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Ainutlaatuista tarjontaa Järvenpäässä
teksti: Kyösti toivonen / Sami järvilä
arki-iltaisin ainakin yksi ohjaaja päivystää avustamassa
uusia keilaajia ja opastamassa muita. Nämä ”Punapaitaiset ohjaajat” ovat olleet suosittuja ja saaneet hyvän
vastaanoton, Kyösti täsmentää.
Järvenpään keilahallilla ohjaajia on täysi tusina ja
kaikilla on tehtävään koulutus. Markku Korhonen
on suorittanut perusvalmentaja- sekä kilpavalmentajakurssit, Kyösti Toivonen on suorittanut I-tason, Erkki
Reen, Ismo Aho, Sakari Reen sekä Kalevi Ilmaranta
vanhan A-kurssin. Sakari Molin, Reijo Lehtinen, Jarmo Koljander, Aki Jaakkola, Joonas Pylkkänen sekä
Heikki Kangas ohjaajakurssin. Osa ohjaajista toimii
myös Keravan keilahallilla.
- Yhteistyössä Mauri Peltolan ja Risto Areniuksen
kanssa laadin ”Ohjeita ohjaajille” listan, jota päivitetään tarpeen vaatiessa. Tarkoituksena on, että toimimme
suurin piirtein samalla tavalla. On luonnollista, että jokaisella ohjaajalla on oma ”käsialansa” mutta perusteet
ja ohjeet pitää olla samanlaisia. Mielestäni on erittäin
tärkeää, että ohjaajilla on ”töitä” tasapuolisesti, ketään
ei syrjitä, eikä kukaan ”kaappaa” itselleen parhaita hommia, Kyösti perustelee.

Junioriseura Cosmic Bowlers
Järvenpäässä keilailuohjaajat tunnistetaan punaisista paidoista ja asiakkaat osaavat näin ollen kysyä apua tarvittaessa.
Kuvassa vasemmalta oikealle Sakari Reen, Erkki Reen, Aki Jaakkola, Reijo Lehtinen, Jarmo Koljander, Sakari Molin ja
Kyösti Toivonen.

J

äsenliitot kouluttavat -palstalta 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. Nyt mallia näyttää Järvenpään
keilahalli, jossa koulutustarjonta on varmaankin ainoaa
laatuaan Suomessa.

Järvenpään keilahallin syntytarina
Järvenpään keilahalli valmistui 1986. Aluksi hallia pyöritti yksityinen yritys. Riippakiveksi käynyt keilahalli
siirtyi vuonna 1989 yksityiseltä yrittäjältä Järvenpään
kaupungin omistukseen. Samana vuonna Järvenpään
keilailuliitto teki vuokrasopimuksen hallin pyörittämiseksi kaupungin kanssa. Keilailuliittokin ajautui vaikeuksiin ja lopulta vuonna 1994 oli edessä konkurssi, tosin
se raukesi varojen puutteessa.
Halli oli kesän tyhjillään, syksyllä kaupunki vuokrasi hallin MR-keila Oy:lle eli Mauri Peltolalle ja Risto
Areniukselle. Uusi liitto perustettiin 20.6.1994. Nimeksi tuli Keski-Uudenmaan keilailuliitto.
Keski-Uudenmaan keilailuliitto ry tänään:
Perustettu:
20.06.1994
Jäsenmäärä:
150
Juniorijäseniä:
45

Jokaiselle haluavalle ohjausta
Keilahalleissa koulutus hoidetaan hyvin monella eri
tavalla. Perinteisesti paikallisliitot tai niiden koulutusvaliokunnat vastaavat koulutuksesta halleilla. Mutta
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uudenlaisiakin toimintamalleja on syntynyt.
- Tänä päivänä on uusia halleja, joiden paikkakunnalla ei vielä ole omaa liittoa, tai nykyinen liitto ei osallistu koulutukseen. Järvenpäässä koulutuksesta vastaa
keilahalli. Keski-Uudenmaan Keilailuliitto on pieni
ja sen verran huonoissa varoissa, että koulutukseen ei
ole riittänyt rahaa. Lisäksi muutama paikallisliiton jäsenistä on sitä mieltä, että liiton tehtävä ei ole järjestää
koulutusta vaan hallin, joka saa näin uusia asiakkaita,
ohjaustoiminnasta vastaava Kyösti Toivonen kertoo.
- Järvenpäässä päädyttiin nykyiseen käytäntöön,
kun Risto ja Mauri pyysivät minua pitämään keilailun
peruskurssin. Pyysin Reenin Erkin mukaan ohjaamaan. Eki ehdotti, että järjestetään ”ohjaajapäivystys”
eli sovitaan, että joka arki-ilta hallilla päivystää ohjaaja auttamassa keilaajia. Ehdotusta kokeiltiin muutama
kuukausi ja se todettiin hyväksi. Kutsuin kaikki ohjaajat palaveriin ja laadin ehdotuksen työnjaosta. Teimme
keilahallin väen kanssa ohjeet ohjaajille päivystyksistä,
Toivonen jatkaa koulutusjärjestelmän kehitysvaiheista.
- Kaikki lupautuivat mukaan ja sovimme nykyisestä
käytännöstä. Sovittiin myös, että toimin jonkinlaisena ”pomona”. Se hyväksyttiin ja ainakin tällä hetkellä
systeemi toimii ja halliyrittäjät auttavat kustannuksissa.
Syksyllä halli mm. maksoi viidelle uudelle ohjaajalle
ohjaajakurssin. Halli on myös avustanut jatkokoulutuksissa sekä tarvittavien välineiden hankinnoissa, Kyösti
kertoo tyytyväisenä yhteistyöhön.

Koulutustarjontaa
- Pyrimme järjestämään vuosittain kaksi keilailun peruskurssia. Maurin ja Riston kanssa on sovittu, että

Järvenpäässä toimii junioreille suunnattu keilaseura
Cosmic Bowlers, jonka jäsenmäärä tällä hetkellä on 45.
- Pyrimme siihen, että kaikki säännöllisesti harjoittelevat junnut liittyvät seuraan. Junioriseuran toimintaa
vetävät Markku Korhonen ja Sakari Molin.
- Markku tekee mahtavaa työtä, hoitaa junnujen
kilpailutoimintaa, auttaa välinehankinnoissa, kiertää
heidän kanssaan kilpailuissa. Videokamera on useasti
apuna valmentamisessa. Sakari ja minä olemme Markun apuna harjoituksissa, Kyösti Toivonen valottaa junnutoimintaa.
Juniorit on Järvenpäässä jaettu ryhmiin iän ja taidon
mukaan;
Ryhmä C: aloittelijat, alle puoli vuotta keilanneet
Ryhmä B:1.9.1994, tai myöhemmin syntyneet
Ryhmä A: ennen 1.9.1994 syntyneet
Ryhmät harjoittelevat eri päivinä. Maanantaina harjoittelevat ryhmät B ja C, sekä, VS- joukkueharjoitukset. Tiistaina ryhmät A ja B. Torstaina kaikki ryhmät.
Lisäksi järjestämme tarvittaessa pienryhmäharjoituksia.
- Harjoituksissa käy junnuja viikon aikana keskimäärin 30-35 junnua. Kilpailutoimintaakin harjoitellaan. Joka kuukausi järjestetään harjoitustunnin aikana
3 sarjan kuukausikisa. Kauden lopussa on sitten mestaruuskilpailu, jossa katsotaan kuka oli kauden aikana
paras.
- Kuukausikisa on mielestäni erittäin hyvä harjoitus,
se käydään kilpailusääntöjen mukaan, ratoja vaihdetaan
sarjojen välillä ja täytetään pöytäkirja. Näin kaikki saavat kokemusta kilpailutilanteesta.
- Keväällä järjestetään kilpailu Junnut vastaan vanhemmat, johon junnujen vanhempia on osallistunut
viitisentoista. Järvenpäässä junnujen vanhemmat ovat
muutenkin kiitettävän aktiivisia. Monet käyvät seuraamassa harjoituksia ja juttelevat samalla keskenään, sopivat kuljetuksista kilpailuihin jne., Kyösti Toivonen
päättää.

Järvenpään keilahallin
ohjaajat ja tehtäväjako:
Kyösti Toivonen
- vastaa ohjaustoiminasta Järvenpään hallissa
- keilakoulut
- junnujen ohjaus
- vammaisryhmät
Markku Korhonen
- valmentaminen
- nuorten ja junnujen valmentaminen ja ohjaus
- vastaa junnuseuran ”Cosmic Bowlers” toiminnasta
Sakari Molin
- junnujen ohjaus
- mukana ”Cosimic Bowlers” seuran toiminnassa

Päivystävät ohjaajat:
Sakari Reen
- vastaa ohjaajien päivystys vuoroista,
- laatii vuorolistat ja tarvittaessa hoitaa tuuraajan mikäli
joku ei pääse vuorolleen
Erkki Reen
Ismo Aho
Reijo Lehtinen
Jarmo Koljander
Aki Jaakkola
Joonas Pylkkänen
Kalevi Ilmaranta
Heikki Kangas
Järvenpään hallissa tarvittaessa kaikki ohjaajat ovat
käytettävissä, mikäli paikalla tarvitaan useampi ohjaaja, esimerkiksi keilakoulut, vammaisryhmät tai isompi
ryhmä.
Tällaisen, hyvin kattavan koulutusmallin tarjoaa
Järvenpää. Mikäli haluatte tietää toiminnasta lisää, ottakaa yhteyttä Kyösti Toivoseen. Hänet tapaa usein hallilla, mutta yhteyden saa myös puhelimitse 050 4437 037
tai sähköpostilla kyosti.toivonen@luukku.com
Seuraavassa lehdessä Kuopion Keilailuliitto kertoo
miten kouluttaminen Savossa sujuu.

Tehdään keilailusanasto!
Kokoan parhaillaan keilailuun sanastoa, joka helpottaa ymmärtämään lajimme kirjavaa sanastoa.
Kun hallilla puhumme vaikkapa "jokkekympistä"
tai "kahvaamisesta” kaikki eivät aina ymmärrä mitä
tarkoitamme.
Lähettäkää minulle sähköpostilla sami.jarvila@
keilailuliitto.fi hallissanne käytettyjä termejä ja kertokaa mitä ne tarkoittavat. Saamme varmasti koottua
mielenkiintoisen ”keilailun sanakirjan”, joka julkaistaan web-sivuillamme sekä Keilaaja-lehdessä. Mahdollisesti se liitetään myös starttivihkoon.
Kiitos yhteistyöstä jo etukäteen!
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