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Paikallisliitot kouluttavat, osa 2

Tampereella monipuolista koulutustarjontaa
iime lehdessä pyöräytettiin käyntiin palsta, jolla kerrotaan eri paikallisliittojen keilailun koulutustarjonnasta. Täältä voitte poimia omiin
paikallisliittoihinne sopivat ja parhaat
koulutusmallit ja ideat. Näin saamme yhdessä laajennettua laadukasta koulutustoimintaa Suomessa ja saamme toivon
mukaan uusia jäseniä rakkaan harrastuksemme pariin. Toisena koulutusmallia
antaa Tampereen Keilailuliitto.

V

TaKL fakta:
Perustettu: 1938
Jäsenmäärä: 856 (27.11.08)
Juniorijäseniä: 76 (27.11.08)
Tampereen keilailuliiton koulutus- ja
valmennusasioita hoitaa koulutustoimikunta, johon kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä. Toimikunta kokoontuu
kauden aikana muutaman kerran keskustelemaan ja suunnittelemaan koulutukseen liittyviä asioita.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Hannu Majamäki. Hänen vastuullaan on organisoida keilakoulun toimeenpano kaksi kertaa vuodessa, samoin
junioriohjaajien sekä keilakoulun rataohjaajien ns. pestaaminen vuosittain. Hannu toimii myös yhteyshenkilönä TaKL:n
hallitukseen olemalla sen yhtenä valittuna jäsenenä.
Junioritunnit pyörivät Kaupissa torstaisin 14-18vuoden ikäisille klo 16.30–
17.30 ja 7-14-vuotiaille ikäisille klo
17.30-18.30. Vanhempien junnujen valmentajina toimivat Isto Räty ja Arto
Lievonen.
- Isto toimii myös koulutustoimikunnan jäsenenä. Nuorempien ikäluokkien
ohjaajina toimivat Tomi Mäkelä ja Ville

Häggman. Nuoremman porukan tavoitteena on rento yhdessäolo ja totuttaminen keilapallon olemukseen liikaa puristamatta. Heille on järjestetty kauden aikana myös yhteisiä kisoja, ja sen jälkeen
palkintojenjako mehukesteineen. Osallistuminen junioritunneille vaatii tutustumiskerran jälkeen rekisteröitymisen johonkin keilaseuraan tai liiton vastaanottoseuraan C&D. Näille harjoitustunneille nuoret liiton jäsenet pääsevät edullisesti mukaan. Vanhempaan ikäryhmään
harjoittelemaan tulevat noudattavat jo
jonkinlaista valmennusohjelmaa, jonka
kyseisten juniorien omat ”koutsit” laativat, Majamäki valottaa.
Tampereella käy viikoittain harjoittelemassa myös veteraaneja, koululaisia,
opiskelijoita, näkövammaisia yms. ryhmiä, joiden opastamiseen tarvitaan kokeneita ohjaajia.
- Ikänestorimme Aarne Pajunen on
mukana koulutustoimikunnassa ja hän
hoitelee veteraanien sekä muutamien
omien henkilökohtaisten valmennettaviensa ohjausta. Koulutustoimikunnassa
toimii myös Veli Jääskeläinen, joka hoitaa päiväohjaukseen tulevia ryhmiä, ja on
mukana keilakoulun rataohjauksessa.
Pertti Järvinen ohjaa täysin sokeaa ja
autistista keilaajaa joka on keilannut viikoittain jo usean vuoden ajan. Koulutustoimikunnan jäsen Tapio Muikku, valmentaa useaa TKK:n junioria Suomen
keilailun huipulle. Hänellä on myös omia
valmennettavia eri seuroista, Majamäki
kiittää valmennusryhmäänsä.
Terhi Viljanen toimii Seiskojen juniorivalmentajana apunaan Hannu Majamäki.
Liitossa on järjestetty juniorirankingkilpailu vuosittain. Osakilpailuista

Tampereen keilakurssien rekrytointitilaisuuksissa eri seurat esittelevät omaa toimintaansa. Innokkaat kurssilaiset kyselevät liittymistietoja yms.
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Junnutunti menossa. Opastajana tällä kertaa Tomi Mäkelä.

saa sijoituspisteitä ja keväällä on finaali,
jossa jaetaan rahapalkinnot finalisteille.
Liiton juniorit keilaavat vuosittain myös
Hämeenlinnan keilailuliiton junnuja vastaan liitto-ottelun samaan aikaan aikuisten kanssa.
Tampereella koulujen liikunnanohjaajille on järjestetty markkinointitilaisuus sekä mainostettu koulujen välistä
koululaiskeilailua. Opettajille on esitelty
liiton toimintaa, sekä keilailun oikeaa
ohjaamista teoriassa ja radalla. Liikunnanohjaajat ovat osanneet kysellä tämän
jälkeen paremmin rataohjaajia opastamaan oppilaitaan keilailun nikseihin.
- Keilakursseja pidetään Tampereella
kaksi kertaa vuodessa. Peruskurssin pituus on nykyisin yhdeksän kertaa, sisältäen teoria- ja ratatunnin. Kurssin teoriatunteja pitävät H. Majamäki ja Veikko
Uitus, joka on myös toimikunnan jäsen.
Yksi teoriatunti on varattu ”Pro Shop”
Matti Jokiselle, joka on vuosittain vetänyt keilailun välinetunnin. Viimeinen
tunti on varattu oppilaiden rekrytointiin,
jossa seurojen edustajat esittelevät kukin
omaa seuraansa. Tilaisuus järjestetään
teoriatunnin aikana, ja sen jälkeen on oppilaiden yhteinen kilpailu. Keilakoulussa
on ollut vuosien varrella osallistujia ikähaarukassa 8-80v, 30–50 henkilöä / kurssi. Kurssilaisten saaminen rekisteröidyksi liittoon on osoittautunut vaikeimmaksi
osioksi, siksi tämä erillinen rekrytointitunti on otettu ohjelmaan mukaan ensimmäisen kerran tänä syksynä. Vielä ei ole
varmaa tietoa, miten tällainen käytäntö
vaikuttaa jäsenmäärän lisäykseen, Hannu Majamäki jatkaa toiminnan laajuudesta.

Kurssin aikana oppilaita sijoitetaan
kaksi / rata, ja joka radalle on pyritty saamaan oma ohjaaja. Radoille onkin saatu
opastajia 15-24 henkilöä per kurssi. Rataohjaajille järjestetään ennen kurssia yhteinen tilaisuus, jossa kerrataan tuntien
aiheet yhtenäisen opetuksen varmistamiseksi.
Nuorten ja juniorien henkilökohtaisille valmentajille pyritään saamaan
SKL:n järjestämä perusvalmentajakoulutus. Rataohjaajat ovat ohjaajakurssin
käyneitä.
Lisäksi Tampereella järjestetään seuroille koulutusta pyydettäessä. Seurat ottavat yhteyttä koulutustoimikuntaan ja
sovitaan yhdessä koulutuksen järjestelyistä. Esimerkkinä mainittakoon liiton
naiskeilaajille järjestetty tilaisuus sekä
näkövammaisille suunnattu keilailukurssi.
Liiton ohjaajat kisaavat vuosittain
jännittävän ja kilpailuhenkisen ottelun
Helsingin ohjaajia vastaan.
- Liiton koulutustoimikunnassa olevat henkilöt suunnittelevat ja kehittävät
uusien ja kokeneiden keilaajien tarpeisiin soveltuvaa valmennusta nykypäivän
keilailumenetelmien mukaiseksi, Hannu
Majamäki kertoo. ●

Näin Tampereella. Mikäli haluatte tietää
toiminnasta lisää, ottakaa yhteyttä:
hannu.majamaki@fi.relacom.com
tai puhelimitse 050 5644774.
Seuraavassa lehdessä vuorossa on Turun
Keilailuliiton koulutusmalli.

