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KEVÄTKOKOUS JA SEURASEMINAARI 28. – 29.4.2012
Ringetteliiton kauden 2011 – 2012 kevätkokous on sunnuntaina 29.4.2012 klo 13 alkaen. Seuraseminaari pidetään 28.4. klo 12-17. Aiheina mm. lajien välinen yhteistyö, alueuudistus. Kuulemme
myös luennon aiheesta itsensä arvostaminen ja ME-henki.
Tarkempi ohjelma ja paikkakunta vahvistuu seuraavassa seurapostissa.
______________________________________________________________________________
VUODEN PALKITTAVAT, ANSIOMERKIT YM. KULUVALLA KAUDELLA
Ringetteliitto palkitsee vuosittain ansioituneita ringettehenkilöitä ja -tahoja. Kaikilla lajia seuraavilla
on mahdollisuus ehdottaa palkittavia sähköpostilla 25.2.2012 mennessä osoitteeseen paivi.reiman@ringette.fi. Ehdotuksessa tulee olla lyhyt perustelu ehdotetusta tahosta.
Lopullisen valinnan palkittavista tekee Liittohallitus. Palkinnot luovutetaan Ringeten Finaalitapahtumassa 23.-25.3.2012 Lahdessa Isku-Areenalla. Palkintogaala alkaa 24.3. klo 18.00.
Kaudella 2011-2012 on päätetty valita seuraavat kategoriat (esimerkkejä perusteluista):
Vuoden ringettehenkilö
merkittävä panostus ringeten edistämiseen ja kehittämiseen seura-, alue- tai valtakunnallisella/kansainvälisellä tasolla
Vuoden ringetteseura
esimerkillistä seuratoimintaa ringeten ominaispiirteet huomioiden
seuran toiminnassa huomioidaan myös kasvatukselliset ja yhteiskunnallisesti tärkeät asiat
(esim. terveet elämän tavat, ympäristöasiat, yleinen käyttäytyminen)
laadullisesti tai määrällisesti kehittynyt seura
Vuoden ringettekoulu
toiminta on iloista ja ilmapiiri kannustavaa
Ringettekoulussa opitaan leikkimällä
ohjaajia on riittävä määrä ja ohjaajat ovat koulutettuja
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arvokkaasta toiminnastaan rohkeasti ja ylpeästi viestivä ringettekoulu
Action*Fun*Sport
henkilö, joukkue, seura, tapahtuma
positiivinen ringetteteko
Vuoden ringettemedia
kirjoittaa ja toimittaa säännöllisesti ringettejuttuja
ringeten näkyvyys ao.mediassa hyvä
toimittajan asiatuntemus lajista
Vuoden nuori ringettehenkilö
alle 20-vuotias
ringeten parissa valmentajana, erotuomarina, ohjaajana tms. toimiva nuori henkilö
peliansioista palkitaan muilla palkinnoilla
Vuoden juniorivalmentaja
G-C-ikäluokkien valmentaja
innostava ja osaava
pohjan rakentaja pelaajan tulevaisuudelle
esimerkki koko lajille
Muut palkittavat
Liiton alaisiin sarjoihin osallistuvat joukkueet äänestävät oman sarjansa vuoden palkittavia (esim.
vuoden valmentajat, eri sarjojen All Stars valinnat, vuoden erotuomari jne.), jotka soveltuvat pelillisten ansioidensa lisäksi myös idoliksi ja esikuvaksi.
Ko. äänestyksistä lähetetään eri sarjojen joukkueille oma ohjeistus noudatellen edellisvuosien tapaa.
Alueet ja seurat voivat halutessaan esittää myös muita omia huomionosoituksia jaettavaksi
2012 Finaalitapahtumassa. Näistä tulee sopia liiton toiminnanjohtajan kanssa 1.3.2011 mennessä.
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.
Ansiomerkit anotaan kirjallisesti perjantaihin 24.2.2012 mennessä Suomen Ringetteliiton liittohallitukselta erillisen ohjeen mukaan (Liite 1). Ansiomerkkianomuksessa tulee mainita paikka ja
ajankohta, jolloin se on suunniteltu luovutettavaksi. Liitto suosittelee ansiomerkkien luovuttamisen
keskittämistä finaalitapahtuman palkintogaalaan.
Liittohallitus tekee päätökset myönnettävistä ansiomerkeistä 27.2.2012 pidettävässä kokouksessa. Myönnetyistä ansiomerkeistä ja huomionosoituksista ilmoitetaan palkittaville (ellei anomuksessa ole toisin toivottu) ja samalla heille lähetetään kutsu palkintogaalaan.
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.
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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.
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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.
______________________________________________________________________________
LAJINLEVITYSTUET
Vielä ehtii hyvin tällä kaudella markkinoida toimintaansa omalla paikkakunnalla. Varsinkin
koulutapahtumia ja kaveripäiviä kannattaa järjestää nyt helmi- ja maaliskuussa. Niiden kautta saadaan seuraan helposti lisää harrastajia vielä täksi ja jo ensi kaudeksikin.
JÄRJESTÄ KAVERIPÄIVÄ (RK, G, F ja E)
Seurojen Ringettekoulut ja G-E-juniorijoukkueet ovat järjestäneet innokkaasti tällä kaudella kaveripäiviä. Kaveripäivien kautta on tullut seuroihin paljon lisää harrastajia.
Ringetteliitto on tukenut seurojen järjestämiä kaveripäiviä lahjoittamalla kaikille kaveripäivässä
jäälle olleille ringettehuivin. Sinisiä ringettehuiveja on vielä jäljellä, joten jos ajattelit vielä
järjestää kaveripäivän, niin kannattaa olla heti yhteydessä Ringetteliittoon Merja Markkaseen.
JÄRJESTÄ RINGETEN KOULUTAPAHTUMA PAIKKAKUNTASI 1-4 -LUOKILLE
Järjestä paikkakuntasi esikouluikäisille ja/tai 1-4 -luokkalaisille koulutapahtuma. Ringetteliitto
tukee tapahtumaa lahjoittamalla koululle 10 ringettemailaa, 10 ringetterengasta sekä Opettajan
oppaan. Lisäksi seuraa tuetaan taloudellisesti tapahtuman järjestämisessä.
Lisätietoja ja vinkkejä tapahtuman järjestämiseen saat Merja Markkaselta
merja.markkanen@ringette.fi
______________________________________________________________________________
HAE SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKEA 15.3.2012 MENNESSÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa taas tukea urheiluseuratoimintaan. Seuratoiminnan kehittämistukea haettava 15.3.2012 mennessä. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat. Tuen käyttöaika on 1.6.2012 - 31.7.2013. Katso lisätietoja tukimuodoista ja kriteereistä sekä hakemuslomakkeet www.seuratuki.fi
Voit myös kysyä lisätietoja Ringetteliitosta:
Lasten ja nuorten kehittämistuki, Merja Markkanen merja.markkanen@ringette.fi
Aikuisten kehittämistuki, Salla Mäkelä, salla.makela@ringette.fi
Vuonna 2012 Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea:
a) Lasten ja nuorten urheilun kehittämiseen

-

Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6–19-vuotiaille
Tavoitteena on, että yhä useammalle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus harrastaa urheiluseurassa. Lisäksi tavoitteena on saada lisää harrastajia seuraan. Seura voi käynnistää hankkeen joko
6-12 -vuotiaiden toimintaan painottuen tai
13-19 -vuotiaiden toimintaan painottuen tai
6-9 -vuotiaiden toimintaan painottuen
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Hankkeiden lähtökohtana on, että seura kehittää uusia valitulle ikäryhmälle suunnattuja toimintamuotoja ja entistä useampi ikäryhmään kuuluva lapsi tai nuori voi tulla lajiin mukaan tai jatkaa harrastamistaan urheiluseurassa.
Harjoittelukulttuurin kehittäminen 11–15-vuotiaille
Seura käynnistää hankkeen 11–15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittämiseksi. Hankkeen perusedellytyksenä on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien nuorten urheilemisen ja kokonaisliikunnan
määriä ja/tai kehittää urheilun kannalta keskeisten perusominaisuuksien harjoittelua monipuolisemmaksi.
Keskeisiä tavoitteita on kasvattaa urheilun ja kokonaisliikunnan määrää, monipuolistaa harjoitussisältöjä, synnyttää pysyviä käytänteitä, joilla urheilullista elämäntapaa tuetaan sekä kehittää lajien, seurojen ja urheiluakatemioiden välille uusia, pysyvyyteen tähtääviä yhteistyömalleja.
Seuran kehittäminen Sinettiseuraksi
Tukea voivat hakea seurat, joiden tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten urheilutoimintansa laatua
niin, että seura täyttää Sinettiseurojen laatukriteerit.
Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (uusi pilottihankemuoto)
Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja urheilua. Tällä hankemuodolla halutaan edistää taloudellisen tasa-arvon toteutumista urheiluseuratoiminnassa, jotta
sosioekonomiseen taustaan katsomatta entistä useampi lapsi tai nuori voi tulla mukaan urheiluharrastukseen tai jatkaa harrastamistaan urheiluseurassa.
Hanketuen tavoitteena on tukea seuroja ideoimaan ja toteuttamaan malleja, joilla vähävaraisten perheiden harrastus- ja kilpaurheilullinen osallistuminen on mahdollista. Hankekauden aikana seuraan
syntyy pysyviä toimintamalleja vähävaraisten perheiden tukemiseksi. Lisäksi seurat verkostoituvat
paikallisesti muiden toimijoiden kanssa.
Hanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämisprosessiin ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.
Hanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämisprosessiin ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.
Kehittämisprosessiin valitaan 10-30 seuraa. Haettava tuki on 5000–30 000 euroa / seura.
b) Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan
Ohjaajien osaamisen kehittäminen
Tavoitteena on lisätä seurassa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamista ja innostusta aikuisten
terveyttä edistävän liikunnan alueella.
Uuden säännöllisen toiminnan lisääminen
Tavoitteena on lisätä säännöllistä liikuntatoimintaa seuroihin, joissa jo toteutetaan aikuisten harrasteliikuntaa.
Aikuisten liikuntatoiminnan aloittaminen
Tavoitteena on aloittaa aikuisten liikuntatoiminnan kehittäminen seurassa, joissa ei ole vielä lainkaan
toimintaa aikuisten kunto- ja terveysliikunnassa.
Kuntayhteistyö
Tavoitteena on lisätä paikallistason yhteistyötä eri toimijoiden kesken., jotta aikuisväestön liikuntaaktiivisuus lisääntyisi.

______________________________________________________________________________
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LÄHDE RINGETTELEIRILLE
Ringeten kesäleireillä on vielä muutama paikka vapaana! Laita tietoa leiriajankohdista eteenpäin
seurasi pelaajille.
Ilmoittautuminen 2012 kesäleireille tapahtuu Ringetteliiton nettisivuilta löytyvän sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. www.ringette.fi / Lapset & Nuoret / Ringetteleirit
Leiri

Milloin

Missä

Kesäleiri
(2000 - 2003 synt.)

Hinta

14. - 17.6.2012

Lohja (Kisakallio)

Leiri Ruotsissa (suunnitteilla)
(1997 - 1998 synt.)

25. - 30.6.2012

Ruotsi (tarkempi
paikka auki)

Maalivahtileiri
(1993 - 1998 synt.)

28.7. - 1.8.2012

Lohja (Kisakallio)

360€

Lajileiri
(1993 - 1998 synt.)

28.7. - 1.8.2012

Lohja (Kisakallio)

360€

Kesäleiri
(2000 - 2003 synt.)

2.8. - 5.8.2012

Lohja (Kisakallio)

285€

Kesäleiri
(1997 - 2001 synt.)

7.8. - 11.8.2012

Lohja (Kisakallio)

355€

285€
auki

Lisätiedot ringetteleiristä:
Merja Markkanen merja.markkanen@ringette.fi
______________________________________________________________________________

RINGETEN VALMENTAJATUTKINTO 2012 (mainos Liite 2)
Ringeten Valmentajatutkinto on II-tason lajivalmentajakoulutus. Tutkinto on tarkoitettu C- ja Bnuorten sekä naisten SM- ja Ykkössarjajoukkueiden valmentajille, joilla on I-taso suoritettuna
sekä muutaman vuoden käytännön kokemus valmennustehtävistä.
Tutkinto sisältää neljä varsinaista lähiopetusjaksoa (pe-su) aikavälillä toukokuu 2012 – tammikuu
2013. Jaksot jakaantuvat aihepiireihin Fyysinen harjoittelu 5/2012, Valmentaminen 8/2012, Lajiharjoittelu ja pelaaminen 9/2012 sekä 1/2013
Kaiken kaikkiaan tutkinnon laajuudeksi lasketaan 3 opintoviikkoa (120h).
Tutkinto sisältää lähijaksojen lisäksi etätehtäviä, joita suoritetaan pelikauden aikana oman joukkueen kanssa. Tämän vuoksi osallistujan on oltava aktiivisesti C- / B- tai naisten ikäluokkien
valmennustyössä mukana. Tutkinnolle otetaan mukaan max. 14 valmentajaa.
Opiskelun lähijaksot tapahtuvat Kisakallion urheiluopistoilla. Tutkinnon vetäjänä ja pääkouluttajana
toimii liiton valmennuspäällikkö Matti Virtanen ja muina kouluttajina maajoukkuevalmentajia sekä
Kisakallion urheiluopiston opettajia.
Tutkinnon hinta on 850 € / osallistuja.
Ilmoittautuminen tutkinnolle perjantaihin 30.3.2012 mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Matti Virtanen, 040-740 5750 tai matti.virtanen@ringette.fi
Ilmoittautumiseen tulee liittää seuraavat tiedot: 1. osallistujan nimi, 2. seura/joukkue,
3. valmennustausta (käytännön valmennuskokemus ja suoritetut valmentajakoulutukset)
4. osallistujan s-postiosoite ja puhelinnumero, 5. laskutusosoite
______________________________________________________________________________
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PUHEENJOHTAJIEN SPARRAUSPÄIVÄT
Ringetteliitto järjestää puheenjohtajien sparrauspäivät Finaalitapahtuman yhteydessä Lahdessa
24.3. klo 10-12. Tilaisuus päätetään yhteiseen lounaaseen, jonka jälkeen siirrytään katsomaan 2.
finaaliottelua. Ilmoittaudu mukaan ja kerro mitä aiheita toivoisit käsiteltävän tilaisuudessa salla.makela@ringette.fi.
Aiheina mm. seuratoiminnan laadun kehittäminen ja johtokunnan valta ja vastuut.
Tarkemman paikan ilmoitamme osallistujille ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä.
______________________________________________________________________________
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