DONKKI
Tervehdys linkkiläiset
Päivän pituus pitenee ja aurinko hellii ulkoilijoita. Sisäkautemme ovat vielä täydellä höyryllä käynnissä.

Coach Wanted
Tällä kaudella on saatu
jokaiselle joukkueelle
kaksi valmentajaa. Tällä keinolla harjoitusten
suunnittelu, vetäminen ja turnaukset eivät
rasita ketään liikaa.
Kiitoksia valkut! Ensi
kaudella meille tulee
lisää joukkueita, joten
lisää coutseja tarvitaan.

Olemme tällä kaudella saaneet nostettua seuramme
jäsenmäärän viime kevään 114 reilulla 60 jäsenellä.
Kevään alkaessa on varsinkin mineihin ja mikroihin
riittänyt uusia tulijoita lähes viikoittain. Tämä on selkeä viesti siitä, että seurassamme tehdään oikeita asioita. Linkki liikuttaa tällä hetkellä koriskerhot mukaan
lukien viikoittain n. 220 kuopiolaista. Kiitos kaikille
seuramme aktiiveille joukkueissa ja valmennuksessa.
Kesää kohti mentäessä on hyvä jo laittaa kalenteriin
seuran yhteiset kauden päättäjäiset 20.5 klo 18.00
Hatsalan koululle. Tilaisuuteen on tervetulleita kaikki
seuramme jäsenet ja huoltajat
Sunsets -tapahtumassa järjestetään Linkin toimesta
katukoristurnaus elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sarjat löytyvät naisille ja miehille sekä junioreille.
Junioreille turnaus on ilmainen ja tällä seurana haluamme kannustaa ja tukea nuorten harrastamista. Uutuutena tulee U-12 ja minien sarjat nuorille sekä sekasarja vähän rennommin ottavalle kokeneelle kaartiille.
Hyvää kevättä toivottaen
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Linkki ja OP-Pohjois-Savo
Linkki ry on linjannut toimintansa perusarvoiksi tarjota monipuolista toimintaa koripallon parissa. Pidämme tärkeänä tekemäämme kasvatustyötä
nuorison parissa koripallon avulla. Liikuntaharrastuksen kautta nuoret saavat kosketuspintaa erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Monipuoliset
tilanteet yhteisen harrastuksen parissa auttavat nuoria saamaan itsevarmuutta ja kokemuksia vastuullisesta toiminnasta.
Linkissä luotetaan nuorten kykyihin ja toimintatapoihin. Haluamme kouluttaa seuramme nuoret valmentajiksi ja tuomareiksi. Seuramme jokainen bikäinen nuori ohjataan sekä valmennuksen että tuomarin peruskursseille.
Tällä tavoin nuoret pääsevät ottamaan sopivasti vastuuta ja kehittämään
itseään. Tässä Siirin tarinaa Linkistä.
Hei
Nimeni on Siiri Front ja aloitin koripallon pelaamisen ollessani 12-vuotias.
Ennen tätä olin kokeillut vaikka mitä muita urheilulajeja, kuten jalkapalloa,
tennistä, uintia, pesäpalloa ja ratsastusta mutta mikään niistä ei ollut kuitenkaan minun juttuni
Kun tulin ensimmäisen kerran Linkin koripallotreeneihin (marraskuussa
2015), niin huomasin heti koripallon olevan se minun lajini! Siitä lähtien
aloin käymään aktiivisesti treeneissä, sekä lähdin pelaamaan mukaan sarjapeleihin jo seuraavana syksynä. Lähden aina innolla treeneihin ja tykkään
tsempata joukkuekavereita.
Omien treenien lisäksi olen pitänyt syksyllä koripallokerhoa Pikkususiryhmälle. On upeaa saada jakaa eteenpäin pienemmille niitä taitoja, joita on
oppinut viime vuosina omilta valmentajilta. On myös hienoa huomata, kuinka paljon tämä porukka on kehittynyt viime syksystä lähtien!
Tämän kaiken lisäksi olen käynyt tuomarin peruskurssin. Kurssin jälkeen
olen tuomaroinut muutamat C- ja B-poikien pelit sekä mini-ikäisten pelejä
turnausviikonloppuna. Tuomarointi on kivaa ja siinä muistuu mieleen samalla kaikki koripallon pelisäännöt.
Treeneissä opin lähes aina jotain uutta koripallosta, sekä välillä myös itsestäni. Koripallo on kaikin puolin mahtava laji!
Yhteistyö OP-Pohjois-Savon kanssa mahdollistaa jatkossakin nuorten kouluttamisen. Siirin kaltaiset nuoret ovat mitä parhaimpia lähettiläitä PohjoisSavon urheilevista nuorista.
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Linkin kaudenpäättäjäiset 20.5 klo 18.00
Hatsalan koulun vanha ruokala Opistotie 5

Tervetuloa seuran yhteisiin päättäjäisiin. Tilaisuudessa tarjolla kahvia ja jäätelöä. Tilaisuuteen on tervetulleita kaikki koripallossa
mukana toimivat.
Tilaisuudessa muistetaan ja palkitaan talven
ahertajia sekä keskustellaan tulevasta harjoittelukaudesta.
Terveisin Linkin johtokunta

Linkki kouluttaa ja jakaa
valmennustietoutta.
Valmentajakoulutus on tärkeä osa-alue pyrkimyksessämme turvata alueemme nuorille hyvät harjoittelumahdollisuudet Kuopiossa aina
toisen asteen koulutukseen saakka. Tarvitsemme innokkaita laji-ihmisiä valmentamaan ja
myös hakemaan tämän päivän valmennustietoutta kursseilta.
Pidimme ensimmäisen valmentajaklinikan
huhtikuussa, jossa Jari Tuomainen piti demotreenin 2-valmentajakurssin intensiivijakson
opeista.

Syksyn valmentajakoulutuksia suunnitellaan jo
ja jos olet kiinnostunut kouluttautumaan, niin
ota yhteyttä johtokuntaan.
Ensi kauden valmennuskuviot ovat jo hyvin
edenneet ja kauden päätöstilaisuudessa voimme kertoa valmentajista tarkemmin.

Seuramme toimintaa on kasvanut ja tarvitsemme enemmän
käsiä ja hartioita seuran perustoiminnoissa. Joukkueiden toimimisen kannalta on tärkeää,
että huoltajista löytyy jokaiselle
joukkueelle joukkueenjohtaja. Tarvitsemme myös aktiivisia vanhempia kotiturnausten
järjestelyihin. Kirjureita ja
pöytäkirjanpitäjiä tarvitaan
kotiturnauksiin. Syksyllä järjestämme vanhemmille ja pelaajillemme koulutuksen toimitsijatehtäviin. Älkää säikähtäkö—se
ei ole vaikeaa.
Myös uusi Donkki jäsenjulkaisu tarvitsee näppärän
ja innostuneen taittajan.
Seuramme nettisivut kaipaavat
päivittäjää.
Ota rohkeasti yhteyttä jos ja kun
joku homma tuntuu siltä, että
voisit olla auttamassa seuraamme.

