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MM-kisat pelattiin 23.-27.11.2004 Tukholmassa

SUOMI ON RINGETEN MAAILMANMESTARI 2004
Suomi on ringeten maailmanmestari 2004. Mestaruus tuli upealla pelillä Tukholmassa 27.11.
pelatussa finaaliottelussa Kanadaa vastaan. Koko turnauksen erittäin vahvasti pelannut Suomi oli
ylivoimaisesti paras joukkue turnauksessa; liikkuva, luisteleva, taisteleva ja taitava Suomen joukkue
onnistui jäällä kaikessa, halusi voittoa ja oli valmis mestaruuden myös voittamaan. Revanssi
hallitsevasta maailmanmestarista Kanadasta oli makea ja joukkue juhli jäällä täydestä sydämestä.
Sadat suomalaisfanit saivat vastinetta rahoilleen Suomen joukkueen kapteenin Kristiina Heinosen
nostaessa lasista Sam Jacks Trophya ilmaan kultamitali kaulassaan. Suomelle maailmanmestaruus
oli historian kolmas.
--------------------------------------------------

UUTISIA SYYSKOKOUKSESTA
Jarkko Hellsten Lahdesta jatkaa puheenjohtajana
Suomen Ringetteliiton syyskokous valitsi uusia jäseniä hallitukseen
Suomen Ringetteliiton syyskokous valitsi 14.11.2004 Helsingissä pitämässään kokouksessaan liiton
hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uusiksi jäseniksi Matti Pasasen Lapinlahdelta ja Leena
Hirvosen Tikkakoskelta. Vanhoista erovuoroisista jäsenistä uudelleen valituiksi tulivat Lea Mäkelä
Forssasta ja Harto Viiala Espoosta.
Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Jarkko Hellsten Lahdesta.
Hallituksessa jatkavat lisäksi Eija Ahokas (Naantali), Kristiina Heinonen (Espoo), Eija Korhonen
(Hyvinkää) ja Jari Lehtinen (Tampere).

Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005
Suomen Ringetteliiton syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi vuodelle 2005. Suomen Ringetteliiton talousarvio vuodelle 2005 on noin 350 000
euroa.
Ringetteliiton toiminnan painopistealueiksi vuodelle 2005 syyskokous vahvisti nuorisoliikunnan
toimialalta mm. lajin levittämisen, kilpailujärjestelmän kehitystyön, osaamisen ja koulutuksen
kehittämisen sekä sinettiseuratoiminnan. Aikuisliikunnan toimialalta painopistealueeksi vahvistettiin
erotuomaritoiminta ja osaamisen lisääminen, huippu-urheilun toimialalta Tie huipulle –ohjelman
toteuttaminen sekä järjestötoiminnan alalta seuran kehittäminen.
Syyskokouksen pöytäkirja ja muu materiaali postitetaan seurojen yhdyshenkilöille.
Lisätietoja: Marja Miettinen, 09 - 54903600, marja.miettinen@ringette.slu.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOIMISTO TIEDOTTAA
- Ringetteliiton toimisto on suljettu 24.12.2004 – 2.1.2005:
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2005!
- seuraava seuraposti ilmestyy tammikuun viimeisellä viikolla.

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

RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2004-2005
Tähdistöottelut ja
Aluejoukkueturnaus
B-jun. SM-turnaus
C-jun. SM-turnaus
E-jun. turnaus

29. – 30.1.2005 Lounais-Suomen alue / Luvian Kiekko -82
11. – 13.3.2005 Forssan Palloseuran Juniorit, Forssa
18. – 20.3.2005 Jääurheiluseura Haukat, Järvenpää
9.4.2005 Vantaalla, Finaalipäivän ohessa

Ringetteliiton alaisten valtakunnallisten turnausten ajankohdat ohessa.
Lisätietoja: Matti Virtanen 09-5490 3620 matti.virtanen@ringette.slu.fi

---------------------------------------------------------------------------------Koulutapahtumat jatkuvat

RYHDY RINGETEN KOULUTAPAHTUMIEN VETÄJÄKSI!
Syyskokous vahvisti 14.11.2004 Ringetteliiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005.
Yhtenä toiminnan painopistealueena vuonna 2005 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 2005. 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 680 €/tapahtumajärjestäjä
 Hyvän mielen lasten konkreettisesta liikuttamisesta ja ringeten tunnetuksi tekemisestä
 Oppimista tapahtuman järjestämisestä ja organisoimisesta
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla 12.1.2005 mennessä osoitteeseen
satu.himberg@ringette.slu.fi
Lisätietoja: Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650, satu.himberg@ringette.slu.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uutta E-junioreiden turnaus
Suomen mestari ratkeaa finaalitapahtumassa 9.-10.4.2004 Vantaalla
Pelissä Elämä – tapahtuma saa jatkoa vuonna 2005 järjestettävällä finaalitapahtumalla. Tapahtuma
järjestetään 9.-10.4.2005 Valtti-Areenalla, Vantaan Tikkurilassa. Perinteiseen tapaan lauantaina
ratkaistaan naisten SM-mitalien kohtalot ja lauantaina mittaa toisistaan ottavat myös E-juniorit

omassa, uudessa turnauksessaan. Sunnuntaina pelataan lady turnaus ja mahdollinen alueellinen Fja RK – turnaus.
Laita tapahtuma kalenteriisi ja ota mukaan koko seura, kaikki joukkueet ja toimihenkilöt. Hyödynnä
tapahtuma ja anna koko seuraväellesi aihe ja helppo tapa kevään juhlistamisen. Tapahtuma on
varmasti viihdyttävä.
Uusi E-junioreiden turnaus
Turnaus on tarkoitettu kaikille E-juniori-ikäisille (-93, -94 – syntyneet). Joukkueissa koko kauden
nuorempina tai alueiden poikkeusluvilla yli-ikäisinä pelanneet pelaajat ovat tervetulleita turnaukseen.
Turnaukseen voivat osallistua myös tytöt, joilla ei ole Ringetteliiton lisenssiä, mutta jokaisella
osallistujalla on oltava urheilussa sattuneet tapaturmat korvaava, voimassaoleva vakuutus.
Turnaus pelataan poikkikentällä 3-3 peleinä (+ maalivahdit). Joukkueiden minimipelaajamäärä on 6 +
1. Yhden seuran joukkue voi osallistua turnaukseen useammalla pienellä joukkueella. Turnausmaksu
on kuitenkin joukkuekohtainen (turnausmaksu määräytyy myöhemmin). Turnauksessa myös
yhdistelmäjoukkueet eri seurojen pelaajista on sallittuja (esim. jos seurasta A tyttöjä olisi lähdössä 4
ja seurasta B tyttöjä lähdössä 5, voivat nämä yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.)
Turnauksessa kaikki osallistujat palkitaan mitalilla ja kunniakirjalla. Jokaiselle joukkueelle taataan
neljän pelin takuu. Otteluohjelman laatii Ringetteliitto.
Turnauksen pelataan seuraavin säännöin:
 peliaika määräytyy osallistuvien joukkueiden määrän selvittyä
 tuomarointi on ohjaavaa. Jokainen osallistuva seura nimeää 2 yli 15 –vuotiasta henkilöä
toimimaan turnauksessa tuomareina. Tuomareiksi nimetyille pidetään infotilaisuus lauantaina
ennen otteluiden alkua.
 jokainen tyttö pelaa turnauksessa yhtä paljon vaikka hihanauhoja ei olekaan!!
 vaihtoaika sääntökirjan mukaan
 minimi tyttömäärä/joukkue on poikkikentän peleissä 6 + 1
Turnaukseen osallistuvat saavat ostaa Valtti-Areenan sisäänpääsyyn oikeuttavan lipun – 50 % hintaan.
Ilmoittautua turnaukseen voi jo nyt: Ringetteliitto, Satu Himberg, 09-5490 3650,
satu.himberg@ringette.slu.fi
Finaalipäivätapahtuman järjestelyjä varten perustetaan uusi projektiryhmä. Jos olet kiinnostunut
asiasta, tule mukaan järjestämään ringeten suurinta tapahtumaa. Ota yhteyttä Marja Miettiseen
(marja.miettinen@ringette.slu.fi) ja kysy asiasta lisää. Tapahtumasta kerrotaan tarkemmin tulevissa
seuraposteissa ja ringettelehdessä.
------------------------Ringetteriparille etsitään kouluttajaa
Suomen Ringetteliitto järjestää yhdessä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa rippileirin Suomen
Urheiluopistolla Vierumäellä 10.-17.7.2005. Rippikouluun liittyvän ohjelman lisäksi rippileiriläiset
harjoittelevat lajiliittojen valitsemien kouluttajien johdolla kaksi kertaa päivässä jäällä lajitaitoja.
Ringetteliitto etsii nyt leirille ohjaajaa, joka on vastuussa ringeten jääharjoitusten suunnittelusta ja
toteutuksesta sekä jääharjoituksiin liittyvistä oheisharjoitteista (mm. alku- loppuverryttelyt) leiriviikon
aikana. Harjoituksiin osallistuvia tyttöjä ryhmässä on 17.
Ohjaajalle tarjotaan täysylläpito opistolla sekä opiston maksama ohjaajakorvaus.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä mahd. pian Ringetteliittoon, Satu Himberg, 09-5490 3650 ja
keskustellaan asiasta lisää.
-------------------------------------------------------------------

Onko pelisäännöt kunnossa?
Tarkista oman joukkueesi tilanne osoitteesta www.ringette.fi

