Suunnittelun perusteita

Suunnittelun kokonaiskuva
YKSILÖ
YKSILÖ
JOUKKUE
HARJOITUS
VIIKKOSUUNNITELMA
JAKSOSUUNNITELMA
VUOSISUUNNITELMA
SEURAN / SPL VALMENNUSLINJA

Seuran ja liiton valmennuslinja perustana
Ennen joukkueesi valmennuksen suunnittelun aloittamista tutustu oman
seurasi ja Palloliiton valmennuslinjoihin. Niistä saat suuntaviivoja
joukkueesi ikävaiheen valmennuksellisiin pääsisältöihin sekä peli- ja
harjoitusmääriin.

Mitä kokonaisvaltaisemman kuvan saat pelaajakehityksen eri vaiheista ja
herkkyyskausien mukaisista painopisteistä eri ikävaiheissa, sitä
pitkäjänteisemmin pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan oman
joukkueesi valmentautumista.
Osallista koko valmennustiimiäsi ja pelaajia suunnitteluun ja arviointiin!

Pitkäntähtäimen suunnitelma luo
kokonaiskuvan harjoitusvuosille
Pitkäntähtäimen suunnitelmaan kirjataan pelaajan ja joukkueen
tavoitteet useamman vuoden ajalle huomioiden seuran
valmennuslinja.
Sisällytä pitkäntähtäimen suunnitelmaan perusosaamistavoitteiden
lisäksi pelipaikkakohtaisia osaamistavoitteita etenkin
nuoruusvaiheesta alkaen.
Huomioi pitkäntähtäimen suunnitelmaa tehdessäsi nsherkkyyskausien ja harjoitustaustan lisäksi jalkapallon ulkopuoliset
asiat kuten perhe, ystävät ja mahdolliset muut harrastukset.

Kokonaisvaltaista suunnittelua

Palloliiton valmennuslinja korostaa yksilölähtöistä
valmennusfilosofiaa. Tällä tarkoitetaan valmentajan ja
pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka
tavoitteena on kehittää pelaajan valmiuksia kokonaisvaltaisesti
kaikilla osa-alueilla:
•
•
•
•
•
•

Tekniset ja taktiset valmiudet
Fyysinen suorituskyky
Henkinen vahvuus
Sosiaalinen toimintakyky
Tavat kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa
Edellisiin liittyvät tiedolliset valmiudet

Kirjatut tavoitteet ja toiminnan arvot ohjaavat

Harjoittelun suunnittelun lähtökohtana ovat seuran ja joukkueen toiminnan
yhteiset arvot sekä pelaajan ja joukkueen kehittymistavoitteet.
Tavoitteita asetettaessa on huomioitava mm. oman joukkueen pelaajien
yksilöllinen lähtötaso ja joukkueen pelillinen lähtötaso.
Tekniset, taktiset, fyysiset, sosiaaliset ja henkiset tavoitteet sisällytetään
harjoitussuunnitelmien eri tasoille niin pitkäntähtäimen-, vuosi-, jakso- ja
viikkosuunnitelmaan kuin myös yksittäisen harjoituksen
harjoitussuunnitelmaan.

Pelaajien osallistaminen
• Tee valmennuksen suunnittelu yhteistyössä pelaajien kanssa
pelaajien ikä- ja kehitystaso huomioiden, koska tämä lisää
pelaajien motivaatiota ja sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen.

• Sitoutunut pelaaja keskittyy ja kehittyy.
• Kehittymisestä saatu sisäinen ja ulkoinen myönteinen palaute lisää
harjoittelu- ja peli-iloa.

VUODEN JA JAKSOJEN SUUNNITTELU

Miten lähdet suunnittelemaan vuotta ja jaksoja?

Vuosisuunnitelmassa huomioitavat asiat
- muistilista
• Kehitettävät ja ylläpidettävät asiat (erityisesti tekninen, taktinen, fyysinen ja
henkinen). Rajoitetusti teemoja / vuosi ja selvät tavoitteet.
• Jaksojen (4-8 viikkoa) painopisteet ja tavoitteet
• Joukkueharjoitusmäärät ja harjoitustauot
• Omatoimisen harjoittelun ohjelmointi ja omatoimiset harjoittelujaksot
• Kotimaiset ja kansainväliset pelit sekä turnaukset ja leirit
• Oheisharjoittelu ja mahdollinen tukilajiyhteistyöt
• Kehittymisen seuranta (testaaminen), tsemppi-/kehityskeskustelut
• Terve futari / urheilullinen elämäntapa = lepo, ravinto, itsestä huolehtiminen
• Harjoitusolosuhteet
• Vanhempainillat
• Kauden aloitus- ja päätöstilaisuudet ja muut erityiset tilaisuudet
• Muut ikäluokan erityistapahtumat: esim. seuran Taito- tai Kykykoulu, koulujen
aamuharjoittelu, Huuhkaja- tai Helmaritapahtumat…

Vuosisuunnitelmapohjan esimerkki
• Erilliset excel –pohjat…
! Jokaisella on oma mieltymys vuosisuunnittelun pohjaksi (excel, pp,
word tms..)

Vuosisuunnitelma tarkoiksi
jaksosuunnitelmiksi
• Kun vuosisuunnitelma on tehty, jaksotetaan se 4-8 viikon mittaisiksi
yksityiskohtaisiksi jaksosuunnitelmiksi.
• Teema-ajattelun mukainen jaksosuunnitelma mahdollistaa valittujen
asioiden painottamisen.
• Jaksoissa 50 %harjoitteluajasta tulisi käyttää valittujen
painopisteenä olevien ominaisuuksien kehittämiseen. Toiset
50% harjoitteluajasta tulisi käyttää muiden ominaisuuksien
ylläpitävään harjoitteluun.
Painopisteenä olevaa ominaisuutta tulisi harjoitella vähintään 2-3
kertaa viikossa (ikäluokasta riippuen) ja pitää osana viikon
peliä/pelitapahtumaa.

JAKSOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
- muistilista
• Viikkotavoitteet ja niistä johdettu toteutus
• Harjoittelurunko jakson viikoille teemat huomioiden
• Harjoitusten järjestys päivä päivältä eri ominaisuuksien suhteen –
kokonaisvaltaisuus jokaisessa harjoituksessa
• Jakson rasitustasotavoitteen mukaiset viikot - nuorten vaiheesta alkaen
tarkempi fyysinen (ja henkinen) suunnittelu
• Omatoimisen harjoittelun ohjelmointi joukkueharjoittelun rinnalla
• Testit tai arvioinnit kehittymisen seuraamiseksi
• Valmentajan omat kehitystavoitteet
• Keinoja pelaajien tietoisuuden lisäämiseksi harjoittelujakson
teoreettisista faktoista ja ominaisuuksien kehittämisestä
• Pelaajien osallistaminen

Jaksosuunnitelman yksi esimerkkipohja
JAKSO 1

TEKNIIKKA/
TEKNISTAKTINEN

TAKTIIKKA/ JOUKKUEPELI

FYSIIKKA

HENKIS-SOSIAALINEN

TEKNIIKKA/
TEKNISTAKTINEN

TAKTIIKKA/ JOUKKUEPELI

FYSIIKKA

HENKIS-SOSIAALINEN

Painopiste
Ylläpidä
Muu

JAKSO 2
Painopiste
Ylläpidä
Muu

Vuosisuunnittelmien esimerkkipohjissa on pohjat myös
jaksosuunnitelmille.
Ylläoleva on mahdollisuus tiivistää jaksojen teemat ja keskustella
esim. pelaajien, valmennustiimin ja vanhempien kanssa aiheista.

VIIKON SUUNNITTELU

Mitä huomioit, kun suunnittelet viikon?

Viikkosuunnitelma rytmittää viikon harjoittelun
• Jaksosuunnitelma puretaan yhä yksityiskohtaisimmiksi ja konkreettisimmiksi
viikkosuunnitelmiksi.
• Viikkosuunnitelmalla säädetään harjoittelun kuormitusta (fyysinen ja henkinen)
ja palautumista, jotta kehittyminen mahdollistuu.
• Viikkorytmityksessä huomioidaan pelaajan elämänrytmi, johon keskeisesti
vaikuttaa erityisesti lasten ja nuorten iästä riippuen päiväkoti- ja koulurytmi.
• Ravinto- ja nestehuolto sekä uni on oltava kunnossa, jotta optimaalinen
kehittyminen on mahdollista.

Viikkosuunnitelman sisältö
- muistilista
• Viikon yksityiskohtaiset tavoitteet – maltillinen määrä!
• Viikkoharjoitusten järjestys viikon sisällä ja useampien harjoitusten rytmitys
yhden päivän sisällä (pelaajien elämänrytmin huomiointi, ravinto- ja
nestehuolto).
• Viikon rytmitys (vahva koutsaus – vapaampi peli – yksilöominaisuudet –
joukkuepelin teemat)
• Nopeus- ja taitoharjoittelu palautuneessa tilassa (huoltavan päivän tai
lepopäivän jälkeen ja yksittäisen harjoituksen alkuosassa hyvävoimaisena)
• Oheisharjoittelun sijoittelu viikon sisälle erillisiksi harjoituksiksi tai
joukkueharjoittelun yhteyteen
• Kevyet nopeusvoimaharjoitukset ennen lajiharjoitusta
• Keskivartalon kehittäminen viikoittaisena rutiinina
• Venyttelyrutiinit päivittäisen viimeisen harjoituksen jälkeen
• Huoltavat harjoitukset ja lihaskuntoharjoitukset joukkueharjoitusten jälkeen
• Pelaajien osallistaminen ja omatoiminen harjoittelu

Viikkorytmiesimerkki 8-9
Harjoitus 1.
~75min

Harjoitus 2.
~75 min.

Harjoitus 3.
Esim. Taitokoulu
innokkaille.

Pelit
- peli-illat /
miniturnaus /
futsal

TAITAVUUS
Kesto 15min.
- ennen kenttäosiota
- usein pallon kanssa

FYYSINEN TEEMA
kesto 15min
- ennen kenttäosiota
- usein pallon kanssa

FYYSINEN TEEMA
kesto 15min
- ennen kenttäosiota
- usein pallon kanssa

Pelipäivinä on
mahdollisuus suuriin
toistomääriin
verryttelyissä.

PIENPELI/futisleikit –
teemaan
Kesto 15min.

Nopeustaitavuus
pallon kanssa
teeman mukaan
Kesto 15min.

Nopeustaitavuus
pallon kanssa
teeman mukaan
Kesto 15min.

Peli 1
- Jakson teemat esillä
- Peli-ilo ja
pelirohkeus

PIENPELI / taitotoistot
teemaan
Kesto 15min

KISAT/LEIKIT/PELIT
Esim. Kuljettaminen ja
1v1 (maalinteko)
Kesto 20min

PIENPELI / maalit

Peli 2
- Jakson teemat esillä
- Peli-ilo ja
pelirohkeus

5v5-2v2
”PELIPÄIVÄ”

PIENPELI / maalit
3v3/4v4 pelit
maaleihin
Kesto 25min

PIENPELI / maalit
5v5-2v2 pelit teemaan.
Kesto 25 min.

Kesto 45 min

Loppuverryttely,
teeman lyhyt kertaus
ja kotitehtävät.

Loppuverryttely,
fiilisten kysely ja
teeman muistutus.

Pelitunnelmien purku,
teeman lyhyt kertaus.
Mahdollinen pelaajien
oma taitoesimerkki.

Peli 3
- Jakson teemat esillä
- Peli-ilo ja
pelirohkeus
Loppuverryttely,
onnistumisten ja
fiilisten kysely.

TAKTISET
• havainnointi – mihin voin kuljettaa,
mihin voin syöttää , syötänkö vai
kuljetanko
• 1v1 harhauttaminen, suojaaminen,
• 1. kosketus
• pelattavaksi liikkuminen, peliasento
• maalinteko – missä tyhjä tila
• prässi ja tuki (vastustaja ei ohita)

HENKISET
TEKNISET
•pallonkäsittely
•Kuljettaminen, käännökset
•potkut / molemmat jalat
•taklaaminen/riistäminen

Viikon harjoitusrytmissä
on usein talvikaudella
myös tukilajin harjoitus.
Esim. voimistelu, ja
kamppailulajit, muut
lajit.

8-9

FYYSISET
•nopeus , reaktionopeus,
askeltiheys, rytmiikka
(osin pallon kanssa)
•taitavuus
(osin pallon kanssa)

JOUKKUETAKTISET ELEMENTIT
- Jokaisen aktiivisuus
- Liikkuminen joukkueena, leveys ja syvyys
- Nopea tilanteenvaihto hyökkäyksestä
puolustamiseen ja puolustamisesta
hyökkäykseen.

• keskittymisen suuntaus
• tunteiden
tunnistaminen
• kannustava palaute
• omatoiminen
harjoittelu
• innostus ja koettu
pätevyys lisääntyy

Viikkosuunnitelman yksi esimerkkipohja
Maanantai Tiistai
Osio

Keskiviikko Torstai

Perjantai

Lauantai

-ennen kenttäosaa

Fyysinen ja
teemaa tukeva

Fyysinen ja
teemaa tukeva

Fyysinen ja
teemaa tukeva

Fyysinen ja teemaa
tukeva

Osio 2

Tekninen teema

Pienpelit

Teknis-taktinen

Pelitavan
kehittäminen

Teknis-taktinen 1

Tekninen
teema

Teknis-taktinen

Teknis-taktinen 2

Pienpelit

-kenttäosan
jälkeen

Fyysinen
huoltava tai
lihaskunto

Fyysinen
huoltava tai
lihaskunto

Fyysinen
huoltava tai
lihaskunto

Henkissosiaalinen

Teemaa tai
jaksoteemaa
tukeva.

Teemaa tai
jaksoteemaa
tukeva.

Teemaa tai
jaksoteemaa
tukeva.

Teemaa tai
jaksoteemaa
tukeva.

Pelissä
onnistuminen

Harjoituksen fyysinen
kokonaisraisttavuus 1-10

6

10

6

6

10

Harjoituksen tiedollinen
kokonaisrasittavuus 1-10

8

5

10

6

10

- kenttäosa

Osio 3
- kenttäosa

Osio 4
Kenttäosa

Osio 5

Teknis-taktinen

Teknis-taktinen

Pelitapahtuma

Pienpelit

Fyysinen huoltava

Sunnuntai

Yksittäinen harjoitussuunnitelma
Harjoitussuunnitelma on yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä yksi harjoitus pitää
sisällään.
• Palloliiton valmennuslinjan mukaan yksittäistä harjoitusta suunniteltaessa
huomioidaan harjoituksen rakenne. Osa viikon harjoituksista on suunniteltu
vahvasti pelikeskeisen harjoitusrakenteen mallin kautta ja osa enemmän
teknistä toistoa sekä kisailuja painottavan mallin kautta.

• Futisvalmentajan starttikurssilla harjoituksen suunnittelun teema on keskiössä.
Kannattaa palata välillä niihin aineistoihin. Lataa koneellesi myös ilmainen
harjoitusten suunnittelun työkalu HST!
Linkki: https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-valmentajille/hstharjoitusten-suunnittelun-tyokalu
Vinkki: tarkista vuosittain onko sinulle viimeisin HST –versio

Harjoituksen rakenne
-pelikeskeinen malli

Päivän tekniseen
teeman
tutustumista
taitavuusharjoitteiden kautta.
Taito-taitavuusnopeus

Alkuverryttely
pallon kanssa ja
osin ilman palloa
ennen kenttää

Nopeasti
käyntiin. Peli,
jossa tulee
paljon päivän
teknistaktisteemojen
suorituksia.

Peliosa 1
pelaajamäärä
liittyy ikäluokan
pelimuotoon

Paljon
onnistuneita
suorituksia
päivän
teknistaktis
teemoihin
liittyen.

Peliosa 2

Mahdollisesti
sama peli kuin
osassa 1. Suosi
peliä maaleihin!

Peliosa 3
- Kertaus &
vapaata peliä

Taitotehtävä
päivän
teknisestä
teemasta tai
fyysinen osio.

Taitotehtävä ja
huoltava osio /
lihaskunto.

Harjoituksen rakenne
- taitokeskeinen malli
Alkuveryttely:
Pallon kanssa
ja
taitavuusharjoit
teita ennen
kenttää.
Tarkista
kotiläksyt!

Alkurutiineja/
oheisharjoittelu
ennen kenttää

Harjoite/teema:
Harjoite voi olla myös
kisa/leikki/rata/avoin
drilli.
Lapset innostuvat ja
valmentaja seuraa
pelaajien osaamisen
kyseisestä teemasta
Pysäytä jo vähän ja kysy
oikeita asioita.

Harjoite I
/-kisa/-leikki

Harjoite/teema:
Paljon onnistumisia!

Harjoite II

Teemapeli:
Peli, jossa näkyy miten
teema /yksityiskohta on
kehittynyt. Kehu,
kannusta, huomaa teeman
onnistumiset. Anna pelin
edetä, jotta hyvä
intensiteetti säilyy. Pelissä
on suunta.

HARJOITE III
- teemapeli

Loppurutiinit:
Loppukisat ja verryttelyt.
Palaute
harjoituksesta
kysellen sekä
kannustaminen
omaehtoiseen
harjoitteluun

Loppurutiinit /
oheisharjoitus

Suunnittelun kuvaus
Päivän teema

• Liikkuminen pelattavaksi, tavoitteena
saada pelaajalle ymmärrys liikkumisesta
tyhjään tilaan, johon voi syöttää

Pelikeskeinen /
taitokeskeinen malli

• Pelikeskeinen malli

Harjoitteet

• Miten saan onnistuneita suorituksia? -> ylivoimapeli
• Kehittymisen seuranta -> ylivoimapeli vai tasavoima

Avainkysymykset

•
•

Pystyykö sinulle syöttämään?
Missä ei ole omia eikä vastustajan pelaajia?

Harjoitteiden kesto/rasitus

Valmennustyyli

Kokonaisrasitus: kevyt harjoitus

•

Paljon pysäytyksiä, kysymyksiä

Harjoitusrakenteen mukaisesti
harjoitussuunnitelmassa kuvataan
• Harjoituksen teema, tavoitteet (ydinkohdat), laatutekijät ja avainkysymykset sekä
asiat joista valmistaudutaan antamaan palautetta
• Harjoituksessa käytettävät harjoitetyypit ja harjoitteet, jotka tukevat teemaa ja
tavoitetta
• Pelaajamäärät vs valmentajien määrä
• Olosuhteet
• Harjoituksen ja yhden harjoitteen arvioitu kesto
• Yksittäisen harjoitteen organisointi ja kuvauksen toteutus sekä kuva taktisia
merkkejä hyödyntäen
• Suunniteltuasi yhden harjoituskerran osaksi viikkosuunnitelmaa, sitä kannattaa
toistaa pienin muunnelmin ainakin kahdessa harjoituksessa. Kun suunnittelet
yhden harjoituskerran, pyri rajaamaan opetettava asia 1-2 asiaan/harjoituskerta
valitun painopisteen osalta.

Seuraa kehitystä ja reflektoi säännöllisesti
Esimerkiksi valmentajan harjoituspäiväkirjaan voit kirjata toteutuneet harjoitukselliset faktat ja myös
tuntemukset harjoitusten toteutuksesta. Faktojen perusteella on viikkojen ja kuukausien kuluessa hyvä
arvioida suunniteltujen tavoitteiden toteutumista viikko-, jakso- ja kausisuunnitelmatasolla.

Suunnitellut testit ja arvioinnit kertovat, miten tiettyjen osa-alueiden tavoitteet on saavutettu. Kun
harjoittelun edistymisen seuranta on kirjattu, faktojen perusteella on myös helppo antaa palautetta
pelaajalle ja tehdä hänen kanssaan mahdollisia korjaavia toimenpiteitä harjoittelun suhteen.
Otteluiden videointi ja halutuista teemoista tehtävät klipit ovat hyvä keino todentaa oppimista.
Kannusta ja opeta pelaajiasi pitämään myös omaa harjoituspäiväkirjaa ja/tai pyydä palautetta eri tavoin.
Näin on mahdollista seurata myös ilmapiirin kehittymistä sekä oppimisen kokemuksia.
Anna rehellistä, kannustavaa ja yksilöllistä palautetta pelaajille kehittymisestä. Varmista kaksisuuntaisella
vuorovaikutuksella pelaajien tuntemusten tilaa ja ymmärryksen edistyminen. Pelin ja oppimisen ilo kasvavat
kehityksen myötä.
Osallista koko valmennustiimiäsi säännöllisesti suunnitteluun ja arviointiin!

Kehittymisen ja Peli-ilon seuranta
! Kauden päätavoitteiden seuranta on tärkeää.
! Pelaaminen kertoo osaamisen ja pelirohkeuden kehityksestä.
- Kotitehtävien tarkistaminen on osa kehittymisen seurantaa.
- Taitotestit

- Palloliiton taitotestit innostavat harjoittelemaan, kertovat perusteknikoiden
suoritusvarmuudesta ja nopeudesta sekä fyysisesti nopeudesta ja ketteryydestä.

- Fyysiset testit

- Esim. kuperkeikat, kärrynpyörä, käsilläseisonta, ketteryys,

- Yksilön peli-ilo /viihtyminen / joukkuehenki
- Harjoitusaktiivisuus ja vuotuisten pelien määrä

Eerikkilän Urheiluopiston Sami Hyypiä –Akatemian ja Palloliiton KeskiSuomen ja Pohjois-Suomen valmennuskeskusten tehtävänä on luoda
suomalaiselle jalkapallolle kehittymisen seurantajärjestelmä. Tutustu
SHA testeihin ja viitearvoihin.

Treenivinkkipankeista työkaluja
suunnittelutyöhön
Erilaisista treenivinkkipankeista löydät vinkkejä harjoituksiin. Esimerkiksi Fortum
Tutor –ohjelman treenivinkkipankista www.fortumtutor.fi/jalkapallo/treenivinkit/
löydät työkaluja kauden suunnitteluun ja vinkkejä harjoituksiin.
Esimerkkiharjoitteisiin on kirjattu kunkin harjoitteen pääteema. Huomioi
kuitenkin, että useat harjoitteet harjoituttavat jalkapallon monia osa-alueita. Kun
olet ennakkoon miettinyt mitä haluat pelaajiesi oppivan, esimerkkiharjoitteiden
hyödyntäminen on tehokkaampaa ja monipuolisempaa.
Muista myös, että sinä voit hyvinkin soveltaa ja kehitellä harjoitteita
toimivimmiksi. Analysoi ja käytä suunniteltujen tavoitteiden toteuttamiseen niitä
harjoitteita, jotka soveltuvat juuri sinun joukkueesi pelaajien kehitystavoitteiden
saavuttamiseen.

Lasten harjoittelun määräesimerkki
-U7

U8-U9

U10-U11

Joukkueharjoittelu / vko

2 x 60-75´

3 x 75-90´

4 x 75-90´-120´

•Ohjattu, yksilöllinen jalkapalloharjoittelu
- Seurojen taitokoulut
- Oppilaitosten aamuharjoittelu

1 x 60´

1 x 60-75´

1-2 x 75-90´

•Henkilökohtainen harjoittelu
- kotitehtävät
- pihapelit

5 x 60´

6 x 60´

7 x 60´

Pelit + turnauspelit, kpl / vuosi /yksilö

50-60

60-80

80-100

Jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen
yhteensä / vko

8-11h

11-15h

16-20h

Kokonaisliikunta (muut lajit ja koulu yms.)
yhteensä:

18-20h

20-22h

22-26h

Liikkumisen ja harjoittelun määrä sekä monipuolisuus ovat tärkeitä teemoja.
Lisää nuorten vaiheen määristä Palloliiton valmennuslinjasta !

