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SEUROJEN YHTEYSTIEDOT
Jos seurasi yhteyshenkilö liittoon päin on vaihtunut, niin ilmoitatko vaihdoksesta Sari Honkalehdolle
sähköpostilla sari.honkalehto@ringette.slu.fi . Lähetämme seurapostin ja muun ajankohtaisen tiedon
aina seuran yhdyshenkilölle.
Ringetteliiton sivuilta löytyvät tämän kauden ringettekoulujen yhteystiedot. Liiton sivuilla käy paljon
vanhempia, jotka etsivät lapselleen mahdollisuutta tulla ringettetoimintaan mukaan. Jos seurallasi on
ringettekoulu, niin ilmoita siitä meille (milloin, missä, hinta 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).

KOULUTAPAHTUMIEN HAKU KAUDELLE 2006-2007 PÄÄTTYY 31.8.2006

- innosta koulut pelaamaan ringetteä ja levitä lajia paikkakunnallasi
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.

PELISÄÄNNÖT RINGETESSÄ KAUDELLA 2006-2007
Nyt on taas aika sopia joukkueissa pelisäännöistä. Keskustelujen avulla jokainen ringettejoukkue on
omalla panoksellaan kehittämässä lapsilähtöistä ringetteä. Lapsilähtöisessä urheilutoiminnassa
huomioidaan lapsen ikä, kasvun vaihe ja kiinnostuksen kohteet. Lapsilähtöinen toiminta tukee lapsen
senhetkistä kehitystä. Toiminta on mielekästä ja lapselle sopivaa, ja lasta kannustetaan riippumatta
siitä, miten hän tehtävässään onnistuu.
Pelisääntösopimukset tulee palauttaa Ringetteliiton toimistoon 30.9.2006 mennessä (Suomen
Ringetteliitto, Merja Markkanen, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki). Ringetteliitto kirjaa jokaisen
pelisäännöt tehneen joukkueen nettiin. Lisätietoja pelisäännöistä saat Ringetteliitosta Merja
Markkaselta p. 040 – 570 7427 (arkisin klo 9.00 – 16.00) tai merja.markkanen@ringette.slu.fi.
Pelisääntökeskustelujen teemana Kilpailo
Tällä kaudella järjestetään jokaisella alueella juniorijoukkueiden toimihenkilöille (valmentajat, huoltajat
ja joukkueenjohtajat) pelisääntökoulutus. Tilaisuuden tarkoitus on yhdessä käsitellä tämän kauden
kaikille pelisääntöjoukkueille yhteistä teema ”Kilpailo”. Teema on valtakunnallinen ja Nuori Suomi on
tukemassa aihetta syksyllä tietoiskuina Ylen kanavilla ja Yhtyneiden Kuvalehtien aikakauslehdissä.
Lisäksi Nuori Suomi on työstänyt aiheesta materiaalia seurojen käyttöön; Kilpailo- Lupa Tuntea,
vinkkivihko valmentajille ja vanhemmille ja myöhemmin lokakuussa ilmestyvä DVD aiheesta. Kilpailo
teeman alla on tarkoitus keskustella lasten ja aikuisten tunteista harrastuksen parissa ja herättää
aikuiset ajattelemaan millaisia kannustajia he ovat lapsille.
Ringetteliiton ja alueiden järjestämän pelisääntökoulutuksen avulla on tarkoitus antaa eväät
joukkueiden toimihenkilöille käsitellä ”Kilpailo” aihetta joukkueiden omissa vanhempien kanssa
käytävissä pelisääntökeskusteluissa.
Itä-Suomen ja Häme-Pohjanmaan alueella on jo pelisääntökoulutukset pidetty. Etelä-Suomen
pelisääntökoulutus pidetään 26.9.2006 Tuusulassa Onnelassa klo 13.00 ja Lounais-Suomen
pelisääntökoulutus Naantalissa Naantalin ammattiopistossa 2.9.2006 klo 15.30. TERVETULOA!
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), lasten ja aikuisten
tunteet harrastuksessa (tämän kauden yhteinen teema), 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.
C-juniorit
Jokaisen C-juniorijoukkueen on tehtävä pelisäännöt pelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden (ohjaajat,
joukkueenjohtaja ja huoltaja) välillä. Tässä ikäluokassa pelisäännöt vanhempien kanssa ovat
suositeltavia

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 Etelä-Suomen
alueen tapaamisessa la 26.8.2006 ja Lounais-Suomen alueen tapaamisessa la 2.9.2006.
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)
* Kilpailo – Lupa Tuntea, vinkkejä lasten vanhemmille ja valmentajille (aikuisten ja lasten tunteet
harrastuksessa) UUSI !!!!!!
* 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
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 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.
Ennen kuin hankit lisenssin, ota selvää onko seurassasi henkilö, joka hoitaa kaikkien seurassa
olevien toimijoiden lisenssiasiat kootusti. Jos seurassasi ei ole tällaista henkilöä, voi lisenssin
lunastaa itse tai esim. joukkueenjohtaja voi lunastaa kaikkien oman joukkueensa jäsenten lisenssit
”vanhaan tapaan” verkko-oston kautta.
Sporttirekisterin käyttö on seuroille ja harrastajille huomattavasti helpompi ja nopeampi tapa, joten
seurakäyttäjän nimeäminen omassa seurassa ja ohjelman käyttöönotto on suositeltavaa.
Huomaa, että Sporttirekisterin käyttö on tarkoitettu vain seurojen Sporttirekisterivastaaville.
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. Vakuutusyhtiön todistuksessa tulee olla myös
vakuutuksenottajan (alle 18 -vuotiailla huoltajan allekirjoitus) allekirjoitus nimenselvennyksellä.

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.
Huom! Seuroille ei tästä kaudesta alkaen enää lähetetä esitäytettyjä maksulappuja!

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2006-2007
Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten päivämäärät on lyöty lukkoon kaudelle 2006-07 ja
avoimina olevien turnausten järjestelyvastuut ovat haussa seuroille.
HUOM! Tähdistöottelu- ja Aluejoukkueturnauksen viikonloppu on siirtynyt viikkoa
aikaisemmaksi. Merkatkaa uusi ajankohta kalentereihinne!

SM-avausturnaus

15. – 17.9.2006 Helsingissä, järj. Helsinki Ringette

Pohjolaturnaus

9. – 10.12.2006 Haku on päättynyt. Päätös järjestäjästä 24.8.2006.

Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus

20. – 21.1.2007 Ringetteliitto, HUOM ! Muuttunut ajankohta !

B-jun. SM-turnaus

9. – 11.3.2007 Järjestäjä avoin !!!

C-jun. SM-turnaus

16. – 18.3.2007 Haku on päättynyt. Päätös järjestäjästä 24.8.2006

Jos seuranne on kiinnostunut jonkin turnauksen järjestämisestä ensi kaudella, ottakaa yhteyttä
Ringetteliittoon ja tilatkaa hakupaperit ja tapahtumakuvaukset kyseisestä turnauksesta, Matti Virtanen
p. 040 740 5750 matti.virtanen@ringette.slu.fi

TUKEA LASTEN JA NUORTEN SEURATOIMINTAAN
(Seuratoiminnan paikallistuki)
Seurallasi (ja/tai seurasi joukkueella) on mahdollisuus hakea tukea lasten ja nuorten
ringettetoimintaan. Nuori Suomi jakaa tänä vuonna 1 400 000 euroa seuratoiminnan paikallistukea
(miljoona euroa enemmän kuin viimevuonna) urheiluseuroille. Tukea voi hakea lasten valmentajien
osaamisen kehittämiseen, 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. Tukea voi hakea toimintaan, joka tapahtuu 1.9.2006 - 31.8.2007 välisenä aikana.
Hakuaika päättyy 15.10.2006.
Mihin ringetteseuran kannattaa hakea tukea?
1. Nuorten harrasteringetelle
- Nuorille, jotka haluavat harrastaa ringetteä ja pelata nuorten harrasteturnauksissa,
ystävyysotteluita muita harrastejoukkueita vastaa ja/tai aluesarjassa esim. nuorten
harrastesarjaa.
- Nuorille, jotka oman ringetteharrastuksen yhteydessä haluavat osallistua ja vaikuttaa
seuran toimintaan, esim. ohjaajina, tuomareina, turnauksen järjestäjinä.
- Nuorten ohjaajien ”ohjaajaklubiin”
- nuorten kouluttamiseen esim. Nuoren Suomen Nuori Ohjaaja - koulutuksella.

-

harrastemanagerin (aikuinen) löytäminen seuraan

2. Valmentajien osaamisen lisääminen
- seuran lasten kanssa toimivien ohjaajien kouluttaminen
- valmentajakerhon perustaminen
- seuran sisäisen koulutuksen järjestäminen
3. 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.
- monipuolisten liikuntavälineiden hankinta seuraan
- Seura voi perustaa liikuntakerhon alle 12-vuotiaille. Liikuntakerhossa harjoitellaan
perusliikuntataitoja monipuolisesti ja tutustumaan moniin lajeihin.
4. Ringeten sinettiseuraksi tulemiseksi
- Seura voi hakea tukea tullakseen ringeten sinettiseuraksi. Tukea voi käyttää esim.
ohjaajien kouluttamiseen tai seuran toimintalinjan (arvot, toimintatapa, tarjonta)
tekemiseen.
5. Muu merkittävä hanke paikkakunnan lapsille ja nuorille
- ringettekoulun 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. 040-570 7427 (arkisin klo 9.00 – 16.00) tai merja.markkanen@ringette.slu.fi

TOIMISTON UUDET PUHELINNUMEROT JA TOIMIHENKILÖT
LIITON PUHELINNUMEROISSA MUUTOKSIA
Hämeentien puhelinvaihteen toiminta loppuu 1.9.2006 alkaen. Tästä johtuen tiloissa toimivat
Ringetteliitto, Voimisteluliitto ja Uimaliitto ovat kukin tehneet uudet puhelinsopimukset.
Ringetteliitto on siirtynyt Soneran yritysasiakkaaksi 15.8.2006 alkaen ja ottanut käyttöönsä ns.
mobiiliratkaisun, joka parantaa tavoitettavuuttamme.
Liitossa on uuden järjestelyn myötä yksi lankapuhelin, jonka numero on (09) 3299 5500.
Faksinumero on (09) 3299 5522.
Toimihenkilöillä ei ole enää omia lankaliittymiä – meidät tavoitat jatkossa aina arkisin klo 9-16.00
matkapuhelinnumeroista:
Sari Honkalehto 040 57 4 7440
Merja Markkanen 040 570 7427
Matti Virtanen 040 740 5750
Voit edelleen soittaa myös yllä olevaan uuteen lankanumeroon, joka toimii liiton keskuksena.
Keskuksen numero yhdistää sinut tarvittaessa tavoittelemasi toimihenkilön matkapuhelimeen.
Lankanumerossa vastaa vuoden loppuun asti toimistoapulainen Mari Ahvensalmi (kello 8 – 15).
Toimiston ollessa suljettu numero yhdistyy automaattisesti jonkun toimihenkilön matkanumeroon.
SARJAPÄÄLLIKKÖ VAIHTUNUT

Laura Salminen on aloittanut 8.8.2006 Ringetteliiton uutena sarjapäällikkönä.
Lauran voit tavata ensimmäisen kerran Kisakallion suureleirillä 2.9. ja hänen esittelynsä on myös
seuraavassa Ringettelehdessä
Lauran tavoitat joko matkapuhelimesta 040 708 30 88 tai sähköpostilla
laura.salminen@ringette.slu.fi. Lauran matkapuhelimeen tulee myös faksipalvelu, jonka numero
tiedotetaan palvelun auettua. Ottelupöytäkirjat ym. sarjapäällikölle osoitetut tiedotteet voi tämän
jälkeen lähettää sähköisenä suoraan hänelle.

ALUEIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT 15.10.2006 MENNESSÄ!
Alueiden tulee toimittaa talousarvio ja toimintasuunnitelma Ringetteliittoon 15.10.2006 mennessä
mieluiten sähköisenä versiona osoitteeseen sari.honkalehto@ringette.slu.fi.
Alueiden tulee tästä kaudesta alkaen mahdollisuuksien mukaan laittaa talousarvio ja
toimintasuunnitelma kotisivuilleen luettavaksi.
Alueen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö esittelee toimintasuunnitelman ja
talousarvion liiton syyskokouksessa 25.11.2006.

SYYSKOKOUSKUTSU JA VALTAKIRJA
SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään lauantaina 25.11.2006 Turussa!
Kokouksen tarkka paikka, aika ja oheisohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
kolmen ääntenlaskijan valitseminen.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelma.
5. Määrätään vuoden 2006 jäsen- ja muiden maksujen suuruus.
6. Esitetään alueiden vuoden 2006 toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
7. Vahvistetaan vuoden 2006 talousarvio.
8. Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varamiehet.
10. Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta.
11. Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista.
12. Määritellään, miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden
aikana.
13. Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen!
Ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista tulee toimittaa Ringetteliittoon syyskuun
loppuun mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 10.11.2006 mennessä: Sari Honkalehto, 040 57 47 440,
sari.honkalehto@ringette.slu.fi.

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________
edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa
25.11.2006 Turussa.

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai vastaavan allekirjoitus

Puheenjohtaja tai vastaava voi myös valtuuttaa itsensä kokousedustajaksi. Valtakirjat kerätään
kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 12.00.

