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Ilves Futis-Liiga
Futis-Liiga on Suomen suurin kortteliliiga, noin 3500 harrastajallaan. Futis-Liiga tarjoaa kaikille, 3-4-vuotiaiden
lapsi+vanhempi ryhmistä aina aikuisten
harrastejoukkueisiin, mahdollisuuden
harrastaa jalkapalloa turvallisessa ympäristössä, edullisesti ja lähellä omaa
kotiaan. Toiminnan pääperiaate on,
että kaikki halukkaat pääsevät mukaan.
Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus harrastaa lajia omien taitojensa ja halunsa
mukaisesti.
Futis-Liigan keskeisin tavoite on tarjota
lapsille ja nuorille myönteinen kasvuympäristö urheilun ja liikunnan parissa.
Tavoitteena on opettaa jalkapallossa
tarvittavia ominaisuuksia: taitoa, koordinaatiota ja ketteryyttä sekä muita
elämässä tarvittavia taitoja- ryhmässä
toimimista, sosiaalisuutta, suvaitsevaisuutta ja positiivista sekä liikunnallista
elämäntapaa.
Ilveksen Futis-Liigan toiminta on käytännössä kaikilla tasoilla vapaaehtois-

toimintaa. Tällä tavoin harrastuksen
kustannukset voidaan pitää niin alhaisina, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Seura tarjoaa tukea,
ja puitteet, jossa joukkueet voivat mielekkäästi toimia. Joukkueelle pyritään
löytämään 2-3 valmentajaa ja joukkueenjohtaja, pääsääntöisesti pelaajien
vanhemmista. Seura opastaa ja järjestää
maksuttomia koulutuksia kaikkiin vapaaehtoistehtäviin.
Futis-Liiga on siis matalankynnyksen
jalkapalloharrastustoimintaa, joka parhaimmillaan tuo kaupunginosan lapset
ja perheet kokoontumaan ja toimimaan
yhdessä lähikentälle. Futis-Liiga on
myös ponnahdusalusta innokkaimmille
toimijoille junioriedustustoimintaan ja
Ilves pelaajapolkua pitkin jopa miesten
ja naisten liigakentille sekä kansainvälisille areenoille saakka.

Katso lisää takakannesta!

Junioriedustusjoukkueet
Ilveksen junioriedustustoiminta on
Suomen huippua ja myös kansainvälisesti tunnustettua pelaajien kehittämistoimintaa. Ilves on mukana Sami
Hyypiä Akatemiassa ja Palloliiton Laatuseura -auditoinnissa pelaajakehityksessä tasolla 5 vain muutaman muun
suomalaisen seuran kanssa. Ympärivuotiset junioriedustusjoukkueet ovat
kilpatoimintaa, jossa pelaajia kehitetään joukkueurheilijoina yksilöllisesti
ja kokonaisvaltaisesti, kasvatuksellisen
otteen kuuluessa olennaisena osana
pelaajakoulutukseen.
Ilveksessä on lähes kymmenen UEFA A
-valmentajakoulutuksen suorittanutta
valmentajaa sekä kymmeniä UEFA B
-valmentajakoulutuksen suorittaneita
valmentajia. Ilveksen valmennuslinjaa
arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toiminnan arvioinnissa ja valmentamisen käytännön työssä on mukana
myös lukuisia entisiä ulkomaan

ammattilaisia ja Suomen pääsarjatason
jalkapalloilijoita.
Ilveksen pelaajanpolku takaa jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallisen ympäristön tavoitella omaa huippuaan
aina omien taitojensa sekä motivaation edellyttämälle tasolle. Ilveksestä
on lähtenyt useita pelaajia ulkomaille
ammattilaisiksi niin miesten kuin naisten edustusjoukkueen kautta. Ilveksen
pelaajia on myös eri ikäluokkien maajoukkueissa yli 20. Hyvinä esimerkkeinä
Ilveksen erinomaisesti toimivasta pelaajanpolusta ovat mm. Lauri Ala-Myllymäki, Emmaliina Tulkki, Otto Huuhtanen ja Heidi Kollanen.
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