TEAM LKP JALKAPALLOKERHOJEN 2017 – ENNAKKOTIEDOTE!

1. AIKATAULUISTA:
*Kerhotoiminta keskiviikkoisin ensimmäinen kokoontuminen 3.5.2017. Poikaryhmät klo 17.00-18.00 ja
tyttöryhmät klo 18.00-19.00.
*Kick Start - tilaisuus (ennakkoinfo vanhemmille) Sydänlaukaan koululla (kokoontuminen aulassa) ti 2.5. klo
17.15. Toivomme, että kaikki uusien toimintaan ilmoittautuvien lapsien vanhemmat tulisi mukaan Kick-Start
tuokioon. Tukiossa kerromme seuratoimintamallistamme, jalkapallokerhojen toimintaideologiasta sekä kerhojen
yleisistä käytänteistä. Kick-Start - tilaisuudessa pääsee myös ilmoittautumaan mukaan toimintaan.
Ilmoitautumisen yhteydessä ilmoita ilmoittautumiskaavakkeen viestiosuuteen osallistutko Kick-Start tilaisuuteen
mukaan!
*Kerhot toimivat joka keskiviikko toukokuusta syyskuun loppuun. Heinäkuussa pidämme toiminnasta 2-3-viikon
mittaisen tauon. Tiedotamme tästä sitten toimintakalenterissamme kun toiminta saadaan alkuun.
*Talvitoiminta (sisätoiminta) alkaa sitten lokakuussa. Talvitoimintaan ilmoittaudutaan erikseen syyskuun lopulla.

2. TOIMINNAN ORGANISOINNISTA:
*Jaamme kerholaiset useampaan toimintaryhmään - tytöt 3-4 ryhmää ja pojat 4-5 ryhmää (riippuen osallistuja
määrästä). Tavoite ryhmäkoko on n. 8 lasta per ryhmä / per ohjaaja. Ryhmät toimivat selkeästi erikseen omalla
harjoitusalueellaan.
*Jokaiselle toimintaryhmälle hankimme erivärisen Team-paidan. Tämä helpottaa toiminnan organisointia.
Kerhon aluksi voidaan selkeästi osoittaa minkä värinen ryhmä toimii milläkin toiminta-alueella. Nämä
futiskerhopaidat saadaan kolmannelle harjoituskerralle. Paidat jäävät lapsille ikiomiksi. Toivomme, että lapsilla on
kerhopäivänä "oman Teamin" futiskerhopaita päällään.
*Julkaisemme toimintaryhmät tiedoksenne www-sivuillemme. Halutessanne vaihtaa toimintaryhmää niin
ilmoittakaa siitä Anssille, niin voimme vielä muokata ryhmäjakoja.
*Varusteista ei kannata aluksi huolehtia liikaa. Futiskerhoissa ei tarvitse aluksi kuin normaalin säänmukaisen
ulkoiluvarustuksen. Jalkapallokenkiä tms. ei tarvitse aluksi hankkia. Suosittelemme kuitenkin hankkimaan
jalkapallon pelaamiseen tarkoitettuja kenkiä kun jalkapallo harrastuksesta on tullut kiva juttu.
*Ohjaajia meillä on kerhotoiminnan ohjausryhmässä 7 hlö. Joka harjoitukseen saamme tytöille 4 ohjaajaa sekä
pojille vähintään 5 ohjaajaa. Ohjaajat ovat nuoria ja osa heistä tarvitsee vielä tukea omaan ohjaamiseensa.
Pyrimme hyvällä organisoinnilla ja mielekkäällä ohjelmasuunnittelulla pitämään toiminnan riittävän laadukkaana
ja mielekkäänä harrastajalle. Korostuksena aina alkuun, että maltetaan kaikki antaa aikaa toiminnan
kehittymiselle - pitkässä juoksussa toimintamallimme mahdollistaa erinomaisia asioita paikkakunnallamme.
*Vanhemman roolista pallokerhotoiminnassa. Osallistujat pallokerhoissa on vielä pieniä ja toivomme aluksi
vanhemmilta tukea toimintaan ja ryhmään mukaan pääsemiseksi. Riittävän rohkeuden saavutettuaan lapsen
vanhemman pitää olla sivummalla toiminnasta - tarjoamalla tukea kuitenkin tarvittaessa. Yleensä lapsen
keskittyminen toimintaa kohden on parempaa kun vanhempi ei ole välittömässä läheisyydessä. Korostuksena
kuitenkin, että toivomme vanhempia olemaan tukemassa siihen asti kunnes riittävä itsenäisyys toiminnassa on
saavutettu. Vanhemmat saavat halutessaan tulla mukaan ohjaustoimintaan ilmoittakaa siitä Anssille, jos
innokkuutta riittää.

3. TOIMINNAN SISÄLLÖISTÄ:

*Pallokerhojen valmennusideologian keskeisin tavoite on toimia ajatuksella minä ja pallo. Toteutamme pienten
lasten toimintaa ”lajinomaisen leikkimisen” keinoin - LAPSI LEIKKII - LAPSI LIIKKUU - LAPSI OPPII. Kaikki
"harjoitteet" toteutamme yhdistämällä ne leikkimiseen. Leikit toteutetaan aina pallon kanssa (nuorimmilla
ryhmillä leikkejä toteutetaan myös ilman palloa).
*Pallokerhoharjoituskerta ”harjoitussisältö” koostuu aina kolmesta n. 10-15 minuutin mittaisesta leikki /
harjoituskokonaisuudesta. Annamme aina ennen harjoitusta n. 5 minuuttia aikaa lapsille purkaa luontaisesti
energiaa leikkimällä pallon kanssa tai ilman kentällä kaverin tai vanhemman kanssa. Itse harjoitus alkaa virallisesti
pojat klo 17.05 ja tytöt klo 18.05. Harjoituskerrat sisältävät aina selkeän aloituksen sekä lopetuksen oman ryhmän
kanssa – luo turvallisuuden tunnetta lapselle.
*Virallista pelaamista pallokerhotoiminnassa on hyvin vähän. Nuorimaisilla ryhmillä emme toteuta pelaamista
juuri lainkaan. Vanhempien ryhmien toiminnassa toteutetaan pelaamista – enemmän syyskaudella. Toteutamme
pelaamista erittäin harkitusti. Pelaaminen toteutuu toiminnassamme enemmänkin viitepelien kautta leikkien
yhteydessä. Toimintaideologiamme on, että lapselle herää lapsilähtöisesti vietti kisailua ja pelailua kohden –
lapsen liikkuminen, urheileminen, kilpaileminen/kisaileminen on tunnerikasta ja tätä kautta hän oppii
kohtaamaan ja käsittelemään erilaisia onnistumisia sekä haasteita.
*Julkaisemme harjoitussuunnitelmat www-sivuillamme. Vanhemmat voivat halutessaan käydä tutustumassa
suunnitelmiin.

4. TOIMINNAN HINNOITTELU:
*Futiskerhojen hinta on koko vuodelta (toukokuu - huhtikuu) mukana olevat 146€. Harjoitustapahtumia kauden
aikana tulee noin 40. Team LKP laskuttaa toiminnassa mukana olevilta myös 15€ jäsenmaksun kerran vuodessa.
Kokovuoden toiminta laskutetaan 3 erässä.
*Futiskerhojen hinta on kesäkaudelta (toukokuu - syyskuu) mukana olevat 93€. Harjoitustapahtumia kauden
aikana tulee noin 18. Team LKP laskuttaa toiminnassa mukana olevilta myös 15€ jäsenmaksun kerran vuodessa.
Kesän toiminta laskutetaan 2. erässä.
*Hinnat sisältävät mm. valmennuksen, pienten lasten pelipassin ja vakuutuksen, futiskerhopaidan sekä
mahdollisia kannustinpalkintoja

5. ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDUSTELUT
*Ilmoittaudu mukaan www-sivujemme kautta menemällä osoitteessa www.teamlkp.net. Käy tutustumassa
Futiskerhojen alla ko. ryhmiin.
*Tiedustella voit lisää Anssi Kuusela anssi.kuusela@teamlkp.net 0400 351 900!

