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DNA JA RINGETTELIITTO YHTEISTYÖHÖN
Puhu seurasi talous parempaan kuosiin
Sponsoreiden hankkiminen on se vähemmän innostava osa seuratoimintaa. Siitä on jalo kilpa
kaukana. Vaan eipä hätää, nyt on seuran kasakirstun täyttäminen lastenleikkiä.
Ottamalla dna Perusliittymän tienaat seurallesi muhkean summan puhdasta rahaa. Parasta tässä on
vielä se, että kuka tahansa voi ottaa dna-liittymän ja siten tukea seuran toimintaa. Liittymän vaihtajan
ei siis tarvitse olla seuran aktiivijäsen, kummin kaima kelpaa mainiosti.
Ringetteliitto ja DNA Finland Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen jonka tarkoituksena on
yhteistyössä markkinoida ringetteseuroille /-joukkueille tuottavaa yhteistyötä.
Ringetteliiton tavoitteena on osallistua tällä tavoin seurojen varainhankintaan ja yhteistyökumppaniksi
valittiin DNA tämän kilpailukyisten hintojen ja yllä mainitun konseptin johdosta.
DNA:lla on kokemusta paikallisesta seurayhteistyöstä, mukana yhteistyössä on valtakunnallisesti jo
yli 400 urheiluseuraa. DNA on reilun kahden vuoden aikana saavuttanut n. 17%:n markkinaosuuden
kilpaillulla matkapuhelinalalla.
Mikäli haluat tukea yleisesti ringetteä, voit tilata dna-liittymän www.ringette.fi -sivuilta. Tehdystä
tilauksesta Ringetteliitto saa 35 euroa. Muista, että voit nykyisin pitää matkapuhelinnumerosi
operaattoria vaihtaessasi.
Jos taas haluat kartuttaa seurasi/joukkueesi varainhankintaa – ota yhteyttä Mika Astikaiseen (DNA
Finland Oy) ellei DNA:n valtuuttama edustaja tai paikallinen puhelinyhtiösi ole jo ehtinyt olemaan
yhteydessä.
Yhteistyöterveisin,
Marja MIETTINEN
Toiminnanjohtaja
Ringetteliitto
p. 09-5490 3600
e. marja.miettinen@ringette.slu.fi

Mika ASTIKAINEN
Avainasiakaspäällikkö
DNA Finland Oy
p. 044 044 3006
e. mika.astikainen@dnafinland.fi
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SUOMEN RINGETTELIITON SYYSKOKOUS NAANTALISSA 15.11.2003
Suomen Ringetteliiton syyskokous valitsi Naantalissa pitämässään kokouksessaan liiton hallituksen
erovuoroiset jäsenet uudeksi kaksivuotiskaudeksi. Uudelleen valituiksi tulivat Eija Ahokas (Naantali),
Kristiina Heinonen (Espoo), Eija Korhonen (Hyvinkää) ja Jari Lehtinen (Tampere).
Puheenjohtajana jatkaa Jarkko Hellsten Lahdesta ja hallituksessa jatkavat lisäksi Seppo Mäkelä
(Rauma), Harto Viiala (Espoo), Sisko Väisänen (Lapinlahti) ja Lea Mäkelä (Forssa).
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004 sekä strategia vuosille 2004-2010 hyväksyttiin
Suomen Ringetteliiton syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi vuodelle 2004. Talousarvio vuodelle 2004 on noin 350 000 euroa. Liiton syyskokous
vahvisti myös Ringetteliiton strategian vuosille 2004-2010. Suomen Ringetteliiton uudessa
strategiassa liiton päämääränä on edistää ihmisten hyvinvointia, tarjota jokaiselle mukaan tulevalle
elämyksellisiä kokemuksia tässä ja nyt, ottaa kaikki halukkaat tasa-arvoisesti mukaan ja luoda
mahdollisuus jokaiselle toteuttaa peliä omista lähtökohdista ja omien motiiviensa ohjaamina. Ringette
nähdään myös hyvänä vaihtoehtona osallistua ja vaikuttaa liikuntakulttuurissa.

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

TOIMISTO TIEDOTTAA
- Ringetteliiton toimisto on suljettu 24.12.2003 – 4.1.2004:
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2004!
- seuraava seuraposti ilmestyy tammikuun viimeisellä viikolla.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Aluejoukkueturnaus
F-jun. NS-turnaus
B-jun. SM-turnaus
C-jun. SM-turnaus

6. – 7.12.2003 NoU Ringette, Nokia
3. – 4.1.2004 Itä-Suomen alue / PiPS Pieksämäki
4.4.2004 Pelissä Elämä –tapahtumassa
5. – 7.3.2004 Järjestäjä avoin !!
12. – 14.3.2004 Helsinki Ringette
Koulutapahtumat jatkuvat

RYHDY RINGETEN KOULUTAPAHTUMIEN VETÄJÄKSI!
Syyskokous vahvisti 15.11.2003 Ringetteliiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2004.
Yhtenä toiminnan painopistealueena vuonna 2003 on lajin levittäminen ja käytännössä tämä
tarkoittaa koulutapahtumien järjestämistä.
Tulevana vuonna tapahtumien määrää on tarkoitus lisätä ja kehittää koulutapahtumatuotetta
hyödyntämällä kokemuksia toteutuneista tapahtumista.
Suomen Ringetteliitto etsii aktiivisia ja innostuneita henkilöitä vastaamaan ringeten koulutapahtumista
vuonna 2004. Ringettetapahtuma kouluille on valmis tuote, jota saatujen kokemusten perusteella
edelleen kehitetään. Ringetteliitto huolehtii välineiden ja materiaalien hankkimisesta kouluille
(maila+rengaspaketti, Opettajan Opas, palkinnot osallistujille).
Toimenkuvaan kuuluu:
 osallistuminen yhteiseen tapahtumavetäjien starttipalaveriin
 yhteydenotot kouluihin, opettajiin ja paikalliseen seuraan
 tapahtumien tiedotus ja markkinointi paikallistasolla
 käytännön järjestelyiden organisointi tapahtumapäivänä
 toteutuneesta tapahtumasta raportointi
Tarjoamme:
 170 €/toteutunut tapahtuma, kuitenkin enintään 850 €/tapahtumajärjestäjä
 Hyvän mielen lasten konkreettisesta liikuttamisesta ja ringeten tunnetuksi tekemisestä
 Oppimista tapahtuman järjestämisestä ja organisoimisesta
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla 12.1.2004 mennessä osoitteeseen
satu.himberg@ringette.slu.fi

Lisätietoja: Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650, satu.himberg@ringette.slu.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onko pelisäännöt kunnossa? Tarkista oman joukkueesi tilanne osoitteesta www.ringette.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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PELISSÄ ELÄMÄ –TAPAHTUMA 3.-4.4.2004
JÄRJESTÄ KOKO SEURAN PÄÄTÖSJUHLA
Järjestyksessään kolmas Pelissä Elämä –tapahtuma järjestetään Vantaan Tikkurilassa 3.-4.4.2004.
Ohjelmassa mm. lady-turnaus, SM-finaaliottelut, iltajuhla, F-tyttöjen turnaus, seikkailurata ja
jalkapallotapahtuma.
Merkitse tapahtuma kalenteriisi ja järjestä helpolla koko seuran yhteinen kevätjuhla. Jos haluat kuulla
tapahtumasta lisää tai tarvitset apua seurasi tapahtuman ideoinnissa tai järjestelyissä, ota yhteyttä
Ringetteliittoon Marja Miettiseen, 09-5490 3600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

