
FC Kuusysin erityisjalkapallojoukkue lähtee Gothia Cupiin
haastamaan kansainväliset kilpakumppanit
FC Kuusysi voitti SKF:n järjestämän Meet the World -jalkapalloturnauksen. Voittajajoukkue pääsee SKF:n sponsoroimana
mukaan maailman suurimpaan nuorisojalkapalloturnaukseen Gothia Cupiin, joka järjestetään heinäkuussa Göteborgissa
Ruotsissa.

Pajulahden urheiluhalliin oli vappuaattona kokoontunut innokas joukko nuoria kehitysvammaisia jalkapalloilijoita sekä heidän tukijoukkojaan,
kun SKF:n järjestämä Meet the World -turnaus alkoi. Turnauksen voiton vei lopulta FC Kuusysi Lahdesta.

Nyt joukkue on aloittanut kovan harjoittelun heinäkuun turnausmatkaa varten. 

”Hyvältä tuntuu. Joukkue odottaa innoissaan matkaa ja tämä on saanut pelaajiin ihan uutta puhtia. Treenit sujuvat ja tekemisen meininki on
kova. Kunhan vain jaksettaisiin säilyttää sama into kisoihin asti”, kuvaa joukkueenjohtaja Jarmo Pelli tunnelmia nyt, kun turnaukseen on reilu
kuukausi aikaa.

Matkaan on lähdössä 12-13 pelaajaa ja 5-6 huoltajaa. Kaikki joukkueen jäsenet ovat kotoisin Lahden seudulta. 

”Harjoittelemme pari kertaa viikossa. Tahti on sinänsä normaali, koska SM-sarjaa pelataan sekä kesäkuussa että elokuussa. Tällä kertaa vain
kesäloma on pelaajille hiukan lyhyempi, kun pelaamme myös heinäkuussa,” kertoo Pelli ja jatkaa:

”Kunnianhimoa löytyy. Kavereista näkee, että jokainen tekee tätä omasta halustaan. Voittoja halutaan, mutta samalla jalkapallosta on
muodostunut pelaajille tärkeä kiintopiste elämään. Pääsy Gothia Cupiin on meille kyllä unelmien täyttymys”.

Meet the World -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suomen Palloliiton ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. 

”SKF tarjosi meille huikean mahdollisuuden. Tämä on ihan uutta suomalaisessa vammaisurheilussa. VAU on tavallisesti lähettänyt Gothia
Cupiin yksittäisistä urheilijoista koostuvan joukkueen, mutta nyt SKF:n ansiosta kokonainen seurajoukkue pääsee mukaan kisoihin. Tämä on
meille ihan ainutlaatuista” kertoo Elina Ahtiainen, VAU:n Special Olympics -lajikoordinaattori.

SKF:n sponsoroima joukkue osallistuu Gothia Cupissa Special Olympics -joukkueiden Kim Källström Trophy -turnaukseen. 

Gothia Cup on maailman suurin lasten ja nuorten jalkapalloturnaus ja se järjestetään vuosittain heinäkuussa Ruotsissa. Turnauksen
tavoitteena on koota lapsia eri puolilta maailmaa yhteisen harrastuksen, jalkapallon pariin. SKF:n ja Gothia Cupin kumppanuus alkoi vuonna
2006 ja SKF on mahdollistanut sen jälkeen jo yli 2500 lapsen Gothia Cup -matkan. Pajulahdessa järjestetty turnaus oli SKF:n ensimmäinen
Suomessa järjestämä Meet the World -tapahtuma.
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