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Kiitoksen aika!
Vuosi lähenee jälleen loppuaan ja on monella tapaa tilinpäätöksen aika.
Ringetteliitossa pitkään vaikuttanut puheenjohtaja Jarkko Hellsten on jättämässä
tehtävänsä toiselle henkilölle. Jarkolle suuri kiitos vuosien aikana tehdystä työstä lajin
eteen ja jaksamisesta liitossa toimintavuosiesi aikana tapahtuneiden muutosten
keskellä. Liiton siirtyessä ensi vuoden aikana asteittain valiokunta- ja
työryhmätyöskentelyyn, toivomme Sinun jatkavan yhdessä näistä ryhmistä. Vuosien
aikana keräämääsi kokemus ja hiljainen tieto ovat tärkeä pääoma lajillemme.
Hallituksen työntekijöille – entisille ja tuleville – myös kiitos arvokkaasta
työpanoksestanne. Erityinen kiitos kuuluu Lea Mäkelälle, joka on tehnyt merkittävän
panoksen auttaessaan lisenssiasioiden hoidossa ja koottuaan liiton ”historiamapeista”
henkilörekisterin tulevaa käyttöä varten.
Muistaa pitää myös liiton työntekijöitä Merjaa ja Mattia, jotka ovat tehneet työtä
vuorotta. Välillä kovankin paineen alla jaksamista ja ymmärrystä on riittänyt.
Tärkeintä en tässäkään kiitoksen ketjussa unohda. Seuraväki, vapaaehtoiset ja lajin
harrastajat ovat se, jota vähiten muistetaan kiittää. Ympäri Suomea on jälleen
tämänkin vuoden aikana koettu ilon ja onnistumisen hetkiä – vähemmän onneksi ei
niin mielekkäitä hetkiä. Onnistumiset ja myönteiset kokemukset ovat niitä, joita meidän
tulisi enemmän jakaa - ruokkia niillä jaksamistamme ja työtämme lajin parissa.
Mikään asia ei ole niin vaikea tai ylitsepääsemätön, ettei siihen ratkaisua löytyisi.
Kuuntelemisen ja myötäelämien taito sekä positiivinen elämänasenne ovat niitä
asioita, jotka meidän kaikkien tulisi pitää mielessä.
Vuodelle 2007 heitän vielä lopuksi kaikille yhteisen haasteen. Äänestetään jaloillamme
ja näytetään ulkopuolisille, miten ainutlaatuinen ja arvokas lajimme on. Käydään
peleissä ja yhteisissä tapahtumissa – miten muuten voimme odottaa ulkopuolisten
kiinnostuvan lajista, jos emme itse osoita sitä ensin.
Rauhallista Joulun aikaa ja Onnekasta Uutta Vuotta kaikille!
Sari Honkalehto, toiminnanjohtaja
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TOIMISTO TIEDOTTAA
KARI LAHTI LIITON UUSI PUHEENJOHTAJA
TÄHDISTÖOTTELU 20. - 21.1.2007 VANTAALLA
VALMENTAJASEMINAARI 20.1.2007 VANTAALLA
FINAALITAPAHTUMA 31.3. – 1.4.2007
LADYTAPAAMINEN KISAKALLIOSSA 18.8.2006
SEURAKYSELY TULOSSA KAIKKIIN RINGETTESEUROIHIN –
SEURAKOULUTUSTA LUVASSA VUONNA 2007

TOIMISTO TIEDOTTAA
- Ringetteliiton toimisto on suljettu joulun välipäivinä 27. – 29.12.2006 sekä ma 1.1.2007
- Merja Markkanen on lomalla 18.12.2006 – 7.1.2007
- Matti Virtanen on lomalla 22.12.2006 – 7.1.2007
- Sari Honkalehto on lomalla 27.12.2006 - 1.1.2007.
- Vuoden viimeinen lehti ilmestyy viikolla 51
- Seuraava seuraposti ilmestyy tammikuun viimeisellä viikolla
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2007!

*****************************************************************************************************************

Kari Lahti Ringetteliiton uusi puheenjohtaja
Suomen Ringetteliiton syyskokous valitsi tänään Turussa pitämässään kokouksessa
uudeksi puheenjohtajakseen Kari Lahden Lahdesta. Kari Lahti on aikaisemmin toiminut
mm. Ringeten Etelä – Suomen alueen puheenjohtajana.
Liiton hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudeksi jäseneksi valittiin Mia Ravander
(Tuusula). Vanhoista erovuoroisista jäsenistä uudelleen valituiksi tuli Leena Hirvonen
(Tikkakoski), Lea Mäkelä (Forssa) ja Matti Pasanen (Lapinlahti).
Hallituksessa jatkavat lisäksi Kristiina Heinonen (Espoo), Maria Honka (Nokia),
Pirjo Lehtonen (Tuusula) ja Kai Saarinen (Raisio).
Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007
Suomen Ringetteliiton syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvioksi vuodelle 2007. Suomen Ringetteliiton talousarvio vuodelle 2007 on noin
470 000 euroa.
Ringetteliiton toiminnan painopistealueiksi vuodelle 2007 syyskokous vahvisti nuorisoliikunnan toimialalta mm. lajin levittämisen, ringettekoulujen tukeminen ja nuorten ringeten
sisällön monipuolistaminen.
Aikuisliikunnan toimialalta painopistealueeksi vahvistettiin ladytoiminnan kehittäminen.
Huippu-urheilun toimialalta painopisteenä on Ringeten MM 2007 kilpailut Ottawassa
marraskuun alussa ja tähdistöottelun kehittäminen.
Järjestötoiminnan toimialalla painopistealueena on seura- ja toimihenkilötoiminnan
koulutuksen suunnittelu ja aloittaminen.

Onnea uudelle hallitukselle uusiin haasteisiin!

III TÄHDISTÖOTTELU 2007 ja NUORTEN ALUEJOUKKUETURNAUS
Kolmatta kertaa järjestettävä Tähdistö – tapahtuma pelataan Tikkurilan Valtti – Areenalla Vantaalla
20. – 21.1.2006. Viikonlopun aikana jäällä taitojaan esittelevät Suomen parhaat ringeten pelaajat niin
naisten kuin nuortenkin (alle 19v) ikäluokissa. Kahtena edellisenä vuonna Lännen tähdet ovat olleet
voitokkaita naisissa. Nuorten puolella voitot ovat 1-1.
Nuorten aluejoukkueet (alle 17v) mittailevat taas keskinäistä paremmuutta pelaten perinteikkään
aluejoukkueturnauksen. Viime vuonna Etelä Suomi oli voitokas, kuinkahan käy tänä vuonna?
Mikä Tähdistöottelu?
Tähdistöottelutapahtuma on ringeten kansallinen päätapahtuma ja se järjestetään vuosittain
tammikuun loppupuolella. Tapahtumassa kohtaavat Idän ja Lännen tähdistöjoukkueet, joihin pelaajat
valitaan pääasiallisesti maajoukkueringeissä mukana olevista pelaajista, jotka pelaavat SMjatkosarjassa tai SM-karsintasarjassa.
Näihin sarjoihin osallistuvien seurojen välille on tehty alueellinen jako, joka määrittelee missä
joukkueessa pelaaja pelaa. Pelaajavalinnat tekee maajoukkueiden valmentajat ( Naiset Virpi
Karjalainen ja Nuoret Harto Viiala). Lisäksi tapahtumassa pelataan nuorten aluejoukkueturnaus,
jossa edustettuna ovat Etelä-Suomi, Häme-Pohjanmaa, Itä-Suomi ja Lounais-Suomi.
Viikonlopun ohjelma:
Lauantai 20.1.2007
09.00 Häme-Pohjanmaa – Etelä-Suomi
10.20 Itä-Suomi – Lounais-Suomi
14.10 Itä-Suomi – Häme-Pohjanmaa
15.30 Lounais-Suomi – Etelä-Suomi
19.00 Lounais-Suomi – Häme-Pohjanmaa
20.20 Etelä-Suomi – Itä-Suomi
Sunnuntai 21.1.2007
09.50 AJ-Turnauksen Pronssiottelu
11.10 AJ-Turnauksen Loppuottelu
12.45 Nuorten Tähdistöottelu
15.30 Naisten Tähdistöottelu
Lauantaina sisäänpääsy on ilmainen. Sunnuntain sisäänpääsy ovelta 10 €, ennakkoon 6 €. E-jun. ja
nuoremmat pelipaita päällä ilmaiseksi sisään. Ennakkomyynnin infot ilmestyvät nettiin joulukuun
alussa.

RINGETEN VALMENTAJASEMINAARI
Vantaalla la 20.1.2007
100 maalia ei ole sattumaa!
- Miten kehittää renkaallista pelaamista?
Tähdistötapahtuman ohessa Vantaalla Tikkurilan Valtti – Areenalla järjestetään Ringeten
valmentajaseminaari lauantaina 20.1.2007. Seminaari on tarkoitettu C- ja B-juniori- sekä
SM-sarjavalmentajille. Aiheena on renkaallisen pelin kehittäminen ja lajiharjoittelu
vanhemmissa ikäluokissa. Luvassa on sekä käytännön demoja että luentoesityksiä,
joista vastaavat mm. maajoukkueista tutut valmentajat Pasi Kataja ja Kim Forsblom.
Käytännön harjoituksen suorittavat Nuorten maajoukkueen pelaajat. Seminaarissa käydään
läpi myös ”100 maalia ei ole sattumaa” – projektin tulokset ja yhteenvedot.
Seminaariohjelma:
Klo
12.30
Aloitus (+ kahvit) Tikkurilan Urheilutalo (Valtti Areenan viereinen rakennus),
Matti Virtanen, Ringetteliiton valmennus- ja koulutuspäällikkö
12.45
Tie Huipulle, pelaajan mahdollisuudet ringetteuralla.
Lajiharjoittelu Suomessa, mihin ollaan menossa?
Matti Virtanen
14.15
”100 maalia ei ole sattumaa!” Maalinteon teoriaa ja faktat.
Kim Forsblom, Suomen maajoukkueen mv-valmentaja
15.15
Maalinteon / hyökkäyspelin harjoittelu naisten SM-joukkueessa.
Pasi Kataja, RNK-Ringeten Naisten SM-joukkueen valmentaja,
Suomen maajoukkueen päävalmentaja 2003-2006
16.30
Maalinteon / hyökkäyspelin harjoittelu käytännössä demo.
Nuorten maajoukkue / Lännen tähdistöjoukkue
17.30
Päivällinen
18.00
Maalinteon / hyökkäyspeliharjoittelun demon purku.
Tuomas Kallio nuorten Lännen Tähdistöjoukkueen valmentaja,
Ringetteliiton liittokouluttaja ja Matti Virtanen
18.30
Seminaarin päätös.
Matti Virtanen
Seminaaripaketti A sisältää seminaariohjelman, materiaalit, ruokailun ja sisäänpääsyn sunnuntain
otteluihin. Hinta paketilla on 40 € / henkilö.
Seminaaripaketti B sisältää edellisten lisäksi majoittumisen (la-su) ja aamiaisen Hotelli
Cumuluksessa kahden hengen huoneessa. Hinta paketilla on 80 € / henkilö. Paketin B
peruutustapauksissa laskutamme majoituksesta koituvat kustannukset majoituksen tarjoajan ehtojen
mukaan.
Ilmoittautuminen perjantaihin 5.1.2007 mennessä osoitteeseen matti.virtanen@ringette.slu.fi.
Ilmoittautumiseen mukaan seuraavat tiedot:
osallistujan nimi, seura/joukkue, s-postiosoite, laskutusosoite sekä otatko paketin A vai B.

FINAALITAPAHTUMA 31.3. – 1.4.2007
Ringeten vuosittainen päätapahtuma - Finaalitapahtuma - järjestetään ensi vuonna jälleen
kaksipäiväisenä.
Lopullinen ohjelma on vielä työn alla, mutta tapahtuman pääkohdat ovat jo selvillä.
Finaalitapahtuma starttaa lauantaina 31.3.2007 Nokialla, jossa järjestetään ladyturnaus ja nuorten
”yöturnaus”. Päävastuussa järjestelyistä on Nokian Urheilijat / Ringette, Ilves Ringette ja BLDringette. Ladyturnauksesta vastaa Ringetteliitossa Sari Honkalehto. Ladyturnaukseen on
ilmoittautunut alustavasti tähän mennessä jo viisi joukkuetta. Mukaan on suunniteltu otettavaksi 8
joukkuetta, joten nopeimmat ehtivät vielä ilmoittautua.
Lauantain 31.3.2007 alustava aikataulu
09.00 – 20.00
20.00 – 02.00 (noin)

Ladyturnaus
Nuorten yöturnaus

Turnauksen tarkka ohjelma, hinnat ym. tulevat liiton nettisivuille tammikuussa 2007.
Finaalipelit pelataan sunnuntaina 1.4.2007 viime vuoden tapaan Hakametsän hallissa Tampereella.
Finaalitapahtuma on samalla päätös SM -toiminnan 20 -vuotis juhlakaudelle, joten sen yhteyteen
tullaan rakentamaan myös viime vuosista poikkeavia muistamisia ja ohjelmaa.
Sunnuntain järjestelyistä päävastuussa on Ilves Ringette yhdessä Ringetteliiton kanssa.
Sunnuntain 1.4.2007 alustava aikataulu ja ohjelma
10.00 – 11.00
11.30 – 11.45
12.00 – n.14.10
14.15 – 15.15
15.30 – 15.45
16.00 – n.18.10
n. 18.15

Ladyturnauksen finaaliottelu
Pronssiottelun lämmittely
Pronssiottelu
20-v juhlaottelu VG-62 – Lahti Ringette ja Vuoden palkittavat
Finaaliottelun lämmittely
Finaaliottelu
Palkintojenjako

Liput tulevat myyntiin viime vuoden tapaan Lippupisteen kautta. Seurat voivat lunastaa lippuja
ennakkoon erikoishintaa. Tiedote ja ohjeet lipuista tulevat liiton sivuille ja seurapostissa
tammikuussa.
Majoitusta tarvitseville on neuvoteltu erikoishinnat Cumulus, Holiday Inn ja Nokian Eden hotelleista
liittyen Ringetteliiton ja Restel -hotelliketjun väliseen sopimukseen. Tiedote majoitushinnoista ja
vaihtoehdoista lähetetään seurapostilla ja se tulee myös liiton kotisivuille.
Finaalitapahtuman seuraava suunnittelukokous on 2.12.2006 Ilves Hockey Oy:n toimistolla,
Takojankatu 2, Tampere, kello 14 – 16.00.
Kokouksessa on tarkoitus vahvistaa järjestelyihin osallistuvat seurat, tehdä lopullinen
ohjelmasuunnitelma ja jakaa vastuualueet. Jos aika riittää, niin suunnitellaan yhdessä myös
markkinointimateriaalia.
Seurojen ja jäsenten ääntä on kuunneltu entistä enemmän ja pyritty tapahtuman suunnittelussa
painottamaan itse pelaamista.
Juhlavuoden kunniaksi toivomme, että mahdollisimman moni jalkautuisi myös paikanpäälle
katsomaan ja kokemaan finaalipelien tunnelma.
Lisätietoja, Sari Honkalehto, sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi, 040 57 47 440

LADYTAPAAMINEN KISAKALLIOSSA LAUANTAINA 18.8.2006
Kisakalliosta on tehty alustava varaus lauantaille 18.8.2006 ladytapaamista varten.
Päivän ohjelmaan on ajateltu järjestää mm. seuraavaa:
- kokous
- kuntotestit halukkaille (sisältäen epäsuoran hapenottokyvyn testin henkilökohtaisella
palautteella)
- ruokailu
- luento-osuus (alustavasti mietitty aiheita ravinnon, liikunnan sekä työn ja vapaa-ajan
sovittamisesta)
- yhteinen illanvietto niin sovittaessa
Tarkoitus on kokoontua mahdollisimman suurella naisporukalla miettimään ladytoiminnan
kehittämistä ringetessä, kuulemaan ajankohtaista asiaa aikuisen naisen terveydestä, testauttamaan
oma kunto ja tietenkin tapaamaan toisia samanhenkisiä rennon yhdessäolon merkeissä.
Jos esim. lastenhoidon kanssa tulee ongelmia, voi Kisakallioon halutessaan ottaa mukaan vaikka
koko perheen. Urheiluopiston kassa on alustavasti mietitty oheisohjelmaa lapsille ja perheelle.
Kokonaisuuden hinta varmistuu vuoden vaihteen jälkeen. Osallistumismaksu tulee olemaan ns.
omakustannushinta, joka neuvotellaan Kisakallion kanssa mahdollisimman huokeaksi.
Seurojen ladyvastaavat voisivat kerätä listan ladytapaamisesta kiinnostuneiden nimistä ja laittaa ne
kootusti Ringetteliittoon. Samalle listalle voi liittää myös toiveita päivän sisällöstä, mahdollisen toiveen
ottaa lapset tai perheen mukaan sekä majoitustarpeen.
Kaikkiin kysymyksiin vastaa Ringetteliitossa Sari Honkalehto, sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi,
040 57 47 440.
******************************************************************************************************************
SEURAKYSELY TULOSSA KAIKKIIN RINGETTESEUROIHIN – SEURAKOULUTUSTA LUVASSA
VUONNA 2007
Ringetteliitto lähettää kaikille jäsenseuroilleen joulukuun aikana sähköisenä kyselylomakkeen.
Kysely on ensimmäinen vaihe Ringetteliiton toimintasuunnitelman mukaista seuratoiminnan ja
toimihenkilöiden tukemista. Kyselyssä on käytetty pohjana SLU:n Oman Seuran Analyysiä, jota on
muutettu ringetteseurojen erityspiirteitä silmällä pitäen.
Toivomme, että kyselyyn vastaa esim. seuran puheenjohtaja / toiminnanjohtaja yhdessä yhden tai
kahden muun toimijan kanssa. Kyselyn tulokset kerätään ja niistä tehdään yhteenveto julkaistavaksi
kaikille. Lisäksi jokaiselle seuralle tullaan lähettämään henkilökohtainen raportti sekä järjestetään
yhdessä sovitulla aikataululla palaute- ja suunnittelutapaaminen.
Kyselyjen perusteella kartoitetaan ensisijaisesti ringetteseurojen nykytilannetta sekä koulutuksen ja
tuen tarvetta. Kyselyn pohjalta aloitetaan ensimmäisessä vaiheessa pilottikokeiluna yhdessä
Kisakallion Urheiluopiston kanssa seurakoulutus. Hanke on osa SLU:n Hyvä Seura hanketta ja siinä
ovat mukana ESLU ja LiikU. Ensimmäisen vaiheen jälkeen on koulutuksellista yhteistyötä tarkoitus
laajentaa myös muiden SLU alueiden kanssa tehtäväksi.
Koulutus on alustavasti suunniteltu kolmivaiheiseksi ja sen ensimmäisen osio on suunniteltu
toukokuulle 2007.
Kyselyjen tuloksista ja seurakoulutuksesta lisää vuoden ensimmäisessä Ringette -lehdessä.
Lisätietoa antavat
Sari Honkalehto, sari.honkalehto”at”ringette.slu.fi ja Matti Virtanen, matti.virtanen”at”ringette.slu.fi.

