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Lahti Ringetellä 

toimintaa 40 v. 
Ringeten lyhyt historia kertoo, että laji tuli 

Suomeen 1979, kun renkaat pudotettiin 

ensimmäistä kertaa Kupittaan jäälle Turussa. 

Kanadassa lajin suunnitteli Sam ja Agnes 

Jacks (ks. kuva). Ringeten MM-kisojen 

kiertopalkinto on saanut nimensä keksijänsä 

mukaan. Ensimmäiset Ringetteseurat 

syntyivät sitä mukaan, kun laji lähti leviämään. 

Levitystyötä tekivät tytöt, jotka toivat viestejä 

kotiin kavereilta ja kouluista lajista, joka on 

hauska, nopea ja haastava. Lahti Ringette 

perustettiin joulukuussa 1982. Ringetteliitto 

perustettiin vuotta myöhemmin 1983. 

 

Juhlat Ranch 

Clubissa 8.10 

Edustusjoukkue oli saanut tehtäväkseen 

järjestää 40 v- juhlat kaikille yli 18 v. ikäisille. 

Nuoremmalle väelle juhlat ovat tulossa 

myöhemmin. Tapahtuma vietiin läpi Mia 

Melkisen, Marika Mäkisen ja Taina Kallion 

vetämänä. Juhlaravintola sijaitsi Vesijärven 

rannalla, joten saimme viettää illan upeissa 

järvimaisemissa. Tilaisuudessa oli puheita, 

ohjelmaa ja seurustelua. Illalliskorttiin sisältyi 

monipuolisen noutopöydän antimet. 

Historiikki 

Alkuaikojen seuratoiminnasta oli kertomassa 

”Marra” Marja-Liisa Kosonen. Marra oli 

vahvasti mukana seuraa perustamassa 

yhdessä miehensä Martin kanssa. Oma tyttö 

pelasi joukkueessa. Kososet myös rahoittivat 

alkuvaiheen toimintaa. Saimme kuulla 

hauskoja juttuja erityisesti ulkomaanmatkoilta, 

joita joukkue teki yllättävän paljon. Alkuaikoina 

tietenkin treenattiin ulkojäillä ja pelattiin ilman 

suojuksia, koska niitä ei kaupoissa ollut. 

Sarjatoiminnan alussa Lahti oli hyvin mukana 

ja saavutti 80-90-luvulla useita SM-mitaleita. 

Myös SM kulta napsahti v. 1993 seuran 

edustusjoukkueelle. Valmentajana 

kunnostautui Jussi Voutilainen, josta tuli myös 

maajoukkueen valmentaja. Maajoukkueiden 

mukana muutama seuramme pelaaja on 

saanut MM-kultamitalin.  
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Sen aikaisen joukkueen pelaajat olivat 

edustettuna juhlassa runsaslukuisasti ja 

tietenkin mitalit olivat myös näytillä. 

Yhteishenki ja ystävyys on säilynyt. Pelaajat 

ovat pitäneet tiivisti yhteyttä toisiinsa kaikki 

nämä vuodet. 

Marja-Liisan jälkeen kerroin minä lyhyesti 

seuran historiikista jälkimmäisen puoliskon.  

Seuran toimintaolosuhteet paranivat hieman, 

kun siirryttiin ulkojäiltä Kerin katetulle 

tekojääradalle n. 90-luvun puolessa välissä. 

Ainakin lumen kolaaminen väheni, mutta 

hallissa oli yhtä kylmää, kun ulkona. Rinnalla 

oli ulkojäät edelleen käytössä. Lahdessa 

toimittiin aktiivisesti ja saatiin MM- kisan 1. 

ottelu, C-junioreiden SM- turnaus ym. 

koulutapahtumia, talkoita jne. Olosuhteetkin 

paranivat oleellisesti, kun SOL-areena 

valmistui 2007. Voimakkaan panostuksen 

seurauksena seuran harrastajien määrä 

kaksinkertaistui 2007-2017 välisenä aikana. 

Ringettekouluissa oli paljon pieniä tyttöjä ja 

sarjatoiminnassa oli parhaimmillaan 14 

ryhmää. Jääajasta alkoi olla jo pulaa. Seuran 

aktiivisuus on palkittu liiton taholta useilla 

erilaisilla tunnustuksilla. Sinetti- / tähtiseuraksi 

seura pääsi ensimmäisten ringetteseurojen 

joukossa. Seura on itse palkinnut kymmeniä 

pelaajia ja aktiivihenkilöitä. Edustusjoukkue on 

pelannut viime kaudet SM-sarjassa, mutta 

mitaleja ei olla saatu. Sen sijaan juniori- ja 

nuorten joukkueet ovat menestyneet 

loistavasti. Viime kevät päättyi riemullisesti, 

kun C-nuoret voittivat kotikisoissa SM-kultaa. 

Menestys tarvitsee hyviä valmentajia ja niitä 

seuralla on vuosien saatossa ollut paljon. 

Lisäksi taustatiimit on saatu tukemaan 

toimintaa. Yhteistoiminnalla saadaan tuloksia. 

Liitolta huomionosoitus 

Suomen Ringetteliiton pj. Markku Koli piti 

oman puheenvuoron. Kolin viestissä käytiin 

läpi paljon Ringeten vahvuuksia eikä 

yksinomaan pelaajan näkökulmasta. Ihan 

aluksi hän kiitti järjestäjiä mukavasta juhlasta 

ja muisteloista. ”Seuratoiminnan menestyksen 

edellytyksenä on seuran historian tunteminen 

ja tunnustaminen”. Koli painotti myös, miten 

paljon vapaaehtoistoiminta tuo osallistujille 

niin pelaajille kuin vanhemmillekin mielihyvää. 

Tulee tunne siitä, että on mukana jossakin 

isommassa kokonaisuudessa ja saadaan 

samalla uusia tuttavia, jopa ystäviä. Lopussa 

hän painotti yhtä asiaa: Ringetellä on nyt 

näytön paikka. On tärkeää, että saadaan 

kaikki mukaan Espoon MM-kisojen 

katsomoon, siis paikan päälle. Tunnelma tulee 

olemaan ainutlaatuinen. Koli kehotti kaikkia 

markkinoimaan tapahtumaa lähipiirissään. 

Lapsille tulee olemaan myös oheisohjelmaa ! 

Seuran 40 v. merkkipaalun kunniaksi Suomen 

Ringetteliiton pj. Markku Koli luovutti liiton 

Standaardin kultaisin hapsuin. Standaardin 

vastaanottivat Pia Järvinen ja Jarkko Hellsten. 
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Huomionosoitus ex. pj:lle. 

Itse jäin pois johtokunnasta tänä syksynä. 

Aika on kulunut nopeasti. Aluksi v. 1997 olin 

vpj. 1998-2000 seuran pj. 2000-2006 liiton pj. 

2007-2019 seuran pj, 2020 vpj. ja 2021-2022 

johtokunnassa. 

Seuratoiminnassa pitkään olleena sain 

johtokunnalta kukat, kortin ja tyylikkään 

lasisen muistoesineen. Mukana antamassa oli 

Petri Koski, joka piti puheen, Pia Järvinen ja 

Heidi Koistinen. Terveiset pj. Pia Kuituselle, 

joka korona-altistuksen takia ei päässyt 

tilaisuuteen.  

Seuratyö on tiimityötä. Olen saanut toimia 

upeiden ihmisten ja pelaajien kanssa. Iso 

Kiitos Teille kaikille muistorikkaista vuosista ! 

Olemme sopineet johtokunnan kanssa, että 

tukena olen edelleen, jos on tarvetta. 

 

 

 



 4 

 

Muotinäytös 

Ohjelmassa saatiin nauttia 80-90 luvun 

pelaajamuotia hyvän musiikin tahdittaessa 

esitystä. Malleina olivat vastaavina vuosina 

kentällä olleet seuran edustuspelaajat jojo 

Marran johdolla (kuvassa oik.) Kuultiin myös 

koutsi Jussi Voutilaisen muisteloita. 

 

 

 

Näyttely ja kiitos ! 

Ravintolaan oli kerätty huomattava määrä 

palkintoja, valokuvia, pelivarusteita, lehtiä, 

artikkeleita ym. seuran historian varrelta. Oli 

hienoa todeta, ettei kaikkia tavaroita olla 

heitetty pois. Kiitos Mia, Marika ja Taina + 

team mukavan rennoista synttärijuhlista.  

Lisää valokuvia on ainakin sos. mediassa! 

Tästä on hyvä jatkaa Ringeten 

menestystarinaa Lahdessa. Ollaan vasta 

keski-iässä. 

Lahdessa 15.10.2022 

Jarkko Hellsten 

 

 

 


