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Jalkapallokouluja, -leirejä ja -pelejä

Gnistanissa eletään vilkasta
aikaa
autamme heitä omien persooniensa kautta. Jokainen
valmentaja, tasosta riippumatta, tarvitsee tutorin. On
tärkeää vaihtaa mielipiteitä ja siten parantaa osaamistaan, Kokko toteaa tyytyväisenä Tutoroinnilla tapahtuvaan Gnistanin valmentajien kehittymiseen.
Joukkueen kapteeni on
luottamustoimi

Gnistanin alkuvuosi on sujunut hyvällä sykkeellä ja menestystäkin on tullut. Juniorijoukkueet ovat pärjänneet niin piirisarjoissa kuin turnauksissakin.
Toimintaa on riittänyt koko kesäksi.

Gnistanin kesän alkuun on perinteisesti
kuulunut jalkapallokoulu ja -leiri.
Kesäkuun ensimmäisellä
viikolla pidettyyn nelipäiväiseen futiskouluun osallistui lähes 100 innokasta
jalkapalloilu-uran alkutaipaleella olevaa tyttöä ja poikaa. Vihreän veran shakkiin
tutustumaan tulleille jaettiin omaksi Gnistan-pallo ja
-paita sekä diplomi.
Kesäkuun toisen viikon
jalkapalloleiri
houkutteli paikalle saman verran jo
vähän pitemmälle ehtinei-

positiivista.
Myös elokuussa on seura ollut aktiivinen. Ensin
järjestettiin yhdessä HIFK:n
kanssa jalkapallokoulu, jonne saatiin Joonas Kolkan
johdolla valmentajia hollantilaisesta PSV Einhovenista. Tapahtumassa tarjottiin kansainvälistä jalkapallovalmennusta junioreille
ja koulutusta valmentajille.
Samalla hollantilaiset tarkkailivat mahdollisia tulevaisuuden lupauksia.
Ennen koulujen alkua,
maanantaina ja tiistaina oli
vuorossa edellisen vuoden
tapaan Futiskoulupäivät,
joiden aikana Oulunkylän
kentällä sai viettää aikaansa
jalkapalloharjoitusten, pelien ja leikkien puitteissa.
Menestystä tullut ja
jäsenmäärä kasvanut

Gnistanin
edustusjoukkueen kapteeni
Joonas Kauti ei omasta
mielestään ole kapteenina
vielä valmis, mutta
päivä päivältä parempi.
Siinäkin tehtävässä riittää
opeteltavaa.

tä harrastajia. Molempien
tapahtumien ohjaajina toimineet Gnistanin valmentajat olivat tyytyväisiä junnujen innokkuuteen ja oppimishaluun. Palaute tapahtumista oli edellisten vuosien tapaan ilahduttavan

Tyttöjoukkueista T03 tuli
Stadi-cupissa sarjassaan toiseksi ja kävi Pohjanmaalla
voittamassa Wasa Footballcupin. Helsinki Cupissa lähes kaikki joukkueet pelasivat itsensä loppusarjoihin.
Junioreiden korkeimmalla
sarjatasolla, Etelä-Länsiliigassa pelaava P02keltainen
säilytti paikkansa sijoittumalla kevätkaudella viidenneksi kahdentoista joukkueen kovassa lohkossa.
Miesten
edustusjoukkue on pelannut koko kuluvan kauden mainiosti ja
on Kakkosen etelälohkossa
pysytellyt vankasti toisella
sijalla.

Gnistanissa ollaan iloisia
näistä tuloksista: Aktiivinen, laadukas toiminta näkyy myös harrastajamäärien kasvuna. Lähes tuplaten
keskimääräistä enemmän
jäsenmääräänsä vuoden aikana lisännyt Gnistan haluaa jatkaa hyväksi koetulla
linjalla myös jatkossa.

vanhempainiltoja sekä Evalmentajakursseja. Palaute toiminnasta on ollut mainiota ja valmentajat kokevat
hyötyneensä siitä päivittäisessä työssään.

auttaa kahteen suuntaan,
kuvailee Billy toiminnan
parhaita puolia. – Käyn peleissä ja harjoituksissa, joiden jälkeen on palautekeskustelu ja seuraavana päi-

Fortum Tutor –ohjelma
junnuvalmentajien
tukena
Fortum Tutor on Fortumin
ja Suomen Palloliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää nuorten
jalkapallon harrastajien valmennusta. Vuosittain noin
100 tutoria toimii valmentajien ja ohjaajien apuna koko
maan kattavasti. Tällä halutaan taata kaikille lapsille ja nuorille innostava harrastusympäristö ja osaavat
opastajat.
Tutor-ohjelma on Fortumin merkittävin sponsorointipanostus. Yritys haluaa sen kautta vaikuttaa nimenomaan
ruohonjuuritasolla ja perheiden arjessa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valitsi Fortum Tutor -ohjelman Euroopan parhaaksi Grassroots-projektiksi 2012.
– Fortumissa uskotaan,
että tämän päivän teot vaikuttavat seuraavien sukupolvien elämään, Gnistanin
Fortum Tutor Mika ’Billy’
Kokko toteaa. Toista vuotta seurassa tutoroiva Kokko
on opastanut nuorten joukkueiden valmentajia, järjestänyt teemakoulutuksia,

– Fortum panostaa sponsorointiohjelmassaan lapsiin ja
nuoriin. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille liikunnallista
toimintaa sekä elinikäisen harrastuksen ja ystäviä.
Tavoitteena ei ole saada huippupelaajia, vaan tuoda lisää
harrastajia jalka- ja lentopallon pariin sekä tarjota kaikille
lapsille peli-iloa, Gnistanin Fortum Tutor Mika ’Billy’
Kokko kiteyttää.

– Olen oppinut valmentajilta ja he ovat oppineet
minulta, joten tutorointi

vänä he saavat minulta kirjallisen arvioinnin tapahtumasta. Tutoroinnin avulla

Viidettä kauttaan Gnistanin
edustusjoukkueessa pelaavalle Joonas Kautille vuosi
2015 on kapteenina toinen.
– Kapteeniston valitsevat pelaajat, joten on kunnia-asia saada kantaa nauhaa ja kokea, että pelikaverit luottavat niin paljon, että haluavat kapteenikseen,
Kauti kuvailee tuntemuksiaan. – Kapteenina toimiminen kakkosessa on hieman erilaista kuin ammattisarjoissa, mutta se ei tarkoita, etteivätkö samat lainalaisuudet pätisi. Kapteenina minun tulee huolehtia
joukkueesta, olla kannustava ja esimerkillinen.
– En koe kapteenin nauhaa kantaessani ylimääräisiä paineita. Annan vain
kaikkeni joukkueelle ja yritän sitä kautta puhaltaa
energiaa myös muihin. En
ole kentän äänekkäin pelaaja, mutta kopissa yritän jutella kaikkien kanssa
ja pitää yllä rentoa meininkiä. Haluan tuntea kaikki
ja edesauttaa joukkuehengen muodostumista, Kauti
selvittää.
Kautin mielestä yksi
kapteenin tärkeimpiä tehtäviä on pitää valmentajat tietoisina joukkueessa tapahtuvista asioista, jotka saattavat vaikuttaa pelaamiseen
ja harjoitteluun. Jos kenkä puristaa jostakin, hänen
tehtävänsä on puhua siitä
valmentajiston kanssa. Tämän takia kapteenin ja valmentajien suhteen on oltava
todella hyvä.

Käpylän Pallon C-junioreille
Suomen mestaruus
Käpylän monet futiskentät ovat vilkkaassa käytössä ja oman alueen väellä
on niille lyhyt matka. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa
syy, miksi Käpylän Pallo on
maamme johtava futiksen
nuorisoseura. Seuran tavoitteena on pitkään ollut
painottaa nuorisotyötä.
Seuran vuosina 1997–

2006 syntyneiden huippujoukkueissa pelaa kaikkiaan
parisenkymmentä
nuorten maajoukkueessa
pelannutta poikaa. C-juniorit nappasivat jo kuluvan
vuoden Suomen mestaruuden ja lisää on tilauksessa.
Vastaavasti OKK on jääkiekossa vahva nuorisoseura, mutta menestys ei ole lä-

helläkään Käpan jalkapallon tasoa. Tosin Käpa on samassa 2-divarissa Oulunkylän Gnistanin kanssa, mutta
putoamisvaarassa.
Kasvattajaseurat menettävät yleensä huippupojat
18–20 vuoden iässä huippuseuroille, Helsingissä lähinnä HJK:lle ja HIFK:lle.

