
Tikka Ringetessä on jokaiselle harjoittelu- ja pelipaikka.   
 Ringette sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Tervetuloa mukaan jäälle!    

Tervetuloa ringeten harrastajaksi  

Tikkakosken Tikkaan!  
 

Tikkakosken Tikka on urheiluseura, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille laadukasta 

toimintaa turvallisessa ympäristössä. Toiminnan pääpaino on lasten ja nuorten 

liikuntaharrastuksen edistämisessä ja kasvun ohjaamisessa.  

 

Tikka Ringetestä tuli keväällä 2010 Nuori Suomi sinettiseura,  

nykyinen Tähtiseura. Tähtiseurat ovat urheiluseuroja, jotka 

täyttävät tietyt laatukriteerit. Kriteerit varmistavat laadukkaan  

lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa. 

Tähtiseurana tarjoamme kaikille toiminnassa mukana oleville  

mahdollisuuden osallistua peleihin ja turnauksiin.  

Jokaiselle löytyy pelipaikka, vilttiketjua ei meillä ole. 

 

TIKKA RINGETEN JOUKKUEET IKÄLUOKITTAIN KAUDELLA 2021–2022 

Joukkue Ikäraja Sarja 

Ringettekoulu luisteluharrastuksen aloittavat  

F-juniorit vuosina 2012-13 syntyneet, myös nuorempia 

luisteluntaitajia / harjoittelu yhdessä E-junioreiden kanssa 

alueturnaukset 

E-juniorit vuosina 2010-11 syntyneet / harjoittelu yhdessä F-

junioreiden kanssa 

alueturnaukset 

D-juniorit vuosina 2008-09 syntyneet/harjoittelu yhdessä C-

junioreiden kanssa, pelit seurayhteistyössä Itä-Suomen 

seurojen kanssa 

valtakunnalliset 

turnaukset 

C-juniorit   vuosina 2006-07 syntyneet valtakunnallinen  

SM-sarja 

N-harrastesarja pelaajille, jotka haluavat jatkaa lajin parissa aktiiviuran 

jälkeen sitoutuneesti, C-ikäluokasta ylöspäin 

aluesarja 

Ladyt yli 16-vuotiaille, jotka haluavat jatkaa lajin parissa 

aktiiviuran jälkeen harrastemielessä 

alueturnaukset 

 

Jokaisella joukkueella on oma sivu www.tikkakoskentikka.fi/ringette, josta löytyy lisää 

tietoa ja tarkempia yhteystietoja. Harjoituspaikkoinamme toimivat Tikkakosken jäähalli ja 

sen lähiympäristö. Harjoitusmäärät vaihtelevat joukkueittain.  

http://www.tikkakoskentikka.fi/ringette


Tikka Ringetessä on jokaiselle harjoittelu- ja pelipaikka.   
 Ringette sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Tervetuloa mukaan jäälle!    

Pieni tietoisku ringetestä 

Ringette on naisten oma jääpeli ja sen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Ringette on iloinen ja 

nuorekas taitolaji, jossa voima korvataan taidolla ja vauhdilla. Ringette on turvallinen jääpeli, sillä 

kovat vartalokontaktit ovat kiellettyjä. Alkuunpääsyyn riittää pelkät luistimet, kypärä ja 

ringettemaila. Harrastuksen edetessä myös varusteet kehittyvät.  

 

Ringeten säännöt ovat ainutlaatuiset, sillä niissä korostuu yhteispeli. Taklauksista, 

koukkaamisista, kamppaamisista yms. tuomitaan jäähy. Viivarikkomuksista saa vastapuoli 

aloituksen. Ringeten säännöt korostavat yhteispeliä, sillä siniviivat saa ylittää vain syöttämällä 

rengas viivan yli toiselle pelaajalle. Joukkueeseen kuuluu vähintään kuusi pelaajaa, joista kentällä 

on yhtä aikaa maalivahti sekä viisi kenttäpelaajaa. Ringetessä ei ole lapsilla vilttiketjua, vaan 

kaikki pelaajat käyvät kentällä vuorollaan. Luistelutaito on ringettepelaajan tärkein taito. 

Harjoituksissa opitaan hallitsemaan kaikki luistelun osatekijät. Ringetteä voidaan pelata missä 

tahansa sääntöjä soveltaen. Se sopii kaikille iästä ja koosta riippumatta. 

 

Mikä on Tikkakosken Tikka ry? 

Tikkakosken Tikka ry on urheiluseura, jossa voi harrastaa ringetteä, jalkapalloa,  

kelkkakiekkoa ja kaukalopalloa. Tikka ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka  

toimintaa säätelevät Suomen lait ja asetukset sekä seuran omat säännöt. 

 

Tikkakosken Tikan jäsenmaksu on 15 euroa / henkilö. Jäsenmaksu maksetaan jokaisesta 

Tikkakosken Tikka ry:tä edustavasta kilpapelaajasta, harrastepelaajasta ja joukkueiden 

vastuuhenkilöistä (joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentajat). Jäsenmaksu on voimassa 

kalenterivuoden ja maksetaan sen joukkueen tilille, jossa harrastaa. Jäsenmaksu maksetaan 

alkuvuodesta. Jäsenmaksulla seura kattaa mm. hallinnosta, taloudenpidosta, koulutuksesta ja 

järjestön jäsenmaksuista syntyvät menot. 

 

Tikkakosken Tikka ry:n hallitus vastaa seuran taloudesta ja sen seurannasta mukaan lukien 

joukkueiden talous. 

 

Tikkakosken Tikan hallitus kaudella 2021–2022:  

Tomi Ahonen, puheenjohtaja 

Tommi Nyman, varapuheenjohtaja 

Sivi Talvensola, sihteeri 

Sampo Hautamäki, jäsen 

Maare Hänninen, jäsen 

Marika Kurki, jäsen 

Veli-Matti Malinen, jäsen 

Eine Pentti, jäsen 

Harri Pohjalainen, jäsen 

Mikko Venemies, jäsen 

  



Tikka Ringetessä on jokaiselle harjoittelu- ja pelipaikka.   
 Ringette sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Tervetuloa mukaan jäälle!    

Ringettejaosto 

Ringettejaoston tehtävänä on ohjata ja kehittää lajitoimintaa seurassa. Jaosto vastaa omasta 

toiminnastaan seuran hallitukselle. Jaosto laatii toiminnalleen oman talousarvion, jonka hyväksyy 

seuran hallitus. Jaosto huolehtii hyvästä yhteistyöstä sekä joukkueiden kesken että paikallisten, 

alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Jaosto kokoontuu säännöllisesti 4–6 kertaa 

kaudessa. Ringettejaoston jäseniä ovat jaoston puheenjohtaja, valmennusvastaava, jäänjaosta 

vastaava, tähtiseuravastaava ja viestintävastaava. Joukkueidenjohtajilla ja valmentajilla on 

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jokaisesta joukkueesta tulisi olla vähintään yksi edustaja 

kokouksessa tiedonkulun varmistamiseksi. Päätöksissään jaoston tulee pyrkiä yksimielisyyteen. 

Jos se ei ole mahdollista, päätös on tehtävä jaoston jäsenten äänestyspäätöksenä. Kokouksen 

sihteeri valitaan läsnäolijoiden keskuudesta.  

 

Ringettejaosto kaudella 2021–2022: 

Puheenjohtaja:  Harri Pohjalainen, 050 313 0834, harr.pohjalainen(at)gmail.com 

Valmennusvastaava:  Sivi Talvensola, 044 345 3906, stalven(at)gmail.com 

Jäävastaava   Tommi Nyman, 0500 200 665, tommi(at)nettiresta.fi 

Tuomarivastaava  Jyrki Tuomola, 040 744 8965, jyrki.tuomola[at]kolumbus.fi 

Toimitsijakouluttaja Jyrki Tuomola 

Tähtityöryhmä Tähtiseuravastaava Harri Pohjalainen ja jäsenet eri joukkueista 

 

Tähtiseuravastaava ja joukkueiden tähtihenkilöt muodostavat tähtityöryhmän. Sen tehtävänä on 

seurata, arvioida ja kehittää joukkueiden ja ringettejaoston toimintaa niin, että se vastaa kaikissa 

tilanteissa tähtiseurakriteereitä.  

Jokaisesta ringeten pelaajasta maksetaan kausittain jaostomaksu. Jaostomaksuilla katetaan 

ringettejoukkueille yhteiset kustannukset, kuten mm. varuste- ja laitehankinnat (esim. rinkulat, 

nuorimpien juniorien maalivahtivarusteet, teroituskone ja sen ylläpito), valmentajakustannukset 

(koulutukset, nuorten apuvalmentajien palkkiot), ringetteä koskevien tilaisuuksien matkakulut 

(alueiden ja valtakunnalliset seminaarit) ja yhteiset päättäjäiset. Jaostoon kuulumalla saamme 

edullisempia jäävuoroja ja luistinten teroittaminen on hallilla ilmaista.  

 

Tikkakosken Tikalla on yhteistyösopimus Stadiumin kanssa, joka toimittaa Tikan seuravaatteet. 

Tikkakosken Tikan jäsenet saavat alennusta kaikista verkkokaupan tilauksista. Tilaukset 

kerryttävät seuralle tulevaa bonusta, joilla hankitaan välineitä joukkueille. Lisätietoa ja tunnukset 

seuran Stadium-verkkokaupan sivuille saat joukkueenjohtajaltasi.  
 

Tietoa uudelle harrastajalle ja huoltajille 

Joukkueeseen tullessa pelaajat ja huoltaja täyttävät pelaaja-

tietolomakkeen, jossa kysytään tärkeimmät tiedot ja luvat 

harrastamiseen. Pyrimme siihen, että huoltajien ja joukkueiden 

vastuuhenkilöiden yhteistyö on sujuvaa ja mutkatonta.  



Tikka Ringetessä on jokaiselle harjoittelu- ja pelipaikka.   
 Ringette sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Tervetuloa mukaan jäälle!    

Jokaisella joukkueella on oma kausi- tai kuukausimaksunsa. Maksu sisältää mm. ohjatun 

harjoittelun, jäämaksut, mahdolliset sarja- sekä tuomarimaksut ja pelimatkat ja valmentajien 

matkakorvaukset. Joukkueen omista maksuista kertoo tarkemmin joukkueenjohtaja. Vakuutuksen 

ja pelaamiseen oikeuttavan Ice Card -lisenssin huoltajat maksavat itse. 

Kauden alussa joukkueet tekevät pelisäännöt sekä pelaajille että huoltajille. Kannustava ilmapiiri 

niin kotona kuin jäähallilla on avainasia onnistuneeseen harrastukseen. Lasten kilpailut ovat 

lasten oma juttu, ei aikuisten tunteiden temmellyskenttä. Aikuisten oikea reagointi lapsen 

kilpaurheilussa vastaantuleviin tilanteisiin on tärkeintä. Lapsi ja nuori harjoittelee kilpaurheilun 

kautta ilon tunteita, pettymysten kestämistä ja monia tunteita siltä väliltä. Aikuisen tehtävä on 

tarjota lapsen kehittymässä olevalle itsetunnolle ravintoa, joskus kannustusta, joskus 

lohduttamista.  

Jokaisen lapsen ja nuoren fyysinen kehitys tapahtuu 

yksilöllisesti. Biologinen kehityshaitari 8–14-vuotiailla on 

erittäin laaja. Alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten 

kilpailutulosten perusteella on mahdotonta ennustaa, kenestä 

mahdollisesti tulee huippu-urheilija ja kenestä ei. Pelkkien 

voittojen ja tulosten tavoittelemisen aika ei ole vielä 

lapsuusiässä. Ringeten vahvuus joukkuelajina on liikunnan ja 

sen riemun lisäksi sosiaalisten taitojen kehitys. Kaukalossa syntyykin usein pitkiä ystävyyssuhteita.  

Ringette on joukkuelaji – kaikkia tarvitaan! 

Joukkueet vastaavat pelitapahtumien ja turnausten järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu erilaisia 

toimitsijatöitä ja kioskinpitoa. Toimitsijakoulutusta järjestetään joka syksy. Tuomaritehtävistä 

kiinnostuneille löytyy aina töitä! Tuomarikoulutusta on tarjolla myös syksyisin. Tikassa on aina tilaa 

apukäsille ja innokkaille toimijoille! Jos olet kiinnostunut valmentamisesta, huoltajan tai 

joukkueenjohtajan toimista, tuomaroinnista tai haluat vaikuttaa ringeten kehittymiseen jaoston 

kautta, ole rohkeasti yhteydessä oman joukkueesi toimihenkilöihin. 

 

Lisätietoa seuran ja joukkueiden toiminnasta löytyy 
https://www.tikkakoskentikka.fi/ringette/ sekä Instagramista: @tikkaringette ja 

Facebookista: Tikka Ringette 

Nettisivuilta löytyy mm. varustepörssi, jossa voit ilmoittaa ja seurata myytäviä varusteita 
sekä ringeten käsikirja, jossa on lisää tietoa Tikka ringeten toiminnasta.  

 
Apunasi ovat oman joukkueesi joukkueenjohtaja,  

jaoston puheenjohtaja Harri ja valmennusvastaava Sivi. 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä! 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan Tikkakosken Tikka ringeten toimintaan! 

https://www.tikkakoskentikka.fi/ringette/

