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Toimintasuunnitelma 2019

Ringettejaosto
Jaosto
Uusi ringettejaosto nimetään maalis- huhtikuussa jaostonvuosikokouksessa. Vanha jaosto
jatkaa toimintaansa kauden loppuun. Kuluva kausi loppuu ja uusi alkaa, kun kaikilta
joukkueilta on sarjat päätöksessä. Uudet joukkueet toimihenkilöineen pyritään
perustamaan viimeistään toukokuussa vanhemmissa ikäluokissa jo aiemmin.
Ringettejaosto on mukana Nokian Jäähalli Oy:ssä. Muut yhtiön jäsenet ovat HC-Nokia Ry,
Nokian Pyry Ry, Pyry Hockey Oy ja Nokian kaupunki.

Uudet ryhmät
Tulevalle kaudelle pyrimme kokoamaan kaikkiin ikäluokkiin joukkueet.
Harjoittelu resurssien parantamiseksi ja sitä kautta harrastuksen mahdollistamiseksi
mahdollisimman monelle ringeten ystävälle seura pyrkii tekemään aktiivista
seurayhteistyötä paikallisten jääurheiluseurojen kanssa.

JOUKKUEET:

Luistelukoulu
Luistelukoulu pyritään aloittamaan jälleen elokuussa yhteistyössä HC Nokian kanssa.
Pyrimme saamaan molemmista seuroista juniori ohjaajia mukaan.

RK
Kevätkausi 2019 jatketaan samaan malliin syksyn 2018 tavoin. Ringettekoulu on aina
maanantaisin ja ohjaajina syksyltä tutut Heli Koivuluoto, Oona Keskinen ja Harri Nieminen.
Tarkoituksena saada tytöille luistelutaidon varmuutta ja lisää taitoa mailankäsittelyyn.
Kaveripäivä pidetään heti tammikuussa, että saadaan heti mukaan uusia innokkaita

harrastajia. Koko kevään ajan maanantaisin harjoitellaan iloisella mielellä jälleen kivojen
leikkien ja pelien kautta uutta oppien. Seurataan mahdollisuutta osallistua ringettekoulun
päätösturnaukseen ja kauden lopuksi toki pidetään päättäjäiset!
Syksyllä 2019 toteutetaan ringettekoulu ja pyritään siihen että sen ajankohta on viikolla.
Ohjaajaksi tavoitteena saada seuran omia junioreita, toki joku aikuinen vastuuohjaaja
tarvitaan. Osa ringettekoululaisista siirtyy syksystä F-joukkueeseen, joten uusia
ringettekoululaisia rekrytään varmasti kesän ja alkusyksyn aikana. Mukavia tapahtumia,
kuten kaveripäiviä on tietenkin myös tarkoitus toteuttaa!

F-joukkue
Kevätkaudella 2019 jatkamme kovaa treeniä ja osallistumme sarjaturnauksiin ja
järjestämme yhden omankin turnauksen maaliskuussa. Tytöt harjoittelevat treeneissä
luistelu – ja mailatekniikan lisäksi pelillisiä juttuja. Tarkoituksena on pelata myös muutama
harjoituspeli lähialeen seurojen kanssa. Uutena ohjelmaan otetaan saliharjoitukset, alkuun
kahden viikon välein, lisäämään tyttöjen monipuolista liikkumista sekä joukkueen
ryhmäytymistä. Loppukaudesta tuetaan myös kolmen tytön siirtymistä E-joukkueeseen ja
toivottavasti loppukeväästä saamme jo ringettekoululaisia kokeilemaan F-harjoituksiin!
Syksyllä 2019 Syyskaudella jatketaan ainakin yhdellä peliryhmällä ja mikäli
ringettekoulusta saadaan innostettua uusia tyttöjä mukaan, ilmoitetaan myös vähemmän
pelanneet sarjaan. Treenitahti pidetään hyvänä, jäällä pidetään myös hauskaa ja nautitaan
pelaamisesta. Kevään kokemuksen perusteella pidetään myös salitreenit mukana
ohjelmassa monipuolistamassa tyttöjen kehitystä sekä kasvua. Toivotetaan kaikki uudet
tulokkaat tervetulleiksi! Joukkueen valmennus, johto ja huolto tulevat pysymään lähes
ennallaan, mutta kannustetaan uusia vanhempia mukaan toimintaan!

E-joukkue

Kevätkaudella joukkue pysyy samanlaisena niin pelaajien kuin toimihenkilöiden osalta.
Harjoitellaan edelleen kovasti ja tarkoituksena on lisätä koko jään treeniä, nyt kun joukkue
on paljon treenannut toisen joukkueen kanssa jaetulla jäällä. Treeneissä painopisteinä on
luistelutaidon kehittyminen. Lisäksi harjoitellaan lajitaitoja, syöttelyä, mailan käsittelyä jne.
Varsinaiset pelilliset taidot eivät ole pääosassa tämän kauden harjoitteluissa. Treeneissä
treenataan edelleen kovaa ja pidetään hauskaa!
Kevätkaudella sarjapelejä on huomattavasti vähemmän, joten joitakin harkkapelejä tullaan
sopimaan keväälle. Kevätkaudella toteutetaan myös hyvinvointiluento ja kannustetaan
tyttöjä kehonhuoltoon. Mahdollisia muitakin yhteisiä tapahtumia/kilpailuja on suunnitteilla.
Harjoitellaan kovasti koko kentän peliä ja valmistaudutaan tulevaan toiseen Ejuniorikauteen.
Vuoden 2019 aikana kummitoiminta jatkuu edelleen ja saamme jäälle kummeja vetämään
treenejä. Lisäksi aina kun vain omilta peleiltä ehdimme, käymme kannustamassa SMjoukkuetta voittoon! Yhdessä hyvää tehden!
Syyskaudella joukkueessa tulee jonkin verran muutoksia, vanhempia pelaajia siirtyy
pelaamaan seuraaviin ikäluokkiin ja F-joukkueesta nousee muutama uusi pelaaja.
Tavoitteena on ilmoittaa kaksi peliryhmää E-sarjaan. Tavoitteena tietenkin ryhmäyttää
joukkue mahdollisimman pian ja saada hyvä yhteishenki heti syyskauden alusta!
Toimihenkilökaartiin ei varmastikaan tule muutoksia, mikäli suunnitelmat toteutuvat kuten
on ajateltu. Toiveena olisi saada enemmän koko jään treenejä ja päästä harjoittelemaan
enemmän koko kentän pelaamista ja sitä kautta saada jälleen varmuutta pelaamiseen.
Innolla uutta kautta kohti, ilolla yhdessä tehden!
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D-joukkue
Seuralla ei ole D-joukkuetta kaudella 2018-2019

C-joukkue
C-joukkue jatkaa pelaamista C-sarjan kakkoslohkossa. Tavoitteena on olla mukana kärjen
tuntumassa, pelaaminen on innokasta ja tahto on joukkueella kova. Joukkueessamme on
kaksi maalivahtia ja 11 kenttäpelaajaa. Viime kauden mukaisesti on toiveena saada kolme
kertaa viikossa jääharjoitus oheisineen.
Kausi huipentuu SM-turnaukseen Hyvinkäällä, se on kolmipäiväinen ja joukkue on
innokkaasti lähdössä mukaan.
Syksyn tavoitteeksi on asetettu C-joukkue Nokialle, ikäluokkien ja pelaajien vähyyden
vuoksi se on vielä epävarmaa. Uusia pelaajia toivotaan myös Nokian ympäristöstä, jotta
joukkue saadaan kasaan.

Ykkössarja joukkue
Ykkössarjajoukkue jatkaa kauden 2018-19 kevätjaksoa supistuneella kokoonpanolla,
koska SM:n kanssa yhteiset pelaajat siirtyvät pelaamaan loppukaudeksi SM-sarjaa, ja osa
syksyllä ringissä olevista pelaajista päätti lopettaa kauden kesken. Toimihenkilökaarti
jatkaa samalla kokoonpanolla.
Runkosarja päättyy maaliskuun alussa ja joukkue jatkaa joulutauon jälkeen kohti loppuja
ottelukierroksia peli kerrallaan ja pyrkimyksenä hyödyntää jokainen peli jonkin uuden asian
oppimiseen. Sarjapelien jälkeen suunnitellaan seuraavaa kautta ja uusi ykkössarjajoukkue
aloittaa toimintansa 1.4.2019.
Suunnitelma, kausi 2019-20
Ykkössarjajoukkue kaudelle 2019-20 muodostetaan lopullisesti toukokuussa try-out
tapahtumien jälkeen. Joukkueen odotetaan muodostuvan kuitenkin pääosin samoista
pelaajista kuin kaudella 2018-19.
Muutamia muuttoliikenteestä johtuvia kokoonpanomuutoksia on todennäköisesti tulossa,
mutta myös paluumuuttajia odotetaan takaisin. Harjoitusvuorojen määrä tulee säilymään
samana kuin edellisellä kaudella, mutta tavoitteena on hakea synergiaa B-joukkueen
kanssa, sillä ikärakenne mahdollistaa sen, että osa pelaajista voi halutessaan pelata
molempaa sarjaa. Myös yhteistyö NoU:n edustusjoukkueen ja Ykkössarjajoukkueen välillä
jatkuu, ja tämä tarjoaa nuorille luontevan pelaajapolun junioritasolta maajoukkueeseen.
Tulevalla sarjamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta joukkueen toimintaan

Naisten joukkue, Edustusjoukkue
SM-joukkueen kauden 2018-2019 tuloksellinen tavoite on SM-kulta. Runkosarja päättyy
2.3., jonka jälkeen pelataan välierät, joissa NoU on jo varmistanut kotiedun. Runkosarjan
sijoitus (1.) tarkoittaa sitä, että NoU:lla on kotietu myös finaaleissa/pronssiottelussa.
Kevään 2019 jatkopeleihin pyritään markkinoinnin ja mainostuksen avulla saamaan
aiempia vuosia enemmän katsojia, mikä toisi paitsi lipputuloja myös asiaankuuluvaa
tunnelmaa jatkopeleihin.
Vuoden 2019 yhtenä haasteena on taloudellinen tilanne ja varainkeruu. Pääsarjatasolla
pyritään siihen, että pelaajien rahallinen omavastuu jäisi mahdollisimman pieneksi.
Talkoista ja myynnistä huolimatta on todennäköistä, että tulevalle kaudelle omavastuuta
joudutaan nostamaan nykyisestä 1500 €:sta.
SM-sarja päättyy maaliskuun lopussa, ja tämän jälkeen alkaa SM-joukkueen lepokausi.
Huhtikuun ajan joukkueella on 1 jäävuoro/viikko vapaamuotoiseen pelaamiseen.
Kesäharjoittelun painopisteet ja toteutus suunnitellaan loppukevään aikana, ja
kesäharjoittelu toteutetaan ainakin osittain omatoimisesti. Syksyllä järjestetyn
kannustuskilpailun voittaneen NoU:n E-joukkueen kanssa pidetään keväällä yhteinen
pelijää. Waltikka-ringetteleiri ja festivaalitalkoot toteutuvat myös kesällä 2019.
Kummitoimintaa jatketaan keväällä 2019, ja kaikkien osapuolten niin halutessa myös
kaudella 2019-2020. SM-joukkueen pelaajia toimii myös valmentajina sekä NoU:ssa että
alueen muissa seuroissa. Joukkueiden tarjotessa kannustavia sopimuksia SM-pelaajille he
voivat halutessaan jatkaa valmentamista myös kaudella 2019-2020.
SM-joukkue jatkaa SM-sarjassa myös kaudella 2019-2020. Kyseisellä kaudella tulee
voimaan sarjauudistus, jonka mukaan SM-alkusarjan jälkeen joukkueet jaetaan ylempään
ja alempaan loppusarjaan sijoituksen perusteella.

Yli 15-vuotiaiden harrastejoukkue, Lady-joukkue

Lady joukkue jatkaa ahkeraa harjoittelua sunnuntai illoissa ja yrittävät tehdä lajia
tunnetuksi omalta osaltaan niin että saisimme lisää innokkaita lady harrastajia seuraan.
Tulevalla kaudella ladyt toivovat että omalle alueelle saataisiin lisää joukkueita että
saataisiin sarjapelejä pelattua.

Curling
2019, suunnitelma

Curlingtoimintaa jatketaan koulujen lajiesittelyjen kautta ja järjestämällä yhteistyössä
kaupungin kanssa hiihtolomatapahtumia. Kivet ja pelivälineet ovat vieläkin lainassa
Tampereen Curlingilta. Vuoden aikana tehdään myös suunnitelma oman välineistön
hankkimiseksi Nokian hallille. Lisäksi haetaan säätöparametrejä jääntekoon, jotta halliin
saadaan mahdollisimman hyvät olosuhteet pelienkin järjestämiseen. Opettajille pyritään
järjestämään myös koulutustilaisuuksia, jotta he voivat osallistua oppituntien ohjaamiseen.
Seuralle haetaan Suomen lajiliiton jäsenyyttä mikäli toiminta saadaan vakiinnutettua.
Syksyllä 2019 pyritään aloittamaan varsinainen harrastustoiminta, mikäli pelivälineet

saadaan hankittua hallille. Tällöin voidaan pystyttää myös paikallinen sarja, johon otetaan
joukkueita periaatteella ”any four curlers”.

