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MUKAVAA SYKSYÄ,
SUOMEN RINGETTELIITTO RY

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.
Vakuutuksellisen ja vakuutuksettoman lisenssin maksuohjeet löytyvät Ringetteliiton kotisivuilta
osoitteesta www.ringette.fi. Vakuutuksellisten ja vakuutuksettomien lisenssien maksamiselle on eri
toimintatavat ja -ohjeet. Lue ne tarkasti ja vie viestiä seuraihmisille eteenpäin. Näin vältytään turhilta
jälkiselvittelyiltä.
Tämän kauden alussa on lisenssikorttien käsittelyssä ollut viivästyksiä koskien lähinnä
vakuutuksetonta B-lisenssiä ja T-lisenssejä. Ongelmat ovat johtuneet väärin maksetuista
vakuutuksettomista B-lisensseistä. Vakuutuksellisen B-lisenssin hinta on 66 euroa ja
vakuutuksettoman 45 euroa. Nyt osa on maksanut vakuutuksettomasta lisenssistä 41 euroa, jolloin
lisenssi on kohdistunut vakuutukselliseksi E-lisenssiksi. Tietojen korjaamiseen ja selvittelyyn on
mennyt toimistolla paljon aikaa ja lisenssikorttien postittaminen on viivästynyt. Lisäksi lisenssiasioita
hoitanut Karita Vornila on ollut päivät opiskelemassa ja hoitanut lisenssien käsittelyä vain iltaisin.
Toimintaohjeet niille henkilöille, jotka ovat maksaneet vakuutuksettomasta B-lisenssistä 41 euroa
(oikea summa on 45 €):
- Jos et ole saanut lisenssikorttia (vakuutukseton B-lisenssi) ja huomaat, että olet maksanut
väärän summan
- maksa 4 euron lisäsuoritus Ringetteliiton tilille samalla viitenumerolla, kuin maksoit 41 euroa
- lähetä maksajan tiedot, molempien suoritusten maksupäivät ja viitenumerot sekä tieto, että
suoritus koskee korjattua maksua / vakuutukseton B-lisenssi Karita Vornilalle,
karita.vornila@ringette.slu.fi
Vakuutuksellisen lisenssin vakuutusturvasta
Suomen Ringetteliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturvan hyödyntäminen on tullut entistä
helpommaksi. Kesäkuusta lähtien vammojen hoito on ollut mahdollista Pohjolan sopimuslääkärien
vastaanotolla, jolloin hoitokulut on korvattu suoraan vakuutusyhtiöstä. Sopimuslääkäreillä asioitaessa
omaa rahaa ei enää tarvitse käyttää eikä erillisiin korvaushakemuksiin (esim. KELA) ole enää
tarvetta. Sopimuslääkäreitä on tarjolla Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä, mutta verkoston
luvataan laajentuvan vuoden loppuun mennessä.

OSALLISTU KILPAILO IDEATALKOISIIN!
- Kerro, miten Sinä kehittäisit lasten ja nuorten ringeten kilpailuja?
Lasten kilpailutoiminnan kehittäminen eri lajeissa on hyvässä vauhdissa. Ringetessä lasten
kilpailutoimintaa on uudistettu mm. poikkikentän pelaamisella, numerojärjestyksessä
pelaamisella ja F-junioreiden turnausmuotoisella aluesarjalla. Tavoitteena on edelleen kehittää
pelejä, sarjoja, turnauksia, taitokisoja ja tapahtumia entistä iloisemmiksi, liikunnan riemua
lisäävimmiksi, jännittävimmiksi ja kehittävimmiksi. Kaikki, joita asia kiinnostaa voivat osallistua!
Uudet ideat voivat koskea mitä tahansa osa-aluetta; välineitä, sääntöjä, palkitsemista, tulosten
julkistamista, toimitsijoita, katsojia … siis ihan mitä tahansa, joka liittyy lasten ja nuorten
kilpailutapahtumiin. Idea voi olla uusi tai se voi olla sellainen, jota olette jo omassa seurassa tai
ryhmässä kokeilleet.

Miten voit osallistua Kilpailo ideatalkoisiin?
Mukaan pääset kirjaamalla ideat netissä olevalla ideatalkoolomakkeelle. Hakemusta voi tarvittaessa
täydentää postitse lähetettävällä materiaalilla. Postiosoite Nuori Suomi/ Kilpailo ideatalkoot,
Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Ideat tulee lähettää 31.12.2005 mennessä.
Palkintoina on sporttisia viikonloppupaketteja Vierumäen, Kuortaneen ja Vuokatin urheiluopistoilla. 20
kpl:tta Silja Linen risteilykortteja ja kymmenen 100 euron InterSport -lahjankorttia sekä 1 kpl ringettefleece ja 1 kpl ringette T-paita. Kaikki kisaan osallistuneet osallistuvat palkinnon arvontaan.
Kilpailun riemua ja jännitystä
Kisailu, kilvoittelu ja kilpaileminen ovat tärkeä osa lasten ja nuorten urheilua. Kilpaileminen kiehtoo ja
se tarjoaa vahvoja elämyksiä. Lasten ja nuorten urheiluharrastuksessa tulee tavoitella liikunnan iloa,
taitojen oppimista, osaamisen kokeilua ja itsetunnon vahvistamista. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla
lapsella ja nuorella on yhdenvertainen oikeus kokea kilpailemisen riemu ja kilpailun mukanaan tuoma
jännitys. Jokaisella on oikeus osallistua tai olla osallistumatta kilpailuun.
Lasten kilpailutoiminnan suosituksissa on linjattu, minkälainen kilpailutoiminta sopii eri-ikäisille lapsille
ja nuorille. Lapsi tai nuori ei ole aikuinen pienoiskoossa, vaan kilpailu tulee suhteuttaa osallistujien
kehitysvaiheisiin. Lasten ja nuorten kilpailut eivät saa olla kopioita aikuisten tapahtumista.
Suositukset toimivat apuna kaikille kilpailuja kehittäville tahoille. Suosituksiin voi tutustua Nuoren
Suomen nettisivuilla http://www.nuorisuomi.fi/kilpailutoiminnan_suositukset.

VIELÄ EHTII HAKEA PAIKALLISTUKEA
haku päättyy 15.10.2005
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
- lajin levittäminen
- 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
Autan mielelläni hakemuksen ja hankkeen suunnitellussa! Merja Markkanen, Suomen
Ringetteliitto, nuorisopäällikkö p. 09 - 5490 3650 tai merja.markkanen@ringette.slu.fi

PELISÄÄNNÖT TULI PALAUTTAA 30.9. MENNESSÄ
Suuri kiitos kaikille joukkueille, jotka ovat palauttaneet pelisäännöt!
Niitä on ollut mukava lukea. Kaikkien pelisäännöt palauttaneiden joukkueiden nimet löytyvät liiton
nettisivulta. Tarkista, että seurasi kaikki joukkueet (F, E, D ja C) ovat lähettäneet pelisäännöt
Ringetteliittoon. 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. Nuoren Suomen valmiista pelisääntömateriaalista
löytyy vinkit mistä aiheista vanhempien, ohjaajien ja joukkueenjohtajien kannattaa keskustella ja
sopia. Tärkeimmät keskustelun aiheet lasten ringetessä ovat ringeten kilpailutoiminnan suositukset
(löytyy netistä), 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 30.9.2005
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 30.9.2005 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.

RINGETTERIPARI 2006
Kolmas Ringetteripari järjestetään kesällä 2006 Vierumäellä
Suomen Ringetteliitto ja Suomen Jääkiekkoliitto järjestävät -91 syntyneille
tytöille ja pojille rippikoululeirin kesällä 2006 Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä.
Tutustumisjakso
Rippikoululeiri
Konfirmaatio

16. - 18.12.2005
11. - 18.06.2006
18.06.2006

Vierumäki hinta 138 €
Vierumäki hinta 405 €
Heinolan maaseurakunnan kirkko

Hinnat ovat täysihoidolla, jää- ja oheisharjoitukset lajiliiton kouluttajan ohjaamina.
ilmoittautumiset: RINGETTELIITTO, Merja Markkanen, 09 - 5490 3650,
merja.markkanen@ringette.slu.fi

KOULUTUS
Valmentajakoulutuksen kurssit ovat olleet erittäin suosittuja tänä syksynä. Kaiken kaikkiaan
ringetteliiton ja sen alueiden järjestämillä eri kursseilla on ollut yhteensä n. 100 valmentajaa ja
ohjaajaa. Nyt erilaisten aihealueiden kurssien löytymistä helpottamaan ringetteliiton sivuilta löytyy
koulutuskalenteri. Kalenterin löydät osoitteesta http://www.ringette.fi/srl/koulutus.htm
Osoitteesta löytyvät myös I- ja II-tasojen koulutusten kuvaukset ja sisällöt.
Kalenteriin lisätään kauden aikana myös muita koulutuksia kuin vain valmentajakoulutuksia, sitä
mukaa kun saamme kehitettyä yhteistyötä alueiden ja erotuomarikerhojen kanssa.
Lisätietoja koulutuksiin liittyvistä asioista Valmennus – ja koulutuspäällikkö Matti Virtanen
09 – 5490 3620 tai matti.virtanen@ringette.slu.fi

SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään lauantaina 3.12.2005 kello 13 – 15.00.
Paikkana on Tampereen Hakametsän halli, jääkiekkomuseon tila.
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.

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua SM –liigan jääkiekkopeliin Ilves – Jokerit. Peli alkaa
kello 17.00. Syyskokoukseen osallistuvien seurojen edustajille on varattu yksi lippu / seura.
Lisälippuja saa lunastaa omakustannushintaan varaamalla ne oman ilmoittautumisen yhteydessä
etukäteen.
Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.11.2005 mennessä: Sari Honkalehto, (09) 54903600,
sari.honkalehto@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: Finaalitapahtuma (huhtikuu) ja liiton syyskokous (marraskuu / tänä
vuonna poikkeuksellisesti joulukuu) 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

Lausunnon antaja

_____________________________________________

Käsitelty

suositellaan lämpimästi

__/__ /____

Liiton päätös
Käsitelty

suositellaan

__ / __ / ____

_____________________________________________

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
03.12.2005. Kokouspaikkana Hakametsän halli / jääkiekkomuseon tila, Tampere.

______________________________
Paikka
Aika

_________________________________

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai seuran nimenkirjoittajan allekirjoitus

Valtakirjat kerätään kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Kokous alkaa klo 13.00.

