Koulutus- ja valmennuspäälliköltä

Valmiina ensi kauteen!
Junioritoiminta on tärkeä ja oleellinen osa toimintaamme,
ilman nuoria porukkamme ”ukkoutuu” ja vähenee yläpäästä, seuramme eivät pysy elinvoimaisina jne. Jokainen meistä
varmasti ymmärtää tämän. Tähän aikaan vuodesta onkin
hyvä suunnitella tulevaa kautta ja mikäpä sen parempi kuin
hyvällä valmistelulla ja markkinoinnilla aloittaa se jo nyt.
Vähintään kerran viikossa järjestetyt säännölliset ja
ohjatut junnutunnit ovat hyvä tapa houkutella junnuja lajimme pariin. Suomen Keilailuliitolta löytyy tähän valmiit
hyväksi havaitut konseptipohjat. Tullessaan ensimmäiselle
junnutunnille junnut täyttävät yhteystiedot rekisteröintiä
varten ja kertomus kerhon tulevasta toiminnasta annetaan
mukaan ja pyydetään näyttämään vanhemmille. Kerhon
markkinoinnista… Oman kokemukseni perusteella toimi
hyvin, kun laittoi heti alkuun ilmoitukseen paikallislehteen. Itse en maksanut siitä mitään, kun sanoin että onhan
junnut pois kaupungilta rettelöimästä.
Keilahallin seinämainoksella ei montaa
junnua saa… Paikallisradion menovinkit on myös mainio ja maksuton tapa,
somea unohtamatta.
Tärkeä seikka junnun saamiseen
lajin pariin oli oma pelipaita. Teettäkää niitä valmiiksi ja ensimmäisellä
kerralla ne ovat jo annettavissa. Moni lapsi kertoikin seuraavalla kerralla,
että olivat pitäneet niitä kouluissakin.
Vauvasta vaariin
- koko kansan laji
Paidalla on suuri merkitys. Paita päällä
lapsi tuntee vasta olevansa keilaaja ja
lajin harrastaja. Niin ja kun hommaatte
paitoja, muistakaa myös tytöt, tytöille kannattaa hankkia
oman väriset paidat, sellaiset, joita kehtaa laittaa päälle.
Junnutoiminnan käynnistämisessä olen tarvittaessa mielellään apunanne.
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Keilakouluja eri kohderyhmille
Suomen Keilailuliitolta löytyy myös valmiit materiaalit
keilakoulujen pitämiseen. Peruskurssin voi pitää ihan
yleiselle porukalle tai kohdentaa
esim. junioreille,
naisille, aikuisille,
senioreille, veteraaneille jne. vain
mielikuvitus on rajana. Peruskurssin
aktiivisella järjestämisellä on mahdollista saada kaikenikäisiä keilaajia lajimme pariin ja paikallisiin seuroihin.
Peruskurssin käyneiltä SKL ei peri jäsenmaksua kuluvalta kaudelta, kunhan rekisteröinnin jälkeen ilmoittaa
rekisteröityneiden henkilöiden yhteystiedot sähköpostilla
Suomen Keilailuliittoon. Parhaassa tapauksessa kurssin
käyneen henkilön ei tarvitse maksaa ensimmäisen kauden liittymisestään euroakaan, jos jäsenliitot ovat mukana ”jäsenmaksutalkoissa”. Kurssia voi mainostaa myös
verkkosivujemme kautta lähettämällä kurssi-ilmoituksen
arja.lehti@keilailu.fi
Näin tuossa eräänä päivänä somessa minua henkilökohtaisesti ilahduttaneen kurssimallin Hohtokeilaajasta
kilpailuun. Siinä hohtokeilaajille tarjottiin säännöllisesti kerran viikossa parin tunnin kurssitusta lajin saloihin
yhden tunnin teorian sekä ratatunnin kera. Kurssin hinta
oli 12 euroa! Tällainen systeemi kun pyörisi muuallakin
niin saattaisi saaliiksi tulla seuroihin muutama uusi jäsen.
Hyvää kesää ja aktiivista tulevaa kautta!

