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TAUSTAA

Ringette on lajina ollut olemassa pian 30 vuotta. Moniin muihin läheisiin lajeihin verrattuna (jääkiekko 80
vuotta, taitoluistelu 100 vuotta ja jalkapallo 100 vuotta) ringette on nuori ja osin tuntematon laji. Kaikki
suomalaiset tietävät, mitä jääkiekko on, mutta monelle koululaiselle ja vanhemmallekaan ringette ei ole
vielä tullut tutuksi.
Suomen Ringetteliiton strategian yhtenä päätavoitteena on lajin levittäminen ja lajin tunnetuksi
tekeminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi perustettiin vuoden 2008 alussa Lajinlevitystyöryhmä.
Työryhmään nimettiin jokaiselta Ringetteliiton alueelta lajinlevitysvastaava, jotta työryhmätyöskentelyssä
tulisivat alueelliset näkökulmat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi.
Ringetteseurojen haasteena on sekä viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen että uusien
harrastusmahdollisuuksien virittäminen lapsille, nuorille ja aikuisille. Ringetteseurojen tunnetuksi
tulemisen ja toiminnan monipuolistumisen myötä yhä useampi tyttö ja nainen saa mahdollisuuden
harrastaa jää- ja joukkuelajia ja oppia luistelutaitoja.
Ilmastonmuutos tuo lisää ihmisiä jäähalleihin, sillä ulkojäät ovat käymässä lämpimien talvien myötä yhä
harvinaisemmiksi. Talven olosuhteiden muuttumisen myötä on entistä tärkeämpää tarjota erilaisia
mahdollisuuksia harjoittaa luistelutaitoja ja tutustua jäälajeihin. Perusliikuntataitojen osalta
ringettekoulu on verrattavissa esimerkiksi hiihto- ja uimakouluihin.
Lajin pariin mukaantuloa tuetaan useilla eri keinoilla, jotka sijoittuvat ringeten harrastuskauden eri
kohtiin. Osa ihmisistä tulee seuratoimintaan heti syksyllä koulujen alkaessa ja osa talvikauden alkaessa.
Näin lapsilla on mahdollisuus tulla mukaan toimintaan syksystä alkukevääseen.
Ringetteliiton tavoitteena on tukea lajin harrastusmahdollisuuksien kasvua tyttöjen ja naisten keskuudessa
yhteistyössä alueiden ja ringetteseurojen kanssa mm. seuraavin eri keinoin:
1. ringettekoulujen määrää kasvattamalla
2. järjestämällä ringeten kokeilupäiviä, kaveripäiviä ja kaveriturnauksia
3. tukemalla seurojen järjestämiä isoja koulutapahtumia esikoululaisille ja alakoulun 1-4luokkalaisille
4. kehittämällä ladytoimintaa osaksi aikuisliikunnan harrastekenttää
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II

KOKONAISTAVOITE

Tämän kehittämishankkeen kokonaistavoitteena on auttaa seuroja uusin keinoin ja uusilla paikkakunnilla
innostamaan tyttöjä ja naisia ringeten pariin.
1. Ringettekoulujen määrän kasvattaminen
a) suurimmilla paikkakunnilla usean jäähallin hyödyntäminen ringettekoulujen järjestämisessä
b) lähikuntien jäähallien hyödyntäminen ja sitä kautta uusien seurojen syntyminen lähikuntiin
Ringettekoulujen määrän kasvattamisessa on keskeistä kannustaa ringetteseuroja järjestämään
ringettekoulutoimintaa useammassa kaupungin jäähallissa tai käynnistää lajin toimintaa lähikunnassa.
Nykytilanteessa on tavallista, että suurimpien kaupunkien ringetteseurat järjestävät lapsille
ringettekoulutoimintaa vain yhdessä toimipisteessä. Kokemusten mukaan pienet lapset tulevat mukaan
ensi sijassa kodin lähellä järjestettävään toimintaan. Siksi olisi tärkeätä, että seurat hyödyntäisivät
käytössään olevia harjoitusvuoroja useammassa paikkakunnan jäähallissa myös ringettekoulujen
järjestämiseen.
Lähikuntien jäämahdollisuuksien hyödyntäminen on mahdollisuus seuroille laajentaa toimintaansa tai
käynnistää toiminta uudella paikkakunnalla ja samalla etsiä toiminnan jatkajat paikallisista toimijoista.
Tämä on tärkeää varsinkin Suomen Ringetteliiton Itä-Suomen ja Häme-Pohjanmaan alueiden toiminnan
kehittymisessä.
Hankkeen myötä innostetaan seuroja muuttamaan ajatusta ringettekoulun tarjoamisesta vain 6-9–
vuotiaille. Jatkossa toivotaan, että seuralla on ringettekoulukerran jää jaettu useamman ikäiselle
lapsiryhmälle, niin että lajin pariin olisi myös 9-12–vuotiaiden helppo tulla. Näin ringettekoulun tunti voisi
toimia eräänlaisena ohjattuna yleisöluistelutuntina.
Ringettekoulun ohjaajakoulutuksen (9h) sisältö tukee ohjaajia suunnittelemaan laadukkaita tunteja
korostaen luistelun ja pelinalkeiden oppimista leikin avulla. Ohjaajamateriaalista löytyy jatkossa myös
valmiita tuntimalleja.
2. Ringeten kokeilupäivät, kaveripäivät ja kaveriturnaukset
Ringeten kokeilupäivä on seurojen järjestämä tilaisuus jäähallissa, jonne kaikki kiinnostuneet lapset
vanhempineen voivat tulla vapaasti kokeilemaan lajia. Kokeilutapahtuma pyritään järjestämään
junioriturnauksen tai -pelien yhteyteen. Kokeilupäivää markkinoidaan etukäteen paikallisesti alakouluissa,
päiväkodeissa, kaupoissa, kirjastoissa jne. Kokeilupäivän aikana osallistujat saavat tietoa seuran
toiminnasta ja heille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan seuran toimintaan ringettekoulun kautta.
Ringeten kaveripäivä on seurojen järjestämä tapahtuma, johon nykyiset ringeten harrastajat voivat
kutsua kavereitaan tietylle harjoituskerralle kokeilemaan ringetteä. Kaveripäivää markkinoidaan
pääasiassa seuran ringettekoululaisten ja F-junioreiden kavereille. Seura järjestää kauden aikana 1-2
kaveripäivää. Kaveripäivän markkinoinnissa seurat käyttävät kaikille yhteistä ringetteaiheista postikorttia,
josta löytyy tapahtuman ja seuran yhteystiedot.
Ringeten kaveriturnaus on seurojen järjestämä turnaus, joka järjestetään seuran F- ja E-junioreiden (912-vuotiaat) kutsumille kavereille. Ringetteseurat järjestävät omalla alueellaan 1-3 seurojen yhteistä
kaveriturnausta.
3. Koulutapahtumien järjestäminen
Seurojen pitämiä koulutapahtumia on järjestetty liiton tukemana vuodesta 2002 alkaen. Viime vuosina
koulutapahtumia on ollut ennätykselliset noin 60 tapahtumaa kaudessa. Edellisvuosien kokemusten
pohjalta suositellaan seuroja jatkossa järjestämään koulutapahtumia seurojen lähikouluille yhden päivän
kestävinä isoina tapahtumina. Yhtenä päivänä on tavoitteena saada jäälle mahdollisimman monta
esikouluikäistä ja 1-4 – luokkalaista lasta.
4. Ladytoiminnan kehittäminen osaksi aikuisliikunnan harrastekenttää
Ladyringette on otettu yhdeksi Suomen Ringetteliiton painopisteeksi vuodesta 2006 alkaen. Nykyisen
strategiakauden ollessa yli puolen välin on ollut tarkoituksenmukaista panostaa myös aikuisliikunnan
kehittämiseen lajin sisällä. Keväällä 2006 järjestettiin lajin historian ensimmäinen ladytapaaminen, jonka
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yhteydessä laadittiin ladytoiminnalle omat säännöt. Samassa yhteydessä aloitettiin yhdessä seurojen
ladyvastaavien kanssa suunnitelmallisesti miettiä ladytoiminnan tarpeita ja kehittämistä. Yhdessä
ladyvastaavien kanssa päädyttiin järjestämään 1 – 2 kertaa vuodessa ladytapaamisia. Tapaamiset sisältävät
aina joko turnauksen tai jääharjoituksia, johonkin terveyden osa-alueeseen liittyvän teeman, suunnittelua
tulevasta toiminnasta ja toisten harrastajien kohtaamisia. Tällä sisällöllä tapaamisia on ollut tähän
mennessä kaksi ja niistä saatu palaute on ollut erittäin kannustavaa ja positiivista.
Ladytoiminta sai myös ensimmäisen oman esitteensä joulukuussa 2007 ja Suomi-Ruotsi ladyturnaukset
aloitetaan kaudella 2008 – 2009. Ringetteliiton työryhmätyöskentelyyn siirtymisen myötä perustettiin myös
ladytyöryhmä, johon kuuluu liiton toiminnanjohtajan lisäksi alueiden ladyvastaavat ja yksi hallituksen
jäsen. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa toiminnanjohtajan kutsumana.
Koko ladytoiminnan tavoitteena on kasvattaa ladypelaajien määrää ja tarjota aikuisille naisille hyvä
vaihtoehto harraste-, työpaikka- ja virkistysliikunnaksi.
5. Näkyvyyden lisääminen paikallisesti

III

ENSIMMÄISEN KAUDEN 2008 - 2009 TAVOITTEET

Ensimmäisenä kautena tavoitteena on, että yhä useampi tyttö ja nainen saa mahdollisuuden tutustua
uuteen lajiin ja innostuu lajista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5000 lasta kokeilee ringetteä ja 200 lasta jää seuratoimintaan
30 koulutapahtumaa
4-6 uutta ringettekoulua 6-12–vuotiaille
6-8 Ringeten kokeilupäivää
20 kaveripäivää 6-9-vuotiaille
4 kaveriturnausta 9-12-vuotiaille
4 Ringettekoulun ohjaajakoulutusta
4 alueellista päätöstapahtumaa Ringettekouluille ja F-junioreille
Ringettekoulun 10 tuntimallin tekeminen
Ringettekoululla on omat markkinointisivut netissä www.ringettekoulu.fi
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IV

TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2008 – 31.8.2009

Tausta- ja suunnittelutyö kevät-kesä 2008:
05/08
05/08
05/08
06/08
06/08
06/08
06/08
08/08
08/08
09/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08

Miten ringette kasvaa? Alueseminaari 9.-10.5.2008
Ringetteliiton lajinlevittämisstrategia
Hankevastaavan tapaamiset alueiden lajinlevitysvastaavien kanssa
Alueiden lajinlevittämissuunnitelmat kaudelle 08-09
Seuraposti: hankkeesta tiedottaminen
9.6. Ringetteliiton hallituksen kokous: suunnitelmien hyväksyminen
Materiaalipohjien (kaikille seuroille yhteinen Ringettekoulun mainospohja ja Ringeten
kokeilupäivän mainospohja) valmistelu taittajan kanssa
Ringettekoulun nettisivut
Alueellisten projektihenkilöiden kartoittaminen
Alueellisten projektihenkilöiden nimeäminen
Markkinointisuunnitelma ja ohjeet seuroille
Ringettekoulun mainospohja seurojen käytössä
Ringettekoulun tuntimallit 10 kpl
Ringettekoulun ohjaajaoppaan taitto
Ringettekoulujen yhteinen mainos Helsingin Sanomissa
Lajinlevitystyöryhmän palaveri

käynnistyminen syksy 2008:
09/08
09/08
09/08
12/08
09/08
09/08
11/08
11/08
04/09
03/09
04/09

V

Ringettekoulun ohjaajakoulutukset
Ringeten kokeilupäivän mainospohja seurojen käytössä
Ringettelehti: hankkeesta tiedottaminen
Väliarviointi: lajinlevitystyöryhmä
- 04/09 Koulutapahtumien järjestäminen
- 04/09 Ringeten kokeilupäivien järjestäminen
- 02/09 Ringeten kaveripäivien järjestäminen
- 04/09 Ringeten kaveriturnausten järjestäminen
– 01/09 Ringeten kokeilupäivä Tähdistötapahtuman yhteydessä
Alueelliset Ringettekoulujen ja F-junioreiden päätöstapahtumat
Arviointi / lajinlevitystyöryhmä

TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT

Lajinlevitystyöryhmä
Hirvonen Leena, Ringetteliiton hallituksen jäsen
Hänninen Piia, Itä-Suomen alueen lajinlevitysvastaava
Kosonen Minna, Etelä-Suomen alueen lajinlevitysvastaava
Markkanen Merja, nuorisopäällikkö, työryhmän sihteeri
Mäkelä Lea, Ringetteliiton hallituksen varapuheenjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
Pitkänen Mika, Häme-Pohjanmaan alueen lajinlevitysvastaava
Tommila Jari, Lounais-Suomen alueen puheenjohtaja
Ladytyöryhmä
Honkalehto Sari, toiminnanjohtaja ja työryhmän esittelijä
Lehtonen Pirjo, Ringetteliiton hallituksen jäsen
Alueiden ladyvastaavat (4 kpl - vaihtuvia)
Seurojen ladyvastaavat tarvittaessa
Alueelliset projektihenkilöt
Hankkeen tavoitteena on löytää joka alueelle projektihenkilö, joka kiertää mukana tapahtumissa ja auttaa
seuroja niiden suunnittelussa ja järjestelyssä.
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Talousarvio
Kulut
Taitto

Ringettekoulun mainospohja
Tule kokeilemaan ringetteä
Ringettekoulun ohjaajaopas

600
400
1000

Painatus

Ringettekoulun mainospohja
Tule kokeilemaan ringetteä

2000
2000

Tilavuokrat

20 kaveripäivää 100€
6-8 Ringeten kokeilupäivää 200€
4 kaveriturnausta 500€
www.ringettekoulu.fi

2000
1600
2000
1000

alueelliset projektihenkilöt 1600€
sivukulut
Uusille Ringettekouluille mailat ja
renkaat, palloja ja muita leikkivälineitä
mailat koulutapahtumiin 45 tap. x 10
renkaat koulutapahtumiin 45 tap. x 10
Ringettekoulun ohjaajakoulutus
projektityöntekijät
liiton työntekijät
Aamulehti / Moro liite syksyllä
Helsingin Sanomat 2 krt syksyllä
tuki seuroille

6400
1800

Nettisivut
Palkat

Kulut
Tuotot

Tulot

VI

Varusteet
Varusteet
Varusteet
Koulutus
Matkakulut
Matkakulut
Lehtimainos
Lehtimainos
Koulutapahtumat
yhteensä
OPM
Nuori Suomi
Liiton oma panos
Osallistumismaksut
Varusteet
Seurojen panos
yhteensä

erityisavustus
haetaan
(ei sis. henkilöstön palkkakuluja)
mailat RingJetiltä 45 pakettia
lehtimainos

1600
3150
1350
2000
1000
500
1000
1500
4000
39600
4000
12000
13350
2000
3150
2400
39600

MATERIAALIT

Tuotetaan tarvittava materiaali seurojen käyttöön.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ringetteaiheinen postikortti ”kaverikortti” (kaveripäivä ja kaveriturnaus)
Ringettevihko (toimii samalla lajin yleisesitteenä)
Ringettekoulun markkinoimiseen valmis mainospohja
Ringeten kokeilupäivän markkinoimiseen valmis mainospohja
Ringeten yleisjuliste
Ringettekoulun ohjaajaopas
Ringettemailat ja – renkaat ja muut apuvälineet ringettekouluun
ringettehuivi
ladyringette –esite (uusi painos kahdella kielellä)
ladyringette markkinointimateriaali yrityksille (ladyringette osaksi yritysten puulaakiliikuntaa)
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VII

ARVIOINTI

Arviointi on yksi hankkeen toimintatapa. Arviointi edistää toiminnan ja sen haasteiden näkyväksi tekemistä
sekä tulosten ja vaikutusten osoittamista. Arvioidaan mikä keino tuotti eniten.
* Hankevastaavan kuukausiarviointi kirjallisesti 09/08 – 04/09
* Väliarviointi (lajinlevitystyöryhmä) 12/08
* Arviointi (lajinlevitystyöryhmä ja projektivastaavat) 04/09
* Projektivastaavat kirjoittavat raportit pidetyistä tapahtumista

VIII

KIITTÄMINEN

Hankevastaava huolehtii projektivastaavien kiittämisestä keväällä -09. Tapahtumissa mukana olleiden
seurojen yhteyshenkilöille postitetaan kiitoskortti aina pidetyn tapahtuman jälkeen. Lajinlevitystyöryhmän
jäsenet palkitaan arviointipalaverissa keväällä -09.
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