Lahti Ringette
Kaudella 2016-2017

Ringette on meille Ilopeli, Älypeli, Yhteispeli!

Lahti Ringette lähtee haastajana SM-sarjaan
Lahden alueen urheilun ystävät saavat uutta

seurattavaa, kun edustusjoukkueemme aloittaa taistelun SM-sarjassa kolmen vuoden
tauon jälkeen. SM-sarjaan nousu johtui siitä,
että omat nuoret pelaajamme ovat kehittyneet huimasti viime vuosina. Joukkueessa
kohtaavatkin sopivasti nuoruus ja kokemus.
Vahvuuksia ovat lisäksi hyvä luistelu, tasaiset
kentälliset ja kokenut valmennustiimi. Pisteet
ovat kuitenkin tiukassa. Miten sopeudumme
SM-sarjan vauhtiin, osaammeko lukea uusien
vastustajien taktiikat ja uskotaanko täysillä
omaan tekemiseen? Joka tapauksessa tyylikkäät pelaajamme, taustatiimiä unohtamatta,
lähtevät rohkeasti haastamaan sarjassa jo pitempää viihtyneet Espoo, Raisio, Luvia, Nokia,
Naantali, Helsinki ja Blue Rings Tuusulasta.

SM-sarjaan nousu on seurausta pitkäjänteisestä juniorityöstä, jolle edustuksen menestys

antaa luonnollisesti lisää potkua. Esikuvat ja
fanit ovat tärkeä osa liikuntakulttuuria ! Lahti
Ringette tarjoaa jo nyt tätä hienoa jääurheilua
kaiken ikäisille tytöille. Pidän tärkeimpinä asioina, että harrastajat voivat harrastaa lajiaan
omassa ikäluokassaan ja taustalle on luotu kattavat sarjajärjestelmät. Tytöille tärkeintä on,
että on hauskaa ja pääsee pelaamaan. Seuran
tavoitteena on edelleen kasvaa, mutta hallitusti. Varsinkin harrastajaryhmiin olisi tulijoita,
jos vaan sopivaa jääaikaa olisi saatavana.

jälkeen. Yritysmaailmaa toivon enemmän mukaan tukemaan seuratyötä. Yhteistyön muotoja on monenlaisia, joten sopiva tapa varmasti
löytyy. Ota rohkeasti yhteyttä !
Tervetuloa kaikki mukaan kannustamaan Lahti voittoon ! Matsit käydään Launeen jäähallissa ! Taisteluhuuto: Rähinää..

Liikuntaharrastuksen tarjoaminen lapsille ja

nuorille mahdollisimman laadukkaalla tavalla
vaatii aina yhteistyötä monen eri tahon kanssa ja ennen kaikkea niitä seuratyöntekijöitä.
Vapaaehtoisia vanhempia on toistaiseksi
riittänyt, iso Kiitos siitä teille !. Seuratyö palkitsee tekijäänsä aina, kun näkee tyytyväisen
ja punaposkisen harrastajan treenin tai pelin

Syysterveisin,

Jarkko Hellsten, pj
Lahti Ringette Ry
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SM-sarjajoukkue kaudella 2016-2017
#88

#36

#21

#9

Mia HUVINEN

Anni KORTELAINEN

Niina PIIROINEN

Tiina POHJANKOSKI

Päävalmentaja

puolustaja/hyökkääjä, 20 v,
Kotipaikka: Heinola. Pelannut ringetteä 7 vuotta. Saavutukset: BSM
pronssi, Ykkössarjan kulta.

Kari OLLILA

Valmentaja

Valmentaja

Valmentaja

Huoltaja

Joukkueenjohtaja

hyökkääjä, 26 v, Kotipaikka: Lahti.
Pelannut ringetteä 19 vuotta
Saavutukset: U19 pronssi,
Ykkössarjan kulta.

hyökkääjä, 27 v, Kotipaikka: Lahti.
Pelannut ringetteä 15 vuotta.
Saavutukset: Ykkössarjan hopea ja
kulta.

hyökkääjä/sentteri, 20 v, Kotipaikka:
Lahti. Pelannut ringetteä 13 vuotta.
Saavutukset: U17 kulta, U19 kulta,
U20 hopea, BSM pronssi, Ykkössarjan hopea ja kulta.

#69

#27

#18

#7

Lotta LOVESON

Nea TERVALA

Henna TÖRNROOS

Tanja AHONEN

puolustaja, 23 v, Kotipaikka: Lahti
Pelannut ringetteä 17 vuotta
Saavutukset: Ykkössarjan kulta.

sentteri/hyökkääjä, 20 v, Kotipaikka:
Lahti. Pelannut ringetteä 13 vuotta.
Saavutukset: U17 kulta, BSM kulta,
Ykkössarjan hopea, U20 hopea, SM
kulta.

puolustaja, 19 v, Kotipaikka: Heinola.
Pelannut ringetteä 11 vuotta. Saavutukset: BSM pronssi, Ykkössarjan
kulta.

Pekka HÄMÄLÄINEN

#51

#23

#15

#4

Ella HÄMÄLÄINEN

Niina LALLUKKA

Emma WOOD

Sara SAARINEN

puolustaja, 22 v, Kotipaikka: Helsinki. Pelannut ringetteä 14 vuotta.
Saavutukset: BSM kulta, SM pronssi,
Ykkössarjan kulta.

puolustaja/hyökkääjä, 21 v, Kotipaikka: Espoo. Pelannut ringetteä
13 vuotta. Saavutukset: NRL Bronze,
U19 kulta.

puolustaja/sentteri, 23 v, Kotipaikka:
Lahti. Pelannut ringetteä 15 vuotta
Saavutukset: Aluejoukkue mestaruus, Ykkössarjan kulta x2 ja hopea
ja pronssi.

Timo HAAPIO

#45

#22

#12

#31

Miia MANNER

Amanda HARJU

Nea NIEMINEN

Tiina TENHUNEN

hyökkääjä/sentteri, 29 v, Kotipaikka:
Lahti. Pelannut ringetteä 18 vuotta.
Saavutukset: Ykkössarjan kulta.

hyökkääjä, 23 v, Kotipaikka: Helsinki
Pelannut ringetteä 19 vuotta. Saavutukset: Ykkössarjan hopea.

maalivahti, 35 v, Kotipaikka: Hollola
Pelannut ringetteä 17 vuotta
Saavutukset: SM hopea, MM kulta,
Ykkössarja hopea ja kulta.

- Minulla on 4 tytärtä,
joista kaksi nuorinta pelaa
ringetteä. Siirryin valmennukseen tyttöjen mukana
muistaakseni 2008 ja tämä
on nyt kolmas kauteni
edustuksessa.

Minkälainen
valmennustiimisi on?
Meillä on aivan loistava ja
kokenut valmennustiimi
joukkueessamme.
Jussi Voutilainen tuli
mukaan viime kaudella
edustusjoukkueeseen. Hän

on ollut aikaisemmin SMsarja tasolla valmentajana.
Lisäksi toiminut mm. ringettemaajoukkueen päävalmentajana. Jussi on tuonut edellisen SM kullan
lajista Lahteen ja voittanut
mm. Suomelle ringeten
maailmanmestaruuden.
Pekka Hämäläinen tuli
myös mukaan viime kaudella. Pekka tunnetaan
jääkiekon puolelta hyvin,
onhan ollut valmentajana
useissa MM - ja Olympiakisoissa tuoden mitaleita
Suomelle. Lisäksi Pekka
valmentaa myös tänä
vuonna Itävallan naisten
jääkiekkomaajoukkuetta.
Pekalla on loistavia oike-

aan paikkaan ja aikaan
iskutettuja sanontoja ja
erityisesti viime vuonna
Pekan opit auttoivat pelaajia pelien henkisesti
vaikeissa paikoissa.
Merja Kokkonen tuli
mukaan tänä vuonna.
Merja on pelannut pitkään
ringetteä sekä toiminut
aikaisemminkin valmentajana seurassa. Merja tuo
joukkueeseemme pelaajan
näkökulman ja olemmekin
käyneet hyviä keskusteluita pelitavasta ja taktiikoista.

Miltä nykyinen Lahden
joukkue näyttää verrattuna
viime kauden ykkössarjan
joukkueeseen?
Meille tuli muutama
valitettava poisjäänti viimevuoden jälkeen, mutta
onneksi olemme saaneet
hyviä uusia pelaajia tilalle.
Runko on onneksi säilynyt
hyvin kasassa ja uskonkin,
että taitavat pelaajamme
ovat nyt oikeassa sarjassa
ja pääsevät näyttämään
taitonsa siellä. Kokonaisuutena näen, että joukkueemme on vahvistunut
ja katsotaan, mitä pelit
näyttävät.

Jarkko Hellsten, pj.
Heikki Ruohonen, vpj.
Kari Ollila
Pia Järvinen
Petri Koski
Vesa Tamminen
Pekka Rauta

TOIMIHENKILÖITÄ:
Kari Ollila, valmennuspäällikkö
Sini Piiroinen, juniorivalmennuspäällikkö
Pia Järvinen, koulutapahtumat, ringettekoulu Pajulahti
Essi Salomaa, ringettekoulu ISKU
Heidi Haapio, tiedotus
Minna Koskela, sinettiyhdyshenkilö
Annu Hujanen / Tilikaari Ky, kirjanpito
Lisäksi joukkueiden valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat.

Lahti Ringeten SM-joukkueen vastuuvalmentajana toimii kolmatta
kautta KARI OLLILA. Karin mielipiteitä ennen kauden alkua:
Minkälainen on ringettetaustasi ja kokemuksesi?

Jukka KURKI

LAHTI RINGETEN
JOHTOKUNTA

Huoltaja, kuvaaja, kuljettaja

puolustaja/hyökkääjä, 25 v, Kotipaikka: Lahti. Pelannut ringetteä 17
vuotta Saavutukset: Ykkössarjan
kulta x2.

Jussi VOUTILAINEN

hyökkääjä, 20 v, Kotipaikka: Lahti.
Pelannut ringetteä 10 vuotta. Saavutukset: U17 kulta, BSM pronssi,
Ykkössarjan hopea ja kulta.

Terho TÖRNROOS

hyökkääjä, 19 v, Kotipaikka: Lahti.
Pelannut ringetteä 11 vuotta
Saavutukset: U17 hopea, BSM pronssi, ykkössarjan kulta.

Merja KOKKONEN

Mitkä joukkueet ennustat
sarjan kärkipaikolle
tulevassa sarjassa?
Miten näet joukkueesi
menestymisen mahdollisuudet tulevassa sarjassa?
Vaikea on lähteä veikkailemaan, mutta uskoisin, että
RNK on kovin ja NoU,
Luvia, Lahti ja Espoo tulevat olemana 5 joukossa,
eikä kylläkään tuossa järjestyksessä.
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Lahti Ringeten SM-joukkueen kapteenina
toimii MIIA MANNER. Miian ajatuksia
ennen kauden alkua tässä:
Minkälainen on ringettetaustasi ja kokemuksesi?
- Alkava kausi taitaa olla
18. pelivuosi minulle. Juniorivuodet pelasin Lahti
Ringetessä, mutta vuonna
2010 muutin Turkuun
opiskelemaan ja pelasin
kauden Turun Ringetessä
ja neljä kautta SM-sarjaa
Naantalin VG-62:ssa. Viime vuonna muutin töiden
perässä takaisin Lahteen ja
samalla palasin pelaamaan
kasvattajaseuraan.

Olet pelannut
pikkutytöstä lähtien.
Mikä lajissa kiehtoo?
- Joukkueurheilu on antanut minulle paljon. Suuri
osa kavereista on nykyisiä
tai vanhoja pelikavereita.
Joukkueessa oppii tulemaan toimeen erilaisten
ihmisten kanssa, toimimaan paineen alla ja tekemään tavoitteellisesti töitä
menestymisen eteen. Näistä taidoista on valtavasti
hyötyä myös kaukalon
ulkopuolella. Ringette on
lajina vauhdikas ja vaatii
paljon taitoa, pääsen haastamaan ja kehittämään
itseäni joka päivä.

YLEISTÄ RINGETESTÄ

Ringette on vauhdikas taitolaji

Pelaat pääasiassa puolus- Mitä joukkueen osa-alueita
tajana. Onko se ollut sinul- vielä kehittäisit ja mitkä
le luonnollinen pelipaikka? ovat vahvuudet?
- Olen pelannut myös
hyökkääjänä ja keskushyökkääjänä, mutta tällä
hetkellä viihdyn hyvin
puolustajan roolissa. Uskon, että minusta on eniten apua joukkueelle juuri
puolustajana.

Miltä nykyinen Lahden
joukkue näyttää verrattuna
viime kauden ykkössarjan
joukkueeseen?
- Joukkueen runko on
pysynyt hyvin kasassa, ja
meillä on hyvä kesä alla.
Kesällä treenasimme Pekka
Hämäläisen johdolla, ja
koko joukkue onkin nyt
paremmassa kunnossa kuin
olimme viime kaudella.
Viime kauden joukkueesta
lähtivät Erika Blom, joka
toimi joukkueen kapteenina usean vuoden ajan,
sekä Janina Uusikartano.
Molemmat olivat meille
tärkeitä pelaajia, mutta
saimme onneksi kolme
kovaa pelaajaa, Nea Tervalan, Emma Woodin ja Nea
Niemisen, tälle kaudelle.

- Joukkueellamme on
laaja materiaali ja paljon
ratkaisijoita. Tämä näkyi
esimerkiksi viime kauden
Ykkössarjan välierissä sekä
finaaleissa, ja on varmasti
vahvuutena tälläkin kaudella. Myös maalivahtimme Tiina Tenhunen on
joukkueemme ehdoton
kulmakivi. Pelinopeuden,
erityisesti avauspelin nopeuden, ja kurinalaisuuden
kanssa meillä on vielä töitä, mutta kaiken kaikkiaan
lähdemme kauteen luottavaisin mielin.

Kapteenin tehtävä on
”luottamustoimi”.
Ketkä sinua avustavat
ja mitkä ovat kapteenin
tärkeimmät tehtävät?

- Jokaisella pelaajalla on
vastuu omasta tekemisestä, mutta kapteenit ja
kokeneemmat pelaajat
toimivat esimerkkinä niin
kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Esimerkkinä
olemisen lisäksi kapteenin
on laitettava joukkueen
etu ykköseksi. Meillä on

paljon kokeneita pelaajia,
kuten maalivahti Tiina
Tenhunen ja varakapteenit
Amanda Harju ja Tanja
Ahonen, joilla kaikilla on
tärkeät roolit joukkueessa

Mitkä joukkueet ennustat
sarjan kärkipaikolle
tulevassa sarjassa?
Miten näet joukkueesi
menestymisen mahdollisuudet tulevassa sarjassa?
- RNK Raisiosta lähtee
ennakkosuosikkina sarjaan,
myös EKS Espoosta ja viime vuoden mestari NOU
Nokialta ovat kovia. Kärjen takana on tasaisempaa,
ja sen vuoksi kaikki pelit ja
pisteet ovat tärkeitä. Neljä
parasta joukkuetta pääsevät pudotuspeleihin, ja me
teemme kovasti töitä, että
olemme keväällä neljän
parhaan joukossa.

RINGETTEKOULU on tyttöjen oma luistelukoulu
Liikunnalla on entistä
tärkeämpi merkitys lasten
ja nuorten terveydelle.
Liikunta vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun
ja kehittymiseen. Liikunnallisen elämäntavan
syntyminen lapsuudessa
sekä sen säilyttäminen
läpi nuoruusvaiheen on
sijoitus tulevaisuuteen.

Moni tyttö tulee ringettekouluun oppiakseen
luistelemaan. Ringettekoulussa luistelutaitoja
opetellaan leikkien avulla.
Ringettekoulu antaa kuitenkin paljon muutakin.
Ryhmässä harjoittelu
edistää sosiaalisia taitoja
ja tarjoaa lapselle yhden
uuden kasvuympäristön.
Ringettekoulussa solmitaan uusia ja usein pitkäaikaisia ystävyyssuhteita.
Olemme kehittäneet
luistelukouluja usean
vuoden ajan. Koemme
tärkeäksi tarjota pienille
lapsille mahdollisuutta
harjoittaa luistelutaitoja
ja tutustua uuteen elementtiin jäähän. Luistelukoulussa on ikähaarukka 4-10 vuotta.
Leikkimielisyyttä
ja leikkejä ei ole
unohdettu. Leikkien lomassa voi
opetella luistelun
perusalkeita. Ringettekoulu onkin
verrattavissa perusliikuntataitojen osalta
esimerkiksi hiihto- ja
uimakouluihin.
Lasten kehittyessä
voi halutessaan liit-

tyä joukkueeseen. Lasten
ringetessä jokaisella on
oikeus osallistua ja saada
peliaikaa tasapuolisesti. Se
on varmistettu säännöillä.

Kaveripäivä
Ringeten kaveripäivä on
seuran järjestämä tapahtuma, johon ringetteseurojen harrastajat kutsuvat
henkilökohtaisesti jäälle
kaverinsa oman ryhmänsä harjoituskerralle
kokeilemaan ringetteä.
Kaveripäivä on hauska tapahtuma, jossa ringetteen
tutustutaan leikkimällä ja
pelaamalla. Se on myös
ringeten pelaajille hieno
paikka esitellä kaverille
oma harrastus ja näyttää
omat taidot.

Koulutapahtuma
Ringette on myös mainio
koulupeli.
Seuramme voi järjestää
Ringeten koulutapahtuman, jossa opetellaan
ringeten perustaitoja ja
ennen kaikkea leikitään
ja pelataan. Tapahtuma
järjestetään koulupäivän
aikana ja sen yhteydessä

kouluille lahjoitetaan
mailoja ja renkaita.
Tapahtuman tavoitteena
on saada ringette kouluissa tutuksi sekä tarjota
paikkakunnan lapsille
hienoa talvista joukkuelajin harrastamista. Ringetteä pelataan jo monissa
kouluissa liikuntatunneilla
ympäri Suomea.

Jo vähäisellä
luistelutaidolla
onnistuu ringetessä
Ringeten aloittamiskynnys on matala. Jo
vähäisellä luistelutaidolla voi nauttia ringeten
pelaamisesta. Rengasta
kuljetetaan pitämällä
ringettemailan kärkeä
renkaan sisässä. Rengasta
on helppo hallita, koska
se pysyy luistelussakin
helposti mukana. Ringetessä on helppo harhauttaa vastustajaa ja renkaan
suojaaminen on helpompaa kuin poisottaminen.
Tämän johdosta oppilaat
saavat jo ensimmäisillä
kerroilla paljon onnistumisia ja voivat keskittyä
itse pelaamiseen.

Joukkuepelien suosio on Suomessa myös tyttöjen
keskuudessa kasvamassa. Yhä useampi tyttö ja nainen
haluaa pelata ja kokea joukkuehengen tiiviin tunnelman. Ringette on naisten oma jääpeli ja sen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa.
Ringette on vauhdikas taitopeli, jossa luistelutaidolla
on suuri merkitys. Lajissa korostuvat siis henkilökohtaiset taidot, mutta myös yhteispeli. Pelin säännöt
varmistavat sen, että kukaan ei pääse sooloilemaan,
vaan koko joukkueen on osallistuttava peliin mm.
syöttämällä ringette siniviivoja ylitettäessä. Ringette
opettaakin taitavaan pelin lukemiseen ja joukkuetyöskentelyyn sekä kannustaa monipuoliseen ja hauskaan
liikkumiseen jäällä ja sen ulkopuolella.
Vaikka Ringette on nopeatempoinen laji, niin se on
turvallinen. Vartalokontaktit ja taklaukset ovat pelissä kiellettyjä. Varusteina käytetään kasvosuojuksella
varustettua kypärää, pelihousuja, luistimia, kyynär- ja
polvisuojia, pelihanskoja, alasuojusta, kaulasuojusta
sekä hartiasuojuksia.
Ringetteä pelataan eri puolilla Suomea lähes 40
seurassa. Harrastajia on yli 4000 nelivuotiaista ringettekoululaisista aktiivisiin aikuisten kilpa- ja kuntoharrastajiin. Ringetessä kilpaillaan aluesarjoissa,
turnauksissa, SM-sarjoissa ja mm. aikuisten naisten
kuntoiluna ladyringeten harrastesarjoissa. Lisätietoa
ringetestä, ringetteseuroista, harrastusmahdollisuuksista ja tarvittavista varusteita löydät seuramme kotisivuilta www.lahtiringette.fi ja liiton sivuilta osoitteesta www.skrl.fi.
Ringette kehitettiin 53 vuotta sitten Kanadassa.
Moniin muihin läheisiin lajeihin verrattuna ringette
on siis vielä nuori laji. Teemme lajia kokoa ajan tunnetummaksi paikallisesti.

SÄÄNTÖJEN PIKAOPAS
• Peliaika vanhemmilla ikäluokilla on 4 x 15 min.
Kahden erän jälkeen on 15 min tauko.
• Paitsiota ei ole, mutta siniviivan yli rengas on
aina syötettävä
• Maalivahdin alueelle ei saa mennä eikä sieltä
saa tehdä maalia
• Hyökkäyskello 30 s. (kuten koripallossa) on käytössä eli kello käynnistyy joukkueelle heti kun rengas on hallussa. Tässä ajassa (30 s.) on saatava vas-		
tustajan maalivahdille torjunta. Muuten rengas siirtyy vastustajalle. Tämä tekee lajista vauhdikkaan.
• Viisi kenttäpelaajaa on kerrallaan jäällä ja jäähyt
normaalisti.
• Ns. ringetteviiva on punainen viiva siniviivan ja
maalin välissä. Tämän viivan ja päädyn välisessä
tilassa ei saa olla kuin kolme pelaajaa kummastakin
joukkueesta kerrallaan. Vaihtoja tehdään lennossa.
• Huitominen, vartalokontaktit ja kampitukset on 		
kiellettyä

Lahti Ringette lyhyesti
Lahti Ringette perustettiin 1982. Seura on pelannut

SM-tasolla useita eri jaksoja ja useita seuran pelaajia on
ollut voittamassa niin SM - kuin MM- ja nuorten MMtitteleitä. Joukkueita on kaikkiin ikäluokkiin kuten G
(7-8 v.),F,E,D,C,B ja edustusjoukkue. Muutamissa ikäluokissa on useita joukkueita. Edustus pelaa SM-sarjaa
kolmen vuoden tauon jälkeen. Valtakunnallista sarjaa
pelaavat C- ja B- nuoret. Juniorijoukkueet pelaavat
Etelä-Suomen aluesarjoissa. Joukkueita on kaikkiaan 12.
Seuran lisenssien määrä on n. 200. Seuramme on kokoluokaltaan Suomessa 1-4 sijalla.
Seuran luistelukoulussa on saavutettu osanottoennätyksiä viimeisten kolmen vuoden aikana, joten
pitkäjänteiseen juniorityöhön on hyvät lähtökohdat.
Ringettekoulu on Suomen suurin. Seura toimii vapaaehtoisvoimin ja siksi harrastuksen kulut pyritään pitämään
matalana. Seura kouluttaa valmentajia koulutusohjelmaa
seuraillen. Toiminnastamme saimme Sinettiseura statuksen v. 2005. Sinettikriteerien toimivuutta arvioidaan
ulkopuolisten voimin määrävälein ja viimeksi v. 2016
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Lahti Ringeten SM-joukkueen päätukijat

Ringeten luistelukoulut
Luistelukoulua pidetään n. 1-2 h / viikko. Mukaan pääsee ilmoittautumalla paikan
päällä ohjaajille. Kokeilukerrat ovat ilmaisia. Seuraavat minimivarusteet tytölle:
- luistimet, joko hokkarityyppiset tai kaunot
- käsineet
- kypärä leukaremmillä. Alkuun pääsee pyöräilykypärälläkin
Kun tyttö aloittaa harrastuksen niin tässä ensimmäisen
kauden varustesuositus:
- jääurheilukypärä
- hokkari tyyppiset luistimet
- tukevat käsineet
- kaulasuoja
- toppahousut
- myöhemmin lisäksi polvi- ja kyynärsuojat
Luistelukoulujen ikäsuositus 4 - 10 vuotta. Vanhemmatkin
luistelutaidon omaavat tytöt voivat aloittaa harrastuksen.
LUISTELUKOULUJEN JÄÄAJAT:
ISKU-Areena Lahti,
sunnuntaina klo 11.00 -11.50
Vastuuvetäjä Essi Salomaa p. 0408224511
essi.salomaa97@gmail.com
Pajulahden jäähalli Nastola,
sunnuntaina klo 9.00 -9.50
Vastuuvetäjä Pia Järvinen p.0440912202
pia.jarvinen.lahti@gmail.com
Maksu syyskaudesta on 85 €, johon sisältyy
maila, rengas, vakuutuslisenssi ja ringettelehti.
Huom! Jos aloitteleva lapsi niin haluaa, jompikumpi
vanhemmista voi toimia jäällä tukihenkilönä !!

Lahti Ringeten SM-joukkueen tukijat

Kasettitaikuri
Kauppakeskus Syke
Kauppakatu 18
15140 LAHTI

Puh: 044-9870064
www.kasettitaikuri.fi
MA-PE 9-18
LA
9-15

TULOSTINVÄRIEN ERIKOISLIIKE

Älä maksa liikaa!
Seuraavat yhteensopivat mustepatruunat
toistaiseksi tähän taikurimaiseen hintaan:
EPSON mustesuihkutulostimiin:
Kaikki mallit, joissa 4 värikasettia: 24,00 €/sarja
(Ei WF Pro-malleihin)

CANON mustesuihkutulostimiin:
Kaikki mallit, joissa 5 värikasettia: 30,00 €/sarja
HP mustesuihkutulostimiin:
Kaikki mallit, joissa 4 värikasettia: 24,00 €/sarja
(Ei Officejet Pro-malleihin)

www.lahtiringette.fi

Hyvät tarjoukset myös muista muste- ja
laserkaseteista! Soita ja kysy heti!

