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Taustaa

Toimintaympäristö
Kauniainen
●
●

2 alakoulua ja 2 yläkoulua (suomenkieliset ja
ruotsinkieliset)
Asukasluku 10 000.

Grankulla IFK perustettu 1925,
GrIFK Fotboll rf 1963.
●
●

Jäseniä 700 + 200 lasta futiskouluissa
Kunnan toiseksi suurin seura

Ab Graniﬁeld Oy, seuran omistama ylipainehalli,
jossa täysimittainen jalkapallokenttä
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Miksi mukaan Granimalliin,
eli harrastamisen Suomen
mallin Kauniaisten
versioon?

Toukokuussa 2021 käynnistyi pilotti
●

●

●

●

Pilottikerhot: Yhdessä Grani Tenniksen
kanssa 2 x vk ja yläkoululaisten futiskerhot
omanaan
Onnistumisia:
○ yhteistyö toimi kahden seuran ja
kaupungin välillä
○ yhteistyö kahden lajivalmentajan
kesken kerhossa oli hyvää
Haasteet: mukana lapsia jotka jo ennestään
futista ja tennistä harrastavia. Yläkoulaisten
kerho ei löytänyt osallistujia.
Jatko
○ Futis&tennis koettiin innostavana
alakoululaisille ja sille haetiin jatkoa
○ Yläkoululaisten kerho tauolle
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Lukuvuosi 2021-22
Yhteistyössä Grani Tenniksen kanssa palloilukerho 3-4 lk lapsille.
●
●

●
●
●

Tunnit erikseen suomenkielisille ja ruotsinkielisille kouluille
Paikkana Palloiluhalli
○ optimaalisempi tila lajeille; varusteiden säilytys yhdessä paikassa
○ tehokkaampi valmentajille, voivat ohjata useamman tunnin putkeen samassa paikassa.
○ Lapset joutuivat siirtymään koululta erilliseen paikkaan, ei silti koettu ongelmana.
Valmentajille pystyttiin tarjoamaan päivätunteja. Sairastapauksissa toinen ohjaaja pystyi vetämään
kerhon poikkeuksellisesti yksin tai pyytämään tuuraajan. Ei jouduttu perumaan kertoja.
Haasteena edelleen se, että osallistujat pääasiassa lapsia, jotka ovat jo seuran toiminnassa mukana
-> Miten saadaan mukaan lapsia, jotka eivät vielä ole ohjatussa harrastustoiminnassa mukana,
ainakaan kyseisissä lajeissa?
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Lukuvuosi 2022-23
Palloilukerho seurayhteistyönä (jalkapallo, salibandy, jääkiekko, alpine, käsipallo)
●
●
●
●

Kauden suunnittelun lähtökohtana oli löytää mukaan ne lapset, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa
lajiaan tai eivät ole mukana ohjatussa harrastustoiminnassa, ainakaan kyseisissä laje
Samalla heräteltiin yhteistyötä Grankulla IFK:n lajiseurojen kesken laajemminkin
○ GrIFK Fotboll & GrIFK Handboll & GrIFK Alpine & GrIFK Ishockey & GrIFK Innebandy
GrIFK Fotbollin omistama halli ja sen käyttötuntien lisääminen prime timen ulkopuolella
○ Riittävän suuri tila, jotta kaikki lajit mahtuvat samanaikaisesti
Sisältönä kerhossa: pelaaminen rennossa ilmapiirissä ja turvallisessa ympäristössä
○ Ei korvaa lajiharjoituksia eikä yritä matkia lajivalmennusta
○ Ikä tärkeämpi tekijä ryhmien muodostamisessa kuin kieli
■ Tällä kaudella ryhmät menevät iän mukaan, ei koulun
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Kokemukset tähän
mennessä

Plussat
●

●
●
●
●
●
●

Valmentajien työllistäminen ns. päivätunneilla
○ Sairaspoissaolot ei kaada kerhoa
○ Mielekästä oppia lajien välillä
Hallin käyttötuntien lisääminen Prime time
ajan ulkopuolella
Paikallisten liikuntafasiliteettien tutuksi
tuleminen lapsille
Harrastaminen lajinmukaisessa ympäristössä
(koskee osaa lajeista)
Tavaroiden säilytys helppoa ja turvallista, kun
samassa hallissa kaikki toiminta
Ison lapsimäärän liikuttaminen mahdollista
tilan ja ohjaajien määrän vuoksi
Matalan kynnyksen toimintaa, monta lajia
yhdellä kerralla - lapsen ei tarvitse valita lajia
“paperilla”
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Kokemukset tähän
mennessä

Haasteet
●
●
●

Sijainti: kävelymatka terveelliset 1.5km.
○ Silti talvella saattaa tulla haasteita.
Yläkoululaisten toiminta taas jäissä - ei saatu
suunniteltua ryhmää kasaan
Madaltaa entisestään kynnystä tulla mukaan
kokeilemaan, koska isommat osallistujamäärät
mahdollisia
○ Järjestelmät, ilmoittautuminen,
markkinointi?
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Kiitos!
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.
Johanna Tiinus
johanna@grifkfotboll.ﬁ
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