Hyvinkää Ringette ry
Toimintasuunnitelma kaudelle 2020 – 2021

1. YLEISTÄ
Hyvinkää Ringette ry on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton jäsenseura ja kuuluu
Etelä-Suomen alueeseen. Hyvinkää Ringette on myös Etelä-Suomen liikunnan ja
urheilun (ESLU) jäsenseura.
Hyvinkää Ringeten toiminnan pohjana Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton
strategiat, jonka pohjalta seura on luonut oman toimintalinjan ja jota seura
toiminnallaan toteuttaa ja levittää jäsenistönsä tietoon. Seuran toiminnan
tavoitteina ovat mm onnistuminen mahdollistaminen, pelaamisen kokeminen,
osaamisen lisääminen ja lajin tutuksi tekeminen sekä yhteistyön mahdollistaminen
joka tasolla. Toiminnan pohjana on myös Olympiakomitean tähtiseurojen
laatuohjelma. Hyvinkää Ringetellä on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä
tähtimerkki tunnus.
Hyvinkää Ringeten tilikausi on 01.06.2020 – 31.05.2021

2. VARSINAINEN TOIMINTA
Kauden 2020 – 2021 toimintaa on suunniteltu seitsemän joukkueen voimin. Seuraa
tulisivat edustamaan seitsemän juniorijoukkuetta jonka sisällä 11 peliryhmää. Tämän
lisäksi ringettekoulu sekä harrasteryhmä naisissa ja Kylmärinki.
Ringettekoulun toiminta käynnistetään syyskuussa. Ringettekoulu kokoontuu kerran
viikossa ja tavoitteena saada 5-8 vuotiaita pelaajia mukaan.
Koulutapahtumat, joita SKRL tukee, jatkuu edelleen ollen läheisesti osana seuran
toimintaa. Tarkoituksena on levittää lajia edelleen omassa kotikaupungissa sekä

lähikuntiin, joissa ringetteä ei vielä aktiivisesti harrasteta. Toiminta tapahtuu
yhteistyössä Hyvinkään kaupungin liikuntatoimen kanssa.
Onnistunut ja monipuolinen valmentajakoulutus on edelleen keskeinen
menestystekijä seuran toiminnassa. Seuran strategian ja suunnitelman mukaan seura
järjestää valmentajille koulutuspäiviä kauden 2020 – 2021 aikana. Hyvinkää Ringette
on Suomen Valmentajien yhteisöjäsen kaudesta 2020-2021 alkaen. Seura myös
järjestää mahdollisuudet valmentajille osallistua liiton järjestämiin
valmentajakoulutuksiin ( I-TASO/II-TASO). Tämän lisäksi seura pyrkii järjestämään
muita koulutuksia sekä mahdollistaa osallistumisen muihin ulkopuolisiin koulutuksiin
(Eslu /Olympikomitea). Seuran valmentajilla käytössä Innosportin valmennustyökalu.
Valmentajakerho (Vake) jatkaa toimintaansa ja kokoontuu noin neljä kertaa kauden
aikana. Valmentajakerhon päätavoite on muodostaa seuran valmentajille toimiva ja
yhteinen foorumi, jonka avulla valmentajat saavat tarvitsemaansa tukea
toiminnalleen. Valmentajakerhoon odotetaan kaikkien seuran valmentajien
osallistumista. Toimihenkilökoulutukset toteutetaan muutaman kerran kauden
aikana joukkueenjohtajille, rahastonhoitajille ja huoltajille.
Nuorten ryhmä jatkaa toimintaa kaudella 2020-2021.
Seuralla on oma Hyvinkää Ringeten Pelaajan polku ja tämä tuodaan näkyville
Hyvinkää Jäähallille kauden 2020 – 2021 aikana.
Seurassa pidetään kuukausittain toimihenkilöpalaveri, jossa käsitellään seuran ja
joukkueiden asioita sekä jaetaan tietoa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Seura on hakenut jää-aikaa yhdelle isolle turnaukselle joka pidetään huhtikuussa
2021.
Toimintakauden aikana järjestetään perinteisesti joulujuhlat joulukuussa ja
kevätjuhla keväällä jäsenistölle. Kevään juhlassa palkitaan kauden ansioituneita
pelaajia, joukkueita ja toimihenkilöitä.

Kaudella pyritään saamaan reipas satsaus varainhankintaan. Uusia
yhteistyökumppaneita etsitään ahkerasti. Varainhankinnan lisäksi kauden alussa
suunnitellaan, kuinka seuran markkinointia voidaan kehittää ja sitä, kuinka seura voi
ryhdikkäämmin näkyä jäähallilla sekä Hyvinkäällä yleensä. Suunnitelmaa aletaan
toteuttaa mahdollisimman pian siten, että seuran ryhdikkäämpi ilme alkaa näkyä jo
kauden aikana.

3. KILPAILUTOIMINTA
Juniorijoukkueet pelaavat Etelä-Suomen aluesarjaa ja osallistuvat vapaasti
järjestettäviin valtakunnallisiin turnauksiin. B- / C-joukkueet osallistuvat liiton alaisiin
kilpasarjoihin.
Hyvinkää Ringette on anonut kaupungilta jäävuoroja 26,5 h viikossa.

4. HARRASTUSTOIMINTA
Seurassa on kaksi harrasteryhmää, Naisten joukkue (ei osallistu liiton
harrastesarjoihin) ja toimihenkilöille suunnattu Kylmärinki.

5. JÄSENMAKSU
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksut peritään kaudelta 2020 – 2021
seuraavasti:





Liittymismaksu
Jäsenmaksu R-koulu
Jäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu

5,00€
20,00€
65,00€
50,00€

6. EDUSTUKSET
Janne Laurila Etelä-Suomen aluetyöryhmässä turnaus- ja toimitsijavastaavana.
Seurasta on 4 junioripelaajaa liiton timanttileirillä.

7.TIEDOTTAMINEN
Toimihenkilökokoukset ja valmentajakerho ovat merkittävä osa tiedottamista.
Seuralla on omat kotisivut, joita hallituksen edustajat, viestintävastaava,
somevastaava ja joukkueet päivittävät. Seuralla on myös sosiaalisen median kanavat
Facebook ja Instagram, jota viestintävastaava, somevastaava ja joukkueet
päivittävät. Hallituksen ja joukkueiden pääviestintäkanava on Myclub, jonka kautta
voidaan viestittää joukkueille ja koko seuralle sekä julkaista erilaisia tiedotteita.
Toimihenkilökokousten pöytäkirjat tallennetaan seuran kotisivuilla sijaitsevaan
jäsensivut osioon. Sähköpostitse jaetaan liiton, Etelä-Suomen alueen sekä ESLU:n
posti. Paikallisessa sanomalehdessä Aamupostissa on luettavissa urheilu-uutiset,
jotka koskevat seuraa. Seura ilmoittaa kevät- ja syyskokouksista jäsenistölle
sähköpostilla ja / tai omilla kotisivuillaan. Lajiliiton Ringette-lehden välityksellä
voidaan myös tiedottaa seuraa koskevista asioista.

7. JÄSENHANKINTA
Seuran jäsenmäärän pitäminen vähintään samalla tasolla edellisiin vuosiin nähden ja
kasvattaminen on edelleen seuran yksi päätavoitteista. Näkyvyyttä lisätään mm.
osallistumalla kaupungin, koulujen ja alueen tapahtumiin. Seura tulee järjestämään
myös omia tapahtumia. Seurassa panostetaan vahvasti ringettekoulutoimintaan,
sekä varmistetaan omalla toiminnalla seuran kiinnostavuus. Seura pyrkii
varmistamaan toiminnan monipuolisuuden, jotta harrastajat pysyvät ringeten
parissa seurassamme eri rooleissa mahdollisimman pitkään.

Hyvinkäällä 15.06.2020
Hyvinkää Ringette ry:n hallitus

