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INFOKIRJE 2021 

LEIRIN ALOITUS MA 2.8.2021 KLO 09:00 LEMPÄÄLÄN JÄÄHALLI, 
Urheilukatu 5, LEMPÄÄLÄ 

INFOKIRJE LEIRILÄISILLE JA VANHEMMILLE 
Tutustukaa tähän infokirjeeseen huolellisesti ja valmistautukaa leirille tuloon annettujen ohjeiden 

mukaisesti. Leirin tarkempi päiväohjelma päivittyy leirin nettisivuille ennen leirin alkua.  

www.bldringette.com/ringetteleiri 

Valkeakosken kaupunki päätti, että Wareenaan ei tehdä kesäjäitä, koska KHL joukkueet eivät 

Koronavirus tilanteen takia päässyt leirille Valkeakoskelle. Leiritiimi päätti järjestää jääharjoittelun 

Lempäälän jäähallissa. Leiritiimi on vakuuttunut, että leiriläisille syntyy tälläkin järjestelyllä 

mahtava leirielämys. 

Leirin aktiviteetit tapahtuvat seuraavasti: Majoittuminen, ruokailut sekä muu oheistoiminta 

tapahtuu Valkeakoskella hotelli Waltikan yhteydessä. Jäällä tapahtuva harjoittelu ja oheiset 

tehdään Lempäälän jäähallissa, jonne leiriläiset kuljetetaan yhdellä isolla bussilla (20min). 

Lempäälän jäähallissa on leiriläisten käytössä samat pukukopit koko leirin ajan. Varusteet 

säilytetään hallilla yön yli. Torstaina viimeisen jään jälkeen varusteet tuodaan bussilla Waltikalle. 

 

 

 

 

LEIRILLE TARVITSET SEURAAVIA VARUSTEITA 

- Ringettevarusteet, maila, juomapullo 

- Sisä- ja ulkoliikuntaan sopiva vaatetus jokaiselle päivälle 

- Vaatetus harjoittelun ulkopuoliselle ajalle + uimapuku 

- Henkilökohtaiset peseytymis- ja hygieniatarvikkeet 

- Nimet kypärään, niin ohjaajien on helpompi tunnistaa pelaajat jäällä  

- Varustehenkari, jos on. Varusteet ovat hallilla koko leirin ajan. 

- Omia eväitä tarpeen mukaan 

- Henkilökohtaiset lääkkeet (tiedottakaa leirillä myös ohjaajia asiasta) 

- Varustekassin lisäksi on hyvä olla esim. reppu mukana bussimatkoille 

- Majoittuville huoneista löytyy liinavaatteet sekä pyyhe 

- Leirin huolto teroittaa luistimet tarvittaessa. Toivomme, että luistimet on huollettu ennen 

leiriä kuntoon. 
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MAJOITUS JA RUOKAILUT 

Leirielämys-paketti sisältää majoituksen hotelli Waltikassa kolmen tai neljän hengen huoneissa. 
Majoittuvien huonejaot tehdään valmiiksi leiritiimin toimesta. Hiljaisuus on klo 22.00 ja herätys 
viimeistään klo 8.30. Myös kännykät ja tabletit sulkeutuvat klo 22.00, yöt ovat nukkumista ja 
urheilijan tärkeintä palautumisen aikaa!  
  
Leirin ohjaajat yöpyvät samassa majoitusrakennuksessa leiriläisten kanssa. He ovat tuki ja turva 
myös yöaikana, jos sattuu esim. sairastumisia tai ilmenee muita ongelmia. 
 

Majoittuvat syövät aamiaisen ja iltapalan hotellilla. Huom. Treenipaketti ei sisällä majoitusta eikä 
aamiaista tai iltapalaa. 
 

Kaikille leiriläisille kuuluu lounas ja päivällinen hotellin noutopöydästä. Keskiviikkoiltana hotellilla 
on lettukestit ja sauna, johon kaikki leiriläiset voivat osallistua. Uimapuku mukaan. 
 

Jokainen pitää itse huolen allergia-asioista ruokailtaessa. Kysy, jos olet epävarma. 
 

TAPATURMAN TAI SAIRASTUMISEN SATTUESSA  

Mikäli leirillä sattuu tapaturma tai nuori sairastuu, otamme aina viipymättä yhteyttä vanhempiin. 
Tarpeen vaatiessa lähdemme yhdessä nuoren kanssa terveyskeskukseen. 
 

Leirijärjestäjät eivät vakuuta osallistujia tapaturmien varalta. Osallistujilla tulee olla voimassa oleva 
vakuutuksellinen Icecard (HUOM! kauden 20-21 lisenssi vanheni 30.6.) tai oma ringettetoiminnan 
kattava vakuutus. 
 

LEIRI INSTAGRAM 

Leiriltä tuotetaan sisältöä leirin Instagram tilille, josta kotiväki voi seurata etänä leirin tapahtumia.  
Ilmoittautumislomakkeella kysyttiin lupa osallistujan mahdolliseen tunnistamiseen leirillä otetuista 
kuvista tai videoista. www.instagram.com/waltikkaringetteleiri 
 

YHTEYSTIEDOT 

Puhelinten ja muiden vastaavien laitteiden käyttö on kiellettyä harjoitusten ja luentojen aikana 

sekä hiljaisuuden aikana klo 22.00-08.00. Eli kiireellisissä tapauksissa ottakaa vanhemmat yhteyttä 

leirin vastuuhenkilöihin. 

Leirin koordinaattori:  Jani-Petri Semi 

  050 387 8569 
 

Ohjaaja:  Hanna Ovaska 
  040 551 2611 
 

 

http://www.instagram.com/waltikkaringetteleiri
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LEIRI PÄÄTTYY TO 5.8.2021 KLO 16:00 HOTELLI WALTIKKA, 
Hakalantie 6, Valkeakoski 

OHJEISTUS JA PELISÄÄNNÖT 

- Opetellaan urheilijan elämää ja arkea niin yksilönä kuin ryhmässä toimien 

- Leirillä on kaksi leiritiimin tekemää ryhmää, joilla on sekä omia että yhteisiä tapahtumia 

- Huomioidaan muut leiriympäristössä toimivat ryhmät ja ihmiset 

- Tutustutaan uusiin ihmisiin ja kunnioitetaan toisia sanoissa ja teoissa 

- Toimitaan annettujen aikataulujen mukaan 

- Muistetaan hygienia ja puhtaat vaatteet 

- Jokainen leiriläinen huolehtii omista tavaroistaan leirin aikana (vaatteet, kännykät, varusteet) 

- Hyvä ja rento meininki, fiksua urheilullista ilmettä ja käyttäytymistä 

- Leiriaikana poistuminen hotellin alueelta ilman lupaa on kielletty 

- Ohjaajien luvalla on mahdollista käydä läheisessä marketissa ostoksilla 

- Leirin järjestäjä ottaa kuvia ja videoita leiriaikana Instagram tilille 

- Tehdään yhdessä mahtavan mukava leiri kaikille! 
 

Leiriohjelman perusrunko 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 

Leiri alkaa klo 09:00, 
Lempäälän jäähalli 

Leiripäivän alku klo 
09:45, Waltikka 

Leiripäivän alku klo 
08:30, Waltikka 

Leiripäivän alku klo 
09:45, Waltikka 

Jäävuorot klo 11:00-
12:00, Lempäälä 

Jäävuorot klo 15:10-
16:50, Lempäälä 

Jäävuorot klo 10:00-
11:00, Lempäälä 

Jäävuorot klo 11:30-
13:00, Lempäälä 

Koko leirin yhteistä 
toimintaa 

Koko leirin yhteistä 
toimintaa 

Koko leirin yhteistä 
toimintaa 

Leirin päätös 16:00 
Waltikka 

Jäävuorot klo 16:10-
17:30, Lempäälä 

 
Jäävuorot klo 14:30-
16:20, Lempäälä 

  

Treenipaketti päivä 
päättyy ->19:30 
Waltikka 

Treenipaketti päivä 
päättyy ->19:30 
Waltikka 

Lettukestit + sauna + 
palju (kaikki) ; päättyy 
->21:00 Waltikka 

 

 

 

 


