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LAPPI

TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ

Kausi 2019-2020
päätökseen - RoKi Naiset
Liigaan

KAUSI 2019-2020
PÄÄTÖKSEEN - ROKI
NAISET LIIGAAN

Pelitällit Kemijärvellä
Omatoimista harjoittelua
poikkeusoloissa
YKA-haku / Uusi
kehitysjoukkue tytöille /
Tiedote tyttöjen
kartoituksesta /
Tyttökiekkokysely

Kausi 2019-2020 päättyi poikkeuksellisesti kesken
kauden myös Lapin alueella korona-tilanteen vuoksi.
Monia kauden päätapahtumia ei keretty pelata, hauskoja
odotettuja pelejä saattoi jäädä pelaamatta, mutta
muutamia iloisiakin asioita seurasi.
RoKi Naisten kausi katkesi juuri ennen viimeistä
ratkaisuviikonloppua missä vaiheessa naiset olivat viivan
yläpuolella, mutta kamppailu oli kesken kolmen
joukkueen välillä. Ratkaisu tulevan kauden Liigapaikoista tehtiinkin poikkeuksellisesti "pyöreän pöydän
ääressä" jonka seurauksena tulleen päätöksen johdosta
RoKi Naiset pelaavat ensi kaudella Naisten Liigaa!
RoKi Naisilla on käynnissä kausarihaaste jonka myötä
kaikki Lapin alueella voivat tukea lappilaista
naiskiekkoa. Varaa kausari helposti sähköpostilla 20.5.

RoKi Naiset Instagram

mennessä (ilmoita tilaamasi kausarimäärä ja
sähköpostiosoitteesi laskua varten) --> Lähetä viesti:

RoKi Naiset Facebook

tuomas.liitola@rovaniemenkiekko.fi
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PELITÄLLIT KEMIJÄRVELLÄ
Positiivista tyttökiekossa Lapin alueella oli se, että kaikki suunnitellut pelitällit kerettiin
pelata kauden aikana vaikka kausi loppuikin ennenaikaisesti. Kolmannet pelitällit pelattiin
2.2.2020 Kemijärvellä. Päivä alkoi yhteisellä omenavarkaat-leikillä jonka jälkeen isommat
tytöt jumppasivat vielä hieman ja pienemmät jatkoivat tutustumista.
Pelitälleillä pelattiin erilaisia pienaluepelejä ja vanhempi ryhmä pelasi myös isolla kentällä
erilaisin koostumuksin. Näiltä pelitälleiltä jäi erityisesti mieleen pienten ryhmän pelin
yhteisaloitus ja tietysti naurut siihen perään kun kaikki saivat yhdessä tehdä aloituksen Tästä kiva video Facebook-sivulla: www.facebook.com/lapintyttojaakiekko
Kiitos Kemijärven suuntaan vastuuhenkilöille järjestelyistä sekä kiitos kaikille osallistujille,
vanhemmille ja vapaaehtoisvalmentajille!

Kuvat: Terhi Mertanen (Pelitällit Kemijärvellä 2020)

OMATOIMISTA
HARJOITTELUA
POIKKEUSOLOISSA
Vaikka poikkeusoloissa ei pääsekään
treenaamaan joukkueen kanssa, voi fyysistä
kuntoa ja jääkiekkotaitoja pitää yllä myös
poikkeusoloissa. Leijonat.fi on julkaissut
monia hyviä vinkkejä oheisharjoitteluun,
vinkkejä laukomiseen ja hauskoja haasteita.
Tsekkaa vinkit ja videot omatoimiseen
harjoitteluun Leijonien instasta:
www.instagram.com/leijonatfi/

YLÄKOULULEIRITYSHAKU
Haku yläkoulukaudelle 2020-2021 on nyt
käynnissä Lapin Urheiluakatemian sivuilla.
Myös tyttöjääkiekkoilijoilla on oma ryhmä
Rovaniemellä. "Tavoitteellinen pelaajapolku
lähtee jo yläasteelta ja yläkoululeirityksistä joissa
opetellaan mm. harjoittelukulttuuria sekä
urheilijaksi kasvamista."
(Lapin Urheiluakatemia)
Lue lisää ja hae "ykaan" 30.4.2020 mennessä!
Yläkoululeiritys Lapin urheiluopisto

UUSI
TYTTÖJEN/NAISTEN
KEHITYSJOUKKUE
ROVANIEMELLE
Rovaniemellä suunnitellaan uuden
tyttöjen/naisten joukkueen perustamista Liigajoukkueen rinnalle. Tämän
"kehitys/haastajajoukkueen" tarkoitus on
tukea tyttökiekkoilijoiden pelaajapolkua koko
Lapin alueella mahdollistaen pelipaikan niille
pelaajille jotka haluavat jatkaa harrastamista ja
tavoitellen mahdollisesti tulevaisuudessa
pelipaikkaa Naisten Liiga-joukkueesta.
Lisätietoja:
Terhi Mertanen / RoKi Naiset kehitysjoukkue
terhi@mertanen.info
+358 40 594 4945

TYTTÖJEN
TULEVAISUUDEN
TÄHDET
Koronavirusepidemia muutti tyttöjen
pelaajakartoituskalenteria. Alunperin
pelaajakartoitus oli tarkoitus aloittaa
toukokuussa alueellisilla Pikku Pohjola leireillä. Koronavirusepidemian myötä
leirit jouduttiin perumaan ja siten
pelaajakartoituksen ensimmäinen leiri on
valtakunnallinen Tulevaisuuden Tähdet leiri elokuussa.

TYTTÖKIEKKOKYSELY
LAPPI
Vastaa nopeaan kyselyyn Lapin alueen
tyttökiekkotoiminnasta alla olevaa
linkkiä klikkaamalla.
Kysely on anonyymi ja vastauksia
käytetään arvioimaan toiminnan laatua ja
avuksi toiminnan kehittämistä varten.
Vastaa kyselyyn tästä:
Tyttökiekkokysely Lappi

Lisätietoja mm. valintaprosessista
Jääkiekkoliiton sivuilla:
Tyttöjen Tulevaisuuden Tähdet -leiri
elokuussa - seurat apuna
pelaajakartoituksessa

KIITOS KAUDESTA 2019-2020 KAIKILLE
LAPIN ALUEEN TYTTÖ- JA
NAISKIEKKOILIJOILLE SEKÄ TOIMIJOILLE! :)

