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SUOMEN RINGETTELIITTO RY

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

TOIMINTAOHJEET LISENSSIMUUTOKSISSA
Kaikista lisenssimuutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti Ringetteliittoon!
Itse verkko-ostona tai nippulisenssipalvelun kautta tehdyistä muutoksista ei tieto tule liittoon eivätkä
uusi lisenssi ja vakuutus ole voimassa. Muutokset ja irtisanomiset tehdään aina ”käsityönä” liiton,
Sporttirekisterin ja Pohjolan päässä.
Ilmoitus toivotaan tehtäväksi sähköpostilla osoitteeseen sari.honkalehto@ringette.slu.fi.
Lisenssimuutoksissa toimi aina näin:
1. Ilmoita sähköpostilla Ringetteliittoon toivomasi lisenssimuutos esim. FUN -lisenssistä A –
lisenssiksi.
2. Maksa lisenssimaksujen erotus samalla viitenumerolla, kuin edellinen lisenssi oli maksettu.
Esim. Vakuutuksellisen FUN -lisenssin (60€) aiemmin lunastanut henkilö vaihtaa
vakuutukselliseen A-lisenssiin (130€) eli maksaa 70 € Ringetteliiton lisenssitilille.
3. Ilmoitukseen tarvitaan henkilötiedot, sportti-ID, maksupäivät, viitenumerot ja maksan nimi, jos
eri kuin lisenssinhaltija ja mahdollista palautettavaa maksusuoritusta varten tilinumero.
4. Kun Ringetteliitto on saanut edellä olevan ilmoituksen ja maksusuoritus tullut liiton tilille, laittaa
liitto vanhan vakuutuksen irtisanomisen Pohjolaan. Pohjolasta tulee ilmoitus irtisanomisesta
sekä vakuutuksen haltijalle että liittoon.
5. Pohjolan mahdollisesti vakuutuksesta palauttama suoritus maksetaan vakuutuksenottajan
ilmoittamalle tilille vähennettynä toimistokululla.
6. Kaikista lisenssimuutoksista liitto perii 5 € käsittelykuluja.
7. T -lisenssiä (sisältää Pohjolan TuplaTurva vakuutuksen) ei voi koskaan vaihtaa toiseksi
kesken lisenssikauden. Jos siis haluat tai tiedät jo lisenssikauden alussa haluavasi myös
pelata ringetteä, lunasta suoraan jokin pelaajalisenssi (RK, E, F, FUN, B. A)!
Lopuksi!
Ota aina riittävä lisenssi – vaihdokset vievät aikaa ja rahaa kaikilta osapuolilta. Eli aina kannattaa
ottaa ylemmän kategorian pelaajalisenssi, jos on epävarma.
Vakuutuksettomia lisenssejä lunastavien tulee toimittaa vakuutustodistukset liittoon huoltajan
allekirjoituksella varustettuna.
Varmista aina ennen lisenssi lunastamista oletko ottamassa vakuutuksellista vai vakuutuksetonta
lisenssiä. Vakuutuksellisen vaihto vakuutuksettomaan jälkeenpäin on aina hankala ja aikaa vievä
prosessi!
Epäselvyyksissä ole aina ensin yhteydessä Ringetteliittoon – näin säästämme kaikki aikaa,
vaivaa ja rahaa.

LIITON LISENSSIASIOISTA VASTAAVA VAIHTUI 1.10.2006
Mari Ahvensalmen työsuhde liitossa loppui 29.9.2006.
Liiton lisenssiasioita hoitaa ajalla 1.10.2006 – 31.7.2007 Lea Mäkelä, lea.makela@ringette.slu.fi.

SEUROJEN SPORTTIREKISTERIVASTAAVAT
Ringetteliitto siirtyi Sporttirekisterin käyttäjäksi 1.8.2006. Rekisterin käyttäjäkoulutuksia on ollut EteläSuomessa, Häme-Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Seurakäyttäjätunnuksia on tähän mennessä
myönnetty 20 kappaletta.
Seurakäyttäjätunnuksen saaneet seurat voivat itse ottaa kaikki seuran tarvitsemat lisenssit ns.
nippulisenssin kautta ja mm. muuttaa vääriä henkilö- tai osoitetietoja ja ottaa lisenssilistaukset itse.
Sporttirekisterin käyttöönotto helpottaa seurojen jäsentietojen ja lisenssien hallintaa sekä vähentää
ns. turhia puheluita liittoon.
Sporttirekisterin käyttäjätunnukset saaneet seurat ovat velvollisia informoimaan jäseniään tästä
uudesta palvelusta. Uuden toimintatavan ja tiedonkulun puutteellisuuden vuoksi tällä kaudella vielä
osa ko. seurojen jäsenistä on ottanut itse verkko-oston kautta lisenssin ja rekisterivastaava ”tuplalisenssin” nippulisenssin kautta.
Muistatattehan myös, että verkko-oston kautta ei voi maksaa kuin yhden pelaajan lisenssin kerrallaan
yhdellä viitenumerolla. Muutama seura on edelleen maksanut verkko-oston kautta yhdellä
viitenumerolla usean pelaajan lisenssit – tässä tapauksessa yhdenkään pelaajan suoritus ei ole
kohdistunut minnekään! Vain Sporttirekisterin käyttäjätunnuksilla voi nippulisenssipalvelun kautta
maksaa samalla viitenumerolla useita lisenssejä.
Sporttirekisterin seurakäyttäjätunnukset saaneet ringetteseurat ja vastuuhenkilöt seuroittain:
Shakers Ringette, Pentti Karjalainen
Heinola Ringette, Ulla Pihla-Kohopää
Hyvinkään Ringette, Eija Tetri
Tampereen Ringette, Satu Härikkä
Rauman Lukko, Maija Piispa
Janakkalan Kiekko, Juha Tikkala
Laitilan Jyske, Janne Anttola
Tuusula Ringette, Ilkka Salmenkivi
Helsinki Ringette, Laura Kauttu
VG-62 Naantali, Marja Kytönen
RNK, Elina Granqvist
Ringette Walapais, Timo Huittinen
Kangasniemen Palloilijat, Outi Virtakallio
Turun Ringette, Mika Varjo
Jääurheiluseura Haukat, Outi Kolehmainen
Ylöjärven Ilves, Sisko Lehtonen
NuPS Hockey / Ringette, Susanne Moilanen
Ilves Ringette, Pekka Karvinen

61 RINGETTEJOUKKUETTA ON PALAUTTANUT PELISÄÄNNÖT
Vähän yli puolet aluesarjoihin osallistuvista (F-C) -joukkueista ovat palauttaneet pelisäännöt sovittuun
määräaikaan 30.9.2006 mennessä. Kiitos kaikille, jotka ovat palauttaneet!
Jos joukkueesi ei ole vielä palauttanut pelisääntöjä, niin toimi ripeästi. Pelisäännöistä
sopiminen on edellytys aluesarjaan osallistumiselle!
Keskustelemalla yhdessä vanhempien ja valmentajien kanssa juniorijoukkueiden tavoitteista
kehitämme parhaiten lasten ja nuorten ringeten laatua. Toiminnan laadun parantumisesta seuraa
yleensä toiminnassa mukana olevien määrän kasvaminen. Ringette on yksi harvoista lajeista, jossa
pelisääntöjen tekeminen on lajin lasten ja nuorten ringeten kulttuurin kuuluva toimintatapa.
Lisätietoa pelisäännöistä saat Merja Markkaselta merja.markkanen@ringette.slu.fi

KILPAILO – KAMPANJA
Nuoren Suomen KilpaILO –kampanjan tavoitteena on herättää meidät aikuiset ajattelemaan ja
keskustelemaan siitä, miten me voisimme olla mahdollisimman hyviä kannustajia lasten
urheiluharrastuksessa.
Nuori Suomi toteuttaa kampanjan yhdessä lajiliittojen ja Sinettiseurojen kanssa ja haastaa mukaan
kaikki lasten ja nuorten urheilun parissa toimivat aikuiset. KilpaILO näkyy lokakuusta alkaen
tietoiskussa YLEn tv-kanavilla ja Urheilukanavalla, lehti-artikkeleissa, lehti-ilmoituksissa (Yhtyneet
Kuvalehdet ja lajiliittojen lehdet), netissä, julisteissa, seminaareissa ja seurojen pelisääntökeskusteluissa.
Kampanjan tueksi ja keskustelujen pohjaksi on käytössä kolme erilaista materiaalia. Kaikki materiaalit
löytyvät Nuoren Suomen nettisivuilta. www.nuorisuomi.fi/kilpailo
1. KilpaILO – lupa tuntea –vihko, jossa käsitellään lasten kilpaurheilun mukanaan tuomia tunteita.
Materiaali antaa vinkkejä siitä, miten meidän aikuisten tulisi eri tilanteissa tukea ja ymmärtää
lapsia ja itseämme. Materiaalissa keskitytään alle 12 –vuotiaiden urheiluun.
2. KilpaILO –lupa tuntea -teeman ympärille on tehty kalvosarja.
3. Keskustelujen virittämiseksi tehdään myös DVD, joka sisältää TV:ssä esitettävän tietoiskun,
muutamia lasten kommentteja, lastenpsykologi Tuovi Keräsen lyhyen herättelyn aiheeseen
lähinnä tunne-elämän puolelta ja lääkäri-liikuntatieteilijä Harri Hakkaraisen kommentteja
lapsen fyysisestä kehittymisestä.
Mieti millainen kannustaja sinä olet lapsille ja nuorille?
Nyt, kun pelisäännöt on tehty, kannattaa huomio kiinnittää niiden toteutumiseen. Aikuisten esimerkki
käyttäytymisessä on tärkeä viesti nuoremmille. Erityisesti vaihtopenkki- ja katsomokäyttäytymisessä
on aina parantamisen varaa. Tuomareille huutaminen ei kuulu ringetteen, siitä on sovittu
pelisäännöissä. Myöskään vastustajan arvosteleminen ja haukkuminen eivät kuulu Reiluun Peliin.
Meidän aikuisten kannattaa myös pohtia millaisia kannustajia me lapsillemme olemme. Ottelun
jännittävässä tuoksinassa tunteet saavat helposti vallan. Aikuisten tehtävänä on kuitenkin säädellä
omia tunteitaan ja antaa lapsille mahdollisuus harrastaa omaa harrastustaan ilman aikuisten luomia
paineita ja toivomuksia.
Katsokaa joukkueen vanhempien kanssa yhdessä kampanjan tueksi tehty DVD!

E-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.
E-junioreiden peleissä pelataan numerojärjestyksessä tästä kaudesta 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.

RINGETEN KESÄLEIRIT 2007
Ensi kesänä järjestetään seuraavat lasten ja nuorten ringettekesäleirit:
6.6. - 10.6.2007

kesäleiri 9-12v

290€ Piispalan nuorisokeskus, Kannonkoski

13.6. - 17.6.2007 kesäleiri 7 -14v

290€ Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

29.7. - 2.8.2007

kesäleiri 7 -14v

290€ Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

5.8. - 9.8.2007

kesäleiri 10 -16v

290€ Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

5.8. - 9.8.2007

maalivahti- ja lajileiri
92-89 synt pelaajille ja
93-89 synt maalivahdeille

290€ Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lisätietoja: 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 18.11.2006 mennessä.

TÄHDISTÖOTTELU 20. – 21.1.2007 VALTTI AREENALLA
Ringeten tähdistötapahtuma järjestetään nyt kolmannen kerran. Paikka on Valtti Areena Tikkurilassa.
Tähdistöottelu -tapahtuma on ringeten kansallinen päätapahtuma ja se järjestetään vuosittain
tammikuun lopussa. Tapahtumassa kohtaavat maajoukkueringeistä muodostuvat alueelliseen jakoon
pohjautuvat idän ja lännen tähdistöjoukkueet sekä naisten että nuorten osalta. Lisäksi tapahtuman
yhteydessä pelataan nuorten aluejoukkueturnaus.
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 48 julkaistavassa tiedotteessa ja joulukuun ringettelehdessä.
Lisätietoja:
Helsinki Ringette, Paula Andersson, paula.y.andersson@kolumbus.fi
Ringetteliitto, Matti Virtanen, matti.virtanen@ringette.slu.fi

FINAALITAPAHTUMA 31.3. - 1.4.2007 NOKIA & TAMPERE
Finaalitapahtuma järjestetään ensi vuonna kaksipäiväisenä.
Lauantaina 31.3.2007 Nokialla järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan ladyturnaus ja nuorten
yöturnaus. Järjestelyistä vastaa Nokian Urheilijat / Ringette ja liiton puolelta vastuuhenkilöinä ovat
Merja Markkanen ja Sari Honkalehto.
Sunnuntaina 1.4.2007 pelataan finaalipelit Hakametsän hallissa Tampereella. Sunnuntain
finaalipelien yhteydessä on tarkoitus juhlistaa myös Ringeten SM-sarjan 20 -vuotis juhlavuotta.
Tapahtuman järjestelyistä vastaa Ringetteliitto yhdessä Tampereen seudun ringetteseurojen kanssa.
Finaalipäivän järjestelyitä varten kootaan viime vuoden tapaan järjestelytoimikuntaa.
Kokoonkutsujana toimii Ringetteliitto / Sari Honkalehto. Ensimmäiset kokoontumiset järjestetään
Tampereella ennen joulua.
Tiedustelut: Sari Honkalehto, sari.honkalehto@ringette.slu.fi, 040 57 47 440.
Tapahtuma on vuosittainen ringetteväen kohtaamispaikka. Toivomme, että juhlavuoden kunniaksi
saisimme paikalle koko harrastajajoukkomme. Ringetteliitto on neuvotellut mm. majoituksia
tarvitseville erikoishintaisen hotellipaketin yöpymistä tarvitseville. Liput tapahtumaan tulevat myyntiin
Lippupisteen kautta. Ryhmille on luvassa ryhmähinnat. Lisätietoja joulukuun ringettelehdessä ja
nettisivuilla tammikuusta 2007 alkaen.
SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Ringetteliiton syyskokous pidetään lauantaina 25.11.2006 kello 13 – 15.00.
Paikkana on Aktia Pankki / Länsikeskus, Turku (kartta ohessa).
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 2007 toimintasuunnitelma.
5. Määrätään vuoden 2007 jäsen- ja muiden maksujen suuruus.
6. Esitetään alueiden vuoden 2007 toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
7. Vahvistetaan vuoden 2007 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.
Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista tulee toimittaa Ringetteliittoon syyskuun
loppuun mennessä.
Kokouksen jälkeen on mahdollista jäädä seuraamaan Raisio – Lapinlahti ringettepeliä. Peli alkaa
kello 16.00.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sekä syyskokoukseen että illan peliin pe 10.11.2006 mennessä: Sari
Honkalehto, 040 57 47 440, sari.honkalehto@ringette.slu.fi.

Toivomme liiton jäsenseuroilta runsasta osanottoa kokoukseen!

Kartta

Aktia Pankki
Turun Länsikeskus
Viilarinkatu 4
20320 TURKU

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 pääsääntöisesti vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkkien
luovutustilaisuuksia on kaksi kertaa vuodessa: Finaalitapahtuma (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

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
25.11.2006. Kokouspaikkana Aktia Pankin tilat / Länsikeskus, Turku. Kartta on liitteenä.

______________________________
Paikka

_________________________________
Aika

__________________________________________________________________
Seura

__________________________________________________________________
Puheenjohtajan tai seuran nimenkirjoittajan allekirjoitus

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

