheiluseuratoimintaa tuetaan 400 000 eurolla.
Mitä tuetaan?
Tukirahaa voi saada seuraaviin tarkoituksiin
seura käynnistää kehityshankkeen tavoitteena Nuori Suomi Sinetti
6-12 -vuotiaiden monipuolisiin liikuntakerhoihin
13-19 -vuotiaiden nuorten harrasteurheilun kehittämiseen
muu hanke, joka edistää merkittävästi paikkakunnan lasten ja nuorten liikuntaa
Tukirahaa myönnetään 1.9.2004-31.8.2005 toteutuvalle toiminnalle. Tukisummat vaihtelivat vuonna
2003 500-5000 euron välillä.
Miten haetaan ?
Hakemus täytetään netissä olevalle lomakkeelle. Hakulomakkeita on neljä erilaista, joista valitaan
omaan hankkeeseen sopiva lomake (sinettiseurat/ monipuoliset liikuntakerhot 6-12 v./ nuorten
harrasteurheilu 13-19 v. tai muu hanke). Hakemus tulee lähettää netin kautta viimeistään 15.10.2004.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta netissä, tilaa lomake Nuoresta Suomesta p. 093481 2000 tai merja.markkanen@nuorisuomi.fi.
Milloin ja miten tuet julkistetaan ?
Tuen saajat julkistetaan joulukuussa 2004 maakunnallisissa tilaisuuksissa. Kaikille paikallistuen
hakijoille postitetaan tukipäätös henkilökohtaisesti. Tuen saajat kerrotaan julkistamistilaisuuksien
jälkeen Nuoren Suomen nettisivuilla. Tuen saajien kanssa allekirjoitetaan sopimus valtionavustuksen
käytöstä.
Lue lisää osoitteesta www.nuorisuomi.fi

