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FORTUNA

HARRASTUS 4-8 VUOTIAALLE LAPSELLE?

Mietitkö lapsellesi hyvää harrastusta tai toivooko lapsesi itse pääsyä jääkiekkojoukkueeseen? Onko esteenä
hinta tai pelko liiasta kilpailusta ja toiminnan kovuudesta?

Oriveden Fortuna on jääkiekon erikoisseura, jossa lapsen on mahdollista pitää hauskaa harrastuksen parissa
ja päästä kuitenkin pelaamaan laadukkaita pelejä Pirkanmaalla.

Fortunan nuorimmat kiekkoilijat ovat Kiekkokoululaisia ja G06- junio-
reita, jotka harjoittelevat viihtyisässä Oriveden jäähallissa kahdesti vii-
kossa, tiistaisin ja torstaisin klo. 17-18, elokuun puolivälistä alkaen.
Kiekkokoulussa toimitaan Jääkiekkoliiton laatiman Leijona-
kiekkokoulun toimintamallin mukaisesti. Periaatteena on, että jokainen
saa oman taitotasonsa mukaista ohjausta harrastuksen alkutaipaleella.
Tällä tavalla harrastaminen ja oppiminen on mukavaa ja tehokasta.

LAADUKASTA JÄÄKIEKKOA

Kiekkokoulun ja G06-joukkueen valmennuksesta vastaavat valmentajakoulutuksen saaneet ja lasten tarpeet
huomioon ottavat valmentajat.  Kiekkokoulun ensisijainen tarkoitus on opettaa lapsi luistelemaan oikein.
Opetusmenetelminä ovat leikki, yhdessä tekeminen, yksilöohjaus ja pelaaminen. Pääpaino on luisteluharjoit-
teissa. Lapsen taitotason kehittyessä, voi hän siirtyä Kiekkokoulusta G06-joukkueeseen tai vanhempiin ikä-
kausijoukkueisiin.

G06-joukkue, joka harjoittelee samaan aikaan Kiekkokoululaisten kanssa, pelaa kau-
della 2013-2014 Tappara - Ilves -sarjaa. Pelit pelataan pääasiassa Tampereella ja sen
lähiympäristössä. Fortuna aloittaa sarjan yhdellä peliryhmällä, mutta kevätkaudelle pe-
rustetaan toinenkin ryhmä, mikäli pelaajia on riittävästi ja pelaajilla ja vanhemmilla in-
toa riittää. Kaikki eivät tule pelaamaan kaikkia pelejä, vaan pelaajia kierrätetään siten,
että pelimäärät kauden aikana pysyvät kohtuullisina. Pienten lasten ja heidän vanhem-
piensa motivaation ja innostuksen säilymisen kannalta on tärkeää, että jääkiekko ei vie
kaikkea perheen yhteistä aikaa.

EDULLISESTI

Fortunassa jääkiekkoilu on edullista. Elo-syyskuun ajan aloittelijat voivat tutustua lajiin ilmaiseksi. Kiekko-
koulun ja G06-joukkueen kausimaksu kaudella 2013-2014 on vain noin 20 €/kk. Tämän lisäksi kustannuksiin
lisätään luonnollisesti varusteiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset. Fortunassa on kuitenkin pienempi-
en lasten mahdollista aloittaa harrastaminen myös seuran lainavarusteilla. Toisaalta, pakollisia varusteita
Kiekkokoululaisilla ovat ainoastaan luistimet, hanskat, kypärä ristikolla, kaulasuoja ja maila.

Orivesi on lähellä! Tampereelta on 30-40 minuutin ajomatka Oriveden jäähallin pihaan.

Lisätiedot: Jarkko Peurala (0400-995818, jpeurala@hotmail.com)

TERVETULOA!


