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MM-KISAT TUKHOLMASSA 23.-27.11.2004
Ringeten kahdeksannet MM-kisat pelataan 23.-27.11.2004 Tukholmassa Ruotsissa.
Kisoihin osallistuvat Kanada, Suomi, USA ja Ruotsi. Kisoissa pelataan yksinkertainen runkosarja,
jossa kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kerran. Runkosarjan ensimmäinen ja toinen menevät
suoraa finaaliotteluun, kolmanneksi ja neljänneksi runkosarjassa sijoittuneet joukkueet pelaavat
pronssimitalista.
MM-kisojen otteluohjelma ja ottelupaikat:
ti 23.11. klo 17.00 Ruotsi - Kanada, Åkers ishall, Mariefred
ti 23.11. klo 20.00 Suomi - USA, Åkers ishall, Mariefred
ke 24.11. klo 17.00 Ruotsi - USA, Visättra, Huddinge
ke 24.11. klo 20.00 Suomi - Kanada, Visättra, Hudding
to 25.11. klo 17.00 Ruotsi - Suomi, Solna is
to 25.11. klo 20.00 USA - Kanada, Solna is
la 27.11. 09.00 Pronssiottelu, Visättra, Huddinge
la 27.11. 12.00 Finaaliottelu, Visättra, Huddinge
Lisätietoja MM-kisoista, ottelupaikoista, lippujen hinnoista, kulkuyhteyksistä ottelupaikoille jne. jne.
saa Ruotsin Ringetteliitosta, Helie Bomanilta, +46-70-7466897, helie.boman@swipnet.se tai
helie.boman@posten.se
TAI
Pekka Bomanilta,+46-708186516, pekka.boman@swipnet.se tai pekka.boman@stockholmsakeri.se
----------------------------------------Mahdollisuus nähdä maailman parasta ringetteä!

Suomi – Kanada Turussa 21.11. klo 12.30
Suomi ja Kanada kohtaavat harjoitusottelussa Turussa ennen kummankin joukkueen siirtymistä
Tukholmaan. Kaukalossa esiintyvät maailman tämän hetken parhaat ringeten pelaajat ja tarjolla on
vauhtia ja taitoa maailman huipulta. Taitavia yksilöitä ja upeaa joukkuepelaamista kannattaa lähteä
katsomaan Turun Kupittaan jäähalliin, sunnuntaina 21.11. klo 12.30 alkaen.
Liput ovelta: 10 €
Ringettetytöt seuran pelipaidassa ilmaiseksi sisään.
----------------------------------Ringeten MM-kisat marraskuussa Tukholmassa
LÄHDE PORUKALLA KANNUSTAMAAN SUOMI MAAILMANMESTARIKSI!
Ringeten kahdeksannet MM-kisat pelataan 23.-27.11.2004 Tukholmassa Ruotsissa.
Kisoihin osallistuvat Kanada, Suomi, USA ja Ruotsi.
Silja Line tarjoaa ringetteseurallesi erikoishintaisia kisamatkapaketteja MM-kisoihin!
Voit lähteä kisamatkalle Helsingistä tai Turusta, viipyä päivän, kaksi tai kauemmin: voit itse kertoa
toiveesi, Siljalta saat edulliset erikoishinnat ryhmäsi matkalle ringeten MM-kisoihin!
Kerää ryhmä (min. 10 henkilöä) kokoon ja pääset hyödyntämään Siljan tarjoukset ringettefaneille!
Ota suoraa yhteyttä: (muista mainita ringeten MM-kisat)
Silja Line Oy/Liisa Mäkinen
02-335 6310
liisa.makinen@silja.com
------------------------------------KIINNOSTAAKO PELIMATKA RUOTSIIN??
Ringeten MM-kisojen yhteydessä järjestetään Junior Tournament (15 and under)

26.11.2004. Sollentuna, Tukholma
Lisätiedot:
Turnauspäällikkö: Anders Ulfheden, +46 70 5313887, anders@ulfheden.se
Turnaukseen ovat jo ilmoittautuneet joukkueet Kanadasta (Niagara Falls Ringette) ja Ruotsista (SHC
Ringette, Sollentuna) ja Segeltorps IF Ringette.
------------------------------------------------------------------------------------------------------KUTSU RINGETEN KILPAILUJÄRJESTELMÄ SEMINAARIIN 16.10.2004
Ringetteliitto järjestää toista kertaa Kilpailutoiminnan seminaarin 16.lokakuuta 2004 Helsingissä.
Kilpailujärjestelmän kehittämistyö jatkuu ja nyt on aika pohtia kilpailemisen muotoja yli 12-vuotiaille.
Kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetuloa kuunteleman, keskustelemaan ja kehittämään!!
KILPAILUTOIMINNAN SEMINAARIN AIKA JA PAIKKA:
Lauantai 16.10.2004 klo 10.00 - 17.00
SLU-talo, Pasila, Helsinki (Radiokatu 20)
OHJELMA:
Klo 10.00 Seminaarin avaus
Klo 10.15 Nuorten kokemuksia kilpailutoiminnasta/Urheilupsykologi Matti Jaakkola
Klo 11.30 Lounas
Klo 12.15 Nuorten harrastetoiminta/
Juhani Lehto, projektipäällikkö, Nuori Suomi ry
(harrasteliikunnan toimintamallien kehittäminen nuorille)
Klo 13.45 tauko ja kahvit
Klo 14.00 Miten yli 12-vuotiaat kilpailevat ringetessä tulevaisuudessa? Esimerkkejä ja aiheen työstöä
Klo 17.00 Seminaarin päätös
Tilaisuus on maksuton ja sisältää seminaariohjelman lisäksi lounaan.
Ilmoittautuminen 8.10. mennessä Ringetteliittoon, Satu Himberg, 09-5490 3650 tai
satu.himberg@ringette.slu.fi (nimi, seura/alue/liitto, katuosoite, email)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SYYSKOUKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
VALTAKIRJA LIITTEENÄ
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään sunnuntaina 14.11.2004 klo 15.00, Suomen
Ringetteliiton toimistossa, os. Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kolme
ääntenlaskijaa
 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Valitaan liitolle puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi












Vahvistetaan vuoden 2005 toimintasuunnitelama
Määrätään vuoden 2005 jäsen- ja muiden maksujen suuruus
Esitetään alueiden vuoden 2005 toimintasuunnitelmat ja talousarviot
Vahvistetaan vuoden 2005 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 - 54903600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

___________________________

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.

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISENSSEIHIN LIITTYVÄT KYSELYT JA LISENSSIKORTI
Lisenssien valitseminen, maksaminen ja rekisteröinti on kauden tässä vaiheessa vilkkaimmillaan.
Ringetteliiton toimistossa on 27.9. alkaen joka päivä klo 9 – 14 paikalla Sami Miettinen, joka hoitaa
kaikki lisensseihin liittyvät asiat. Samin tavoittaa yllä mainittuna aikana numerosta 09-5490 3630.
UUTTA! UUTTA! LISENSSIKORTIT KAIKILLE
Kaikki ne henkilöt, jotka ovat maksaneet kuluvalle kaudelle liiton kilpailulisenssin saavat kotiinsa
henkilökohtaisen lisenssikortin. Kortilla voi osoittaa maksaneensa lisenssin. Lisäksi se helpottaa
asioimista liiton toimiston kanssa sekä vakuutusyhtiö Pohjolassa. Myös ns. vakuutuksettoman
lisenssin maksaneet saavat kortin. Kortit postitetaan syksyn kuluessa aina muutaman viikon välein.
Lisätietoja lisenssikorteista: kts. Samin yht. tiedot yllä

VALTAKIRJA
Valtuutamme _______________________________________________________

edustamaan seuraamme ja käyttämään äänioikeuttamme Suomen Ringetteliiton syyskokouksessa
14.11.2004. Kokouspaikkana Suomen Ringetteliiton toimisto, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai seuran nimenkirjoittajan allekirjoitus

Valtakirjat kerätään kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 15.00.

