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 SYYSKOKOUSKUTSU +
ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA
 PELISÄÄNNÖT RINGETESSÄ 03-04
 RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET
KAUDELLA 2003-2004
 TUKEA LASTEN JA NUORTEN
URHEILUSEURATOIMINTAAN

 LUMILYHDYLLÄ RAHAA
URHEILUSEURALLE

SYYSKOUKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
VALTAKIRJA LIITTEENÄ
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään lauantaina 15.11.2003 klo 14.00 Naantalissa,
Naantalin Kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, os. Opintie 4, Naantali.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kolme
ääntenlaskijaa
 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Vahvistetaan vuoden 2004 toimintasuunnitelama
 Määrätään vuoden 2004 jäsen- ja muiden maksujen suuruus
 Esitetään alueiden vuoden 2004 toimintasuunnitelmat ja talousarviot
 Vahvistetaan vuoden 2004 talousarvio
 Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
 Valitaan tilintarkastajat (2) ja heille varamiehet
 Päätetään kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
 Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja palkkioista
 Määritellään miten liiton viralliset tiedonannot on julkaistava seuraavan toimintavuoden aikana
 Käsitellään liiton hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen.
Lisätietoja: Marja Miettinen, 09-5490 3600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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

Pohjolaturnaus

6. – 7.12.2003 NoU Ringette, Nokia

Aluejoukkueturnaus

3. – 4.1.2004 Itä-Suomen alue / PiPS Pieksämäki

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUMILYHDYLLÄ RAHAA URHEILUSEURALLE
Urheiluseurat ovat tienanneet jo yli 2 miljoonaa euroa SLU:n urheiluarpoja myymällä. Tänä syksynä
varainhankintaan on tarjolla Lumilyhty-joulukalenteriarpa, jonka myyntityötä tuetaan loka-marraskuun
vaihteessa käynnistyvällä televisiokampanjalla.
SLU:n perinteinen joulukalenteriarpa on tänä vuonna nimeltään Lumilyhty. Urheiluseurat voivat
kerätä varoja toimintaansa myymällä Lumilyhtykalentereita. Kalenterin myyntihinta on viisi euroa,
josta maksutavasta riippuen kalenterin myyneelle seuralle tai joukkueelle jää 2 tai 2,50 euroa.
Arpojen myynti entistä helpompaa
Urheiluseurojen myyntityötä tuetaan tänä vuonna myös televisiokampanjalla. Loka-marraskuun
vaihteessa MTV3:lla pyörähtää käyntiin mainossarja, jossa kerrotaan, että "Pian ovikelloasi soittaa
Lumilyhty 2003 –arpamyyjä."
Joulukuun 1. -24. päivänä klo 18.30 julkistetaan MTV3:n Lumilyhtyohjelmassa ja sen päivän
voittonumero, jolla voittaa uuden Peugeot-henkilöauton. Joka päivä arvotaan myös viisi Barcelonan
matkaa kahdelle. Voittonumerot voi tarkastaa myös teksti-tv:stä ja www-sivuilta. Lumilyhty sisältää
myös Bonuspelin, joka on raaputettava pikapeli. Kolmella samanlaisella symbolilla on voittanut.
Suomen kaikkien aikojen suurimmat tavara-arpajaiset
Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) erilaiset arpajaiset ovat tuottaneet kuuden vuoden aikana
kaikkiaan jo yli 2 miljoonaa euroa urheiluseuroille. "SLU:n arpajaisten tavoitteena on, että
urheiluseuroilla olisi aina saatavilla hyviä voittoja sisältäviä arpajaisia, joissa luvat, palkinnot,
logistiikka ja muu byrokratia olisi valmiiksi hoidettu", SLU:n yhteyspäällikkö Kerstin Ekman sanoo.
Lumilyhtyarpajaisissa on otettu askel eteenpäin: kyseessä ovat Suomen kaikkien aikojen suurimmat
tavara-arpajaiset.
Tilaukset netissä, sähköpostitse tai puhelimitse
Urheiluseurat voivat tilata Lumilyhtyarpoja puhelimitse numerosta (02) 512 1100 tai sähköpostilla
info@lottex.fi. Tilaus onnistuu myös netin kautta. SLU:n www-sivuilta osoitteessa www.slu.fi pääsee
eteenpäin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSIOMERKIT
Haluatko muistaa, huomioida ja kiittää. Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille, järjestöille ja
yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton tai seurojen ringettetoimintaa tai muuten toimineet Suomen
ringeten hyväksi.

Anomukset on tehtävä vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkkien luovutustilaisuuksia
on kaksi kertaa vuodessa: Pelissä Elämä -tapahtuma (huhtikuu) ja liiton syyskokous (marraskuu) ellei
anomuksen tehnyt taho muuta halua. Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä
liiton omat luottamuselimet tai alueet tai jäsenseurat
Huomionosoitusten lunastushinnoista päättää liittohallitus. Tällä hetkellä lunastushinnat ovat 85 €, 60
€, ja 42 € Ansiomerkin tai –plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen.
Huomionosoituksen saamisen perusteita:
Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on tehnyt suuria
ja pysyvästi merkittäviä palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi.
Kultainen ansiomerkki ja kunniajäsenyys
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä
palveluksia suomalaisen ringeten hyväksi tai pitkäaikaisesti liiton tai sen alueiden toimielimissä
erittäin merkittävästi edistänyt ringeten kehitystä maassamme. Toiminta kansainvälisen ringeten
edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi. Kunniajäsenyyttä seuraa liiton vapaakortti siihen
liittyvine erikseen määritettävine käyttöoikeuksineen. Kultaisen ansiomerkinsaaja kutsutaan samalla
Suomen Ringetteliiton kunniajäseneksi.
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
liiton, sen alueiden tai seurojen toimielimissä ja toiminnallaan edistänyt suomalaista ringetteä.
Toiminta kansainvälisen ringeten edistämiseksi katsotaan merkittäväksi lisäansioksi.
Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
alueiden tai seurojen hyväksi ja omalla toiminnallaan edistänyt ringetteä alueellisella tai paikallisella
tasolla.
Ansioplaketit
Ansiomerkkien saajille myönnetään samalla myös ansioplaketti. Järjestöt ja yhteisöt voivat saada
ansiomerkkien mukaisilla perusteilla vastaavat ansioplaketit.
Ulkomaalaiset henkilöt ja yhteisöt
Suomen Ringetteliiton huomionosoituksia ja viirejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille henkilöille
ja yhteisöille.
Huomionosoitusten myöntäjä
Kaikki huomionosoitukset myöntää Suomen Ringetteliiton liittohallitus. Kunniapuheenjohtajan tai
kunniajäsenen kutsumisesta päätetään liiton sääntöjen mukaisesti.
Huomionosoitusanomusten teko
Anomuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat luottamuselimet tai alueet tai
jäsenseurat alueen lausunnolla varustettuna käyttämällä oheisen mallin mukaista lomaketta.
Huomionosoitusten anominen ohjeistetaan kunakin vuonna erikseen. Huomionosoitukset pyritään
keskittämään merkittävimpiin valtakunnallisiin ringettetapahtumiin. Anomukset on tehtävä vähintään 2
kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkin tai –plaketin anoja maksaa myönnetyn huomionosoituksen.
Huomionosoituksia ei voi anoa itselle.
Huomionositusten lunastushinnoista päättää liittohallitus.
Huomionosoitusten omistus
Huomionosoitukset kuuluvat yksinomaan saajalle eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle tai
yhteisölle.

Luettelo huomionosoituksista
Suomen Ringetteliiton toimisto pitää myönnetyistä huomionosoituksista luetteloa. Lisäksi Suomen
Ringetteliiton huomionosoitukset julkaistaan vuosittain liiton peli- ja kilpailusäännöt kirjasessa.
Kadonnut huomionosoitus
Kadonneen ansiomerkin, plaketin tai viirin tilalle luovutetaan pyynnöstä asianomaiselle uusi ellei tämä
ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Merkistä, plaketista ja viiristä suoritetaan tällöin
lunastushinta.

SUOMEN RINGETTELIITTO
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki

HUOMIONOSOITUSANOMUS

Sukunimi ja kaikki etunimet ___________________________________________
Syntymäaika ja –paikka

________________________________________

Arvo tai toimi

________________________________________

Nykyinen täydellinen osoite
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ehdotuksen tekijä
Merkin toimitusosoite
(ellei luovuteta
keskitetysti)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Suunniteltu ajankohta
________________________________________
Huomionosoitus, jota anotaan _____________________________________________

Alueen lausunto

ei suositella  suositellaan  suositellaan lämpimästi 

Lausunnon antaja

_____________________________________________

Käsitelty

__/__ /____

Liiton päätös
Käsitelty

__ / __ / ____

_____________________________________________

ANSIOLUETTELO
1. Anomuksen ensisijaisena perusteena oleva ringettetoiminta

2. Muu urheilutoiminta

3. Muut ansiot ( koulutus, tutkinnot, kirjallinen toiminta, yms. ringetteen liittyvä toiminta )

4. Aiemmat ansiomerkit
a) Suomen Ringetteliiton huomionosoitukset

b) muut urheiluun liittyvät huomionosoitukset / ansiomerkit

c) muut huomionosoitukset / ansiomerkit

_______________________________________________

___ / ____ 20__

paikka ja aika
allekirjoitus
____________________________
todistavat

___________________________

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa
15.11.2003. Kokouspaikkana Naantalin Kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, os. Opintie 4,
Naantali.

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai seuran nimenkirjoittajan allekirjoitus

Valtakirjat kerätään kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 14.00.

