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RINGETTELIITON TOIMISTOSSA HENKILÖVAIHDOKSIA
Sari Honkalehto Ringetteliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi
Ringetteliiton hallitus valitsi 17.4.2005 pitämässään kokouksessa yksimielisesti liiton
uudeksi toiminnanjohtajaksi Sari Honkalehdon Hyvinkäältä. Sari on 40 -vuotias
terveystieteen maisteri ja tehnyt useita liikuntaan ja urheiluun sekä terveyteen liittyviä
projekteja. Hän on toiminut viimeksi oman yrityksensä Honkasportin vetäjänä ja on
urheilun moniharrastaja. Hänen virallinen työsuhteen aloituspäivä on 1.8.2005, mutta
perehtyminen uuteen tehtävään alkaa jo ennen sitä.
Merja Markkanen uusi nuorisopäällikkö
Merja Markkanen (40) on toinen Ringetteliittoon valittu uusi työntekijä. Nuoresta Suomesta
seura- ja lajiliittopalveluiden assistentin tehtävistä Ringetteliittoon siirtyvä Markkanen on
monille ringetteihmisille tuttu sekä pelaajana että valmentajana. Ringetteliiton toimisto on
myös Markkaselle tuttu työympäristö: "Markka" työskenteli toimistosihteerinä 1994-98
ennen siirtymistään ATK-konsultin tehtäviin. Merja Markkanen aloitti toimistolla toukokuun
puoli välissä nuorisopäällikkönä ja hänen koko työnkuvansa tarkentuu kevään aikana.
Markan tavoittaa puhelimitse 09-5490 3650 tai sähköpostitse
merja.markkanen@ringette.slu.fi
Ringetteliiton toiminnanjohtajana vajaat viisi vuotta työskennellyt Marja Miettinen siirtyi
uusiin tehtäviin Kuntoliikuntaliittoon 18.4. Nuoriso- ja viestintäpäällikkö Satu Himberg etsi
uusia haasteita kuuden Ringetteliitossa vietetyn vuoden jälkeen ja siirtyi Suomen
Liikunnan ja Urheilun (SLU) palvelukseen 25.4.alkaen.

TOIMISTON KESÄAJAT
Ringetteliiton toimisto on suljettuna kesälomien ja Ringetteliiton kesäleirin
vuoksi viikot 27- 30.
Kesäkuussa seurojen yhdyshenkilöille lähetetään kauden 2005-06 lisenssiohjeet ja
vaihtoehdot. Heinäkuussa ei toimiteta seurapostia.

KEVÄTKOKOUS 17.4.
Ringetteliiton kevätkokous pidettiin 17.4. Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin liiton
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004. Kokouspöytäkirja liitteineen on postitettu
seuroille.

SEURAN YHDYSHENKILÖT 2005-06
Jos seurassasi vaihtuu yhdyshenkilö ensi kaudeksi, niin ilmoita siitä meille viimeistään
20.6.2005 mennessä. 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.
Tarvittavat tiedot yhteyshenkilöstä ovat
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen merja.markkanen@ringette.slu.fi KIITOS AVUSTA!

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon kaudelle
2005-06 ja turnausten järjestelyvastuut laitetaan nyt hakuun seuroille. Turnausten
ajankohdat:
Haettavat tapahtumat:
SM-avausturnaus

16. – 18.9.2005 Järjestäjä avoin

Pohjolaturnaus

3. – 4.12.2005 Järjestäjä avoin

Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus

28. – 29.1.2006
Etelä-Suomen alue ja Helsinki Ringette

B-jun. SM-turnaus

10. – 12.3.2006 Järjestäjä avoin

C-jun. SM-turnaus

17. – 19.3.2006 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

KESÄLEIREILLE VOI VIELÄ ILMOITTAUTUA
Kisakallion Urheiluopistolla järjestetään tänä kesänä kolme eri ringetteleiriä. Ringeten
kesäleirit pidetään 24. - 28.7. ja 31.7.-4.8. ja lajileiri 4.-7.8.2005. Leirihintaan sisältyy
majoitus Urheiluopiston tiloissa, aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala, jääharjoitukset,
oheisohjelma. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ringetteliitto, Merja Markkanen, 09-5490
3650, merja.markkanen@ringette.slu.fi

Ringeten kesäleirit (24.-28.7.2005 ja 31.7.-4.8.2005)
Ringeten ympärille rakennettu lasten ja nuorten kesäleiri, jolla opitaan ringeten lajitaitojen
lisäksi sosiaalisia taitoja. Leirillä on osaavien ohjaajien ja valmentajien ohjauksessa
tapahtuvan jääharjoittelun lisäksi tarjolla monipuolista oheisohjelmaa eri lajikokeiluineen,
teemapäiviä, elämyksiä, illanviettoa… Leirit on tarkoitettu -97 ja aikaisemmin syntyneille
lapsille ja nuorille. Leirin hinta 280€ / hlö (sisaralennus 50€) HUOM!!! 31.7 – 4.8
pidettävä leiri on jo täynnä!
Lajileiri yli 14 –vuotiaille (4.-7.8.2005)
Henkilökohtaisten ringettetaitojen oppiminen ja kehittäminen, laadukkaan valmennuksen
tarjoaminen leiriläisille sekä yhteistyötaitojen lisääminen on ringeten lajileirin tavoite.
Leiriläisten henkilökohtaista lajitekniikkaa ja -taktiikkaa opitaan kaksi kertaa päivässä
jäällä, minkä lisäksi ohjelmaan kuuluu monipuolista tukiharjoittelua. Leirin hinta 240€ / hlö
(sisaralennus 50€)
Maalivahtileiri yli 12 -vuotiaille (4.-7.8.2005)
Maalivahtileiri yli 12 -vuotiaille maalivahdeille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa
henkilökohtaista osaamistaan. Maalivahtileirillä jääharjoittelun pääteemana on
perustorjuntatekniikat ja liikkuminen. Osa oheisharjoittelusta ja hauska leiriohjelma
toteutetaan yhdessä lajileirille osallistuvien leiriläisten kanssa. Leirin hinta 240€ / hlö
(sisaralennus 50€).

HAE SEURALLESI TUKEA LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAAN
Ringetteseuroilla on mahdollisuus hakea Nuorelta Suomelta seuratoiminnan paikallistukea
lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan. Tukea on jaossa tänä vuonna 400 000 euroa.
Tukea voi hakea 1.9.2005 - 31.8.006 väliselle ajalle.

Tukirahaa voi saada seuraaviin tarkoituksiin
1. seura käynnistää kehityshankkeen tavoitteena päästä Sinettiseuraksi
2. 6-12 -vuotiaiden monipuolisen liikkumisen edistämiseen
esim. sisällyttämällä joukkueen harjoitusohjelmaan myös jotain muuta
liikkumista kuin Ringetteä (salibandyä, uintia, pesäpalloa, jalkapalloa, voimistelua
jne.)
esim. perustamalla seuraan monipuolinen liikuntakerho
esim. perustamalla luistelukoulu, jossa on myös muuta liikuntaa kuin luistelua
3. 13-19 -vuotiaiden nuorten harrasteurheilun kehittämiseen
* esim. perustamalla seuraan harrastejoukkue nuorille
4. muuhun hankkeeseen, joka edistää merkittävästi paikkakunnan lasten ja nuorten
liikuntaa

Miten tukea haetaan?
Tarkemmat ohjeet ja kriteerit löytyvät Nuoren Suomen nettisivuilta
www.nuorisuomi.fi/paikallistuki Hakemus täytetään netissä olevalle lomakkeelle. Hakemus
tulee lähettää netin kautta viimeistään 15.10.2005. Voit halutessasi pyytää liitolta (Merja
Markkaselta) apua siihen mihin tukea kannattaa hakea.

