KEILAILU oppia ikä kaikki
● TEKSTI: SAMI JÄRVILÄ

Paikallisliitot kouluttavat, osa 1

Helsingissä ahkeroidaan monilla osa-alueilla
Tulevan kauden aikana tällä palstalla esitellään paikallisliittojen keilailun koulutustarjontaa. Täältä voitte poimia omiin
paikallisliittoihinne sopivat ja parhaat
koulutusideat. Näin saamme yhdessä laajennettua laadukasta koulutustoimintaa
Suomessa ja saamme toivon mukaan uusia jäseniä rakkaan harrastuksemme pariin. Ensimmäisenä on vuorossa pääkaupunkiseutu ja Helsingin Bowlingliitto.
HBL fakta
Perustettu:
1924
Jäsenmäärä:
1797 (31.5.08)
Juniorijäseniä: 114 (31.5.08)
Helsingin Bowlingliitto ry hoitaa koulutusta ja junioritoimintaa hyvin organisoidusti. HBL:lla on oma koulutusvaliokunta, jossa neljä jäsentä. Jokaisella heistä
on selkeä vastuualue toiminnastaan.
Valiokunnan puheenjohtajana toimii
Eino Styrman. Hänen vastuullaan on
valiokunnan toiminnan lisäksi alueen juniorien kilpailutoiminta ja matkajärjestelyt (kuluvalla kaudella Junnu-Tour ja
nuorisoliiga).
Toisena jäsenenä toimii Heidi Pyykkinen. Heidin vastuulla ovat junioritytöt.
Hän vetää Tapiolan keilahallissa käynnistettyä keilakoulua, joka on suunnattu
alle 18-vuotiaille junioritytöille.
Kolmantena jäsenenä valiokunnassa
toimii Reija Lundèn vastuullaan Talissa
tapahtuva juniorivalmennus. Neljäs jäsen on Heikki Lehtinen, joka vetää alueen Ohjaajakerhoa.
HBL:n koulutusvaliokunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa yhteisiin koko-

uksiin ja toimii tiiviissä yhteistyössä
HBL:n toimiston kanssa.
- Alueellamme pyörivä Nuorisoliiga
on junioreille ja nuorille suunnattu kilpailusarja. Siinä kilpaillaan kahdessa eri
ikäsarjassa rankingpisteistä, joiden perusteella 20 parasta kummastakin ikäryhmästä selviytyy suureen Grande Finaleen
toukokuussa taistelemaan arvokkaista
palkinnoista. Kilpailusarjassa pelataan
Talissa sunnuntai-iltaisin yhtenä eränä
neljä alkukilpailukierrosta. Tämän lisäksi pelataan 5 kierrosta erikoiskilpailujen
yhteydessä Talissa, Vantaalla, Lohjalla,
Järvenpäässä ja Riihimäellä, yksi kussakin.
Tavoitteena on, että erikoiskilpailujen yhteydessä parhaat juniorit pääsevät
joka tapauksessa finaaliin. Osallistumisoikeus on tietenkin myös muiden paikkakuntien nuorilla keilaajilla. Lisätietoja
kilpailusarjasta löytyy HBL:n nettisivuilta ”junioritoiminta”-palstalta. Kuluvan
kauden liiga käynnistyi komeasti kun
Olli Kovanen räväytti ylemmän ikäryhmän loppuottelussa 300 sarjan.
Pyykkisen Heidin vetämä junioritytöille suunnattu keilakoulu Tapiolan hallissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Nyt syksyllä 8.9. klo 18.00 maanantaina aloitettiin. Osallistuminen maksaa 40 euroa
kausi, kaudet ovat syys-joulukuu ja tammi-toukokuu.
Lundénin Reijan vetämä kaverikeilailu on startannut syyskuun alusta liikkeelle. Taliin kokoonnutaan keskiviikkoisin klo 18.00. Ideana on, että jokaisella kerralla pyritään ottamaan kaveri mukaan kokeilemaan keilailua. Osallistu-

Heidi Pyykkinen on jättänyt oman aktiiviuransa keilaajana ja siirtynyt valmennuksen vaativien haasteiden eteen. Hän on
suorittanut Keilailun kilpavalmentajan tutkinnon Kuortaneella.
mismaksu on 40 euroa per kausi, kaudet
ovat samat kuin Tapiolassa, Eino Styrman kertoo.
- Tavoitteenamme on, että HBL:n
nuorisotoiminnasta vastaavat saavat
kaikki SKL:n järjestämän valmentajakoulutuksen Kuortaneella eli vähintään
Perusvalmentajan tutkinnon. Talissa toimivilla kolmella valmentajalla kahdella
on jo Perusvalmentajan tutkinto suoritettuna; Lundénin Reijalla ja Tunturin Jannella. Nurmen Reija osallistuu nyt syksyllä alkavalle kurssille. Tapiolaan etsitään
kolmatta valmentajaa, joka lähetetään

Tapiolassa virtaa todellista tyttöenergiaa maanantaisin, kun alle 18-vuotiaiden tyttöjen keilakoulu valloittaa radat. Mittavan maajoukkueuran tehnyt Heidi Pyykkinen kantaa päävastuun ryhmästä, johon heti toisella kerralla kuului 22 tyttöä, keskellä kuopukset Noora
Myllymäki (6) ja Ninni Tavastila (7).
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Kuortaneelle. Pyykkisen Heidillä on jo
Kilpavalmentajan tutkinto suoritettuna.
Parviaisen Kauko osallistuu myös syksyllä alkavalle PVK:lle, Eino täsmentää
HBL:n suunnitelmia.
- Markkinointiin olemme myös kiinnittäneet suurta huomiota. Talin ja Tapiolan junioritoimintaa markkinoitiin lähettämällä kirje kaikille HBL:oon rekisteröityneille juniorijäsenille. Tytöille suunnatusta Tapiolan keilakoulusta lähetettiin
kirje kaikille Espoon kouluille. Samassa
kirjeessä tarjottiin maksutonta ohjaajakoulutusta liikunnanopettajille marraskuussa järjestettävälle ohjaajakurssille,
jonka tulee pitämään SKL:n koulutuspäällikkö Sami Järvilä. Jos tämä kantaa
hedelmää niin yritämme toteuttaa saman
mallin myös Helsingin kouluille. Tuomme erityisesti tyttöjen keilakoulua pääkaupunkiseudulla median kautta esille.
Helsingin Sanomissa ilmestyi jo artikkeli
tästä keilakoulusta. Pyrimme käyttämään
myös ilmaisjakelulehtiä hyväksi, Styrman jatkaa.
- Tukea olemme saaneet mallikkaasti. Tapiolan Tyttökeilakoulua tukevat
sekä HBL että Tapiolan keilahalli, Talin
Kaverikeilailua HBL ja Bowling Oy.
Meillä myös kaikki juniorit, jotka kuuluvat SKL:n valmennusryhmiin, saavat vapaan harjoitteluoikeuden johonkin halliin, ensisijaisesti Taliin ja Tapiolaan,
Eino päättää.
HBL:n Ohjaajakerhoon kuuluu tällä
hetkellä 16 aktiivista ohjaajaa, jotka kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa sopimaan
asioista. Ohjaajakerho vastaa aikuisille
suunnatusta keilailukoulutuksesta, perus- ja jatkokurssien järjestämisestä.
- Pelaamme myös kerran vuodessa
Tampereen Ohjaajakerhoa vastaan kilpailun, vuorovuosina Helsingissä ja
Tampereella. Tapanilan keilahallissa on
meneillään Kurosen Vilin vetämä SKL:n
materiaalin pohjalta pidettävä neljän kerran Keilailun peruskurssi. Jokaisella kerralla on tunti teoriaa ja tunti rataharjoittelua. Syksyllä alkaa Talissa peruskurssi,
jonka vetää Ronald Engblom. Lisäksi
suunnitteilla on syksylle kurssi Tapiolassa. Jatkokursseja järjestämme kysynnän
mukaan. Keilakoulut ovat hyvä keino
saada seuraan uusia jäseniä, minunkin
seuraani on kurssien myötä liittynyt
kymmenisen uutta jäsentä. Viime kaudella Heidi ja Reija kävivät päivittämässä
ohjaajiemme taidot suoritustekniikan
osalta. Minuun voi ottaa yhteyttä mikäli
alueemme keilahalleissa on suunnitteilla
perus- tai jatkokursseja, Heikki Lehtinen
kertoo.
Seuraavassa Keilaaja-lehdessä vuorossa on Tampereen Keilailuliiton koulutusmalli. ●

