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OƩeluista Ɵetoa paikallislehteen
• Seura tekee yhteistyötä paikallisen median kanssa mm. juƩukoosteiden
muodossa tulevan kauden aikana. Jokaisessa joukkueessa on varmasƟ
kirjoitustaitoisia vanhempia ja toimihenkilöitä, jotka saavat lyhyen koosteen aikaan peleistä,
turnauksista ym. tapahtumista. ToimiƩakaa tapahtumista lyhyt kooste ja mahdollisesƟ kuvia
Leenalle (leena.allen@raifu.fi), mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Jutuista tehdään
koosteita lehƟin, joƩa seura, joukkueet ja pelaajat saavat arvoistansa huomiota kuluvan
kauden aikana.

RaiFulle uusi pääsponsori
• Raisiolainen Asuntokauppa Ari Leinonen on
lähtenyt mukaan tukemaan Raisio FuƟksen
junioritoimintaa ja toivoƩaa lämpimäsƟ kaikki
RaiFulaiset tervetulleiksi hyville asuntokaupoille!

Seuralle uudet koƟsivut kevään aikana
• Seura siirtyy vanhasta sivustosta KoƟsivukone
-palvelun alle. Koulutus on järjesteƩy joukkueiden neƫvastaaville.
• Seuran johtokunta v. 2014 on seuraava;
Petri Halonen (puheenjohtaja)
Petri Virtanen (varapuheenjohtaja, valmennuspäällikkö)

• RaiFun valmentajakorƫin haastateltu Kalle Parkkari;

Nina Heino (Ɵedotusvastaava)
Marko Erkkilä (Kaikki Pelaa -vastaava)
Mikko Lehto (koƟsivuvastaava)

Valmentajakorƫ

Olet nyt mukana ”parissa” joukkueessa RaiFussa, millon itse
pelasit akƟivisesƟ?
– Jos vanhoilta valmentajilta kysytään niin en varmaan
koskaan :)

ikä:

Korkein sarjataso, missä pelasit?
– En muista mitä sarjoja silloin pelaƫin, muƩa maailmanmestaruudesta vähintäänkin. TuWen edustuksessa olin
17-vuoƟaana.
Parasta jalkapallon valmentamisessa on?
– Tästä voisi kirjoiƩaa vaikka kirjan, muƩa kyllä se, eƩä kun
juniorit kehiƩyy ja oppii koko ajan ja ennen kaikkea joukkueena niin sen näkeminen on paras kiitos tästä työstä.
Toisaalta, vaikka kuinka väsyneenä menee kentälle junnujen
kanssa niin murheet väistyvät, vaikka joskus kuulee ”ei Kalle
tätä, tää on tylsää pelataan vaan”. Hieno juƩu on myös, kun
junnut oƩavat valmentajan hymyssä suin vastaan ja vaihdetaan kuulumiset - siƩen aloitetaan päivän treenit.
Mitä odotat kaudelta 2014?
– En odota kauheasƟ mitään uuƩa, kuin eƩä henkilökohtainen osaaminen ja pelirohkeus saataisiin vielä hiukan nostet-
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vähän yli 17
pelipaikka:
maalivahti

Nimi:
Kalle Parkkari
Joukkue:
T03, T01-02, P07
tua kaikissa joukkueissa ja eniten odotan,
eƩä saamme jokaisen joukkueen pelaamaan
JOUKKUEENA isolla J:llä. Koska joukkueena
hävitään ja joukkueena voitetaan!!
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