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SEUROJEN YHTEYSTIEDOT
Seurapostin liitteenä on lista Ringetteliiton jäsenseuroista. Tarkistatko oman seurasi kohdalta onko
seurasi yhteyshenkilö liittoon päin oikea. Jos ei, niin ilmoita vaihdoksesta Markkasen Merjalle
sähköpostilla merja.markkanen@ringette.slu.fi. Lähetämme seurapostin ja muun ajankohtaisen
tiedon aina seuran yhdyshenkilölle.
Ringettekoulujen ja lady-joukkueiden yhteystiedot
Ringetteliiton sivuilta löytyvät tämän kauden luistelu- ja ringettekoulujen yhteystiedot. Liiton sivuilla
käy paljon vanhempia, jotka etsivät lapselleen mahdollisuutta tulla ringettetoimintaan mukaan. Jos
seurallasi on luistelu- tai ringettekoulu, niin ilmoita siitä meille (milloin, missä, hinta, yht.henkilö ja
yhteystiedot) liittoon, niin päivitämme tiedot nettiin. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen
merja.markkanen@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).

PELISÄÄNNÖT RINGETESSÄ KAUDELLA 2005-2006
Nyt on taas aika sopia pelisäännöistä. Ringette kannattaa lajina olla ylpeä pelisääntökulttuuristaan.
Pelisääntökeskustelut ovat pakollisia tällä hetkellä lentopallossa, jalkapallossa, salibandyssa ja
jääkiekossa ringeten lisäksi. Keskustelujen avulla jokainen ringetteseura ja –joukkue on omalla
panoksellaan kehittämässä lasten ja nuorten näköistä urheilua. Ringetteliitto kirjaa jokaisen
pelisäännöt tehneen joukkueen nettiin. Lisätietoja pelisäännöistä saat Ringetteliitosta Merja
Markkaselta p. 09-5490 3650 tai merja.markkanen@ringette.slu.fi.
Miksi pelisäännöt kannattaa tehdä?
Pelisääntöjen tavoitteena on herättää keskustelua ohjaajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien
kesken siitä millaista on lasten ringettetoiminta. Pelisääntömateriaalista löytyy vinkit mistä aiheista
vanhempien, ohjaajien ja joukkueenjohtajien kannattaa keskustella ja sopia. Tärkeimmät keskustelun
aiheet lasten ringetessä ovat ringeten kilpailutoiminnan suositukset (liitteenä), tasavertainen
peluuttaminen, leikinomaisuus ja kaikkien lasten yhden vertainen kohtelu. Lisäksi on hyvä sopia siitä
miten vanhemmat toimivat esimerkkeinä lapsille (mm. aikuisten tupakointi jäähallin läheisyydessä ja
alkoholinkäyttö pelimatkoilla ja turnauksissa). Kun asiat sovitaan yhdessä, niihin on kaikkien
helpompi sitoutua.
Aluesarjassa pelaaminen edellyttää pelisääntöjen tekemistä (F-, E, D- ja C-juniorit)
F-, E- ja D-juniorit
Jokaisen F-, E- ja D-juniorijoukkueen on tehtävä aikuisten ja lasten pelisäännöt voidakseen pelata
aluesarjassa. Aikuisten keskustelu pidetään vanhempien ja joukkueen toimihenkilöiden kesken ja
lasten pelisääntökeskustelussa lapset sopivat yhteisistä säännöistä joukkueenjohdon kanssa.
Pelisääntösopimukset tehdään yhdeksi kaudeksi kerrallaan; uudet keskustelut käydään jokaisen
kauden alussa. Pelisääntösopimukset palautetaan Ringetteliiton toimistoon 31.9.2005
mennessä (Suomen Ringetteliitto, Merja Markkanen, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki).
C-juniorit
Jokaisen C-juniorijoukkueen on tehtävä pelisäännöt pelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden (ohjaajat,
joukkueenjohtaja ja huoltaja) välillä. Tässä ikäluokassa pelisäännöt vanhempien kanssa ovat
suositeltavia. Pelisääntösopimukset palautetaan Ringetteliiton toimistoon 31.9.2005 mennessä
(Suomen Ringetteliitto, Merja Markkanen, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki).

B-juniorit ja naiset
B-juniori- ja naisjoukkueille pelisääntöjen tekeminen on suositeltavaa; ei kuitenkaan edellytys
sarjoihin osallistumiselle.
Mistä saa materiaalit?
Pelisääntömateriaalia voi tilata Nuoren Suomen nettisivuilta http://www.nuorisuomi.fi/pelisaannot.
Materiaali on maksutonta; toimituskulut maksaa tilaaja. . Lisäksi materiaalia on jaossa LounaisSuomen alueen tapaamisessa la 3.9. ja Etelä-Suomen alueen tapaamisessa su 4.9.
Mitä materiaaleja on?
* Pelin Henki 6-9v, vinkkejä pelisääntökeskustelun vetämiseksi
* Pelin Henki 10-13v, vinkkejä pelisääntökeskustelun vetämiseksi
* Pelin Henki 14-17v, vinkkejä pelisääntökeskustelun vetämiseksi
* Pelin Henki, vinkkejä vanhemmille (kannattaa jakaa yksi per perhe)
* Pelisääntölomake (tähän vanhemmat ja joukkueen toimihenkilöt kirjaavat yhdessä sovitut säännöt)
* Lasten (6-13v) pelisääntötaulu (yksi per lapsi, lapset itse kirjoittavat tauluun säännöt, jotka on
sovittu yhdessä joukkueen toimihenkilöiden kanssa)
* Nuorten (14-17v) pelisääntötaulu (yksi per nuori, nuoret itse kirjoittavat tauluun säännöt, jotka on
sovittu yhdessä joukkueen toimihenkilöiden kanssa)

LISENSSIT
Ringetteliiton sääntöjen mukaan lisenssi ja tapaturmavakuutus ovat pakollisia kilpailu- ja
harrastetoimintaan osallistuville pelaajille, tuomareille ja joukkueeseen kuuluville toimihenkilöille, jotka
toimivat pelaaja-aitiossa. Kaikille lisenssin maksaneille henkilöille lähetetään Ringetteliitosta kotiin
lisenssikortti. Lisenssikortti on todistus asianmukaisesti maksetusta lisenssimaksusta kaudelle 20052006. Jos et ole saanut lisenssikorttia kotiisi kahden viikon kuluessa maksupäivästä tai
vakuutustodistuksen saapumisesta liittoon, ota yhteys Ringetteliittoon, 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. Muistathan pyytää listaukset hyvissä ajoin ennen tarvetta!
Vakuutuksellisen ja vakuutuksettoman lisenssin maksuohjeet löytyvät Ringetteliiton kotisivuilta
osoitteesta www.ringette.fi. Huomioi, että vakuutuksellinen lisenssi on voimassa vähintään samana
maksupäivänä kello 24.00. Vastaavasti vakuutukseton vasta silloin, kun lisenssin ottaja on saanut
Suomen Ringetteliitolta postitse lisenssikortin.

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006
Ringetteliiton valtakunnallisista turnauksista kaudelle 2005-06 on vielä kolme ilman
järjestelyvastuuseuraa. Turnausten ajankohdat ovat
TURNAUKSET
SM-avausturnaus
Pohjolaturnaus
Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus
B-jun. SM-turnaus
C-jun. SM-turnaus

16. – 18.9.2005 Lapinlahden Luistin -89
3. – 4.12.2005 JÄRJESTÄJÄ AVOIN!!!
28. – 29.1.2006 Etelä-Suomen alue, Helsinki Ringette
10. – 12.3.2006 JÄRJESTÄJÄ AVOIN!!!
17. – 19.3.2006 JÄRJESTÄJÄ AVOIN!!!

Jos seuranne on kiinnostunut vielä avoinna olevan turnauksen järjestämisestä kaudella 2005-06,
ottakaa pikaisesti yhteyttä Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit / tapahtumakuvaukset kyseisestä
turnauksesta. Matti Virtanen 09 - 5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

TUKEA LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAAN (Seuratoiminnan paikallistuki)
Seurallasi (tai seurasi joukkueella) on mahdollisuus hakea tukea lasten ja nuorten ringettetoimintaan.
Nuori Suomi jakaa tänä vuonna 400.000 euroa seuratoiminnan paikallistukea. Tukea voi hakea
nuorten harrastetoimintaan, monipuolisen liikunnan toteuttamiseen, sinettiseuraksi tulemiseen tai
muuhun merkittävään hankkeeseen. Hakulomakkeet ja ohjeet löytyvät netistä Nuoren Suomen
sivuilta www.nuorisuomi.fi/paikallistuki. Myös Ringetteliiton sivuilta on linkki hakuohjeisiin. Hakuaika
päättyy 15.10.2005. Tukea voi hakea toimintaan, joka tapahtuu 1.9.2005 - 31.8.2006 välisenä
aikana.
Mihin ringetteseuran kannattaa hakea tukea?
1. Nuorten harrasteringetelle
- Nuorille, jotka haluavat harrastaa ringetteä kaveriporukassa ja pelata ystävyysotteluita
tai osallistua aluesarjaan kevyemmällä otteella.
- Nuorille, jotka oman ringetteharrastuksen yhteydessä haluavat osallistua ja vaikuttaa
seuran toimintaan, esim. ohjaajina, tuomareina, turnauksen järjestäjinä.
- Nuorille, jotka haluavat itse organisoida seuran harrastetoimintaa tai toimia
vertaisohjaajina harrastejoukkueessa.
2. Ringeten harjoittelemiseen monipuolisesti
- Joukkueen harjoitusohjelmaan kuuluu esim. kerran tai kaksi kertaa viikossa jonkin
muun lajin harjoitteleminen tai siihen tutustuminen. Laji voi vaihtua joka kerta tai sitten
voi valita muutaman lajin, jota tehdään useamman kerran.
- Seura voi perustaa liikuntakerhon alle 12-vuotiaille. Liikuntakerhossa harjoitellaan
perusliikuntataitoja monipuolisesti ja tutustumaan moniin lajeihin.
3. Ringeten sinettiseuraksi tulemiseksi
- Seura hakee tukea tullakseen ringeten sinettiseuraksi. Tukea voi käyttää esim. ohjaajien
kouluttamiseen tai seuran toimintalinjan (arvot, toimintatapa, tarjonta) tekemiseen.
4. Muu merkittävä hanke paikkakunnan lapsille ja nuorille
- luistelukoulun perustaminen, jos seuralla ei ole
- hanke yhteistyössä muiden ringetteseurojen tai muiden lajien kanssa
- joku muu hanke, joka edistää paikkakunnan lasten ja nuorten ringettetoimintaa tai
liikuntaa yleensä
Kerro tuesta seurassasi joukkueille. Autan mielelläni hakemuksen ja hankkeen
suunnitellussa! Merja Markkanen, Suomen Ringetteliitto, nuorisopäällikkö
p. 09 - 5490 3650 tai merja.markkanen@ringette.slu.fi

TOIMISTON UUDET HENKILÖT
NUORISOPÄÄLLIKKÖ, TOIMINNANJOHTAJA
Ringetteliiton nuorisopäällikkönä aloitti 12.5.2005 Merja Markkanen ja liiton toiminnanjohtajana
1.8.2005 Sari Honkalehto. Lisätietoja uusista henkilöistä ja heidän tehtävistään Ringetteliitosta Sari
Honkalehdolta, 09-5490 3600, sari.honkalehto@ringette.slu.fi

