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26.11.21 Prisman paketointi alkaa, Launeen 

Prisma 

27.-28.11.21 Naisten-, Nuorten- ja 

juniorimaajoukkue leiri, Kisakallio 

29.11.21 Johtokunnan kokous, urheilukeskus 

1.12.21 PHLU:n Joulumaa tapahtuma, 

Urheilukeskus 

Ajankohtaista 
Lahden C-nuoret voittivat alkusarja lohkonsa 

ja lähtevät pelaamaan ylempää jatkosarjaa. B-

nuoret taistelivat itsensä SM-karsintalohkosta 

SM- sarjaan pelaamaan mitaleista.  

Naisten SM-joukkue varmisti seuraavan 

kauden paikkansa SM sarjassa viime viikon 

lauantaina. Tulevalla kaudella Naisten joukkue 

pelaa mitalipeleistä. C, B ja Naisten 

joukkueella pelit ovat katkolla ja kahden 

viikon tauon jälkeen päästään pelaamaan 

jatkosarjoja. 

Tällä hetkellä on käynnissä SOL-Areenalla 

ohjattuja ringeten luistelutunteja päiväkoti ja 

alakouluille luokille.  

 

Maajoukkueleirille monta lahtelaista 

pelaajaa 

 Tulevana viikonloppuna 27.11-28.11.2021. 

pidetään naisten-, nuorten- sekä 

juniorimaajoukkueleiri Kisakalliossa. Lahti 

Ringetestä on kutsuttu 10 pelaajaa leirille. 

 

Naisten maajoukkue: 

Miia Manner 

Niina Piiroinen 

 

Nuorten maajoukkue: 

Katariina Ek 

Ella Salomaa 

Nia Toivonen 

Jemina hakomäki 

Kiia Ollila  

Essi Sarmala 

Krista Lanteri 

 

Juniorimaajoukkue: 

Ida Suokas 

 

CSM-Turnaus Koko 

seuran Ponnistus! 
Kaikki Suomen parhaat C-nuoret 
kokoontuvat SM-turnaukseen Lahteen 8-
10.4.2022. 
 
Turnaus on tunnustus 40v.- juhlavuotta 
viettävälle seurallemme ja samalla 
velvollisuus, onhan edellisestä 
turnauksestamme kulunut jo kymmenen 
vuotta. Silloin turnaus pidettiin Vierumäellä. 

   Marraskuun  

  

                                                                                    
25.11.2021 
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Turnaus on kova rypistys, koska jo pelkästään 
jääaikaa tulee olemaan kolmen päivän aikana 
50-60 tuntia. 
Joukkueita odotetaan 15-20. Tulemme 
puolustamaan turnauksessa hopeamitaleita. 
Kutsut ovat lähdössä ja kisaorganisaatio 
on muotoutumassa. Tässä vaiheessa 
pyydämme kaikkia merkitsemään ajankohta 
kalenteriin, koska vapaaehtoisia tullaan 
tarvitsemaan paljon. 
Turnauspäällikkönä toimii seuran pj. Pia 
Koliseva ja varaturnauspäällikkönä Jarkko 
Hellsten.  
 
Tulemme jatkossa tiedottamaan lisää sitä 
mukaa, kun tehtävät selkiytyvät. 
Jokaiselle joukkueelle (pelaajat, vanhemmat, 
tukijoukot) jaetaan tehtäviä.  
 
Johtokunta on linjannut valmennuksen laadun 
yhdeksi seuran painopistealueeksi. 
Turnaustuotot tullaan kohdistamaan seuran 
valmennustoimintaan, jolloin voimme jatkaa 
jo alkanutta joukkueiden valmentajien 
tukitoimintaa ja mm. tukea valmentajien 
systemaattista koulutustoimintaa. 
  

 

 

Ohjaajakoulutus 
Marraskuussa pidettiin yhdessä Heinola 

ringeten ja Ringetteliiton aluekouluttaja Tytti 

Järvisen kanssa Ringettekoulun 

ohjaajakoulutus Heinolassa.  

Ohjaajakoulutuksessa käytiin alussa teoriaa 

lapsen ohjaukseen liittyvistä asioista ja 

päästiin ryhmätehtävissä miettimään kuinka 

innostaa ja auttaa parhaalla tavalla lapsen 

turvallisuutta jäällä. Lahdesta oli mukana 

meidän seuran C ja B nuoria, jotka pääsivät 

kehittämään omia ohjaustaitoja. Lopuksi 

päästiin jäälle tekemään käytännössä 

harjoitteita Heinola Ringeten E-junioreille. 
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Syysloman tapahtuma 
Syysloma viikolla seura järjesti SOL-areenalla 

joukkueille yhteisen tapahtuman eri-ikäisille 

aina ringettekoulusta - B-nuorille. 

Ringettekoulu-E-junioreille-ryhmässä oli 

ohjelmassa yhteistä tekemistä jäähallin 

oheistilassa, jäällä oli ohjelmassa leikkejä, 

erilaisia ratoja ja lopussa päästiin pelaamaan 

ringetteä. 

D- B joukkueella oli ohjelmassa 

oheisharjoittelu ennen jäätä, jossa tehtiin 

monipuolisesti erilaisia harjoitteita, 

keskityttiin kehonhallintaan ja liikkuvuuteen. 

Jäällä päästiin kehittämään luistelutekniikkaa, 

mailankäsittelyä ja lopussa päästiin 

pelaamaan. 

Kiitos kaikille mukana olleille! 

 

 

Seuran 

joulupaketointi/ 

Rakettimyynti 
Seuran perinteeksi tullun Prisman paketointi 

alkaa tämän viikon 26.11 perjantaina. Tähän 

asti on tullut vuorojen varaamisia todella 

hyvin!  

Varaus kalenterin näet Lahti Ringeten 

nettisivuilta etusivulta. Päivitämme listaa 

päivittäin. Jos et itse pääsekään omalle 

vuorolle, etsi sijainen tekemään vuoro (infoa 

siitä Nia Toivoselle) 

Vuorovaraukset sähköposti osoitteeseen: 

lahenringette@gmail.com 

Yhteyshenkilöt: 

Pia Järvinen puh. 0440 912202 

Nia Toivonen puh. 0404 170324 
 

Rakettimyyntiä  Ahtialan K-supermarketissa 
Heti joulun jälkeen aloitamme ilotulitteiden 
myynnin perinteiseen tapaan. Myynnistä 
koituu seuran kassaan mukava potti. 
Toivottavasti pääset auttamaan. 
Lähestymme joukkueenjohtajia joulukuun 
alussa. Kiitos etukäteen. 

mailto:lahenringette@gmail.com
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Seuratuotteet  
Tuubihuivi: Lahti Ringette / 
I love ringette logolla 10€/kpl     
Juomapullo Lahti Ringeten logolla 5€/kpl   
Lapaset 13€/kpl   
Tupsupipo 15€/kpl  (tulossa) 
  
Mailat 
100 maila 35€/kpl   

500 maila 53€/kpl   

Adrenaline 53€/kpl  

Slimline 127cm 49,50€/kpl 

Slimline 140cm 53€/kpl  

 
Tilaa täältä  
https://www.lahtiringette.fi/seura/seuratuott
eet/   

 

Jäsenedut 
Linkin kautta näet kauden jäsenetuja. 

Kaupoissa sinun tarvitsee vain sanoa olevasi 

Lahti Ringeten jäsen, niin saat jäsenedut 

käyttöön  

https://www.lahtiringette.fi/jasensivut/jasene

dut/ 

 
 

Lahti ringette mukana 

1.12.21 PHLU:n 

Joulumaa 

tapahtumassa 

 

 
 
 

Lahti Ringeten toimisto 
Lahti Ringeten toimisto sijaitsee 

Urheilukeskuksen päärakennuksessa. Olethan 

yhteydessä etukäteen, jos on tarvetta hakea 

seuratuotteita toimistolta.  
 
Nia Toivonen   
valmennuspäällikkö 
040 417 0324   
nia.toivonen.lahti(a)gmail.com 

  
 

https://www.lahtiringette.fi/seura/seuratuotteet/
https://www.lahtiringette.fi/seura/seuratuotteet/
https://www.lahtiringette.fi/jasensivut/jasenedut/
https://www.lahtiringette.fi/jasensivut/jasenedut/
http://gmail.co/

