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WRC2016 logo
Muotitaiteilija Jukka Rintala
Jukka Rintala valittiin suunnittelemaan logoa, koska hän on naisellisen
pukeutumisen mestari, suomalainen taiteilija ja urheilun ystävä.
“Ringetteen yhdistyvät urheilun dynaamisuus, nopeus ja naisellisuus. Nämä
elementit piirtyvät siveltimeni viivassa tunnuksessa.,“ kertoo muotitaiteilija
Jukka Rintala.
Jukka Rintalan kuoseja käytettiin myös Suomen Maajoukkueen huiveissa ja
kravaateissa sekä myyntituotteissa. Ringette-sanan siveltimenveto tulee
jäämään maajoukkueen tunnuksen F-logon yhteyteen. Jukka Rintalan kuosit
toistuivat MM-kilpailujen eri myynti- ja markkinointimateriaaleissa, joita
toteuksista vastasivat AD Marita Paapio Teresa Designista, Tommi Company ja
Lönnberg Digital.

Kilpailutapahtumat Masa ja Katriina
Vastuuhenkilöt Matti Virtanen ja Katriina Keskitalo
Henkilöstö
MM-kisojen kilpailuiden osalta vastuut jakaantuivat usealle henkilölle.
Päävastuu kokonaisuudesta oli kahdella henkilöllä. Ennakkovalmisteluista
vastasi järjestäjän puolesta Matti Virtanen ja kisojen aikana kilpailutoiminnasta
vastasi kansainvälisen ringetteliiton puolesta Katriina Keskitalo.
Kisojen aikaisessa toiminnassa osakokonaisuuksista vastuuta kantoivat:
Laura Knowles – Erotuomarit
Jari Lindström – Ottelutoimitsijat
Päivi Reiman – Tulospalvelu
Erotuomareita kisoissa oli kahdeksan kappaletta, neljä Kanadasta ja neljä
Suomesta. Lisäksi mukana oli yksi erotuomaritarkkailija Suomesta. Muita
ottelutoimitsijoita (pelikello, 30-sek. kello, pöytäkirja, tilastointi, jne.) kisoissa
oli kaikkiaan 30 ihmistä.
Toiminta ennen MM-kisoja
Ennen MM-kisoja kilpailutoiminnan osalta valmisteluista vastasi kisajärjestäjän
puolelta Matti Virtanen.
MM-kisojen valmistelut kilpailujen osalta alkoivat maaliskuussa 2014 hallien
varaamisella ja alustavien aikataulujen rakentamisella. Tuolloin sovittiin myös
yhteistyö Suomen jääkiekkoliiton kanssa yhteistoiminnasta koska ringeten MMkisat ja jääkiekon U20 MM-kisat haluttiin mahduttaa Helsingin jäähalliin
samaan aikaan.
Loppuvuodesta 2014 alkoi kisojen kilpailuohjeistuksen (WRC Technical Package
2016) valmistelu Kansainvälisen Ringetteliiton kanssa. Tämä työ saatiin
päätökseen helmikuussa 2015. Joukkueet ilmoittautuivat maaliskuussa 2015 ja
joukkueita tuli mukaan ennätysmäärä kaikkiaan yhdeksän joukkuetta.
Sam Jacks Pooliin ilmoittautuivat odotetusti Suomen ja Kanadan naisten
maajoukkueet.
Presidents Pooliin ilmoittautuivat mukaan:
Czech Republic, Senior
Slovakia, Senior
Sweden, Senior
USA, Senior
Canada, Junior U21
Finland, Junior U20
Sweden, Junior U20
Otteluohjelma tehtiin lopulliseen muotoonsa huhti-toukokuussa 2015.
Joukkuemäärän kasvettua odotettua suuremmaksi, ottelumäärä kasvoi 30

otteluun. Sujuvalla yhteistyöllä Helsingin jäähallin ja jääkiekon U20 MM-kisojen
organisaation kanssa ottelut saatiin mahdutettua kisaviikolle.
Jäähallin käytön osalta raakasuunnitelma jääkiekon ja ringeten välillä oli että
U20 MM-kisojen toisen alkulohkon pelit pelataan pääarenan puolella ja
ringeten MM-kisoja harjoitushallin puolella. Kun jääkiekon alkulohkovaihe oli
ohi, Ringeten Sam Jacks Poolin pelit ja jääkiekon jatkopelit pelattiin pääarenan
puolella vuoropäivinä.
Loppuvuosi 2015 (kesäkuusta joulukuuhun) kilpailutoimintojen osalta oli
asioista viestimistä osallistujille ja henkilöstölle sekä varsinaisten
kisatapahtumien valmistelua. Lokakuusta marraskuuhun asti työpalavereja eri
toimijoiden kesken oli viikoittain, viimeisen kuukauden aikana lähes päivittäin.
Toiminta MM kisojen aikana
Kilpailupäällikkönä kisoissa toimi Kansainvälisen Ringetteliiton edustaja
Katriina Keskitalo, joka otti vastuuta kisojen aikaisesta kilpailutoiminnasta
ennakkojärjestelyiden muodossa enenevässä määrin syksystä 2015 lähtien.
Joukkueille järjestettiin sääntöjen mukainen Tekninen kokous ja kisapaikkaan
tutustuminen ennen kisojen alkua. Presidents Poolin kokous oli 27.12.2015 ja
Sam Jacks Poolin kokous 29.12.2015.
Otteluohjelman läpiviennin suunnitelma toimi aikataulullisesti hyvin. Ainoita
ongelmallisia tilanteita olivat tiukat vaihtovälit päähallin osalta lajista toiseen.
Onneksi näihin oli valmistauduttu riittävällä henkilöstöllä kaikkien osapuolien
taholta toteuttamaan tarvittavat muutokset päähallissa. Kaikki vaihdot
onnistuivat kisojen aikana suunnitellusti.
Koska joukkueita MM-kisoihin ilmoittautui enemmän kuin suunniteltiin,
jäähallin tilat kävivät ahtaaksi ja osittain riittämättömiksi. Joukkueet olisivat
tarvinneet lisää kuivaushuoneita ja kisajärjestäjä varastotilaa. Jonkinlainen n.
15-20 hengen kokoustila olisi ollut myös tarpeen. Myös toimistotiloiksi
tarkoitetut tilat olivat suhteellisen ahtaat käyttöasteeseen nähden. Kuitenkin
kaikki kisoihin liittyneet toiminnot pystyttiin toteuttamaan erilaisin
poikkeusjärjestelyin. Iso kiitos erilaisista ratkaisuista osoitetaan Helsingin
jäähallin henkilökunnalle.
MM-kisoissa suoritettiin myös dopingvalvontaa yhteistyössä Suomen ADT:n
kanssa. Joka joukkueesta testattiin yksi urheilija perjantain 1.1.2016
otteluista. Yhteistyö tässä suunnassa oli erittäin helppoa ja positiivista.
Kaiken kaikkiaan kisoissa pelattiin lopulta 28 ottelua. Sam Jacks Poolin ja
maailmanmestaruuden voitti Suomi. Presidents Poolin voitti Kanadan nuorten
maajoukkue. Tarkemmat tulokset liitteenä (WRC 2016 Schedule – Results)
Pääsääntöisesti kilpailutoiminnan järjestelyiden osalta kisat olivat onnistunut
tapahtuma.

Oheistapahtumat
Vastuuhenkilöt Emmi Rantanen, Laura Kontto ja Hyvinkään Laurea
sekä Salla Mäkelä
Kilpailujen avajaiset 28.12.
Vastuuhenkilönä Salla Mäkelä
Kilpailujen avajaiset pidettiin Helsingin Kaupungintalolla ja kilpailut avasi
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Avajaisissa oli mukana MMkilpailujen joukkueet, vapaaehtoistehtävien vastuuhenkilöt, maiden liittojen
edustajat sekä maiden liittojen toimihenkilöitä.
IRF:n 30-vuotisjuhla 31.12
Vastuuhenkilönä Salla Mäkelä
IRF:n 30-vuotisjuhla pidettiin Messukeskuksen Talvipuutarhassa, jonne
osallistui liiton perustajajäseniä, MM-kilpailujen joukkueet, maiden liittojen
luottamushenkilöitä sekä pelaajien vanhempia.
Ex-Team 3.1.
Vastuuhenkilöinä Kristiina Heinonen ja Pauliina Ojala
Vuonna 2010 päätettiin kutsu Ex-Team –ryhmä koolle Suomessa
järjestettävien arvokisojen yhteyteen. EX-Team koostuu entisistä
maajoukkuepelaajista ja maajoukkueiden johtoryhmien jäsenistä.
Tapahtumaan osallistui 60 Ex-Teamiläistä.
Mitalikahvit 5.1.
Vastuuhenkilönä Salla Mäkelä

Ringeten Maailmanmestarit tarjosivat MM-kakkua Helsingin Rautatietorin
Jääpuistossa.
Vapaaehtoisten karonkka 28.5.
Vastuuhenkilö Salla Mäkelä
Vapaaehtoisia oli yhteensä 130 hlö. Vapaaehtoisten karonkka järjestetään

MM-kilpailujen yhteistyökumppanin Viking Linen Tallinnan reitillä. Karonkassa

muistetaan vapaaehtoisten vastuuhenkilöitä sekä muistellaan MM-kilpailujen
tunnelmia.
Koulu- ja seuratapahtumat, otteluiden puoliaikaohjelmat ja mediapeli
Tehdyt tunnit ja henkilömäärä (Laurea):
Laura Kontto
552 h
Topi Mäki
238 h
Pia Koskinen
206 h
Niko Yli-Jaakkola
253 h
Jere Elsilä
219 h
yhteensä
1467 h
Koulu- ja seuratapahtumat
Tavoitteena oli markkinoida ringeten MM-kisoja sekä saada osallistujia ja
heidän perheitään katsomaan pelejä. Toisena tavoitteena oli lisätä yleistä
lajitietoutta.
Koulutapahtumien kohderyhmänä olivat alakouluikäiset tytöt ja pojat.
Ringettepäiviä järjestettiin loka-marraskuun aikana kuudessa Uudenmaan
alueen alakoulussa, joissa liikutimme yhteensä 619 oppilasta. Ringettepäivistä
saatu palaute oli pelkästään positiivista. Osa kouluista oli kiinnostuneita
ostamaan omat saliringettevälineet. Saliringette toimii koulujen
liikuntatunneilla hyvin, koska sen tavoitteena on saada kaikki oppilaat
osallistumaan ja saliringeten säännöt osaltaan takaavat sen. Saliringette
todennäköisesti laskee kynnystä lähteä kokeilemaan oikeaa ringetteä jäälle,
koska tällöin lapsi on päässyt tutustumaan lajiin koulun liikuntatunnilla.
Ringettepäivien jälkeen muutama innokas tyttö ilmoittikin aloittavansa
harrastamaan ringetteä. Koulutapahtumista otettiin valokuvia, jotka
luovutettiin koulujen käyttöön. Kouluille lähetettiin ringeten opettajanopas ja
ringsal-säännöt. Lisäksi heille mainostettiin jäällä pidettävää ringettepäivää,
jolloin koulu saa liitolta lahjoituksena maila- ja rengaspaketin.
Seuratapahtumissa ideana oli keskittyä enemmän hauskoihin peleihin kuin
tavalliseen harjoitteluun. MiniGames-turnauksia järjestettiin Hyvinkäällä,
Keravalla ja Nurmijärvellä. Turnauksissa oli mukana E- ja D-junioreita,
yhteensä 94 pelaajaa. Seuran valmentajat tekivät joukkuejaot ja pelit pelattiin
sekoitetuin joukkuein. Tapahtuman jälkeen seuroille lähetettiin sähköpostitse
palautelomake, jonka perusteella MiniGames-turnaukset onnistuivat
pääasiassa hyvin ja pelaajat pitivät tapahtumasta. Turnauksista otettiin paljon
valokuvia, jotka luovutettiin myös seurojen käyttöön. Tapahtumiin kutsuttiin
myös paikallislehtien toimittajia, jonka tavoitteena oli saada ringetelle
lisähuomiota perinteisessä printtimediassa. Jokaisesta MiniGames-turnauksesta
tehtiinkin lehtijuttu joko projektitiimin tai seuran toimesta.
Otteluiden puoliaikaohjelmat
Osassa peleistä, niin sanotuissa pääpeleissä, otteluiden puoliajalla järjestettiin
puoliaikaohjelmaa. Tapahtuma-avustajina toimineet C-juniorit hoitavat

osallistujien hankinnan yleisön joukosta. Ohjelmassa oli mm. renkaanheittoa,
rangaistuslaukaus- ja tarkkuuslaukauskisoja, F-junioreiden pikapeli ja
muodostelmaluisteluesitys. Jokaisesta puoliaikaohjelmasta tehtiin erillinen
käsikirjoitus, joka annettiin ottelutoimitsijoille (kuuluttajalle) ennen kyseistä
peliä. Käsikirjoitukset jokaisesta puoliaikaohjelmasta on liitteenä (liitteet 1-5).
Mediapeli 3.1.2016
Mediapelin tavoitteena oli tutustuttaa toimittajat ja julkisuuden henkilöt
paremmin ringeten saloihin pelaamalla leikkimielinen ottelu toisiaan vastaan.
Kutsuja mediapeliin (liite 6) lähetettiin yhteensä 114 julkisuuden henkilölle ja
toimittajalle. Vastauksia saimme vain 24.
Osallistujia mediapelissä oli yhteensä 23, joista ex-maajoukkuepelaajia 13 kpl.
Joukkueiksi muodostuivat Team Alakolmio ja Team Kakkossektori. Ottelun
voitti Team Alakolmio luvuin 7-5. Ottelun jälkeen kisaorganisaatio tarjosi
osallistujille ruokailun Pikku-Pedossa, jonka jälkeen siirryttiin katsomaan 2.
finaalipeliä CAN-FIN.
Tulevaisuudessa, mikäli mediapeli vielä järjestetään, osallistujiksi kannattaisi
kutsua eri hyväntekeväisyysjoukkueita, kuten IceHearts, Pietarinkadun Oilers
tai ZOOM. Näiden lisäksi tietysti myös toimittajia. Liitteenä 7 on lista
toimittajista, jotka olivat kisoissa paikalla, pelasivat mediapelissä tai muuten
osoittivat kiinnostusta ringetteä kohtaan.
Akkreditoidut toimittajat
Varpu Sihvonen (STT-Lehtikuva)
Aino Salonen (Keski-Uusimaa)
Riikka Lamminen (Keski-Uusimaa)
Harri Hollo (Kisakallio)
Petteri Ihalainen (Rannikkoseutu)
Kimmo Romanoff (Sisuradio)
Kaj Kunnas (Yle)
Mikko Peltola (Yle)
Nina Vanhatalo (Yle)
Pepe Jurgens
Jussi Koivunoro (Yle)
Aaro Linnalaakso (Yle)
Johannes Oikarinen (Yle)
Aati Ojala (Hämeenlinnan kaupunkiuutiset)
Sulevi Pellinen (Hämeenlinnan kaupunkiuutiset)
Anna Von Hertzen (Helsingin sanomat)
Kristiina Komulainen (Radio Loop)
Merja Kallikari (Turun Sanomat)
Janne Urpunen (Etelä-Suomen sanomat)
Pia Hyle (Aamuposti)
Pekka Mäntylä (TBR Media Oy)
Heikki Helastinen
Susanna Palm (Rannikkoseutu)

Mediapeliin osallistuneet toimittajat
Janne Urpunen (Etelä-Suomen Sanomat)
Pia Hyle (Aamuposti)
Pekka Mäntylä (TBR Media Oy)
Heikki Helastinen
Susanna Palm (Rannikkoseutu)
Joulukadun avajaiset 22.11.2015, Helsinki
Helsingin Joulukadun avajaisia vietettiin 67. kerran sunnuntaipäivänä
22.11.2015. Avajaiset keräävät joka vuonna useita kymmeniä tuhansia ihmisiä
mukaansa seuraamaan tapahtumaa, ei pelkästään Aleksanterinkadulle, vaan
myös Senaatintorille, Esplanadille sekä Torikortteleihin. Tapahtuma tarjoaisi
siis äärimmäisen hyvää ja iloista näkyvyyttä Ringeten MM-kisoille, joita Suomi
emännöi noin kuukautta myöhemmin Helsingin Jäähallissa. Samaan aikaan
Ringeten MM-kisojen kanssa Helsingissä pelattiin myös Jääkiekon alle 20vuotiaiden MM-kisat. Joulukadun avajaistapahtumaa Ringeten MMkisaorganisaatiossa vastasi viestintäassistentti Emmi Rantanen.
Niinpä Jääkiekkoliiton innoittamana myös Ringette tahtoi kantaa kortensa
kekoon ja olla mukana toteuttamassa huikeaa, koko kaupungin joulun
avauksen huipentumaa. Lokakuun alettiin ideoita lyhyesti yhdessä
jääkiekkoporukan sekä tapahtumaa tuottavan Helsinki City Markkinointi Ry.:n
kanssa osallistumisesta. Rantanen keräsi kasaan innokkaista
pääkaupunkiseudun ringettejunioreista porukan, joka edustaisi Ringeten MMkisoja tapahtumassa. Mukaan lähti yhteensä parikymmentä pelaajaa Kerava
Shakersin G- ja F -junioreista sekä Helsinki Ringeten E-junioreista. Emmi
Rantanen koordinoi osallistumista tapahtuman tuottajan Nadja Soukan kanssa,
joka kertoi, mikä ringettejunioreiden ja jääkiekkojunioreiden rooli
tapahtumassa tulee olemaan. Nämä joukot tulisivat muodostamaan
tapahtuman alkaessa kunniakujan Joulupukille ja kaupunginjohtajalle sekä
osallistumaan suureen jouluparaatiin yhdessä erilaisten esiintyjien,
Kansallisbaletin, museopaloautojen, Basset-koirien, artistien, taiteilijoiden ja
monien muiden kanssa. Tapahtumaan Rantanen hankki Suomen lippuja
junioreiden heilutettavaksi, mutta liput saapuivat postissa kolme päivää
myöhässä Postin lakon vuoksi. Onneksi Ringetteliitolla oli omasta takaa lippuja,
joita juniorit pääsivät heiluttamaan. Lisäksi Rantanen ohjeisti junioreiden
valmentajia saapumaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan sekä varustamaan
pelaajansa omilla pelipaidoillaan, mikäli kaikille ei MM-kisapaitoja riitä.
Rantanen myös pyrki avaamaan mahdollisimman selkeästi tapahtuman kulun
ja aikataulut, jotta jokainen osaisi arvioida, milloin tilaisuus on omalta kohdalta
ohi.
Kokoontuminen yhdessä jääkiekon MM-kisoja edustavien jääkiekkopelaajien
kanssa tapahtui Senaatintorin laidalle klo 14:30, ja valmistautuminen
jännityksellä tapahtumaan alkoi Jääkiekon Nuorten MM-kisojen
apulaispääsihteeri Kimmo Oikarisen sekä Emmi Rantasen ja Ringeten MMkisojen pääsihteerin Salla Mäkelän johdolla. Pienillä pelaajilla oli päällään MMkisapaitoja sekä oman seuransa paitoja. Lisäksi pelaajilla oli sekä Suomen että
muiden osallistujamaiden lippuja käsissään, mikä symboloi arvokisoja.

Tapahtuma tarjosi yhteistyökumppaneilleen maksutta myös Senaatintorin
isolle tapahtumascreenille näkyvyyttä logon tai muun materiaalin muodossa ja
Ringeten MM-kisojen virallinen logo pyöri screenillä koko tapahtuman ajan.
Oikean kokoisen logon Rantanen oli tilannut MM-kisojen AD:ltä paria päivää
aiemmin ja toimittanut tuottaja Soukalle.
Noin klo 15:30 ringeten ja jääkiekon joukot lähtivät asettumaan kunniakujan
paikalle ja pian alkoi tapahtua. Kunniakujaa muodostivat noin 40 nuorta ja
reipasta urheilijan alkua ylpeänä edustaen lajiaan. Joulupukki ja
kaupunginjohtaja otettiin vastaan ja hetken päästä kuultiin myös
kunniavieraiden juhlapuheet Tuomiokirkon portailla. Tästä kunniakujan
muodostanut urheilijajoukko siirtyi paraatipaikoilleen, ja kun juhlallisuudet ja
musiikkiesitykset olivat ohi, lähti iso jouluparaati liikkeelle. Ringeten
parikymmentä junioria valmentajineen sijoittuivat paraatin melko alkupäähän.
Paraati kulki juhlallisesti rumpujen pärinässä Senaatintorilta,
Aleksanterinkadulle ja aina Esplanadin kautta takaisin Senaatintorille. Paraatia
oli seuraamassa katujen varsilla useita kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Ringettejuniorit toivottivat koko paraatin ajan ympärilleen iloisia
joulutervehdyksiä, lauloivat joululauluja, ringettepeleistä tuttuja tsemppilauluja
sekä toivottivat tervetulleiksi MM-kisoihin.
Paraati palasi lähtöpaikalleen noin klo 16:40, minkä jälkeen tapahtuma oli
ringeten ja jääkiekon osalta ohi. Ringeten MM-kisat saivat upeita kuvia
sosiaaliseen mediaan tapahtumasta ja uusia seuraajia ja kiinnostuneita. Lisäksi
tietenkin ringeten juniorit ja seurat saivat ainutlaatuisen kokemuksen edustaa
pientä lajia ja ringeten maajoukkuetta isossa tapahtumassa. Kaiken kaikkiaan
osallistuminen sekä yhteistyö jääkiekon nuorten MM-kisaorganisaation sekä
tapahtuma järjestävän Helsinki City Markkinointi ry.:n kanssa onnistui hienosti
ja tapahtumasta rakentui hieno estradi Ringeten MM-kisoille vapaaehtoisten
junioreiden ja valmentajien panoksella.
Rantanen ideoi myös muistoksi junioreille kunniakirjat osallistumisesta tähän
hienoon tapahtumaan. Kunniakirjan allekirjoittivat itse Joulupukki sekä MMkisojen pääsihteeri Salla Mäkelä. Kunniakirjat postitettiin Rantasen toimesta
jouluksi jokaiselle osallistujalle. Lisäksi Mäkelä luovutti MM-kisapaitoja
osallistuneille junioreille.
WRC2016 - Perhepäivä 3.1.2016, Helsingin Jäähalli
Yhtenä Ringeten MM-kisojen oheistapahtumana järjestettiin kisojen aikana
Perhepäivä Helsingin Jäähallissa. Kisojen finaalipäivänä MM-kisat tahtoivat
tarjota koko perheelle mukavaa ja kiinnostavaa tekemistä sekä taata, että
mahdollisesti viimeiseen pääsarjan finaalipäivään saataisiin koko hallin täydeltä
hyvää energiaa ja fiilistä. Perhepäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi
MM-kisojen viestintäassistentti Emmi Rantanen muun markkinointi- ja
viestintätiimin avustuksella. Suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin syksyllä
2015, jolloin Rantanen selvitti jo ensimmäiset kontaktit ja mahdolliset
yhteistyömahdollisuudet sekä luonnosteli ja aikataulutti Perhepäivän ohjelman.

Perhepäivään haluttiin monipuolista ohjelmaa sekä perheen pienille, että
aikuisille. Finaalipäivän ensimmäinen ottelu pelattiin Arena 2:ssa, jossa
Perhepäivä startattiin Jäädiscolla. Ovet avautuivat halliin tuntia normaalia
aiemmin klo 10, ja MM-jää oli auki kaikille halukkaille finaalipäivän lipun
lunastaneille discoilijoille. MM-kisojen jo tunnetuksikin tulleet DJ-pojat
laittoivat hallissa tunnelman kattoon, kun suomalaiset ja ulkolaiset
musiikkihitit soivat räiskyvien discovalojen pyörteessä. Toistakymmentä
innokasta luistelijaa aloitti jännittävän ringettepäivän luistimet jalassa
tanssien. Mukaan pääsi myös jo Joulukadun avajaistapahtumassa mukana ollut
Stadina, Helsinki Ringeten maskotti. Rantanen varmisti, että Perhepäivän
discoon saatiin sitoutettua mm. kisojen DJ-miehet ja ovilipunmyynti sekä
saada näkyvyyttä tapahtumalle mm. kisojen SoMe:ssa sekä nettisivuilla. Tässä
onnistuttiin ihan mukavasti, koska heti klo 10 jäällä nähtiin jo ensimmäiset
luistelijat ja lipunmyynti ovella päästiin myös avaamaan etuajassa.
Arena 2:ssa Perhepäivän ohjelma jatkui heti Jäädiscon jälkeen.
Viestintiäassistentin omista kontakteista saatiin kasvomaalaaja mukaan
elävöittämään kisoja ja luomaan kisahenkeä. Ringettemailoja, kisamaiden
lippuja, suosikkipelaajien nimiä ja pelinumeroita sekä kaikkea muuta kisoihin
ja ringetteen liittyviä maalauksia pääsi kisakansa maalauttamaan kasvoihinsa
maksutta klo 11-13:30. Rantanen ohjeisti kasvomaalaaja käymään myös
kahvilla MM-kisojen kahvilipukkeella ja tauolla, välillä kun innokkaita
maalauksen haluavia oli jonoksi asti. Samaan aikaan Arena 2:ssa päästiin
otteluiden makuun, kun President’s Pool -ottelusarjan toinen pronssiottelu
pelattiin USA:n ja Ruotsin kesken. Edellisenä päivänä Rantanen oli myös
hakenut laukaisututkan Ringetteliiton toimistolta ja Jäähallin vahtimestarin
kanssa koordinoinut maalin jäähallin käytävälle. Pisin hallia oli Rantanen
tulostanut ja laminoinut suomenkielisiä ja englanninkielisiä kylttejä, jotka
opastivat osallistumaan laukaisututkaan, haastamaan myös ystävät ja toverit
näyttämään ringettelaukaisuosaamistaan ja osallistumaan samalla upean,
virallisen MM-kisamailan arvontaan. Rantanen oli selvittänyt kisamailan
valmistajalta Ring-Jetiltä, saadaanko maila tähän palkinnoksi. Onneksi saatiin,
koska viralliset kisamailat loppuivat hujauksessa kisojen myyntipisteellä.
Laukaisututkapisteellä tehtiin yhteistyötä Kisakallion kanssa. Kisakalliolta
mukana oli omat roll-upit ja edustaja, joka keräsi arvontakuponkeja ja
tsemppasi laukaisijoita. Joulukadun avajaistapahtumaan tilattujen Suomen
lippujen saapuessa Postin lakon vuoksi myöhässä, saatiin ne sopivasti
laukaistutkaan. Jokainen laukaisija sai tahtoessaan ottaa mukaansa lipun
Suomen fanikatsomoon. Laukaisututkaa tahtoi kokeilla aamupäivän aikana
lähes 50 rohkeaa kisakansalaista ja yksi onnekas palkittiin tällä
huippusuositulla MM-kisamailalla.
MM-kisojen yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista näkyi myös
finaalipäivässä, kun kaikkien tuntema Viking Linen keulakuva Ville Viking oli
Rantasen toimesta kutsuttu mukaan jo heti finaalipäivän alkuun. Ville ilahdutti,
tanssitti, nauratti ja ilostutti sekä suomalaisia että ulkomaalaisia faneja hallissa
alusta asti. Jo klo 12 alkavassa USA-Ruotsi -ottelussa Ville laittoi jalalla
koreaksi ja villitsi kisakansan parhaisiin tsemppaushuutoihin yleisössä. Pääsipä

Ville myös kymmeniin yhteiskuviin jos kenenkin fanin kanssa. Ottelun jälkeen
Villen oli aika käydä levähtämässä ja syömässä, kunnes kisahurmos jatkuisi
Arena 1:ssä pääsarjan kultakamppailussa.
Vaikka USA-Ruotsi -ottelun sekä kasvomaalausten jälkeen kisakansan oli aika
käydä nauttimassa apetta, jotta jaksoi kannustaa omia suosikkejaan loppuun
asti, Arena 2:ssa ohjelma jatkui. MM-kisojen viestintä- ja markkinointitiimin
jäsen Laura Kontto oli organisoinut Mediapelin näytösottelun tyyliin. Pelissä
media-alan ammattilaiset sekä vanhat maajoukkuepelaajat muodostivat
joukkueet ja hauskanpito saattoi alkaa. Katsomoon jäi tätä ringetteottelua
seuramaan toistakymmentä silmäparia, eivätkä he takuulla pettyneet.
Luisteluun ei niin tottuneet toimittajat ylsivät hienoihin suorituksiin ja nähtiinpä
myös läpiajoja ja hienoja tuuletuksia. Ottelun päätyttyä median edustajat ja
muut pelaajat siirtyivät kutsuvieraina Arena 1:seen nauttimaan päivällistä ja
odottamaan päivän kuuminta ottelua.
Klo 15:30 oli jo finaalipäivän pöhinä siirtynyt lähes kokonaan Arena 1:seen,
odotettiin nimittäin pääsarjan toista finaaliottelua. Jos Suomi voittaa, ratkeaa
MM-mestaruus Suomelle. Tunnelma oli odottava. Kun Arena 2:n mukana
hiljentyi laukaisututka ja kasvomaalaus, Arena 1:ssä jonotettiin jo hodareita,
pidettiin kutsuvierastilaisuus ja media valmistautui mediatilassa pian alkavaan
otteluun. Kisakansa kulki hallin käytävillä Suomen ja Kanadan liput
maalattuina poskiinsa, fanipaidat ja laukaisututkassa saadut Suomen liput
käsissä. Perhepäivä totisesti huipentui tähän jännittävään pääsarjan toiseen
finaaliotteluun, Kanada-Suomi. Vaahteranlehdet olivat edellispäivänä hävinneet
ensimmäisen finaalisarjan ottelun 8-2. Vielä toinen tappio, niin vuoden 2016
mestari olisi tänäkin vuonna Suomi. Ainakaan suomalainen fanikansa ei
joutunut pettymään, nimittäin Suomen joukkue tarjoili huippuringetteä, suuria
tunteita ja tilanteita, joita myös media myöhemmin huomioi. Toinen finaali
päättyi 0-13 ja kultaa juhlittiin kotiyleisön edessä. Hetkeä myöhemmin
ringettemaila- ja #4, #10 ja #11 -maalaukset poskissa nuoret
ringettepelaajalupaukset pääsivät tapaamaan idolejaan, kun tuoreet
maailmanmestarit tulivat hikisinä ja onnellisina jakamaan nimmareita ja
poseeraamaan yhteiskuviin.
Sitkeimmät kisakansalaiset nauttivat Perhepäivästä vielä illan viimeisessä
ottelussa, jossa kisattiin President’s Pool -sarjan mestaruudesta. Vastakkain
pelasivat Suomen U20 -maajoukkue sekä Kanadan U21 -joukkue. Tämä ottelu
päättyi puolestaan Kanadan voittoon ja tarjoili myös huippuringetteä aina
jatkoajalle asti.
Viestintä ja mediasuhteet
Vastuuhenkilö Terhi Pinomäki
Ringeten MM-kilpailuissa viestinnästä vastasivat kisojen viestintäpäällikkö Terhi
Pinomäki, apunaan opiskelijoista koostunut viestintätiimi. Suomen
Maajoukkueiden viestinnästä ja tiedottamisesta vastasi Jesse Pyykkö, joka teki

läheistä yhteistyötä muun viestintätiimin kanssa.
Kisoista viestittiin ulospäin tiedotteiden ja kisojen omien nettisivujen sekä
sosiaalisen median kautta. Tiedotteita lähetettiin keskimäärin kaksi per päivä.
Toisessa puhuttiin kisoista yleisesti ja yritettiin löytää aina joku
mielenkiintoinen tulokulma. Toinen tiedote taas koski Suomen maajoukkueita.
Tiedotteiden läpimenoprosentti kotimaisessa mediassa oli erinomainen. Viikon
kestäneiden kisojen aikana mediaosumia tuli yli 300, mukaan lukien kaikki
valtakunnan suurimmat mediat (Iltalehti, Iltasanomat, MTV, YLE, Helsingin
Sanomat). Sen lisäksi, että juttuja kisoista oli paljon, myös niiden
kiinnostavuus oli suurta ja klikkimäärät isoja. Esimerkiksi Ylen jakamaa
Susanna Tapanin finaalissa viimeistelemää zippi-maalia katsottiin pelkästään
Facebookin kautta yli 500 000 kertaa, mikä on Ylen videolle hurja määrä.
SKRL käytti eräänä viestinnällisenä työkaluna Youtuben kautta lähetettyjä
ottelulähetyksiä, joiden suosio oli myös suuri. Lähetyksiä katsottiin livenä
kaikkiaan 11 751 tuntia ja jälkilähetyksenä 5 238 tuntia. Myös Yle Areena esitti
kisojen finaalit.
Sosiaalinen media oli myös aktiivisessa roolissa kisojen ajan. Facebook,
Instagram ja Twitter olivat viestintätiimin aktiivisesti käyttämiä sosiaalisen
meidan kanavia, joihin sisältöä tuotettiin reilusti päivittäin.
Lipunmyynti
Vastuuhenkilö Katri Inkinen
Omat työtunnit n. 85h ja lipunmyynnissä oli minun lisäkseni 7 muuta,
joista aina 1-2 vuorossa eli tunnit yhteensä vähintään 200h.

Ennen kisoja seurakampanjan lipputilausten vastaanotto ja välittäminen
lippu.fi:lle. Yhteydenpito lipunmyyntitiimiin ja työvuorolistan tekeminen.
Kisojen aikana lipunmyynti ja asiakaspalvelu, aamulla myyntipisteen
avaus ja laitteiden toiminnan tarkistus ja illalla sulkeminen sekä
kassojen laskenta. Lipunmyyjien opastus ja valvonta. Erilaiset juoksevat
asiat lipunmyyntiin, kutsuvieraslippuihin ja paikkamuutoksiin liittyen.
Kisojen alussa sekä näytösottelua varten myyntipisteen pystytys ja
lopussa purkaminen.
Kuljetus

Vastuuhenkilö Timo Niemi
Kisat alkoi kuljetuksen osalta jo huomattavasti ennen varsinaisia pelejä.
Kuljetuspäällikkö piti palaverit Lehtimäen liikenteen kanssa (3) kpl.
Kuljetusjärjestelyissä tehtiin paljon muutoksia ennen kisoja, koska osa
joukkueista eivät yöpyneet kisahotellissa, Holiday Inn Messukeskuksessa.
Järjestäjä oli luvannut ilmaiset kuljetukset kaikille niille, jotka asuivat
kisahotelleissa ja muilta joukkueita veloitettiin käytön mukaan. Keventääkseen
uusien maiden kulurakennetta ja tarjoamalla vapaaehtoisille helppoa
liikkumista, kisaorganisaatio lunasti HSL:ltä vapaakortteja 1500 € hintaan.
Kanadan U21 joukkue saapui Suomeen 24.12. ja loput joukkueet saapuivat
26-28.12. Ottelutapahtumiin ja harjoituksiin oli käytössä päivittäin 4-5 bussia
Toimihenkilöiden, tuomareiden ja IRF:n henkilöiden kuljetukset suoritettiin
henkilöautoilla, joita organisaatiolla oli käytössä 3 kpl.
Aikataulut bussikuljetuksissa toimivat todella hyvin ja siitä iso kiitos
Lehtimäelle. Tapahtumaorganisaation vapaaehtoisena olleet kuljettaja olivat
ammattilaisia, jotka hymyilivät ja auttoivat parhaansa mukaan. Kuljettajista
saatiinkin paljon positiivista palautetta.
Lehtimäen osalta kuljetukset päättyivät 5.1., kun Kanadan seniorijoukkue
poistui maasta ja organisaation viimeinen kuljetus oli 6.1, kun loput tuomarit
vietiin lentokentälle.
Majoitus ja ruokailu
Vastuuhenkilö Salla Mäkelä
Vuonna 2014 tehtiin majoitussopimukset Restelin kanssa. Kisahotelleina olivat
Holiday Inn Messukeskus ja Cumulus Kaisaniemi. Tavoitteena oli majoittaa
kaikki joukkueet Holiday Inn Messukeskukseen, jotta kuljetukset saataisiin
hoidettua mahdollisimman tehokkaasti.
Kisojen alla taloudellisiin syihin vedoten Slovakia ja Tsekki valitsivat hostelmajoituksen. Ruotsin joukkueet majoittuivat toisessa hotelliketjuissa, vedoten
heidän RF:n kautta tuleviin kansainvälisiin olemassa oleviin sopimuksiin.
Kisahotellissa majoittuivat Suomi, Kanada, USA, IRF:n edustajat, tuomarit,
vapaaehtoiset ja Ringette Festivaali –joukkueita. Cumulus Kaisaniemessä
yöpyivät fanit ja Ringette Festivaali –joukkueita. Kolmen maan vetäytyessä
kisahotellisopimuksesta, kisaorganisaatiolle jäi myymättömiä huoneita.
Kisaorganisaatio teki edullisia paketteja kisaturisteille, sekä tarjosi niitä myös
Nuorten Jääkiekon MM-kilpailujen käyttöön. Kaikesta huolimatta huoneita jäi
käyttämättä. Näistä käyttämättömistä huoneista on neuvottelut käynnissä
Restelin kanssa.
Joukkueiden hotelliruokailut varattiin Messukeskuksessa toimivan Fazerin
kautta. Joukkueille tehtiin oma kisamenu. Joukkueilla oli mahdollisuus ruokailla
myös Helsingin Jäähallissa, joka kuului Restel Tapahtumaravintoloille.

Vapaaehtoiset ruokailivat Helsingin Jäähallilla ja ruokailu hoidettiin
yhteistyössä Jääkiekon Nuorten MM-kilpailujen kanssa. Yhteistyö sekä Fazerin
että Restelin kanssa toimi hyvin.
Faniravintolaksi ja kisojen jatkopaikaksi oli valittu O’Learys Bakers, joka
kuuluu Restel-ketjulle.
Turvallisuus ja ensiapu
Vastuuhenkilöt Esko Evinsalo ja Heli Vainio-Niemi
Tapahtuman turvallisuuspäällikkönä toimi Esko Evinsalo, jonka alaisena
toimivat sekä vapaaehtoisista koostuneet järjestysmiehet että Local Crewn
henkilökuntaa. Turvallisuuspäällikkö vastasi turvallisuus- ja
pelastussuunnitelman laatimisesta sekä lupien hakemisesta sekä
työaikataulujen tekemisestä. Jokaisessa työvuoroon oli nimetty vastuuhenkilö,
jolla ilmoitettiin mahdollisista tilanteista ottelutapahtumien aikana.
Turvallisuuskustannukset menivät reilusti yli budjetin, koska vapaaehtoisten
rekrytointi järjestysmiesten osalta ei onnistunut tavoitteiden mukaisesti.
Lisäksi kustannuksia lisäsi kahden areenan käyttö samanaikaisesti ja
pidentyneet vuorot nimikirjoitusten jakoja varten. Kustannussäästöjä ulko- ja
parkkipaikkavartioinnista tuli Jääkiekon Nuorten MM2016-kilpailujen kautta,
koska kahden tapahtuman samanaikaisesti järjestäminen samassa hallissa
auttoi kustannussäästöihin. Kilpailujen aikana turvallisuustiimi hoiti tehtävänsä
hyvin, eikä kilpailujen aikana tapahtunut järjestyshäiriöitä.
Ensiavusta vastasi Heli Vainio-Niemi, jonka tiimissä oli ensihoitaja ja 2-3 lähija sairaanhoitajaa. Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle lähetetyssä
pelastussuunnitelmassa oli mukana ensiapusuunnitelma. Ensiapu oli paikalla
harjoituksissa ja otteluissa. Jokaisessa ottelussa paikalla oli kolme
ensiapuhenkilöä, joilla on tarvittava ensiapuvälineistö, oma hoitotila
kenttätasossa sekä tiedot hallin kulkuväylistä, kulunvalvonnasta ja
yhteystiedot lisäavun/ jatkohoidon osalta. Jatkohoito ohjattiin Oma Sairaalaan
kun ei vaadittu ambulanssia ja Töölöön kun tilanne vaati ambulanssia.
Lääkäriin ensiapuvastaavalla oli yhteys 24 h / puhelinpäivystyksenä. Ensiavulla
oli kevyt ensiapulaukku ja paarit kentän laidalla sekä hoitotila kentän tasossa
sekä selvät kyltitykset missä ensiapupisteet sijaitsevat pelaajille ja yleisölle.
Ensiapuvastaavalla oli yhteys radiopuhelimien kautta turvallisuuspäällikköön
sekä lisäksi EA-henkilöillä matkapuhelin viranomaisten suuntaan.
Yhteistyökumppanit
Vastuuhenkilö Salla Mäkelä
MM016 kilpailujen yhteistyökumppanineuvottelut alkoivat 2014. Ensimmäisenä
tehtiin halli- ja majoitussopimukset sekä Helsingin kaupungin
yhteistyösopimus. Lisäksi OKM:lta haettiin avustusta tapahtuman
toteutukseen. Yhteistyösopimusten neuvotteluja varten kontaktoitiin 300
yritystä, joiden päätöksentekijäasemassa oli nainen tai toimialan tuote oli
naisille suunnattua. Yhteistyökumppaneille tarjottiin sekä näkyvyys- että lippu-

että hyvinvointipaketteja, joita voidaan hyödyntää asiakkaille ja heidän
perheilleen tai henkilökunnan käyttöön. Moni yritys osoitti kiinnostusta, mutta
lajin tunnettuus oli heikko eikä yrityksillä ollut resurssia lähteä
laajamittaisempaan yhteistyöhön.
Jääkiekon Nuorten MM2016-kilpailut pidettiin samaan aikaan Helsingissä, joten
palvelusopimuksista (turvallisuus, kuljetus, lipunmyynti, catering) neuvoteltiin
yhteistyössä. Molemmilla toimijoilla oli omat sopimuksensa kisailmeen
toteuttajan ja painotalon kanssa, jolloin näiden osalta neuvotteluja ei pystytty
tekemään kustannustehokkaasti yhteistyössä kaikilta osin.
Yhteistyösopimukset olivat pääasiassa palvelusopimuksia. Yritykset saivat
vuoden aikana näkyvyyttä liiton eri tapahtumissa, MM-materiaaleissa, LIVEstreemauksissa sekä paikan päällä kuutiolla, videoseinässä ja laitamainoksissa.
MM-kisojen yhteistyökumppanit
Opetus- ja Kulttuuriministeriö
Helsingin Kaupunki
Helsingin Jääkenttäsäätiö
Autoverkkokauppa.com
Bright
CCM
Cumulus
EventBank
HSL
Ifolor
Jukka Rintala
Kisakallio
Lehtimäki
Lippu.fi
Lönnberg
Ring-Jet
Tommi Company
Veikkaus
Viking Line
YLE Areena
Talous
Vastuuhenkilö Salla Mäkelä
MM2016

tulos

budjetti

3050 Pääsylipputulot

118444,11

110000

3100 Muut tuotot

107443,06 IRF
Joukkueet
Fanit

32000 majoitus ja ruokailutuotot
8500 bankettituotot

3220 Henkilöstökulut

-10851,61 viestintä
streemaus

3308 Urheiluhallin vuokra
7540 Ajoneuvojen huolto

-40000

-35,80
-887,14

3520 Kilometrikorvaukset

-448,80

3560 Majoitus ja ruokailu

-7900

7000,00

-41700,02 Trio ja HKI

3510 Matkakulut

3550 Matkakorvaukset ja päivärahat

1800,00

0

-1136,10

0

-84734,60 joukkueet

-28720 joukkueet ja IRF

IRF
henkilökunta
3580 Osanottomaksut

7800 Matkaliput

3424 ATK-palvelut

3438 Muut ostetut palvelut

-160,00

0

-1240,00

0

-62,00

0

-64753,12 Bright

3750 Varusteet ja välineet
3800 Kokous- ja neuvottelukulut

3846 Tietoliikennekulut
3812 Palkintokulut
3880 Mainoskulut

3890 Muut toimintakulut
3920 Avustukset paikallisille
urheiluseuroille

-20000 kuvauslaitteet, hallin sisustus, LI

MobileTV

5200,00

LocalGrew

14200,00

Lehtimäki

14000,00

-10000 bussit

IFK

2500,00

kuutio

Pyro

2000,00

AD

3000,00

Valokuvaus

2900,00

Lehtimäki
3620 Painatuskulut

16000,00

TV-kuvaus
-9000 turvallisuus

10000,00

-8700,21

-8000 kisajulkaisus, mainosmateriaali

-780,31

-3000 promovaatteet ja tavarat

-7886,20

-14,88
-2314,39
-32575,17 Lönnberg

-1500
31000,00

-10000 laidat ja opasteet

-65,00

-5000,00

3900 Avustukset erikoisliitoille

-9500
-20000

5100 Myyntituotot tarvikevälityksestä

1931,19

5000

5220 Sponsorisopimukset

3500,00

30000

5700 Ostokulut, tarvikevälitys

5900 Markkinointikulut

-10888,96

0 promovaatteet ja tavarat

-67,96

7020 Muut valtion erityisavustukset

25000,00

Helsingin kaupungin tuki

40 000,00
77840,36

23840,36

0

17880

