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 VARAINHANKINTAA:
HUIPPUEDULLISET TUKKUHINNAT
RINGETTESEUROILLE!
 SEURAN YHDYSHENKILÖ 2003-04
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KAUDELLA 2003-2004
 TUKEA LASTEN JA NUORTEN
URHEILUSEURATOIMINTAAN

VARAINHANKINTAA:
HUIPPUEDULLISET TUKKUHINNAT RINGETTE SEUROILLE!
Serlan ykköstuotteet Lambit nyt vuoden loppuun erikoistarjoushinnoin, joka takaa onnistuneen
varainkeruun. Valkoinen, 3-kertainen Lambi-wc säkki 30 rullaa 10.30, Lambi keittiöpyyhe 5,60 12
rullan säkki. Suositushinnat 15 ja 11 €. Hinnat sis.ALV.22% sekä rahdin, kun tilaus väh.5 lavaa.
Lisätietoja varainhankinnasta wc-ja talouspaperimyynnillä www.kansallistukku.fi tai voitte soittaa
Ari Heikkilä 0400-522616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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!
Jotta tieto tulevalla kaudella kulkisi entistä paremmin ja tehokkaammin Ringetteliiton toimiston ja
seurojen välillä, tarvitsemme vielä puuttuvien seurojen yhdyshenkilöt mahd. pian!!
Lähettäkää:
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, YKSI puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi
KIITOS!
Yhdyshenkilön ovat ilmoittaneet:
ITÄ-SUOMI
KaPa-51, Kangasniemi/Tiina Pauninsalo
Suonenjoen Kiekkokarhut/Heli Kanninen
Kuopion Hockey Team/Petri Julkunen
Pieksämäen Pallo-Sepot/Riitta-Liisa Hämäläinen
LOUNAIS-SUOMI
Loimi-Kiekko/Ringette/Pirjo Pomell
RNK Raisio/Pirjo Moilanen
Rauman Lukko/Maija Piispa
Forssan Palloseuran Juniorit ry/Seppo Kolunen
VG-62 Naantali/Miia Nurmi
Uudenkaupungin Jää-Kotkat Ry/Kirsi Soisalo
ETELÄ-SUOMI
Haminan Kiekkoympyrät –80/Milla Lappalainen
EKS Espoo/Jouko Pohjaniemi
Helsinki Ringette/Sari Andersson
Hyvinkää Ringette ry./Mikko Moilanen
Shakers Ringette Kerava/Jyrki Virtanen
Nurmijärvi Seven Ringettes Ass./Melender Sirpa
Ringette Walapais ry/Ulvinen Tapio
HÄME-POHJANMAA
BLD Ringette Valkeakoski/Sanna Mäntylä
Tikkakosken Tikka/Jukka Sulkunen,
NoU Ringette/Markku Ahvenjärvi

Ylöjärven Ilves/Tommi Antila, junioripäällikkö
EROTUOMARIKERHOT
Forssan Erotuomarikerho ry/Jouko Majuri
Etelä-Suomen ringette-erotuomarit/Päivi Reiman
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERAATIO PELISÄÄNNÖT RINGETESSÄ KAUDELLA 2003-2004
MIKSI PELISÄÄNNÖT ON TEHTÄVÄ?







tasavertaisempaan ja leikinomaisempaa toimintaan pyrkiminen
avoimuus ja reilu peli: kaikki tietävät yhteiset säännöt ja myös sitoutuvat yhdessä sovittuihin
asioihin. Opitaan vastuuntuntoa ja sitoutumista.
ajatusten herättäminen (lähinnä vanhemmat ja valmentajat/ohjaajat): mikä liikkumisessa on
tärkeää? Esimerkin voima? Mitä muuta liikunnan harrastamiseen liittyy kuin hyvä kunto ja hiki?
Mitä odotamme lapsiltamme? Mitä vaadimme lapsiltamme vai vaadimmeko mitään? Kohtaavatko
vanhempien, lasten ja ohjaajien tavoitteet ja odotukset lapsen harrastamisessa?
sopimuskulttuurin oppiminen ja siihen tottuminen
Ringetteliitto haluaa ohjata joukkueita ja seuroja lapsilähtöisen liikkumisen suuntaan

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT





joukkueen on tehtävä Nuoren Suomen pelisäännöt voidakseen osallistua aluesarjoihin tai/ja
Suomen Ringetteliiton alaisiin turnauksiin ja sarjoihin
Pelisääntömateriaalia voi tilata Nuoren Suomen toimistosta (09-3481 2000,
merja.markkanen@ns.slu.fi tai osoitteesta www.nuorisuomi.fi). Materiaali on maksutonta;
toimituskulut maksaa tilaaja.
Pelisääntökeskustelujen vetämiseen on myös saatavana materiaalia Nuoren Suomen toimistosta
(kts. tiedot yllä).
SLU:n aluetoimistot (ESLU, HLU, LIIKU, PLU jne. ) tarjoavat koulutusta pelisääntökeskustelujen
vetämiseksi.

Ketkä tekevät Pelisäännöt?





D-juniorijoukkueet ja sitä nuoremmat kirjaavat kaksi sopimusta: joukkueenjohto, ohjaajat,
valmentajat ja huoltajat sekä lapset sopivat yhdessä omat säännöt joukkueelle, lisäksi ed.
mainituissa ikäluokissa joukkueenjohto, ohjaajat, valmentajat ja huoltajat sekä lasten vanhemmat
sopivat omat pelisäännöt toiminnalleen
C-juniorijoukkueet: joukkueenjohto, ohjaajat, valmentajat ja huoltajat sekä pelaajat sopivat
yhdessä säännöt joukkueelle. Tässä ikäluokassa pelisäännöt vanhempien kanssa ovat
suositeltavia.
B-juniori- ja naisjoukkueille pelisääntöjen tekeminen on suositeltavaa; ei kuitenkaan edellytys
sarjoihin osallistumiselle

Pelisääntösopimusten voimassaolo ja seuranta





Pelisääntösopimukset tehdään yhdeksi kaudeksi kerrallaan; uudet keskustelut käydään jokaisen
kauden alussa
Pelisääntösopimukset palautetaan Ringetteliiton toimistoon (Suomen Ringetteliitto, Satu
Himberg, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki) mieluiten ennen joukkueen ensimmäistä
aluesarjaottelua, kuitenkin viimeistään 31.12.2003 mennessä. (Ringetteliitosta tiedot menevät
myös Nuoreen Suomeen!)
Ringetteliiton toimisto toimittaa pelisäännöt tehneiden joukkueiden tiedot alueille aluesarjoja
varten



Kauden päätyttyä joukkueet käyvät palautekeskustelun myöhemmin toimitettavan
palaute/seurantalomakkeen pohjalta. Palautelomake palautetaan alueelle, joka toimittaa paperit
keskitetysti Ringetteliittoon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2003-2004
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon. Turnausten
ajankohdat ohessa.
B-SM turnaus on vielä vailla järjestäjää ! Turnauksen järjestämisestä kiinnostuneet seurat, ottakaa
pikaisesti yhteyttä Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä
tapahtumasta, Matti Virtanen 09-5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

SM-avausturnaus

19. – 21.9.2003 Tuusula Ringette

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 NoU Ringette, Nokia

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 Helsinki Ringette

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUKEA LASTEN JA NUORTEN URHEILUSEURATOIMINTAAN
Urheiluseurat voivat hakea lasten ja nuorten toimintaan seuratoiminnan paikallistukea. Vuonna 2003
urheiluseuratoiminnan 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 oman
toimintansa sisältöä ja laatua sekä 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 ja
saada uusia harrastajia mukaan toimintaan, jossa ei ole kilpaurheilullisia menestystavoitteita.
Toiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa yksi tai kaksi kertaa viikossa, 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
paikallistukea hakeneille lähetetään päätös tuesta.
Lisätietoja: Nuori Suomi ry, seuratoiminta (09) 3481 2000, www.nuorisuomi.fi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

