Taipalsaaren Kisa

JALKAPALLO
Lapset ja nuoret ovat seurassa harrastaneet jalkapalloa jo seuran alkuajoista lähtien.
Lähtökohtaisesti tarjoamme tavoitteellista harrastamista kortteli- ja piirisarjatasoilla.
Jalkapallon harrastamisen voi aloittaa seurassa jo neljävuotiaana jalkapallokoulussa.
Kesällä harjoittelemme Saimaanharjun luonnonnurmella ja talvisin vanhemmat ikäluokat harjoittelevat muiden harrastusten ohessa kirkonkylän ja Saimaanharjun saleissa taitoja ylläpitäviä harjoitteita.
Taipalsaaren Kisa pyrkii tarjoamaan edullisesti laadukasta toimintaa jalkapallon parissa omalla tasollaan kilpaillen.
Lisätietoja ja ikäluokat, joissa toimintaa tarjoamme:

www.taipalsaarenkisa.fi/jalkapallo

SALIBANDY
Salibandyssä seuralla on lyhyet, mutta sitäkin vahvemmat perinteet: C-juniorien SMsarjajoukkue 2000-luvun alkupuolella, maajoukkuepelaaja kasvattina sekä muutama
liigapelaaja ei ole huonosti paikkakunnalta, jossa asukasluku on noin 4800.
Salibandyssä tähtäin on nuorten aluesarjoissa sekä aikuisten sarjassa. Taitojen kehittäminen aloitetaan neljän vuoden iässä salibandykoulussa ja vanhimmat salibandyssä
taitojaan kentällä muiden seurojen kanssa mittelevät ovat jo ikinuoria ikämiesikäisiä.
Harjoittelemme syyskuusta huhtikuuhun kirkonkylän täysmittaisella kentällä sekä
Saimaanharjun salissa.
Lisätietoja ja ikäluokat,
joissa toimintaa tarjoamme:

www.taipalsaarenkisa.fi/salibandy

YLEISURHEILU
Seuran urheilukoulu tavoittaa todella suuren prosentin Taipalsaaren alle kouluikäisistä lapsista. Urheilukoulussa opetellaan liikunnallisia perustaitoja, jotka kaikkien lasten olisi hyvä opetella. Niistä on hyötyä paitsi mahdollisella kilpaurheilu-uralla myös
kuntoilussa ja hyvinvoinnissa myöhemmällä iällä. Seurassa on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua myös tavoitteellisemmin, jonka kautta voi päästä kilpailemaan SMtasollakin. Seuralla on seiväshypyn nuorten SM-kisoista mitaleja 2010-luvun alkupuolelta.
Tietoa seuran järjestämästä yleisurheilusta ja yhteystiedot:

www.taipalsaarenkisa.fi/yleisurheilu

MUUT LAJIT JA TAPAHTUMAT
Seura liikuttaa harrastusmielessä pienemmällä painopisteellä myös muissa lajeissa.
Aikuisille on tarjolla kuntoliikuntana jalkapalloa, salibandyä ja sulkapalloa. Sulkapalloon voivat toki nuoremmatkin osallistua. Lapset pelailevat ohjatusti jääkiekkoa
Konstun kaukalossa säiden niin suosiessa. Muutama harjoituspelikin kaudessa pelataan, mutta pelaaminen on enemmän omaksi iloksi.
Erilaisia liikuntatapahtumia seura järjestää aktiivisesti. Kesällä on seuran omat yleisurheilukilpailut ja Taipalsaari-päiville on osallistuttu erilaisin kisailuin. Jalkapallossa ja
salibandyssä pienimmille, jotka eivät vielä sarjoihin osallistu, järjestetään tapahtumia,
joissa nuorimmatkin pääsevät koettelemaan taitojaan muiden seurojen kanssa.
Tietoja tapahtumista löydät Taipalsaaren Kisan nettisivustolta:

www.taipalsaarenkisa.fi

TAIPALSAAREN KISA
Seura on perustettu vuonna 1995. Alun perin
päälajeina olivat hiihto, soutu ja yleisurheilu,
jotka myös seuran logoa nykypäivänäkin
komistavat. Soutu on jäänyt lajivalikoimasta, mutta harrastehiihtäjille TaiKi
ylläpitää yhä talvisin talkoilla kunnan
latuverkostoa. 2010-luvulla seuralla
on edelleen kolme päälajia: jalkapallo,
salibandy ja yleisurheilu, joka siis edelleen pitää pintansa seuran vanhana
lajina. Taipalsaaren Kisa toimii vapaaehtoisvoimin, joten harrastusten hinnat
ovat harvoin esteenä seuratoimintaan
osallistumiselle. Harrastamisen edullisuutta auttaa suurelta osin myös kunnan
myötämielisyys taipalsaarelaisten lasten liikuntaharrastuksiin. Tämä näkyy muun muassa
harjoittelumahdollisuuksissa sekä harjoittelupaikkojen hinnoittelussa.
Seuran tavoitteena on tuottaa mielekästä lähiliikuntatoimintaa edullisin hinnoin kunnan ja lähialueen asukkaille.
Nuorisopuolella pyrimme järjestämään liikuntaharrastuksia seuran lajeissa yläasteikäisiin asti ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhemmaksi. Seuran
lapsi- ja nuorisotoiminnassa pääpaino on antaa lapsille kipinä ottaa liikunta elämäntavaksi. Tätä toteutamme tarjoamalla elämyksiä lajien parissa: kehittymistä, onnistumisia, voittoja ja tappiota, koko urheilun kirjon.
Etenkin salibandyssä ja jalkapallossa seura on halunnut edistää kilpailumuotoista liikuntaa perustamalla vuosittain uusia alue- ja piirisarjan joukkueita.
Tarkoituksena pelata tosissaan pilke silmäkulmassa isompia haastaen ja pelistä nauttien.
Jos olet kiinnostunut toiminnastamme ja haluat
osallistua joko urheilemalla tai vapaaehtoistyöntekijänä, katso lisätietoja ja yhteystiedot osoitteesta www.taipalsaarenkisa.fi.
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