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 LISENSSIKORTTI
Suomen Ringetteliitto ry
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki
puh. 09-5490 361
faksi 09-5490 3640
www.ringette.fi

RINGETTERIPARILLE KESÄLLÄ 2005
Suomen Ringetteliitto ja Suomen Jääkiekkoliitto järjestävät -90 syntyneille tytöille ja pojille
rippikoululeirin kesällä 2005 Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä.
Ringette- ja jääkiekkoripari:
Tutustumisjakso, Vierumäki 26.-28.12.2004 hinta 130 euroa
Rippikoululeiri, Vierumäki, 10.-17.7.2005 hinta 370 euroa
Konfirmaatio, 17.7.2005
Hinnat täysihoidolla, jää- ja oheisharjoitukset lajiliiton kouluttajan ohjaamina (jäätä 1-2 krt/päivä).
Ilmoittautumiset Ringetteliittoon :
Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650 tai satu.himberg@ringette.slu.fi
Tiedusteluihin vastaa myös:
Hannu Aho
0400-658 585, hannu.aho@pp.inet.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YHTEYSTIETOJA KAUDELLE 2004-05
Seuran yhdyshenkilön 04-05 ovat ilmoittaneet
BLD-Ringette
Espoon Kiekkoseura
Etelä –Suomen erotuomarikerho
Forssan Palloseuran Juniorit
Haminan Kiekkoympyrät -80
Hyvinkää Ringette
Hämeen Ringette-erotuomarit ry
Juankosken Kuohu
Kangasniemen Palloilijat
KHC Kuopio
Lahti Ringette
Loimi-kiekko
Pieksämäen Pallo-Sepot
Raision Nuorisokiekko
Ringette Walapais
Shakers Ringette
Suonenjoen Kiekko-Karhut
Tuusula Ringette
Uudenkaupungin Jää-Kotkat
VarsinaisSuomen Ringetteerotuomarit
VG-62
Vieremän Peli-Haukat
Ylöjärven Ilves

Halonen Kari
Holmström Mika
Jukka Santanen
Kolunen Seppo
Leena Rajala
Korhonen Eija
Hupanen Kai
Kortelainen Pekka
Pauninsalo Tiina
Julkunen Petri
Timo Koskinen
Pomell Pirjo
Sami Nenonen
Saarinen Kai
Ulvinen Tapio
Virtanen Jyrki
Jalkanen Tuula
Ilkka Salmenkivi
Soisalo Kirsi
Kimmo Roine
Nurmi Miia
Kauppinen Seija
Salo Jussi

Seurat, jotka eivät listalla vielä ole, lähettäkää mahd. pian:
seuran nimi, yhdyshenkilön nimi, katuosoite, YKSI puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
osoitteeseen satu.himberg@ringette.slu.fi
Syyskuun seuraposti lähetetään ainoastaan uudet yhteystiedot toimittaneille seuroille!

KIITOS!
Ringettekoulujen ja lady-joukkueiden yhteystietoja kaipaillaan myös!
Seurassanne toimivista luistelu- ja ringettekouluista toivomme myös saavamme yhteystiedot mm.
osoitteeseen www.ringette.fi
(milloin, missä, hinta, yht.henkilö ja yhteystiedot). Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen
satu.himberg@ringette.slu.fi
Lady-joukkueiden yhteystiedot keräämme myös mielellämme nettisivuillemme. Yllä mainittuun
sähköpostiosoitteeseen otamme vastaan myös seuranne ladyjoukkueiden tiedot.
Muiden seuranne joukkueiden yhteystiedot saamme kootusti aluehallitusten kautta (sarjoihin
ilmoittautumisten perusteella).
----------------------------------------------------------------------------------------------------OPERAATIO PELISÄÄNNÖT RINGETESSÄ KAUDELLA 2004-2005
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 tulostaa 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 31.12.2004 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 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

11. – 12.9.2004 Tampereen Ilves

Pohjolaturnaus

20. – 21.11.2004 Lahti Ringette

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 B- tai C- junioreiden SM turnauksen järjestämisestä keväällä 2005
ottakaa yhteyttä Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä
turnauksesta, Matti Virtanen 09 - 5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

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 (www.nuorisuomi.fi) 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. 09-3481 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÄÄNTÖKIRJA 04-06
Sääntökirja kausille 04-06 on ilmestynyt. Sääntökirja löytyy osoitteesta www.ringette.fi ja sitä voi tilata
SLU:n myyntipalvelusta myyntipalvelu@slu.fi (8 €/kpl + lähetyskulut).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UUSIA HENKILÖVALINTOJA
SARJAPÄÄLLIKKÖ, LIITTOKOULUTTAJAT JA EROTUOMARIKOULUTTAJA
Ringetteliiton uudeksi sarjapäälliköksi on valittu Laura Sipi. Liittokouluttajina toimivat Tuomas Kallio ja
Jussi Salo sekä erotuomarikouluttajana Osmo Saukkonen. Lisätietoja uusista henkilöistä ja heidän
tehtävistään Ringetteliitosta Matti Virtaselta, 09-5490 3620, matti.virtanen@ringette.slu.fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISENSSIKORTIT
Kaikille lisenssin maksaneille henkilöille lähetetään Ringetteliitosta kotiin lisenssikortti. Lisenssikortti
on todistus asianmukaisesti maksetusta lisenssimaksusta kaudelle 04-05. Ensimmäisten korttien
postitus aloitetaan viikolla 37. Sen jälkeen lisenssikortti tulee kotiin 1-2 viikon kuluessa siitä, kun
lisenssimaksu on maksettu. Myös ns. vakuutuksettoman lisenssin maksaneet saavat lisenssikortin.
Jos henkilö ei yllä olevien ajanjaksojen kuluessa ole korttia kotiin saanut siitä huolimatta, että on
lisenssimaksun hoitanut, pyydetään olemaan yhteydessä Ringetteliittoon, (09-5490 3630 tai
karita.vornila@ringette.slu.fi).
Mahdollisia lisenssitarkastuksia varten lisenssikortit ovat tietysti hyväksytty muoto todistaa lisenssin
voimassaolo. Seuroille ja joukkueenjohtajille lähetetään pyydettäessä listaukset lisenssin
maksaneista henkilöistä Ringetteliitosta.

