Työryhmät apuna seuran
kehittämisessä, esimerkkinä
Lahti Ringette
Seuraseminaari 9.11.2013, Kisakallio /
Jarkko Hellsten
Seuran taustaa:
Ringetteä Lahdessa 31 vuotta
Sinettiseura vuodesta 2005
Joukkueita 2x F, 2x E, D,C,B ja edustus (ykkössarja)
Ringeten luistelukoulu n. 50 maksavaa
Harrastusryhmä n. 12 pelaajaa
Harrastajia yhteensä n. 150
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Taustaa:
Emoseura maksaa ”peruspalvelut” kuten harkkajäät,
sarjamaksut, liiton jäsenmaksut, SM-turnaukset,
tilitoimiston, pelipaidat , päätöstapahtuman, jne.
Joukkueet maksavat emolle yo. palveluista
75€/kk/pelaaja = 8 kk x 75 = 600 €/kausi
Joukkue

maksaa itse pelijäät, vieraspelit, valmennuksen,
omat hankinnat ja virkistykset n. 600 €- 1800 €/pelaaja
Joukkueet keräävät kausimaksua n.100-240 €/kk/pelaaja.
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TAULUKKO 9 Liikuntaseuratoiminnan vahvuudet ja heikkoudet:

Vahvuudet:
Elämyksellisyys
Kysyntä
Vanhempien arvostus lasten liikuntaseuratoimintaa
kohtaan
Vanhempien tekemä vapaaehtoistyö liikuntaseuroissa
Yhteistyö ja toimintamallien kehittäminen
Laaja kontaktipinta
Edullisuus
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Heikkoudet:
Vapaaehtoistyöntekijöiden väsyminen ja vaihtuminen
Ammattitaidon puute pääasiassa vapaaehtoisuuteen
pohjautuvissa liikuntaseuroissa
Vapaaehtoisuuteen perustuvien liikuntaorganisaatioiden
heikko markkinointiosaaminen
Liikunnan kallistuminen
Epäterve kilpailu
Keskittyminen kilpa- ja huippu-urheiluun
Vapaaehtoistyön koordinaation puute
Systemaattisuuden puute
Lasten liikunnan markkinoinnin pirstaleisuus
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Johtokunta päätti perustaa työryhmiä pohtimaan miten seuran
toimintoja voitaisiin tehostaa ja parantaa.
Tavoitteet:
Seuratoimijoiden

määrän kasvattaminen
Harrastajien/joukkueiden määrän kasvattaminen ja vakiointi
Harrastuksen kustannusten kurissa pitäminen
Joukkueiden toiminnan yhtenäistäminen ja vakiinnuttaminen

Johtokunta nimesi seuraavat työryhmät (n. 5 henkilöä/ryhmä):
Uusien

pelaajien hankintatyöryhmä, vetäjä Pia Järvinen
Joukkuetoiminnan työryhmä, vetäjä Leila Tupasela
Valmennustoiminnan työryhmä, vetäjä Jyrki Tetri /Kari Ollila
Varainhankinnan työryhmä, vetäjä Raine Majuri
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Valmennustyöryhmän 1. muistio:
Pelaajien oppimistasojen tavoitteet ikäluokittain
Luodaan tavoitteet mitä pelaajan pitäisi osata missäkin ikäluokassa
Niistä tehdään kirjallinen ohjeistus, jota valmentajat pyrkivät noudattamaan
Se helpottaa valmentajien työtä, koska he tietävät mitä asioita pitää painottaa
Pelaajan siirtyessä vanhempaan ikäluokkaan, on hänelle jo tietyt asiat opetettu, näin
uuden joukkueen valmentajan on helpompi jatkaa opettamista seuraavaan tasoon
Myös pelaaja tietää etukäteen minkä ikäisenä mitäkin taitoja pitäisi osata
Aikataulu ohjeistuksen tekemiseen kevät 2013
Luistelutaidon opetus
Oikeaoppisen luistelutaidon opetus F-junioreista lähtien
Mitä nuorempana oikean luistelutaidon oppii, sitä helpompi taitoa on ylläpitää ja
kehittää edelleen.
Vääränlaisen luistelutaidon korjaaminen on sitä vaikeampaa mitä kauemmin pelaaja on
väärin luistellut
Seuralla olisi luistelun opettaja, joka kiertäisi eri joukkueissa opettamassa pelaajia sekä
valmentajia. Vaihtoehtona myös ulkopuolinen opettaja
Aikataulu syksy 2014
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Pelaajien peluutus eri joukkueissa
Pelaaja voisi pelata oman joukkueen lisäksi joko nuoremmissa tai
vanhemmissa mahdollisuuksien mukaan
Se antaisi pelaajalle laajempaa käsitystä ja uutta oppia, sekä myös muille
pelaajille mallia ja lisäintoa uuden oppimiseen
Pelaaja on kuitenkin nimettynä yhteen joukkueeseen, jonka ehdoilla lainausta
mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa
Maalivahtien määrän lisääminen
Seura hankkii uusia ja nykyaikaisia mv:n varusteita rk:lle sekä f-junioreille,
jolloin pienet pelaajat haluavat kokeilla niitä ja toivon mukaan innostua mv:n
pelipaikasta
Mv:n roolin tärkeyttä pitää korostaa, siihen pitää panostaa (tarvittaessa
”porkkana”)
Mv:t pitää huomioida harjoitusten ja pelien aikana, he eivät saa jäädä yksin
Mv-valmennus sekä mv-jääharjoitukset ja mv-oheisharjoitukset
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Valmentajien vähyys -> määrän lisääminen
Uusien valmentajien rekrytointia -> mainostaminen LR:n
nettisivuilla,Vierumäen urheiluopistolla, paikallislehdessä,
jne…
Vanhojen pelaajien houkuttelu takaisin lajin pariin
valmentajan roolissa
Vanhemmat pelaajat mukaan pienten valmennukseen ->
”kierrätys” menetelmällä
Valmentajien kulukorvaukset ajan tasalle -> min.
valmentajan kulujen kattaminen.
Valmentajien kulukorvauslista (suositus) päivitetään kevään
2013 aikana
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Valmentajavalinnat
Ehdokkaiden kartoitus ja keskustelut heidän ja seuran välillä
Päätökset tehtävä riittävän ajoissa kevään aikana, heti kun siihen on
edellytykset

Valmentajien pysyvyys -> jatkuvuus
Osa valmentajista pelaajien vanhempia -> mukana useita vuosia
tyttären mukana
Valmentajakoulutukset, seuran tarjottava mahdollisuus osallistua
niihin
Valmentajien sitouttaminen jollain tavoin pidemmäksi aikaa
Lyhyet valmentajapestit eivät ole hyväksi seuralle eikä pelaajille
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Joukkueiden muodostus
Lähtökohtana on aina pelaajan oma ikäluokka
Joukkueiden koko vaikuttaa poikkeuksiin (siirtoihin muihin
joukkueisiin)
Yksilötaidot pelaajan siirtämiseen joko ali-ikäisenä vanhempien
joukkueeseen tai yli-ikäisenä nuorempien joukkueeseen
Myös pelaajaa ja hänen vanhempiaan on kuultava, mutta
”huutoäänestystä” ei sallita, vain ääritapauksissa voidaan tehdä
poikkeuksia pelaajan sijoittamisesta
Jokainen poikkeustapaus käsitellään omanaan ja päätös
perustellaan hyvin
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Uudet harrastajat, työryhmän 1. muistio:
1) RK mainostaminen aloitetaan ajoissa
- kotisivut
- tavaratalot
- päiväkodit
- ekat luokat
- seuran vanhemmille
2) Käydään ohjaamassa koulujen liikuntatunnilla ringetteä 12lk. (Hada) Tehdään ohjekirjanen opettajille, miten opetetaan
ringetteä. Annetaan opettajalle tunnin jälkeen. Monta koulua
yhtä aikaa (1-2 + eskari).
3) Ringettekoulun vanhemmille tietoa varusteista.( pelaajan
varusteet)
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4) RK ohjaajille ohjaajakoulutus C ja B tytöt.
- jos harrastajia paljon, on ohjaajilla hyvä olla koulutus.
5) RK siirtyvät F joukkueeseen:
- RK ja F yhteistoiminta, yhteiset kesäharkat.

6) Kaveripäivät RK ja F
- kaveripäiviä 2 krt kaudessa, näin saamme uusia
harrastajia’
-äitipäivä
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7) Ringettekouluun aikuinen, joka hoitaisi vanhemmille
tiedottamisen ja hoitaisi maksulaput. Näin
vastuuvalmentaja saisi rauhassa valmentaa.
8) Harrasteryhmä
- lähetetään vanhoille lopettaneille (2v.) s.postia,
mukaan ryhmään
- uusi vetäjä
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9) NASTOLAAN RINGETEN KOKEILUPÄIVÄ
- Esim. kokeiluna muutama kerta tai 2kk.
- mainostus kouluihin, päiväkoteihin, kauppoihin
10) Perustetaan AIKUISTEN RK KOULU 15+
- Osaa luistella
- perusopetusta
- siirtyminen harrasteryhmään
- tavoitteena terveysliikunta
- toisen joukkueen kanssa samalla jäällä, porrastaen
- mainostus RK, F, E vanhemmille, jäähallien SOL ja Iskun
ilmoitustaulut
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JOUKKUEENJOHTAJAT, TYÖRYHMÄN 1. muistio:
- Pelisääntöjen ajan tasalle laittaminen (työryhmän toimesta). Lähetetään

tämänhetkiset pelisäännöt joukkueille (jojoille), he voivat tehdä korjausehdotuksia
työryhmälle. Johtokunta päättää lopulliset pelisäännöt.
- Joukkuekäsikirjan tekeminen (joukkueen toimihenkilöiden tehtävät, yms.)
olisi hyvä jos Ringetestä olisi omat malliohjeet/säännöt Ringetteliiton sivuilla
(siellä on kyllä linkki JOJO pankkiin, malleja jääkiekosta, jalkapallosta)
Uusien lomakkeiden tekeminen (pyydetään kirjanpitäjältä ohjeet)
- budjettipohja, missä on valmiina kaikki tulo- ja menokohdat
- ”kuittipohja”, mihin kuitti kiinnitetään, kaikki tarpeelliset tiedot kirjanpitäjälle:
joukkue, mitä ostettu, kenelle maksettu, tiliöinti, joukkueenjohtajan
allekirjoitus, yms.
- Kaikki materiaali laitetaan seuran nettisivuille
Muita toiveita:
-joukkueiden muodostaminen pitkäjänteisesti – katse tulevaisuuteen ei vain
seuraavaan kauteen
- Maalivahdinvarusteiden hankkiminen seuralle (ringettekolun/F:ien käyttöön)
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VARAINHANKINTA TYÖRYHMÄN 1. muistio:
Otetaan myyntiin seuran toimintaan sopivia artikkeleita, asiaa selvitetään.
Voisiko Lahti Ringette Ry järjestää Joulupukkipalvelua, keikkahinta voisi olla esim.
60€/käynti, josta pukille/joukkueelle tilitettäisiin 30€ ja seuralle loput.
Emolle on saatava tiedot joukkueiden sponsoreista. Emolla oltava tiedot, jotta ikäviltä
päällekkäisyyksiltä vältytään, kun emo suorittaa omaa varainhankintaa. Joukkueiden
sponsorisopimuksiin emo ei puutu. Emo mahdollisesti varaa omille sponsoreille mainostilaa
kaikkien joukkueiden pelivarusteista.
Selvitetään saako ”iltapäiväkerho” kannatusta. Ajankohta olisi elokuu – joulukuu, kun
ulkojäitä ei vielä kunnolla ole käytössä. Eli varattaisiin jääaikaa arkipäivälle esim. klo 14.30 –
16.00. Kerho olisi suunnattu 7 – 12 lapsille. Maksu voisi olla muutaman euron/kerta ja se
maksettaisiin suoraan kerhon valvojalle/valvojille. Tähän toimintaa on selvitettävä mukaan
yhteistyökumppania (toinen seura ?). Kaupunki saattaisi maksaa jäät.
Saadaanko Leilalta ja jojoilta käyttöön koko seuran yhteystietolistat. Saataisiin tietoa
vanhempien edustamista yrityksistä.
Kevään E-turnauksen oheismyyntitoimintaa selvitellään, korut, arpajaiset aulassa,
makkara/lettukojun järjestäminen sponsorin kustannuksella.
Messukeskuksesta voisi kysyä liikenteenohjaus keikkoja tapahtumiin.
Selvitettävä onko mahdollista saada järjestettäväksi Sataman Kalamarkkinoiden liikenteen
ohjaus. Asiasta tietää Lions Club Lahti Vesijärvi / Pertti Melin. Tapahtuman ajankohta on 2022.9.2013.
Inventoinnit
Esitteen jako
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KIITOS MIELENKIINNOSTA !!

