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Saate

Lajinlevitys ja ringeten markkinointi
Ringette on lajina ollut olemassa 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 heidän vanhemmalle ringette ei ole vielä tullut tutuksi. Vanhemmat,
jotka haluavat lapsensa oppivan luistelemaan, etsivät useimmiten luistelukoulu
tarjontaa taitoluistelu- ja jääkiekkoseuroista, sillä he eivät tiedä, että myös
ringettekoulussa voi oppia luistelemaan.
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton yhtenä päätavoitteena on edelleen lajin
levittäminen ja lajin tunnetuksi tekeminen. Myös ringetteseurojen haasteena on
paikallisen ringettemarkkinoinnin lisääminen. Ringetteseurojen tunnetuksi tulemisen
kautta yhä useampi tyttö ja nainen löytävät ringeten pariin ja saa mahdollisuuden
harrastaa joukkuelajia sekä oppia luistelutaitoja.
Ulkojäät ovat käymässä lämpimien talvien myötä yhä harvinaisemmiksi. Talven
olosuhteiden muuttumisen myötä on entistä tärkeämpää tarjota erilaisia
mahdollisuuksia harjoittaa luistelutaitoja ja tutustua jäälajeihin. Liikuntataitojen osalta
esim. ringetteseuran ringettekoulu on verrattavissa hiihto- ja uimakouluihin.
Ringetteliitto tukee seuroja lajin markkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä
useilla eri keinoilla. Seuran kannattaa käyttää näitä eri keinoja harrastuskauden eri
kohdissa mm. heti syksyllä ja vuoden alussa.

Merja Markkanen
Suomen Kaukalopalo- ja Ringetteliitto
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1. YLEISTÄ

Ringetteseuran kannattaa markkinoida toimintaansa paikallisesti joka kausi
saadakseen uusia harrastajia seuraan. Yksi hyvä keino markkinoida ringetteä
paikkakunnalla on järjestää tapahtuma, jossa paikalliset asukkaat pääsevät jäälle
itse kokeilemaan ringetteä.
-

Ringeten koulutapahtuma
”Tule kokeilemaan ringetteä” -tapahtuma
Ringeten kaveripäivä

Markkinointia on hyvä tehdä useamman kerran kauden eri vaiheissa. Ihmiset
kiinnostuvat harrastusmahdollisuuksista eri ajankohtina, toiset etsivät lapsellensa
harrastusta esim. heti koulujen alettua ja toiset vanhemmat kiinnostuvat lasten
luisteluharrastuksesta talven tullessa. Toisaalta toistuva markkinointi
paikkakunnalla tekee seuraa tutummaksi ja kohtaa useamman ihmisen.
Tapahtuma kannattaa järjestää esim. junioriharjoitusten, ringettekoulun tai
yleisöluistelun jälkeen tai enne niitä. Myös turnaukseen väliin voi järjestää
kokeilutapahtuman.
Esimerkki ringeten markkinoinnista kauden aikana
Syyskuu
Koulutapahtuma

Tammikuu
Kaveripäivä

”Tule kokeilemaan ringetteä” -tapahtuma

Ringetteliiton lajinlevitystuet
Ringetteliitto tukee seuroja kokeilutapahtumien järjestämisessä erilaisilla
materiaaleilla. Materiaalituki sisältää mm. valmiita mainoksia, tuntimalleja,
ringettevälineitä ja ringetteoppaan kouluille. Kysy tarkemmin kunkin kauden tuista
liitosta
2. RINGETEN KOULUTAPAHTUMA

Talviset terveiset täältä Naantalista!
Nyt meidän koulutapahtumaprojekti on takanapäin. Homma onnistui hienosti. Kaikki 7 koulua osallistui
tapahtumaan ja yhteensä jäällä kävi 196 ekaluokkalaista ja opettajiakin. Aikataulutus onnistui hyvin ja
lapset olivat tosi innokkaina mukana. Lapset poistuivat jäältä punaposkisina ja hikisinä.
Opettajat olivat tyytyväisiä mailapaketeista ja renkaista sekä oppaista. Positiivista palautetta on tullut
opettajilta. Ehdottivat, että ensi vuonna voisi pitää samanlaisen tapahtuman.
C - junioreistakin mukana oli 11 pelaajaa ohjaajina ja apuna tapahtumassa. Päivä meni vauhdilla ja me
"vanhukset" oltiin aivan poikki päivän jälkeen. Ringettekouluunkin jo sunnuntaina oli tapahtuman kautta
löytänyt kaksi uutta tyttöä.
Talvista päivän jatkoa!
Terv: Tiia Palletvuori, VG-62

Ringeten koulutapahtuma on seuran järjestämä ringeten esittelytilaisuus koulujen
oppilaille ja opettajille jäähallissa tai ulkojäällä. Tapahtumaan kutsutaan paikallisten
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koulujen oppilaita ja opettajia luokittain. Tapahtumassa koululaiset ja opettajat
pääsevät jäälle noin tunniksi kokeilemaan ringetteä. Kokeilutapahtuma kannattaa
järjestää seuran lähikouluille päivän (max 5h) kestävänä isona tapahtumana.
Yhtenä päivänä on tavoitteena saada jäälle mahdollisimman koululaista. Myös
yksittäisiä esittelyitä yhdelle tai kahdelle ryhmälle voi järjestää. Tapahtuma voidaan
järjestää pelkästään tytöille tai sitten sekä tytöille että pojille.
Koulutapahtuman aikana koululaiset saavat tietoa seuran toiminnasta ja heille
tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan seuran toimintaan esim. ringettekoulun kautta.
Opettajille jaetaan tietoa miten ringetteä voidaan harjoitella ja pelata koulun
liikuntatunneilla.
Ringetteliitto lahjoittaa ringettevihkon jokaiselle tapahtumaan osallistuneelle
lapselle, opettajalle ringetteoppaan ja koululle 10 ringettemailaa ja 10
ringetterengasta.
Seura voi tehdä koulutapahtuman järjestämisestä vuosia kestävän perinteen, niin
että se järjestetään joka vuosi tietyn ikäisille lapsille esim. esikoululaiset ja
ykkösluokkalaiset. Näin seura tulee esitelleeksi pikkuhiljaa ringetteä kaikille
paikkakunnan lapsille.

2.1. Koulutapahtuman suunnittelu ja ennakkovalmistelut
Seura ottaa yhteyttä liittoon ja kertoo tapahtuman ajankohdan, koulujen ja lasten
määrät. Lisäksi sovitaan, miten materiaalit (mailat ja renkaat) toimitetaan seuralle.
Koulutapahtuma kannattaa järjestää yksipäiväisenä isompana tapahtumana ja se
kannattaa suunnata esikoulu-ikäisille ja 1-4 -luokkalaisille. Tapahtumaan voi
osallistua monta koulua yhtä aikaa. Jään voi jakaa kolmeen osaan ja yhdelle
alueelle mahtuu kerrallaan 10 - 20 lasta. Näin saadaan jäälle yhteensä 30 - 60
lasta yhden tunnin ajaksi.

Järjestelypoppoon kerääminen ja suunnittelupalaverin pitäminen
Seura kerää kasaan seuran ydinporukan ja pitää suunnittelupalaverin.
Palaverin aiheina on mm:
koulujen ja luokka-asteiden valinta
päivän valinta ja aikataulun hahmottelua
ohjaajien kartoitus
seuraesitteen suunnittelu
tehtävien jako esim. koko tapahtuman vastuuhenkilö, vastuuohjaaja jäällä,
tarjoiluvastaava, pukukoppivastaava, opettajista vastaava, varustevastaava,
ensiapuvastaava
tapahtuman kulut ja korvaukset
mahdollinen kunnan tai kaupungin tuki jäämaksuihin tai kuljetuksiin?
Seuraesitteen teko
Seura suunnittelee ja tekee seura-esitteen, jota jaetaan koulutapahtumaan
osallistuville lapsille. Seuraesitteessä kerrotaan seuran toiminnasta ja miten siihen
pääsee mukaan.
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Yhteydenotto kouluihin
Seura ottaa yhteyttä niihin kouluihin, joita on suunnitellut kutsuvan mukaan. Kertoo
tapahtumasta ja kysyy ovatko koulut kiinnostuneita lähtemään mukaan.
Seura lähettää mukaan ilmoittautuneille kouluille hyvissä ajoin etukäteisinfoa
tapahtumasta.
seuran ja yhdyshenkilön yhteystiedot
aika, paikka ja ohjelma (mahdolliset kyytiaikataulut)
mitä varusteita tarvitaan (maininta mm. luistinten teroittamisesta etukäteen tai
sitten, jos hallilla on mahdollisuus teroittaa) (kypärän sopivuuden testaus
kotona ennen tapahtumaa)
infokirje lapselle vietäväksi kotiin
Yhteydenotto paikallislehteen
Seuran kannattaa lähettää Ringetteliiton valmis juttupohja etukäteen
paikallislehdelle ja innostaa heitä tulemaan paikan päälle tekemään juttua
tapahtumasta.
Tarjoilun hankkiminen
Opettajille ja oppilaille voi tarjota tunnin jälkeen esim. pukukopissa mehua ja
keksiä.

2.2. Toiminta paikan päällä
On tärkeää, että koulutapahtumaan seuran puolesta osallistuvat henkilöt tulevat
ajoissa paikalle, vähintään tuntia ennen kuin ensimmäiset ryhmät tulevat.
Vastuuohjaaja käy muiden ohjaajien kanssa läpi tunnin ohjelman ja jakaa alueet ja
tehtävät. Ohjaajilla on hyvä olla päällä seura-asu tai pelipaita. Vastuuohjaaja sopii
myös tarvittaessa ohjaajien kanssa tauoista ja ruokailusta, jos tapahtuma kestää
pitkään. Ohjaajat vievät jäällä tarvittavat välineet ja ensiapulaukun ajoissa
jäänreunalle tai vaihtoaitioon.
Pukukoppivastaava merkitsee pukukopit koulujen nimilapuilla ja vie mahdollisen
tarjoilun ja materiaalin valmiiksi pukukoppeihin. Tarjoilun ja materiaalin voi tietysti
hoitaa jossain muussakin tilassa kuin pukukopissa.
Seuran nimeämä henkilö on vastassa luokkia, kun ne saapuvat paikalle. Henkilö
toivottaa oppilaat ja opettajat tervetulleeksi ja ohjaa oikeaan pukukoppiin. Seuran
on hyvä myös varata muutama henkilö auttamaan varusteiden vaihdossa,
varsinkin luistinten ja kypärän kiinnittämisessä.
Jäällä vastuuohjaaja toivottaa lapset tervetulleeksi, esittelee ohjaajat ja käy läpi
tunnin ohjelman sekä jakaa lapset ryhmiin. Jäällä ohjaajat auttavat myös niitä
oppilaita, jotka eivät pysy pystyssä tai antavat heille siihen apuvälineitä. Jäällä
ohjelman voi vetää Ringetteliiton valmiin tuntimallin mukaisesti tai sitten tehdä siitä
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oman mukaelman. Tunnin päätteeksi pidetään yhteinen kiva lopetus ja toivotetaan
lapset tervetulleeksi seuraan mukaan.
Jään jälkeen seura tarjoaa lapsille ja opettajille esim. mehua ja keksiä. Seura
jakaa seuraesitteet ja Ringettevihkot opettajille, jotka jakavat ne lapsille koulussa.
Materiaali voi olla vaikka valmiiksi kirjekuoressa. Lisäksi annetaan opettajille
ringetteopas ja jollekin koulun opettajalle Ringettemailat ja -renkaat.
Tapahtuman lopuksi, kiitetään kaikkia paikalla olleita seuran toimihenkilöitä.
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Apumuistilista tehtävistä
Tehtävä
Suunnittelupalaverin järjestäminen
Jääajan varaaminen jäähallista
Yhteydenotto liittoon
* info päivämäärästä
* tarvittavan materiaalin määrä
Yhteydenotto kouluihin
Ohjaajien hankkiminen
Yhteydenotto paikallislehteen
Tarvittaessa kyytien järjestäminen
Tapahtuman aikataulu koulut / luokat
Etukäteisinfo kouluille
Seuraesitteen teko
Seuraesitteen kopiointi
Ohjelman suunnittelu jäälle
Jääohjelman läpikäynti ohjaajien kanssa
Mahdollisen tarjoilun hankkiminen
(esim. mehut ja keksit lapsille ja kahvit
opettajille)
Tarvittaessa ohjaajien ruoka
Pukukoppien jako kouluille
Pukukoppilappujen teko
Jäällä tarvittavien varusteiden kartoitus
mailat, renkaat, maalit, tötteröt jne.
Ensiapulaukun ottaminen vaihtoaitioon
Materiaalien jako opettajille
Pukukoppien merkkaaminen lapuilla
lisää omia tarvittavia tehtäviä ….

Milloin?

Kuka hoitaa?
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3. ”TULE KOKEILEMAAN RINGETTEÄ” -TAPAHTUMA
- Kokeilutapahtuman jälkeen kiirusta ringettekouluohjaajilla on riittänyt! ;)
- Lapsukaisten määrä ryhmässä nousi kahdeksasta 25:een. Saa nyt nähdä, kuinka moni jää
seuraan pysyvästi. Tuntuu, että tapahtuma oli onnistunut ja se on poikinut pienehkön
"lumipalloilmiön" kautta myös lisää tyttäriä paikalle.
- Lady-toimintakin orastaa, ryhmässä on itseni lisäksi 8 pelaajaa. Ollaan otettu yksi jäävuorokin
lisää, jotta saadaan vuorot järkevästi vedettyä. Tyytyväisiä olemme!
t. Piia Hänninen, PiPS Ringette

”Tule kokeilemaan ringetteä” -kokeilutapahtuma on seuran järjestämä 1-2 tunnin
tilaisuus jäähallissa, jonne kaikki kiinnostuneet lapset vanhempineen voivat tulla
vapaasti kokeilemaan ringetteä.
Kokeilutapahtuma kannattaa järjestää junioriturnauksen, -pelin, -harjoituksen tai
yleisöluisteluvuoron yhteyteen. Kokeilupäivää markkinoidaan vähintään pari
viikkoa etukäteen paikallisesti alakouluissa, päiväkodeissa, kaupoissa, kirjastoissa
jne. Tapahtuman aikana osallistujat saavat tietoa seuran toiminnasta ja heille
tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan seuran toimintaan esim. ringettekoulun kautta.
Tapahtumaa voi markkinoida myös lasten äideille ja muille aikuisille naisille tai
nuorille, jos seuralla on tavoitteena perustaa lady-joukkue tai nuorten
harrastejoukkue tai halua saada lisää harrastajia näihin harrastejoukkueisiin.
3.1. ”Tule kokeilemaan ringetteä -tapahtuman suunnittelu ja ennakkovalmistelut
Seura ottaa yhteyttä liittoon ja kertoo, että on suunnittelemassa ”Tule kokeilemaan
ringetteä” -tapahtuman järjestämistä. Tapahtuma on hyvä järjestää ennen tai
jälkeen ringetteharjoitusten, -pelin tai yleisöluisteluvuoron.
Järjestelypoppoon kerääminen ja suunnittelupalaverin pitäminen
Seura kerää kasaan ydinporukan ja pitää suunnittelupalaverin.
Palaverin aiheina on mm.
päivän valinta ja aikataulun hahmottelua
ohjaajien kartoitus
ohjelman suunnittelu
mainoksen tekstin suunnittelu
mainosten määrä ja jaon suunnittelu
onko tapahtumaan ennakkoilmoittautuminen
tehtävien jako esim. tapahtuman vastuuhenkilö, pääohjaaja, muut ohjaajat,
ensiapuvastaava, tarjoiluvastaava, pukukoppivastaava ja varustevastaava.

Tapahtumaan ilmoittautuminen
Tapahtuma voidaan järjestää niin, että paikanpäälle voi tulla etukäteen
ilmoittautumatta tai sitten niin, että tapahtumaan on mahdollista ilmoittautua
ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen voi tapahtua seuran tai liiton nettisivuilta
löytyvällä lomakkeella. Ennakkoilmoittautumisen hyviä puolia ovat ne, että siinä
8

seura saa helposti kerättyä yhteystiedot jatkomarkkinointia varten ja seuralla on
joku tuntuma siitä, paljonko ihmisiä on tulossa jäälle. Usein myös ihmiset sitoutuvat
paremmin tulemaan mukaan, jos ovat ennalta ilmoittautuneet. Jos seuralla on
jakaa jotain lahjaa paikalle tuleville, se kannattaa mainita mainoksessa.

Mainosten jakaminen
Mainoksia on hyvä jakaa kouluissa suoraan lapsille omaksi. Seuran kannattaa
kartoittaa kaikki jäähallia mahdollisimman lähellä olevat koulut ja päiväkodit ja
jakakaa mainoksia niihin. Mitä enemmän mainoksia jakaa sitä enemmän lapsia
tulee paikalle. Mainontaa kannattaa suunnata ainakin esikoulu-ikäisille ja 1-4 luokkalaisille. Mainoksia kannattaa viedä koulujen lisäksi myös kauppoihin,
kirjastoon, urheiluliikkeisiin, urheiluhalleihin jne. Mainoksia voi myös jakaa isojen
kauppojen läheisyydessä tai kauppakeskuksissa.

Yhteydenotto paikallislehteen ja / tai -radioon
Mainontaa voi tehostaa yrittämällä saada etukäteismainontaa myös paikalliseen
lehteen ja radioon. Sen lisäksi seuran kannattaa lähettää Ringetteliiton valmis
juttupohja etukäteen paikallislehdelle ja innostaa heitä tulemaan paikalle tekemään
juttua ja ottamaan valokuvia tapahtumasta.

Seuraesitteen teko
Seura tekee seura-esitteen, jota jaetaan tapahtumaan osallistuville.
Seuraesitteessä kerrotaan seuran toiminnasta ja miten siihen pääsee mukaan.

3.2. Toiminta paikan päällä
Vastuuohjaaja käy ohjaajien kanssa läpi ohjelman ja jakaa alueet ja tehtävät.
Ohjaajilla on hyvä olla päällä seura-asu tai pelipaita. Ohjaajat vievät tarvittavat
välineet ajoissa jäänreunalle tai jäälle, jos jää on vapaa. Seura huolehtii myös
ensiapuvälineet vaihtoaitioon.
Seura ottaa ihmiset vastaan esim. jäähallin aulassa, toivottaa heidät tervetulleiksi
ja kerää yhteystiedot tai merkkaa ennakkoilmoittautuneet tulleeksi paikalle. Seura
kertoo missä sijaitsee pukukoppi, jossa varusteet voi vaihtaa. Seura voi joko tässä
vaiheessa tai jään jälkeen kertoa seuran toiminnasta ja jakaa seuraesitteen.
Pukukopissa / -kopeissa on hyvä olla jonkun seuraihmisen auttamassa varusteiden
kanssa ja ohjaamassa jäälle.
Vastuuohjaaja toivottaa lapset ja aikuiset jäällä tervetulleeksi, esittele ohjaajat ja
kertoo tunnin ohjelmasta. Vastuuohjaaja lopettaa toiminnan jäällä yhteiseen
hauskaan juttuun, kiittää osallistujia ja toivottaa mukana olleet tervetulleeksi seuran
toimintaan. Jään jälkeen mukana olleille tarjotaan esim. mehua ja keksiä ja jaetaan
mahdollinen lahja ja seuraesite, jos sitä ei ole vielä jaettu.
Lopuksi kiitetään paikalla olleita seuratoimijoita.
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4. RINGETEN KAVERIPÄIVÄ
Moi,
Seiskojen kaveripäivä oli suuri menestys! Ringettekoulussa on tällä hetkellä 12 tyttöä silmät
kirkkaina, intoa täynnä ja kaverijäällä oli 17 tyttöä lisää kokeilemassa.
Samaan aikaan järjestetty Ladyjen kaverijää / äidit ja tyttäret jäällä keräsi 6 mammaa jäälle.
Hauskaa oli!!!
G-joukkue ja F-joukkueet järjestivät myös oman kaveritapahtuman ja siellä oli yhteensä 17
kaveria.
Pari tyttöä on jo saatu siirrettyä ringettekoulusta suoraan ikäkausijoukkueisiin eli kiva kun tulee
myös vähän vanhempia uusia pelaajia. Tilaa kumminkin on kaikissa joukkueissa. Lisäksi on jo
tiedossa uusia pelaajia. Huomenna nähdään kuinka moni kaverijäällä ollut jatkaa
ringettekoulussa.
Kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut päivä meillä.
Ringetteterkuin, Nina Wagner-Nyman, Nurmijärvi Seven Ringettes

Ringeten kaveripäivä on seuran järjestämä tapahtuma, johon seurassa olevat
ringeten harrastajat voivat kutsua kavereitaan tietylle harjoituskerralle kokeilemaan
ringetteä. Kaveripäivä järjestetään pääasiassa seuran ringettekoululaisten ja Fjunioreiden kavereille. Seuran kannattaa järjestää kauden aikana 1-2 kaveripäivää.
Kaveripäivän markkinoinnissa lapsille seurat voivat käyttää valmista ringettekorttia.
Kortti annetaan tai lähetetään postissa kaverille. Sen avulla toivotetaan kaveri
tervetulleeksi kaveripäivään ja siitä löytyy tapahtuman ja seuran yhteystiedot.
Paikalle saapuvat kaverit saavat ystävältä lahjaksi ringettehuivin.
Kaveripäivä voidaan mainiosti järjestää myös muiden joukkueiden kavereille esim.
E-juniori- tai ladyjoukkueen.
4.1. Kaveripäivän suunnittelu ja ennakkovalmistelut
Seura ottaa yhteyttä liittoon ja kertoo, että on suunnittelemassa kaveripäivän
järjestämistä. Seura kertoo tapahtuman ajankohdan ja tarvittavan materiaalin.
Seura kerää kasaan tarvittavat henkilöt järjestämään kaveripäivää. Seura jakaa
Ringettekoulussa ja/tai F-junioreissa oleville lapsille ringettepostikortteja, joita
lapset antavat tai lähettävät kavereilleen. Postikortteihin kirjoitetaan kaverijään aika
ja paikka sekä seuran yhteyshenkilön tiedot.
Vastuuohjaaja käy ohjaajien kanssa läpi kaveripäivän ohjelman. Seura voi käyttää
liiton valmista tuntimallia kaveripäivään tai muokkailla sitä tai suunnitella oman.
Seura varautuu tarvittaessa ottamaan kaksi pukukoppia jäähallista, jotta kaikki
lapset vanhempineen mahtuvat hyvin vaihtamaan varusteita.
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Seura tekee seurasta esitteen, jossa kerrotaan, miten toimintaan pääsee mukaan
ja yhteystiedot. Lisäksi voidaan käyttää liiton tarjoamaa valmista seurakohtaista
ringettekoulumainosta.
’
4.2. Toiminta paikan päällä
Seura ottaa lapset ja vanhemmat vastaan ja ohjaa heidät pukukoppeihin
vaihtamaan varusteita. Seuran on hyvä varata tapahtumaan muutama
ylimääräinen kypärä, jos joltakin puuttuu tai varuste on huono. Seura ottaa mukaan
myös joukkueen huolto- ja ensiapulaukun sekä varaa riittävän määrän
ringettemailoja.
Ohjaajat toivottavat lapset jäällä tervetulleeksi, esittelevät itsensä ja kertovat tunnin
ohjelmasta.
Jään jälkeen jaetaan kavereille tietoa siitä miten harrastukseen pääsee mukaan,
seuran toiminnasta ja yhteystiedot.
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5. SEURAESIMERKKI
BLD Ringeten koulutapahtumassa ringetteä kokeili 190 lasta
Talvisena tiistaina, helmikuun puolessa välissä seura järjesti suuren koulutapahtuman.
Koulutapahtumaan oli kutsuttu alueen kuudesta koulusta kaikki 3 – 4 luokkalaiset tytöt
opettajineen. Opettajille oli lähetetty etukäteen kirjalliset ohjeet tapahtuman
aikataulusta ja tarvittavista varusteista. Kaikkiaan mukaan oli ilmoittautunut 208 lasta,
joista lopulta paikalla oli noin 190 tyttöä ja 10 opettajaa. Tapahtuma järjestettiin
Valkeakosken jäähallilla. Jäämaksujen, painatus- ja mainoskulujen sekä bussivuokran
kattamiseen oli seuraväki hankkinut alueelta muutamia yhteistyökumppaneita. Lisäksi
Ringetteliitto maksoi koulutapahtumiin varatusta budjetistaan seuralle pienen palkkion.
Tilausbussi kuljetti lapset turvallisesti omalta koululta jäähallille ja tapahtuman jälkeen
takaisin koululle. Kuljetukset oli organisoitu erittäin hyvin – yhden luokan ollessa jäällä
oli bussi hakemassa toista ryhmää jne. Kunkin luokan mukana oli aina myös oma
opettaja.
Seurasta oli kaikkiaan yhdeksän henkilöä ohjaamassa tapahtumaa. Tämä tarkoitti sitä,
että kaikki olivat joko palkattomalla vapaalla töistä tai pois koulusta tapahtuman
vuoksi.
Jääharjoitukset oli suunniteltu huolella ja ne myös toimivat käytännössä todella
sujuvasti. Suurin kerralla jäällä ollut ryhmä oli kooltaan noin 50 lasta.
Lasten ollessa jäällä oli opettajille varattu mahdollisuus seurata harjoituksia
pullakahvien lomassa. Vaihtoehtona oli toki osallistuminen jäälle harjoituksiin.
Jokainen opettaja sai tapahtuman jälkeen uuden ”Ringette opas kouluille” -kirjasen.
Päivästä jäi mieleen monia hyviä asioita, joista tässä lyhyt poiminta:
 täyden palvelun tapahtuma – myös luistimet teroitettiin tarvittaessa
 paikallinen lehti oli kutsuttu paikalle tekemään juttua – myös toimittaja oli jäällä
kokeilemassa
 ohjeistus kouluille ja opettajille oli etukäteen hyvin ja ajoissa hoidettu
 ohjaajat innostavia ja heitä oli riittävästi
 opettajat oli huomioitu – kahvit ja pullat sekä Ringette -materiaalia jaossa, myös
mahdollisuus jääharjoituksiin
 jäähallilla hyvät opasteet; omat pukukopit merkitty selkeästi ym.
 lapsille pukukopeissa mehua ja Ringette -kouluvihot jokaiselle tapahtuman jälkeen
Jälkihoitona oli koulujen rehtorien kanssa sovittu, että BLD voi viedä kouluille
Ringette-julisteita ja lehtiä sekä seuran harjoitusaikataulut yhteystietoineen. Lisäksi
heti tapahtuman jälkeen osallistuneilla lapsille tarjottiin mahdollisuus kokeilla maksutta
ringetteä seuran RK -vuoroilla.
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