KOPSE Futiskerho ja Perhefutiskerho – Kevät 2019
Sytytetään yhdessä kipinä liikkumiseen – myös kotona!
Jalkapallon alkeita opetellaan innostavassa ja turvallisessa ympäristössä. Lapset iloitsevat
liikkumisesta ja leikkimisestä uusien ystävien kanssa. Haasteellisemmatkin liikuntataidot
onnistuvat, kun vanhemmat tukevat lastaan.
Toteutus
Korson Palloseuran Futiskerho ja Perhefutiskerho pidetään kerran viikossa sunnuntaisin klo 17
– 18 tekonurmella Kalmuurin kuplahallissa (Peakfin Areena), os. Urpiaisentie 11. Seuraavat
jaksot pidetään 13.1. – 24.3.2019 ja 31.3. – 9.6.2019.
Huom. Perhefutiskerho toteutuu, jos ilmoittautuneita lapsia on vähintään 10. Tällöin jo
ilmoittautuneet lapset voivat halutessaan siirtyä Futiskerhoon. Siirtymiseen kerhojen välillä riittää ilmoitus.
Futiskerhojen toiminta-ajatus
Futiskerhossa lapset toimivat itsenäisesti ohjaajan innostaessa lapsia
liikkumaan ja leikkimään. Huoltajat eivät osallistu valmentamiseen, mutta ovat
aina lähellä lapsen tukena ja turvana.
Perhefutiskerhossa huoltajat, vanhemmat tai isovanhemmat toimivat lapsen
tai lapsenlapsen kanssa. Lapsi kiinnostuu liikunnasta erilaisten leikkien ja pelien
avulla ja jakaa innostuneisuuden muiden lasten kanssa, huoltajien ollessa koko
ajan läsnä.
Osa leikeistä tehdään ilman palloa ja osa pallon kanssa. Lapset tutustuvat
erilaisten leikkien ja pelien kautta jalkapalloon välineenä ja lajina omaan tahtiinsa.
Perhefutiksen suositusikäraja on 2 – 4 vuotta (2015 – 2017 syntyneille tytöille ja pojille).
Futiskerhon suositusikäraja on 3 – 6 vuotta (2013 – 2016 syntyneille tytöille ja pojille).
Futiskerhojen jälkeen
Perhefutiskerhon jälkeen lapsi voi aloittaa futiskerhossa heti kun se tuntuu sopivalta. Futiskerhon jälkeen lapsi voi jatkaa
ensimmäisessä ikäkausijoukkueessa (tällä hetkellä PT13, joka on poikien ja tyttöjen yhteisjoukkue). Myöhemmin
mukaan tulevat myös ensimmäiset pelit OPEL-liigassa ja lapsi saa kosketuksen pelaamisesta muita joukkueita vastaan.
Pelien mukana tuoma lajin jännittävyys lisääntyy sopivasti, olematta kuitenkaan stressaavaa lapselle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumislinkit futiskerhoihin löytyvät kerhojen sivuilta:
futiskerho.kopse.org
perhefutiskerho.kopse.org

Hinta
Futiskerhon ja perhefutiskerhon hinta on 99 € kausi. Lasku lähetetään ilmoittautuneille
ennen ensimmäistä harjoituskertaa. Hinta sisältää:
•Pelipassin ja vakuutuksen (lapselle)
•Pallon (kokoa 3) ja T-paidan (lapselle)
•Kenttävuokran ja ohjaajien palkkion
Huom. Perhejäsenmaksulla 150 € kaikki saman perheen lapset voivat osallistua joko
futiskerhoon tai perhefutiskerhoon samalla kaudella.
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futiskerho.kopse.org
perhefutiskerho.kopse.org
www.kopse.org/joukkueet/pt13
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Lisätietoja futiskerhoista ja nuorimmasta ikäkausijoukkueesta
Toiminnanjohtaja Juha Mattila, 0400 283 873
toimisto@kopse.org
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