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1. Ringettekoulujen päätöstapahtuma 

Tapahtumassa eri seurojen ringettekoulut pelaavat toisiaan vastaan G-junioreiden säännöillä, sillä 

poikkeuksella, että maalivahtina on aina vuorollaan yksi kenttäpelaaja ilman maalivahdin varusteita 

(maalivahdin maila on sallittu varuste). Ringettekoulujen päätösturnaukseen osallistuvilla pelaajilla 

tulee olla Ringetteliiton LK Ice Card. Osallistujille jaetaan ringettekoulumitalit, jotka aluetyöryhmä 

tilaa tapahtumaan. Mitaleja tilataan ostettujen lisenssien mukainen määrä per joukkue. 

Aluetyöryhmä asettaa RK päätöstapahtumien järjestäjät hakuun seuroille. Seurat lähettävät 

vapaamuotoisen hakemuksen päätöstapahtuman järjestämisestä aluetyöryhmälle. Hakemuksessa 

on mainittava päätöstapahtuman ajankohta (päivä ja kellonaika), paikka, suunniteltu sisältö (ottelut 

+ jos jotain muuta aktiviteettia) sekä arvio jääkustannuksista. 

Valitut seurat toimivat tapahtumien järjestäjinä. Seuraavassa asioita, joita tapahtumaan liittyy: 

o Sopiva ajankohta päätösturnaukselle on maaliskuun loppu / huhtikuun alku. 

o Valmista tapahtumasta ilmoitus, jolla mainostetaan tapahtumaa muille seuroille. 

o Varaa jäätä riittävästi tapahtumalle. Huomioi myös kentän kasaus ja purku ajat. Jääaikaa 

tulee varata noin kolme tuntia, kun joukkueita on 5-6. Ringetteliiton alue maksaa jääkulut.  

o Osallistuvilta joukkueilta ei peritä osallistumismaksua. Tapahtumassa voi olla esim. 

kioskimyyntiä varainhankintana. 

o Sovi hallin kanssa koppikäytännöt tapahtuman ajaksi. 

o Hanki tapahtumaan koulutetut pelinohjaajat.  

o Hanki tapahtumaan toimihenkilöitä, mm. peli- sekä vaihtokellon käyttäjät sekä kentän 

kasaus- ja purkuporukka. Toimihenkilöiksi on hyvä osallistaa seuran muita joukkueita. 

o Sovi seurassa kuka vastaa tapahtumaan liittyviin kyselyihin ja ottaa ilmoittautumiset 

vastaan ja miten osallistujat ilmoittautuvat. 

o Informoi osallistuvia joukkueita tapahtuman tarkemmista tiedoista ja lähetä heille ohjelma 

hyvissä ajoin.  

o Ohjelmassa voi olla otteluiden lisäksi esim. temppu/taitorata jäällä tai oheisena, mikäli 

järjestävä seura niin haluaa. 

o Aluetyöryhmä avustaa tarvittaessa järjestävää seuraa tapahtuman markkinoinnissa. 

o Aluetyöryhmältä voit kysyä tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista lisää. 

 
 

2. Tonttuluistelu ringettekoululaisille 

Tapahtumassa eri seurojen ringettekoulut kokoontuvat yhteiseen tapahtumaan, jossa pidetään 

hauskaa jäällä. Järjestävä seura voi mainoksessa teemoittaa tapahtuman esim. pukeutumisella. 

Jäällä voi järjestää valodiskon, temppupisteitä, taitopisteitä ja jäällä voi vierailla esim. joulupukki. 

Jäälle voi kutsua mukaan myös pelaajien vanhemmat. Tapahtuman lopuksi tarjolla voi olla esim. 

mehu ja piparitarjoilu. Ringettekoulujen tonttuluisteluun osallistuvilla pelaajilla tulee olla 

Ringetteliiton LK Ice Card. 

Aluetyöryhmä asettaa RK tonttuluistelutapahtumien järjestäjät hakuun seuroille. Seurat lähettävät 

vapaamuotoisen hakemuksen tonttuluistelutapahtuman järjestämisestä aluetyöryhmälle. 

Hakemuksessa on mainittava tonttuluistelutapahtuman ajankohta (päivä ja kellonaika), paikka, 

suunniteltu sisältö sekä arvio jääkustannuksista. 
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Valitut seurat toimivat tapahtumien järjestäjinä. Seuraavassa asioita, joita tapahtumaan liittyy: 

o Sopiva ajankohta tonttuluistelutapahtumalle on joulukuu. 

o Valmista tapahtumasta ilmoitus, jolla mainostetaan tapahtumaa muille seuroille. 

o Jääaikaa tulee varata noin kaksi tuntia. Ringetteliiton alue maksaa jääkulut. Tapahtuma voi 

jatkua hallilla pidempään esim. tarjoilujen osalta. 

o Osallistujilta ei peritä osallistumismaksua. Tapahtumassa voi olla esim. kioskimyyntiä 

varainhankintana. 

o Sovi hallin kanssa koppikäytännöt tapahtuman ajaksi. 

o Hanki tapahtumaan toimihenkilöitä ohjaamaan toimintapisteitä ja esim. musiikkia 

soittamaan. Toimihenkilöiksi on hyvä osallistaa seuran muita joukkueita. 

o Sovi seurassa kuka vastaa tapahtumaan liittyviin kyselyihin ja ottaa ilmoittautumiset 

vastaan ja miten osallistujat ilmoittautuvat. 

o Informoi osallistuvia joukkueita tapahtuman tarkemmista tiedoista ja lähetä heille ohjelma 

hyvissä ajoin.  

o Aluetyöryhmä avustaa tarvittaessa järjestävää seuraa tapahtuman markkinoinnissa. 

o Aluetyöryhmältä voit kysyä tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista lisää. 

Esimerkki runko ohjelmalle, jota järjestäjä voi vapaasti soveltaa: 

o Osallistujat jaetaan viiteen ryhmään. Ryhmät kiertävät jäällä olevia toimintapisteitä esim. 

10min per piste. 

o Toimintapisteet kerätään jäältä pois ja jäällä alkaa valodisko. 

o Tapahtuman lopuksi jäälle ilmestyy joulupukki. 

o Mikäli kutsussa on mainittu naamiaisteemasta, palkitaan paras asu. 

o Jään jälkeen osallistujille tarjoillaan mehua ja pipareita. 

 

 


