
 

 
 

Blue Rings ry 

 

Toimintasuunnitelma 2021-2022 

 

1. Seuran tarkoitus 

 

Seuran tarkoitus on edistää ja kehittää tyttöjen sekä naisten kilpailullista ringetteharrastusta 

Keski-Uusimaalla sekä mahdollistaa harrastaminen ilman kilpailullisia tavoitteita kaikille 

sukupuolesta riippumatta.  

 

2. Seuratoiminta 

 

Blue Rings tekee konkreettisia toimenpiteitä, jotta sen toiminta olisi näkyvää ja 

houkuttelevaa pelaajille. Näitä toimenpiteitä ovat mm. yhteiset tapahtumat/kokoukset, 

seurojen infotilaisuudet sekä yhteiset juhlat. Seurassa kannustetaan pelaajia ja valmentajia 

tekemään töitä yli rajojen taitojen ja sääntöjen sallimissa rajoissa.  

 

3. Edustusjoukkue 

 

Edustusjoukkue osallistuu Ringetteliiton järjestämään valtakunnalliseen SM-sarjaan 

mahdollisimman korkeatasoisella joukkueella. Joukkueen tavoitteena on pelata ehjä ja 

nousujohteinen kausi, varmistaa paikka ylemmässä SM-sarjassa, sijoittua mahdollisimman 

hyvin ja pitää SM-sarjapaikka kaudelle 2022-2023. Edustusjoukkue tarjoaa kauden aikana 

seuran B-pelaajille mahdollisuuden osallistua Edustusjoukkueen harjoituksiin ja 

mahdollisesti myös peleihin joukkueiden valmentajien sopimien toimintasääntöjen mukaan. 

 

 

4. B-nuoret 

 

B-nuorten joukkue osallistuu Suomen Ringetteliiton järjestämään valtakunnalliseen B-

nuorten SM-sarjaan. Tavoitteena on pärjätä sarjassa mahdollisimman hyvin. 

B-pelaajat harjoittelevat myös naisten edustusjoukkueen kanssa valmentajien sopimalla 

tavalla. 

 

5. Akatemia 

 

Akatemia-joukkue pelaa naisten valtakunnallista Ykkössarjaa. Joukkueen tavoitteena on olla 

kuuden parhaan joukossa alkusarjassa. 

 

Nuorten harrasteringette 

 



Seura jatkaa kaudella 2020-2021 aloitettua harrasteryhmää alle 16-vuotiaille nuorille, jotka 

eivät halua tai saa osallistua kilpailulliseen toimintaa mutta haluavat pelata. Ryhmä 

harjoittelee kerran viikossa Tuusulassa.  

 

6. Muut joukkueet (G-F-E-D-C-N-Ladyt) 

 

Seuralla on joukkue jokaisessa ikäluokassa G-joukkueesta ladyihin. C-joukkue osallistuu 

liiton alaiseen sarjaan ja muut joukkueet aluesarjoihin, poikkeuksina G ja Tuusulan Ladyt 

jotka osallistuvat turnauksiin.  

 

7. Ringettekoulu 

 

Seuralla on maksuton ringettekoulu Tuusulassa kerran viikossa tytöille ja pojille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Valmennustoiminta 

 

Seuran juniorivalmennuspäällikkönä jatkaa Heidi Koski, joka vastaa ensisijaisesti G-C-

joukkueiden valmennuksen tuesta. Seuran valmentajilta edellytetään koko kauden kattavaa 

tiivistä yhteistyötä joukkueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Seuran 

valmentajat osallistuvat yhdessä valmentajien ja juniorivalmennuspäällikön kanssa seuran 

valmennusta kehittävään suunnitteluun ja toimintaan. Lisäksi hallitus ja 

juniorivalmennuspäällikkö koordinoivat seuran MV-valmennusta. 

 

Kauden 2022-2023 urheilutoiminnan suunnittelu ja valmistelu oman seuran joukkueiden 

osalta tehdään seuran valmentajien toimesta juniorivalmennuspäällikön johdolla ja yhdessä 

seuran hallituksen kanssa.  

 

8. Tiedotus 

 

Seuran pääasialliset ulkoiset tiedotusvälineet ovat seuran www-sivut www.bluerings.fi, 

myClub, Facebook- ja Instagram-sivut sekä mahdollisesti paikallislehti. Seuran hallituksen 

päätökset saatetaan koko seuran tietoon myClubissa. Lisäksi seurassa tapahtuvista asioista 



tiedotetaan joukkueenjohtajia whatsapp-viestein ja kuukausittaisissa jojo-kokouksissa. 

Joukkueiden sisäinen tiedotus hoidetaan seuran ja joukkueiden määrittämällä tavalla. 

 

9. Talkoot 

 

Seuran varainhankintaa varten jokaisella pelaajalla on velvollisuus osallistua joukkueen 

talkoisiin. Joukkueet ovat aktiivisia talkoiden ja muiden varainhankinnan aikaansaamiseksi. 

Pelaajilla on Tuusulan kunnan jäähallin kahvion hoitoon liittyen talkoovuorot. 

 

 


