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OIKEIN MUKAVAA KESÄÄ KAIKILLE!
Suomen Ringetteliitto ry

LISENSSIT KAUDELLA 2006 – 2007
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 oli maanantaina 22.5.2006 SLU -talolla Helsingissä. Muut
koulutukset pyritään järjestämään lisenssikauden 2006 – 2007 loppuun mennessä.
Lisätietoja: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi tai Mari Ahvensalmi,
mari.ahvensalmi@ringette.slu.fi.

SUOMEN RINGETTELIITON LISENSSIT KAUDELLE 2006-2007
(1.8.2006 - 31.8.2007)
1.8.2006 alkaen Ringetteliiton lisenssin voi hankkia joko vanhaan tapaan verkkopalvelun
kautta tai nippulisenssinä Sporttirekisterin käyttöönottaneissa seuroissa.
Ennen lisenssin hankkimista kannattaa siis ottaa selvää, onko seurassa henkilö, joka
hoitaa kaikkien seurassa olevien toimijoiden lisenssiasiat kootusti. Jos seurassa ei ole
tällaista henkilöä, voi lisenssin hankkia entiseen tapaan verkkopalvelusta www.ringette.fi.
Huom! Sporttirekisterin käyttö on tarkoitettu vain seurojen Sporttirekisterivastaaville, jotka
ovat saaneet liitolta seurakäyttäjätunnukset. Palvelu nopeuttaa ja selkiyttää lisenssien
maksua ja seurantaa huomattavasti!
Jokaisella liiton tai alueen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä
olevaan kilpailuun oikeuttava pelaajalisenssi ja vakuutusturva. Lisenssin lunastanut
pelaaja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä sekä kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä.
Jokaiselle lisenssinhaltijalle lähetetään lisenssikortti kotiin.
Pelaaja voi liiton luvalla huolehtia itse vakuutusturvastaan, jonka tulee olla vähintään
lisenssivakuutuksen tasoinen. Tällöin liittoon tulee toimittaa oman vakuutusyhtiön antama
vakuutustodistus ennen kuin lisenssi tulee voimaan.
Pelaajan tai joukkueen edustajan on pyydettäessä esitettävä erotuomarille lisenssi tai
selvitys sen olemassaolosta. Erotuomarin on ilmoitettava ottelupöytäkirjan raportissa
kilpailun järjestäjälle, mikäli pelaajan lisenssitiedoissa on epäselvyyttä.
NÄIN SAAT LISENSSIN VERKKOPALVELUSTA
(ohje koskee niitä seuroja ja yksittäisiä henkilöitä, joilla ei ole Sporttirekisterin
käyttöön oikeuttavia käyttäjätunnuksia)
1. Lunasta lisenssi: osoitteessa www.ringette.fi löydät linkin palveluun Sporttirekisteri
välilehdeltä ja tarkemmat toimintaohjeet
2. Siirry palveluun: valitse oma lajiliittosi. Klikkaa "tuoteseloste" ja tutustu siihen. Sen
lukemista varten tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat Reader ohjelman, jonka voi ladata
osoitteesta www.adobe.fi
3. Rekisteröinti: klikkaa "Osta lisenssi" ja toimi ohjeiden mukaan. Täytä kaikki kentät:
henkilötietosi, täydellinen henkilötunnus (tarvitaan vakuutuksen rekisteröintiä varten) sekä
osoitetietosi.
4. Vaihtoehdot: klikkaa "Hae lisenssit". Ohjelma näyttää lisenssivaihtoehdot, jotka sinulle
ikäsi puolesta sopivat.

5. Valitse seuratieto
6. Hyväksy vakuutusehdot ja tulosta lasku. Valitse seuratieto ja hyväksy tuoteselosteen
vakuutusehdot. Tämän jälkeen voit valita tulostettavan laskun ja maksaa lisenssin
haluamallasi tavalla. MUISTA KÄYTTÄÄ VIITETTÄ!!
Järjestelmä on automaattinen ja ilman viitettä maksetut maksut eivät kohdistu
minnekään. Jos huomaat maksaneesi laskun vahingossa ilman viitettä, ota
mahdollisimman pian yhteyttä Ringetteliittoon. Tällöin maksu löytyy vielä melko helposti
muiden joukosta ja maksun sekä lisenssin kohdistuksen voi tehdä ”käsin”. Yli kaksi
kuukautta vanhoista maksuista tarvitsemme kuitin voidaksemme kohdistaa sen lisenssiksi.
VIITESIIRTOLOMAKETTA EI SAA MONISTAA - viitemaksu kohdistuu sille henkilölle
kenen viitettä on käytetty.
LISENSSIMUUTOKSET
Jokaisesta lisenssimuutoksesta peritään 5€ käsittelykulu ja muutokset tulee tehdä
30.11.2006 mennessä. Tämän jälkeen lisenssimuutoksen saa voimaan vain ostamalla
kokonaan uuden lisenssin.
T-lisenssiä ei voi koskaan muuttaa toiseksi lisenssiksi kesken kauden. T- lisenssi sisältää
Pohjolan Tuplaturvavakuutuksen, jota ei voi irtisanoa vaan se on aina voimassa koko
kauden. Henkilön, joka haluaa kesken kauden alkaa myös pelaamaan ringetteä, tarvitsee
ostaa itselleen lisäksi pelaajalisenssi. Kaikilla paitsi RK -lisenssillä voi toimia myös
toimitsijana eli pelaamista harkitsevien kannattaa ottaa suoraan pelaajalisenssi – kahta
lisenssiä ei tarvita.
Jos on maksanut vakuutuksellisen lisenssin ja haluaa vaihtaa lisenssin
vakuutuksettomaan (samaan tai eri), Ringetteliitto ei voi palauttaa koko välisummaa. Tämä
siksi, että Pohjola luonnollisesti perii vakuutusmaksun siltä ajalta, kun vakuutus oli
voimassa. Esim. vakuutuksellisen E-lisenssin vaihdoksessa vakuutuksettomaan Blisenssiin, maksettava välisummanne ei välttämättä ole vain näiden kahden lisenssi
alkuperäishinnan erotus, koska kuluneelta ajalta menee E-lisenssin vakuutusmaksu
Pohjolaan.
Vakuutuksellinen lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu! Vakuutus tulee
voimaan maksupäivänä klo 24.
Vakuutukseton lisenssi tulee voimaan vasta kun lisenssin ottaja on saanut
lisenssikortin! Lisenssikortti lähetetään vasta kun maksu on kunnossa ja
vakuutustodistus toimitettu liittoon.
Huom! Vakuutuksettoman lisenssin lunastanut pelaaja voi osallistua toimintaan
myös ennen lisenssikortin saamista, jos seuran Sporttirekisterivastaava on
tarkistanut ja todennut lisenssin voimassaolon rekisteristä.
Osoitemuutokset tulee tehdä postiin, josta ne välittyvät SLU:n Sporttirekisteriin ja
Ringetteliittoon ja päivittyvät edelleen pelaajarekisteriin.

LISÄKSI HUOMIOITAVAA
1) Vakuutuksettoman lisenssin hinta ei ole sama kuin vakuutuksellisen lisenssin
hinta ilman vakuutusmaksua. Vakuutuksettomilla ja vakuutuksen sisältävillä lisensseillä
on omat tuoteselosteet, jotka löytyvät liiton kotisivuilta.

Väärällä summalla maksettu lisenssi - samoin kuin ilman viitettä maksettu - ei kohdistu
mihinkään!
Vakuutuksettomat lisenssit sisältävät toimisto- ja käsittelymaksun 5 €.
RK -lisenssissä ei ole toimisto- ja käsittelykuluja.
2) E-lisenssillä saa osallistua myös harrastetoimintaan, jossa ei pelata lainkaan virallisia
otteluita. Yksi henkilö ei siis tarvitse sekä E- että FUN -lisenssiä, jos hän ei osallistu
aluesarjaan tai muihin virallisiin peleihin.
3) FUN -lisenssi koskee nyt kaikkia 18 -vuotiaita ja sitä vanhempia harrastepelaajia. FUN lisenssillä voi pelata myös aluesarjaa, mutta ei voi osallistua Pohjola-turnaukseen eikä
SM-sarjaan.
4) RK -lisenssi on tarkoitettu alle 12 -vuotiaille ringettekoululaisille, jotka osallistuvat
harrastetoimintaan. Ringettekoululaiset saavat pelata harjoitusotteluita toisiaan vastaan
sekä osallistua yhteen turnaukseen esim. kauden päätösturnaukseen. Turnaukseen
osallistumisesta tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus Ringetteliittoon sähköpostilla
merja.markkanen@ringetteliitto.fi. Ringetteliitto tallentaa osallistujat ja turnaustiedot.
5) Huomatkaa uusi lisenssikategoria F-lisenssi, joka on tarkoitettu 1997 syntyneille ja sitä
nuoremmille F -junioreiden kilpailutoimintaan osallistuville.
Lisenssiohjeet ja vaihtoehdot löytyvät 3.7.2006 alkaen Ringetteliiton kotisivuilta osoitteesta
www.ringette.fi.
Sporttirekisterin käyttöohje seurakäyttäjille löytyy osoitteesta
http://slunet.slu.fi/sporttirekisteri/sporttirekisterin_kayttoohje ja 3.7.2006 alkaen myös
Ringetteliiton kotisivuilta.

TOIMISTON KESÄAJAT
Ringetteliiton toimisto on auki kesäkuussa kello 8 – 15.
Toimiston väki pitää kesälomat ja ylityövapaat kesä-heinäkuussa viikoilla 26 – 30
seuraavasti:
Mari Ahvensalmi on lomalla 20. – 28.7.2006
Sari Honkalehto on lomalla 3. – 28.7.2006
Merja Markkanen on lomalla 22.6. - 27.7.2006
Matti Virtanen on lomalla 1.7. – 30.7.2006

SEURAN YHDYSHENKILÖT 2006 - 2007
Jos seurassasi vaihtuu yhdyshenkilö ensi kaudeksi, niin ilmoita siitä meille viimeistään
20.6.2006 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 mari.ahvensalmi@ringette.slu.fi KIITOS AVUSTA!

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

SÄÄNTÖKIRJA 2006-08
Uusi sääntökirja kausille 06-08 ilmestyy kesäkuun alussa. Uudessa kirjassa on tehty
monia pieniä muutoksia tarkoituksena yhdenmukaistaa suomalaiset säännöt
kansainvälistä linjaa vastaaviksi. Nämä pienet muutokset vaikuttavat ensi kauden
pelaamiseen, joten kirja kannattaa hankkia heti ja lueskella/opiskella jo kesän aikana
uudet asiat.
Kirjaa voi tilata SLU:n myyntipalvelusta jo viikosta 23 lähtien myyntipalvelu@slu.fi (8 €/kpl
+ lähetyskulut) käyntiosoite Radiokatu 20, 00240 Helsinki.
Sääntökirjan sähköinen versio tulee löytymään osoitteesta www.ringette.fi kesän aikana.

KOULUTAPAHTUMIEN HAKU KAUDELLE 2006-2007 PÄÄTTYY 31.8.2006

- innosta koulut pelaamaan ringetteä
Vuosien 2002-2006 aikana ovat seurat järjestäneet koulutapahtumia Ringetteliiton
tukemina yli 10000 koululaiselle. Järjestäjät ovat saaneet huomata kuinka innokkaasti
lapset ovat mukana jäällä ja kuinka kiitollisia opettajat ovat valmiiksi tarjotusta
lajikoulutuksesta ja materiaalista. Se, että pääsee itse kokeilemaan ringetteä pelkän tiedon
saannin lisäksi madaltaa lasten kynnystä tulla mukaan ringetteseuraan. Koululle jäävä
mailapaketti varmistaa sen, että ringetteä pelataan koulussa jatkossakin.

Ringetteliiton koordinoimien tapahtumien järjestelyvastuu oli valituilla vetäjillä; Ringetteliitto
lahjoittaa kaikille koulutapahtumiin osallistuville lapsille ringetteaiheiset kouluvihkot sekä
jokaiselle mukaan tulevalle koululle maila- ja rengaspaketin sekä Opettajan Oppaan.
Tapahtumajärjestäjät tekevät itse suunnitelmat, missä ja milloin tapahtumia järjestetään,
ketkä toimivat jäällä ohjaajina ja mitkä koulut kutsutaan mukaan. Ringetteliitto järjestää
kaikille koulutapahtuman järjestäjille yhteisen koulutustilaisuuden. Ringetteliitto korvaa
tapahtuman järjestäjälle 100-250€ / toteutunut tapahtuma. Tapahtumia voi hakea nyt
valmiilla hakulomakkeella seuraavalle kaudelle järjestettäväksi. Kauden 2006-2007
koulutapahtumien haku päättyy 31.8.2006. Seurapostin liitteenä hakulomake.

NUORTEN HARRASTESARJA ETELÄ-SUOMEN ALUEELLE
Etelä-Suomen alue on päättänyt järjestää alueensa seuroille ensi kaudella nuorten
harrastesarjan. Sarja on tarkoitettu alustavasti C- ja B-ikäisille pelaajille. Sarjalla on omat
kevyemmät säännöt ja tarvittavien pelaajien määrä pienempi ja tarvittava peliaika
lyhyempi. Joukkueen ei myös tarvitse muodostua vain yhden seuran pelaajista.
Sarja on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat pelata ringetteä, mutta eivät halua sitoutua
harjoitteluun monta kertaa viikossa eivätkä halua niin tavoitteellista toimintaa. Silti toiminta
on nuorelle itselle yhtä arvokasta ja pelaaminen yhtä tärkeää kuin saman ikäiselle
kilpajoukkueessa pelaavalle nuorelle.
Etelä-Suomen alue toivoo, että seurat markkinoisivat seuran toiminnassa mukana oleville
nuorille, edellisillä kausilla lopettaneille nuorille sekä mahdollisille uusille nuorille
harrastesarjassa pelaamisen vaihtoehdosta.
Lisätietoja Kari Lahti, Etelä-Suomen alueen puheenjohtaja tai Merja Markkanen,
Ringetteliitto

RINGETEN MM -KISAT KANADASSA 2007
Ringeten MM –kisat ovat ensi vuonna Kanadassa. Ringetteliitto on aloittanut
valmistautumisen mestaruuden puolustamiseen mm. nimeämällä kevään aikana
maajoukkueen johtoryhmän ja tekemällä toiminta- ja taloussuunnitelman MM2007 osalta.
Maajoukkueen ensimmäinen testileiri oli 26. – 28.5.2006 Kisakalliossa.
Ringetteliitto järjestää kysynnän mukaan omakustannushintaisen fani- ja
yhteistyöyritysmatkan kisoihin. Alustavat ilmoittautumiset ja kiinnostuksen lähteä
seuraamaan kisoja Kanadaan voi laittaa sähköpostilla Sari Honkalehdolle,
sari.honkalehto@ringette.slu.fi.
Kanadan virallinen tiedote on luettavissa alla ja internetissä osoitteessa www.ringette.ca.
Ottawa selected to host 2007 World Ringette Championship
Ottawa, Ontario - May 2, 2006 - Ringette Canada announced today that
the City of Ottawa has won the bid to host the 2007 World Ringette
Championship.
The event, which will be held in November 2007, will see competition among the world's
top ringette athletes. Finland currently holds the world title after defeating Canada at the
2004 World Ringette Championship held in Stockholm, Sweden.
Ringette Canada is thrilled to be hosting the 2007 World Ringette Championship and are
looking forward to welcoming elite international ringette athletes to our country," said
Joanne Dearden, president of Ringette Canada. "We were extremely pleased with the
quality of the presentations from all four bidding communities, Kelowna, London,
North Bay and Ottawa. It was a difficult decision and, in the end, it proved to be a case of
choosing what we felt best fulfilled our requirements. We are confident that Ottawa has the
experience, capability and plan in place to deliver an outstanding event."
The 2007 event will be the eighth world championship for the sport, with the first event
being held in Gloucester in 1990. While planning is in the early stages, it is expected that
the semi-final and final game will be held at the Ottawa Civic Centre. Over 100 volunteers
will be involved in the planning and implementation of the event.
"I'm pleased Ottawa will host the 2007 World Ringette Championship," said Mayor Bob
Chiarelli. "Ottawa is a major event city. I know our city, people, and facilities will make the
tournament a success."
Ottawa is no stranger to hosting world-class sporting events, having previously hosted the
Canadian Figure Skating Championships, Grey Cup, World Synchronized Skating
Championships, Jeux de la Francophonie, Nokia Brier and Memorial Cup. Ottawa also has
a strong ringette community with over 2500 players calling the nation's capital home.
"We feel privileged to be able to host an event of this calibre and we believe that Ottawa is
ideally suited to creating a memorable experience for all participants and spectators," said
Rick Brooks, co-chair of the Ottawa bid committee. "It will be a wonderful opportunity to
showcase our country and its capital city to the athletes from other countries and we hope
to involve the embassies of the attending nations in the event."
The City of Ottawa Ringette Association is the main association hosting the event, with
support from the Eastern Region Ringette Association and its member organizations, as
well as the Association de Ringuette Gatineau, and the City of Ottawa. In addition to Rick
Brooks, Allan Bateman and Linda Lugg will co-chair the event. Collectively, the three cochairs have 40 years of ringette experience.
"Hosting the championship in Ottawa will have a very positive impact on the local ringette
community," added Mayor Bob Chiarelli. "The international calibre of athletes participating
in this event will greatly benefit our local athletes, and raise the profile of ringette in
Canada. "About Ringette Ringette is a Canadian sport that was invented in 1963 in North
Bay, Ontario by the late Sam Jacks. There are currently over 25,000 players on nearly
2,000 teams across Canada with over 1,800 officials and 5,000 coaches.

Internationally, it is played in half a dozen other countries around the world. For more
information, please refer to the Ringette Canada
Web site at www.ringette.ca
For more information, please contact:
Alayne Martell-Crocker
Media and PR - Ringette Canada/National Ringette League
T: 902-839-2532
alaynemartell@ns.sympatico.ca
Ce communiqué de presse est également disponible en français.

