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LISENSSIMÄÄRÄT KASVUSSA
Lisenssimääriä seurataan säännöllisesti liitossa. Viimeisimmän listauksen mukaan lisenssien määrä
on nousussa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Suurin samaan ajankohtaan verrattava
prosentuaalinen kasvu on ollut vakuutuksellisissa B -lisensseissä ja RK -lisensseissä. Kasvua on ollut
myös FUN -lisensseissä. Lisää tietoa lisensseistä seuraavassa seurapostissa.

LADYRINGETTE SUOSITTUA
Ladyringeten suosio ja harrastajamäärä ovat olleet nousussa. Liiton ensi vuoden toimintasuunnitelmaan on lisätty yhtenä painopistealueena ladytoiminta. Tavoitteena on, että vuoden 2006
aikana nimettäisiin ladyringettevastaavat, saataisiin yhtenäiset pelisäännöt ja rekisteri sekä
järjestettäisiin yksi yhteinen tapaaminen. Ensimmäinen suurempi ladyringetteturnaus on alustavasti
suunniteltu vuoden 2007 finaalipäivän yhteyteen.
Liittoon on tullut kyselyitä lady-pelaajilta mikä on heille oikea lisenssi. Ladyringetteä pelaava henkilö
tarvitsee FUN -lisenssin. Samalla lisenssillä voi toimia myös toimihenkilönä.
Ehdotukset ladyringettevastaavista yhteystietoineen ja toivomuksia yhteisten ladysivujen sisällöstä
voi laittaa Sari Honkalehdolle, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, (09) 5490 3600.

HARRASTEMANAGEREITA ETSITÄÄN NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
Useat lajit etsivät uusia "nuorten makuisia" vaihtoehtoja nuorten seuratoimintaan,
niin myös Ringette. Tavoitteena on löytää ja tarjota nuorille monipuolisempia
vaihtoehtoja olla mukana ja toimia ringetteseuroissa. Monet nuoret haluaisivat
pelata ringetteä harrastusmielessä, toimia seurassa ohjaajina tai tuomareina sekä
päästä vaikuttamaan omaan sekä seuran ringettetoimintaan. Tällä hetkellä lähes
ainoa vaihtoehto nuorille olla mukana, on pelata ringetteä kilpailumielessä tavoitteellisesti
ja harjoitella monta kertaa viikossa. Osa nuorista ei koe tätä toimintaa omakseen ja
lopettaa harrastuksen. Myös nuorilla, jotka eivät ole aikaisemmin pelanneet ringetteä,
on vaikea aloittaa lajin parissa.
Liitto tukee taloudellisesti seurojen "harrastemanageri" -toimintaa
Liiton toiminnan yksi painopiste tulevina vuosina on kehittää nuorten toimintaa. Kaudella
2005-2006 on tarkoitus löytää seuroja, jotka ovat kiinnostuneita nuorten toiminnan
kehittämisestä. Tarkoituksena on löytää seurasta aikuinen "harrastemanageri", joka
vastaa seuran nuorten toiminnasta. Harrastemanageri kokoaa kiinnostuneet nuoret
yhteen, innostaa heitä ja kuuntelee millaista toimintaa nuoret kaipaavat. Harrastemanageri
on nuorten toiminnan puolestapuhuja seurassa ja auttaa nuoria käytännönasioissa.
Etsi seurallesi harrastemanageri
Jos seuranne on kiinnostunut löytämään harrastemanagerin, niin ottakaa yhteyttä liiton
nuorisopäällikköön Merja Markkaseen. Liitto kokoaa kaikki harrastemanagerit
suunnittelupalaveriin ja auttaa toiminnan käynnistämisessä. Jokainen seura saa
liitolta taloudellista tukea toiminnan käynnistämiseen. Lisäksi kaikilla harrastemanagereilla on mahdollisuus liittyä Nuoren Suomen valtakunnalliseen verkostoon.
Kaikki verkostoon liittyvät saavat ilmaisen koulutuksen ja harrastemanagerin käsikirjan.
Eri seurojen ja lajien harrastemanagereille on jatkossakin tarjolla yhteisiä tapaamisia
ja koulutuksia. Lisätietoja Merja Markkanen, p.09-5490 3650 tai etunimi.sukunimi@ringette.slu.fi

HAE KOULUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄKSI 2006
- innosta koulut pelaamaan ringetteä
Seurat ovat jo kahden vuoden ajan järjestäneet innokkaasti koulutapahtumia omilla paikkakunnillaan.
Lajin levittäminen on yksi liiton strategian kolmesta päävalinnasta ja siksi liitto jatkaa tukeaan myös
vuonna 2006 koulutapahtumien pitämiseksi. Koulutapahtumien avulla moni seura on saanut
paikkakunnan lapset innostumaan ringetestä ja tulemaan mukaan seuratoimintaan ringettekoulun
kautta.
Tee vapaamuotoinen hakemus 20.1.2006 mennessä
Ringetteliiton koordinoimien tapahtumien järjestelyvastuu oli valituilla vetäjillä; Ringetteliitto lahjoittaa
kaikille koulutapahtumiin osallistuville lapsille kunniakirjat sekä jokaiselle mukaan tulevalle koululle
maila- ja rengaspaketin (10 mailaa ja 10 rengasta) sekä Opettajan Opas -vihkosen. Välinepaketin
tarkoituksena on varmistaa, että ringeten pelaaminen voisi jatkua koulun liikuntatunneilla tapahtumien
jälkeenkin. 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 170€ / toteutunut tapahtuma. Vapaamuotoiset hakemukset koulutapahtuman järjestäjäksi
voi lähettää sähköpostilla Suomen Ringetteliittoon Merja Markkaselle 20.1.2006 mennessä
(merja.markkanen@ringette.slu.fi). Järjestäjät valitaan hakemusten perusteella viikolla 4.

14 RINGETTESEURAA HAKI PAIKALLISTUKEA
Seuratoiminnan paikallistuen haku päättyi 15.10.2005. Hakemuksia Nuorelle Suomelle tuli yhteensä
788 eri lajeista. Ringetestä tukea haki 14 seuraa. Tuen saajat julkaistaan joulukuun alussa. Kiitos
kaikille seuroille, jotka hakivat tukea!
Tukea hakeneet ringetteseurat:
Monipuolisen liikunnan toteuttaminen
PiPS-ringette
Tikkakosken Tikka
VG-62 Naantali
Nuorten harrastehanke
Ringette Walapais
Sinettiseurahanke
Ilves Ringette
Tuusula Ringette
Muu merkittävä hanke
Haminan Kiekkoympyrät -80
Heki-ringette, Kauhava
Janakkalan Kiekko
NuPS hockey ringette
Paimion Haka ringette
Rauman Lukko
Satakunnan Jääurheilijat
Lauttakylän Luja

88 RINGETTEJOUKKUETTA ON PALAUTTANUT PELISÄÄNNÖT
Suurin osa (88 joukkuetta) tällä kaudella sarjatoiminnassa mukana olevista lasten ja nuorten
joukkueista on palauttanut pelisäännöt. Keskustelemalla yhdessä vanhempien ja valmentajien
kanssa juniorijoukkueiden tavoitteista kehitämme parhaiten lasten ringeten laatua. Toiminnan laadun
parantumisesta seuraa yleensä toiminnassa mukana olevien määrän kasvaminen. Ringette on yksi
harvoista lajeista, jossa pelisääntöjen tekeminen on toimintatapa.
Nyt, kun pelisäännöt on tehty, kannattaa huomio kiinnittää niiden toteutumiseen. Aikuisten esimerkki
käyttäytymisessä on tärkeä viesti nuoremmille. Erityisesti vaihtopenkki- ja katsomo-käyttäytymisessä
on aina parantamisen varaa. Tuomareille huutaminen ei kuulu ringetteen, siitä on sovittu
pelisäänöissä. Myöskään vastustajan arvosteleminen ja haukkuminen eivät kuulu Reiluun Peliin.
Ottelun jännittävässä tuoksinassa sattuu välillä ylilyöntejä, mutta niihin on puututtava. Meidän
aikuisten vastuulla on millaista kuvaa annamme lapsille ja nuorille oikeasta ja sallitusta käytöksestä..
Asian tärkeys on noussut esille mm. siinä, kun on saatu koulutettua uusia nuoria tuomareiksi. Sitten,
kun he ovat tuominneet ensimmäisiä pelejä ja saaneet aikuisilta asiattomia huutoja, on osa lopettanut
tuomarina toimimisen siihen. Lajissamme on tällä hetkellä tarvetta lisätä tuomareiden määrää ja
siihen me kaikki voimme vaikuttaa.
Tavoitellaan sitä, että voisimme olla lajina ylpeitä siitä, että meillä pelataan Reilua Peliä sekä
vaihtoaitiossa, katsomossa että jäällä.

F-JUNIORIT PELAAVAT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ
- kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus kokea kilpailemisen riemu ja jännitys
Ringette ja monet muut lajit ovat lähteneet kehittämään lasten ja nuorten kilpailujärjestelmiään
"Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten" mukaisiksi. Muutosten tavoitteena on kehittää
kilpailujärjestelmiä niin, että ne huomioivat lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalisen kasvun.
Lasten ja nuorten urheiluharrastuksessa tulee tavoitella liikunnan iloa ja osallistujien itsetunnon
vahvistumista.
F-junioreiden peleissä pelataan numerojärjestyksessä kaudesta 2005-2006 lähtien. Tällä säännöllä
halutaan turvata kaikille mukana oleville lapsille yhtä paljon peliaikaa. Säännön aukoton
noudattaminen on aikuisten vastuulla. Tasapuolinen peluuttaminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki
lapset, jotka haluavat pelissä pelata, otetaan mukaan.
JUNIORISÄÄNTÖ / Numerojärjestyksessä peluuttaminen
Kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä pelaajia on peluutettava ottelussa tasapuolisesti.
Tasapuolisen peluuttamisen (=vaihtojen) tarkkailemiseksi kaikilla kenttäpelaajilla
täytyy olla näkyvällä paikalla varusteissaan vähintään 10 cm korkeat peräkkäiset
numerot 1:stä eteenpäin niin monelle, kuin pöytäkirjaan on pelaajia merkitty.
Numerot voivat olla joko erillisissä hihanauhoissa tai pelipaitaan, näkyvälle paikalle
(esim. tarranauhalla) kiinnitettävissä kankaisissa lapuissa. Myös pelipaitojen
pelinumeroita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Kentälle tulee vaihdossa aina
numerojärjestyksessä seuraavat kolme (3) pelaajaa. Peluuttamisjärjestystä voi
muuttaa erätauoilla. Jos joukkue nimeää otteluun kaksi maalivahtia, nämä vaihtavat
ottelun puolivälissä.

RINGETEN KESÄLEIRIT 2006
Ensi kesänä järjestetään Lohjan Kisakalliossa seuraavat lasten ja nuorten ringettekesäleirit:
16.6. - 19.6.
30.7. - 2.8.
3.8. - 7.8.
3.8. - 7.8.

kesäleiri (4 pv)
kesäleiri (4 pv)
kesäleiri (5 pv)
maalivahti- ja lajileiri (4 pv)

7 -14v
7 -14v
10 -16v
12v ->

245€
245€
290€
245€

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Ilmoittautumiset: netin kautta tai RINGETTELIITTO, Merja Markkanen, 09 - 5490 3650,
merja.markkanen@ringette.slu.fi

RINGETTELEHTI
Onko tarvetta jakaa uusia ringettelehtiä?
Uusi ringettelehti ilmestyi kaikille lisenssin maksaneille tämän viikon alussa. Liiton toimistolla on
muutama ylimääräinen lehti. Jos tarvitset lehtiä jaettavaksi esim. ringettekouluun tai johonkin muuhun
tapahtumaan, niin kysele lehtiä Markkasen Merjalta toimistolta.

Haluatko jutun ringettelehteen?
Seuraava lehti ilmestyy joulukuun lopussa. Lehden sisältöä suunnitellaan parhaillaan. Jos seurallasi
on juttuvinkkejä lehteen, niin otamme mielellämme niitä vastaan. Tavoitteena on, että lehti olisi
ringetteseurojen näköinen. Jutut seuraavaan lehteen pitää olla valmiina 21.11. mennessä.

TÄHDISTÖOTTELU 28. – 29.1.2006 VALTTI AREENALLA
Ringeten tähdistötapahtuma järjestetään nyt toisen kerran. Paikka on Valtti Areena Tikkurilassa.
Järjestelyistä vastaa liiton ohella Helsinki Ringette. Majoitusta tarvitseville on varattu Hotelli
Tikkurilasta huoneita. Hotellin puolesta majoituksesta vastaa hotellinjohtaja Marja Komppa, (09)
839 280 55, marja.komppa@urheilupuisto.com.
Tapahtumasta lisää viikolla 45 julkaistavassa tiedotteessa ja joulukuun ringettelehdessä.
Lisätietoja:
Helsinki Ringette, Paula Andersson, paula.y.andersson@kolumbus.fi
Ringetteliitto, Matti Virtanen, matti.virtanen@ringette.slu.fi

FINAALIPÄIVÄ 9.4.2006 TAMPEREELLA
Finaalipäivän tapahtuma järjestetään Hakametsän hallissa Tampereella 9.4.2006. Tapahtuman
järjestelyistä vastaavat Ringetteliitto, Tampereen seudun ringetteseurat ja Ilves Hockey Oy.
Finaalipäivän järjestelyitä varten kootaan parhaillaan järjestelytoimikuntaa, jonka ensimmäinen
yhteinen kokoontuminen on 3.12.2005 kello 10 – 12 Hakametsän hallilla urheilumuseon tiloissa.
Ilmoittautumiset suunnittelukokoukseen ja tiedustelut Sari Honkalehdolle 25.11.05 mennessä.
Tapahtumaa on tarkoitus kehittää niin, että siitä muodostuisi vuosittainen ringetteväen
kohtaamispaikka. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisen näkyvyyden ja lajin
tunnettuuden lisäämiseen.
Tule mukaan järjestämään ringeten vuoden päätapahtumaa. Mukaan järjestelytoimikuntaan voivat
tulla kaikki asiasta kiinnostuneet – kaikille löytyy varmasti mielekästä tehtävää hyvässä seurassa!
Lisätiedot: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, (09) 5490 3600, www.ringette.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.

