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1. Esipuhe
Limingan Pallokarhut on Limingan ja sen lähialueen lasten ja nuorten jalkapalloon erikoistunut urheiluseura,
joka toimii Limingan Kiekko ry:n alaisuudessa. Pallokarhujen tavoitteena on tarjota mahdollisimman
laadukasta urheilutoimintaa turvallisessa ja innostavassa ympäristössä paikallisesti. Tämän valmennuslinjan
tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää seuran eri joukkueissa tapahtuvaa toimintaa, jotta jokaisella
toimintaan osallistuvalla pelaajalla olisi mahdollisuus saavuttaa oma huippunsa – on tavoitteeksi
muodostumassa sitten menestyminen urheilijana, liikunnallinen elämäntapa tai yhdessä kasvaminen
ystävien kanssa. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia asioita ja tavoitteet muodostuvat ja muuttuvat pitkällä
aikavälillä. Näin ollen jokaisella pelaajalla on oikeus saada tutustua lajiin ja kehittyä laadukkaasti järjestetyssä
toiminnassa. Pallokarhuja yhdistävä asia on luonnollisesti jalkapalloon kohdistuva innostus, jota tulee
kunnioittaa ja ruokkia lähtötasosta riippumatta. Uuden oppiminen on luontaisesti nautittavaa ja siihen on
valmennuksen annettava mahdollisuus jokaiselle pelaajalle. Tämän valmennuslinjan tarkoituksena onkin
antaa valmentajille eväitä tämän varsin haastavan tehtävän toteuttamiseen pitkäjänteisesti.
Suunnitelmallisuus on pitkäjänteisyyden ilmentymä, jossa korostuu hitaasti kiiruhtaminen askel kerrallaan
oikea-aikaisesti pelaajan ja joukkueen kehitysvaihe huomioiden. Tällä ehkäistään myös poukkoilu hetkellisten
muoti-ilmiöiden houkutuksiin, joista toki usein on ammennettavissa hyödyllistäkin valmennustietoutta, sillä
jalkapallo kehittyy jatkuvasti myös lajina. Perusperiaate pysyy kuitenkin samana – tee maali ja estä
vastustajaa tekemästä maali.
Pallokarhujen valmennuslinja on sovellettu Suomen Palloliiton valmennuslinjasta, huomioiden seuramme
erityispiirteet nuorena kasvattajaseurana, joka toimii vielä vaatimattomissa olosuhteissa ja vasta orastavassa
lajikulttuurisessa ympäristössä. Valmennuslinja on suositus valmentajille ja seuran tämänhetkisiä valmentajia
on kuultu ennen valmennuslinjan julkaisemista. Tämä toivon mukaan auttaa jalkauttamaan valmennuslinjaa
käytäntöön sekä jalostamaan valmennuslinjaa vastaamaan kehittyvää lajia ja seuraa. Käytännössä tapahtuva
valmennustyö on kuitenkin ratkaisevinta.

Limingassa 23.10.2018
Antti Kiviniemi
Valmennusvastaava
Limingan Pallokarhut
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2. Valmennuslinjan vaikuttimet ja arvovalinnat
Valmennuslinja pohjautuu Suomen Palloliiton valmennuslinjaan ja Limingan Pallokarhujen toiminnan
tavoitteisiin, arvoihin ja paikallisiin erityispiirteisiin sekä kirjoittajan näkemyksiin oleellisesti toimintaan
vaikuttavista valinnoista, joilla on paljon yhteneväisyyksiä Suomen Palloliiton valmennuslinjaan. Nämä
vaikuttimet ovat seuraavat:
Pelaajakeskeisyys joukkueympäristössä: Valmentaja valmentaa pelaajia yksilöinä joukkueympäristössä.
Kehittyminen ja oppiminen ovat yksilöllisiä ilmiöitä, minkä vuoksi valmentajan pelaajaan kohdistamat
opettaminen, ohjaaminen ja palaute pelaajan kehitysvaihe huomioiden ovat avainasemassa. Joukkue on osa
vuorovaikutteista oppimisympäristöä, jossa pelaajat kehittyvät. Kollektiivisuus tässä yhteydessä tarkoittaa
yhdessä tapahtuvaa yksilöllistä oppimista joukkuekaveri huomioiden harjoitteissa ja peleissä taitotasosta
riippumatta. Kollektiivisuuteen liittyvät joukkuetaktiset asiat tulevat tärkeämmäksi, kun peruspelaamisen
elementit ovat riittävällä tasolla nuoruusvaiheen kynnyksellä (U12).
Kiinnittyminen lajiin: Huippu-urheilun näkökulmasta keskustellessa puhutaan varhaisesta ja myöhäisestä
erikoistumisesta sekä varhaisesta kiinnittymisestä ja kehityksestä. Yleisesti ajateltuna huippu-urheilijat ovat
olleet enimmäkseen monilajitaustaisia eli lajivalinta on tapahtunut 13-15-ikäisenä (erikoistumisvaihe,
mukana voi olla vielä muitakin lajeja) ja toisinaan myöhemminkin. Tämä osaltaan ilmentää kyvykkäiden ja
myöhemmin menestyneiden nuorten urheilijoiden kiinnostusta liikuntaan, urheiluun ja eri lajeihin. Eräissä
lajeissa, kuten telinevoimistelussa, varhainen erikoistuminen on välttämätöntä kansainvälisen huipputason
saavuttamiseksi, suorituskyvyn huipun ollessa suhteellisen varhaisessa iässä esim. kehon rakenteellisten
ominaisuuksien vuoksi. Jalkapallon mieltäminen varhaisen erikoistumisen lajiksi huippu-urheilun kannalta on
myös yleistä. Tämä johtuu lähinnä maailman suosituimman lajin kovasta kansainvälisestä kilpailusta sekä lajin
monipuolisilla vaatimuksilla – erityisesti motorisesti haastavan jaloilla tapahtuvan pelivälineen hallinta.
Urheilijan polkuja on kuitenkin useampi eikä ole varmuutta, mikä niistä on yksilöllisesti sopivin ja tavoitteita
palveleva niiden kirkastuessa (Kuva 1). Lievempi versio varhaisesta erikoistumisesta on varhainen
kiinnittyminen, mikä perustuu siihen, että vaativan jaloilla tehtävän pelivälineen käsittelyn vieminen
huipputasolle edellyttää lajitaitojen oppimista jo alle kouluikäisenä ilman varhaista erikoistumista
jalkapalloon. Tähän liittyy myös termi ”varhaisen kehityksen laji”, koska laji- ja liikuntataitojen omaksuminen
voi olla varsin nopeaa hyvinkin nuorella, jolloin taitojen kehittämisen mahdollisuus on järkevää hyödyntää.
Limingan Pallokarhuissa pelaaja on keskiössä eikä mitään vaihtoehtoja poissuljeta. Laadukkaalla toiminnalla
vahvistetaan jokaisen pelaajan kehittymistä ja lajiin kiinnittymistä. Toiminnan vastatessa pelaajien haluja ja
tavoitteita seurauksena voi olla jalkapalloilija, lajin ja liikunnan aktiiviharrastaja tai vaikkapa menestyvä
jääkiekkoilija, yleisurheilija tai salibandypelaaja, sillä jalkapallo on myös hyvä tukilaji.
Jalkapallovalmennuksessakin on syytä huomioida fyysis-motorinen monipuolisuus, jolla turvataan ym.
mahdollisuudet, mikäli rinnalla ei ole muita lajeja ja omaehtoinen liikunta ei ole riittävää tai riittävän
monipuolista.
Monipuolisuus ja omatoiminen harjoittelu: Riittävän monipuolinen harjoittelu lapsena ja nuorena on
kiistatta tärkeimpiä tukipilareita urheilijan ja liikkujan polulla. Monipuolisuudella tarkoitetaan fyysisten
ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus) sekä motoristen taitojen (lajitaidot sekä liikunnalliset
perustaidot: tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineen käsittelytaidot). Täten monipuolisuus luo pohjaa
lajin vaatimien fyysisten ja teknisten ominaisuuksien jalostamista huipputasolle sekä elinikäiselle liikunnalle.
Limingan Pallokarhujen valmennuksessa nämä tekijät huomioidaan eri ikäkausina. Ohjattu
jalkapallovalmennus kuitenkin kattaa vain murto-osan lapsen ja nuoren terveelliseen kasvuun tarvittavasta
liikunnan määrästä, puhumattakaan urheilijaksi pyrkivän tarpeista. Näin ollen liikunnan ilon sytyttäminen ja
kasvattaminen monilajisuutta poissulkematta ovat jalkapallovalmennuksessakin ensisijaisen tärkeitä.
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Jalkapallo on itsessään monipuolinen laji ja monipuolisuus siten helposti sisällytettävissä harjoitteluun, mikä
on erityisen tärkeää pelaajilla, jotka jo varhain valitsevat jalkapallon päälajikseen.

Kuva 1. Varhainen ja myöhäinen lajivalinta (Konttinen ym. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus).

Urheilijaksi ja liikkujaksi kasvaminen: Valmentaminen on opettamista ja kasvattamista. Hyvä
valmentaminen ohjaa lajista ja liikunnasta nauttimiseen sekä terveellisiin elintapoihin (liikunta, ravinto, uni,
kohtuullinen fyysisesti passiivinen aika ja ruutuaika) sekä parantaa ryhmässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
Näiden huomioiminen toiminnassa turvaa jokaisen pelaajan oikeuden kokonaisvaltaiseen kehittymiseen
urheilijaksi ja terveet elintavat omaksuvaksi kansalaiseksi yhteistyössä pelaajien huoltajien kanssa.
Tavoitteellisuus ja kilpailullisuus: Tavoitteet käynnistävät toiminnan ja Limingan Pallokarhujen
valmennuksen tavoitteena on kehittää jalkapallon pelaajia ja aktiivisia lajin harrastajia, unohtamatta
elinikäisen liikunnan turvaamista. Tavoitteellisuus ja kilpailullisuus eivät ole synonyymejä eivätkä toisaalta
toisiaan poissulkevia asioita. Lasten tulee antaa kilpailla spontaanisti omilla ehdoillaan ja jokaisella pelaajalla
on oikeus liikunta- ja lajitaitoja opettavaan valmennukseen tasollaan. Voittojen tavoittelu ei
valmennuksellisesta näkökulmasta ole kehittymisen edellytys, mikä tulee muistaa erityisesti U12-ikäisissä ja
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nuoremmissa, joissa on voimassa Puolen pelin takuu (=vähintään 50% peliaikaa kokoonpanoon nimetylle
pelaajalle). Tavoitteellisuus ja kilpailullisuus eivät myöskään poissulje hauskuutta, joka on elintärkeä
elementti uuden oppimisen kannalta. Positiivisessa ilmapiirissä harjoittelun vaatimustasoa voidaan nostaa
ikään kuin pelaajien huomaamatta. Henkisessä valmennuksessa on turvallisinta painottaa
tehtäväkeskeisyyttä, jolla pelaajaa ohjataan iloitsemaan uuden oppimisesta vastustajan tai joukkuekaverin
voittamisen lisäksi (minä- ja kilpailukeskeisyys). Useimmilta löytyy spontaanisti kilpailuviettiäkin, jota ei saa
vaimentaa, ellei se häiritse oppimista esim. etsien oikoteitä voittoon. Kilpailu kuitenkin kuuluu osaksi
toimintaa ja opettaa riemuitsemaan voitoista ja käsittelemään pettymyksiä. Kilpailuilla saa useimmiten myös
hyvin intensiteettiä harjoitteluun mutta liiallinen kilpailu hidastaa uusien taitojen omaksumista oppimisen
varhaisessa vaiheessa. Menestyksen parantamiseksi on kuitenkin vain yksi tapa eli oppiminen ja
kehittyminen, joka painottuu tehtäväkeskeisessä toiminnassa.
Teknis-taktinen valmennus: Teknis-taktinen valmennus tarkoittaa havainnoinnin, analyysin, päätöksenteon
ja teknisen suorituksen huomioimista harjoittelussa. Drilliharjoittelussa korostuu tekninen suoritus,
pelinomaisessa harjoittelussa ja peleissä teknis-taktiset elementit (Kuva 2), koska vastustajan ja pelikaverin
ollessa mukana pelaaja joutuu väistämättä havainnoimaan ja tekemään valintoja ennen teknistä suoritusta.
Vastustajan mukana olo tuo mukanaan ennakoimattomuutta ja kompleksisuutta, jota jalkapallo-ottelu
edustaa. Teknis-taktisessa valmennuksessa korostuvat myös drilliharjoittelua pysyvämpiä oppimistuloksia
mahdollistavat asiat, jotka ovat pelitilanteissa vallitsevan ympäristön mahdollistama teknisen suorituksen
vaihtelu ja suorituksen selkeä tavoite. Ympäristö eli harjoituksen rakenne, alueen koko, pelaajamäärät ja
säännöt mahdollistavat tietyn teknis-taktisen teemaan liittyvien suoritusten toistumisen, joihin
valmennuksessa keskitytään. Teknis-taktisen valmennus idea on toistuvien, pelipaikasta tai kentän osaalueesta riippumattomien tilanteiden harjoitteleminen. Kun peruspelaamisen teknis-taktiset elementit (Kuva
3) ovat kehittyneet, joukkueen pelaaminen parhaimmillaan vaikuttaa organisoidulta ilman joukkuetaktista
painotustakin. Tällöin pelaajalla on hyvät valmiudet joukkuetaktisiin sovelluksiin tulevaisuudessa. Suomen
Palloliiton valmennuslinjan mukaisesti Limingan Pallokarhujen valmennuksessa korostuvat pallonhallintaan
pyrkivä hyökkäyspeli ja aktiivinen puolustuspeli.
Pallonhallintaa korostava jalkapallo:
-

Korostaa taitoa ja peliajatusta sekä opettaa nopeisiin ratkaisuihin
Vaatii pelaajalta luottamusta omiin taitoihin
Edellyttää pelaajien välistä yhteistyötä ja havainnointia
On pelaajalle vaativampaa, mutta hauskempaa ja kehittävämpää
Kehittää pelaajan pallonkäsittelyä ja lajitaitoja
Lisää liikettä ja edistää motoristen taitojen kehittymistä

Aktiivinen puolustuspelaaminen
-

Puolustamisessa korostuu halu saada pallo takaisin omalle joukkueelle heti menetyksen jälkeen
Puolustetaan eteenpäin kohti palloa
Edellyttää pelin havainnointia ja nopeaa reagointia pallonmenetykseen
Katkon ja riiston jälkeen pallo pelataan omille
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Kuva 2. Harjoitetyypit ja painotukset (Suomen Palloliitto, valmentajakoulutusmateriaali)

Harjoitteluolosuhteet ja ikäluokat: Limingassa on tätä kirjoitettaessa vaatimattomat olosuhteet jalkapallon
ympärivuotiseen harjoitteluun. Talvella harjoitellaan liikuntasaleissa ja mahdollisuuksien mukaan Oulun ja
Raahen seudun jalkapallohalleissa. Luonnollisesti futsal on harjoittelu- ja kilpailumuoto, jonka sisällyttäminen
toimintaan on tämän valmennuslinjan suositus. Futsal mahdollistaa helpommin hallittavan pelivälineen
avulla teknis-taktisen valmennuksen jo varhaisellakin iällä. Joukkueen harjoittelussa korostuvat tilarajoitteen
vuoksi myös yksilön tekninen lajiosaaminen riittävän aktiivisuuden turvaamiseksi joukkueen jokaiselle
pelaajalle (minä ja pallo). Teknis-taktisessa valmennuksessa käytettävät pienpelit suositellaan rajattavaksi
riittävän vähän tilaa vieväksi, pelaajien aktiivisuuden turvaamiseksi, jolloin myös pelitilanneratkaisujen
määrää saadaan nostettua, vaikka tekninen suoritus voi olla luonteeltaan varsin kaukana ikävaiheen
normaalista jalkapallon pelimuodosta. Vähäisempi tila luo haastetta nopealle havainnoinnille ja
päätöksenteolle. Isompaa aluetta käytettäessä ja osan joukkueesta levätessä, on huolehdittava, että
harjoitteen intensiteetti pysyy korkealla ja työ-ja lepovaihe sopivan kestoisena. Myöhemmin tässä
valmennuslinjassa esitetyt harjoittelumäärät ovat tavoitteita, joihin kehittyvien olosuhteiden avulla on
suositeltavaa pyrkiä, vaikka nykyisellään ovat vaikeita toteuttaa Limingan kunnassa ja sen välittömässä
läheisyydessä. Toistaiseksi pienehköillä ikäluokilla liikuntasaleissa harjoittelu onnistuu kohtuullisesti.
Ikäluokkien koko ja nykyiset harjoitteluolosuhteet johtavat siihen, että seuran joukkueiden välinen yhteistyö
on oltava tiivistä, jotta kilpatason toimintaa pystytään mahdollisimman laadukkaasti toteuttamaan vähintään
8v8 pelimuotoa pelaavissa ikäluokissa (<U14). Täysimittaisen jalkapallokentän puuttuessa Limingassa, 11v11
pelimuotoon siirryttäessä on luontevaa tehdä yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa.
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Kuva 3. Peruspelaamiseen liittyvät päätökset teknis-taktisessa valmennuksessa.

Kokonaisvaltainen valmennus: Kokonaisvaltainen valmennus tarkoittaa fyysis-motoristen, henkisten ja
sosiaalisten tekijöiden huomioimista harjoittelussa lajitaitojen lisäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa
harjoituksessa ja kausisuunnitelmassa on näihin tekijöihin liittyvät teemapainotukset. Ikävaiheelle
ajankohtainen teema jokaisesta ym. tekijöistä voidaan sisällyttää jopa yhteen harjoitteeseen, mikä on itse
asiassa suuri helpotus valmentajille! Pilkkomisen sijaan kokonaisvaltaisesti kehittävässä, pelaajien tasoa
vastaavassa harjoitteessa, esim. pienpelissä, tulee harjoitusärsykkeitä jalkapallotaitoon, nopeuteen,
kestävyyteen, henkiseen (esim. itseluottamus, sinnikkyys) ja sosiaaliseen puoleen (esim. vuorovaikutus,
yhdessä tekeminen ja onnistuminen). Kokonaisvaltaiseen valmennukseen kuuluu myös kasvattaminen ja
tietoisuus pelaajan muusta elämästä. Perhe, koulu, kaverit ja muut harrastukset sekä terveelliset elintavat
kuuluvat jokaiselle pelaajalle ja valmentajalla on oltava valmius tukea pelaajaa myös näissä asioissa
mahdollisuuksiensa mukaan.
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3. Valmennuslinjan tiivistelmä ja pelaajapolku
Taulukko 1. Valmennuslinjan tiivistelmä.
IKÄLUOKKA ”ISKULAUSE”
U4-U7
”Hymyä, Hikeä ja Oppia (H2O)”

U8-U9
”H2O toimii – minähän opin, eikä
tarvitse jonottaa ollenkaan”

U10-U11
”Osaan kohta kaikki kikat”

U12-U13
”Tosissaan muttei vakavissaan –
opin harjoittelemaan”

U14-U15
”Harjoittelen täysillä ja kannan
siitä vastuuta joukkueen eteen”

TEKNIS-TAKTISET TEEMAT
Minä, pallo ja reitinhaku
 Kuljettaminen, ohittaminen
 Riistäminen
 Maalinteko
 ”Pallollinen päällikkö,
päällikölle tilaa”
 Kaikki hyökkää, kaikki puolustaa
 Kaikki toimivat myös
maalivahtina
Minä, pallo ja vähän kaverikin,
jonka näen vastustajan lisäksi
 Kuljettaminen, ohittaminen
 Riistäminen
 Maalinteko
 Syöttämisen alkeet
 ”Pallollinen päällikkö,
syöttääköhän päällikkö?”
 Muodossa liikkumisen alkeet
 Kaikki toimivat myös
maalivahtina
Minä ja meidän joukkue - Miten
pelaamme? Mitä näen ja miten
se auttaa joukkuetta?
 Kuljettaminen, ohittaminen
 Riistäminen
 Maalinteko
 Kuljetus vai syöttö ja miksi?
 Kaverin tukeminen
 Ylivoiman luominen
 Puolustusvalmius
 Halukkaat maalivahdiksi,
erikoisharjoittelua
Miten autan joukkuetta
parhaiten?
 Joukkueena hyökkäämisen ja
puolustamisen perusteet
 Pallonhallinta joukkueena
 Nopeat ja hitaat hyökkäykset
 Tilanteenvaihdot (+/-)
 Kenttätasapaino
 Tila-aika-vaatimus aiempiin
teknis-taktisiin asioihin
 Maalivahdiksi erikoistuminen
alkaa
Joukkue ennen kaikkea
 Joukkueena hyökkääminen ja
puolustaminen
 Linjojen välinen yhteistyö
 Pallonhallinta joukkueena
 Nopeat ja hitaat hyökkäykset
 Tilanteenvaihdot (+/-)
 Kenttätasapaino
 Tila-aika-vaatimus aiempiin
teknis-taktisiin asioihin
 Maalivahdiksi erikoistuminen

FYYSINEN TEEMA
 Monipuolisuus
 Tasapaino
 Liikkuvuus
 Nopeus

HENKINEN TEEMA
 Hauskaa yhdessä
 Yrittäminen kunniaan
 Vähäiset tarkkaavaisuuden ja
keskittymisen vaatimukset
 Innostava palaute

 Monipuolisuus
 Nopeus
 Ketteryys
 Rytmi
 Koordinaatio

 Hauskaa yhdessä
 Sinnikkäästi yrittäminen
 Lisääntyneet tarkkaavaisuuden
ja keskittymisen vaatimukset
 Innostava palaute

 Liike timantiksi (3R, rytmi, ryhti,
rentous)
 Nopeus
 Ketteryys
 Rytmi
 Liikkuvuus
 Kasvun käynnistymisen
huomioiminen

 Positiivinen ilmapiiri
 Sinnikkäästi yrittäminen
 Lisääntyneet tarkkaavaisuuden
ja keskittymisen vaatimukset
 Innostava palaute
 Itsearviointi ja tavoitteet
 Pelaaja osa joukkuetta

 Lihastasapaino
 Liikkuvuus
 Nopeus
 Kimmoisuus
 Koordinaatio
 Kestävyysharjoittelun valmiudet
 Kasvupyrähdyksen
huomioiminen

 Positiivinen ilmapiiri
 Itseohjautuvuus, oma vastuu
 Täsmällinen palaute
 Itsearviointi ja tavoitteet
 Pelaaja osa joukkuetta
 Tunnetilojen säätely
 Itseluottamuksen
vahvistaminen oikeilla valinnoilla

 Nopeus
 Ketteryys
 Kehonhallinta
 Lihastasapaino
 Liikkuvuuden vahvistaminen
 Peruskestävyyden
rakentaminen
 Voimaharjoittelutekniikat
 Kokonaiskuormituksen säätely
 Kasvuvaiheen huomioiminen

 Positiivinen ilmapiiri
 Itseohjautuvuus, oma vastuu
 Täsmällinen palaute
 Itsearviointi ja tavoitteet
 Pelaaja osa joukkuetta
 Tunnetilojen säätely
 Itseluottamuksen
vahvistaminen oikeilla valinnoilla
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Kuva 4. Pelaajan ja valmentajan polku Limingan Pallokarhuissa.

4. Lapsuusvaihe I (U4-U7)
Limingan Pallokarhut järjestää ohjattua toimintaa alkaen 4-vuotiaista lapsista. Lajiin tutustuminen tapahtuu
Nallefutis-kerhotoiminnan ja jalkapallokoulun kautta. Tavoitteena on, että viimeistään U6-ikävaiheessa
toimintaa organisoituu joukkueeksi. Lasten harjoitukset kiteytyvät H2O-periaatteeseen eli Hymyä, Hikeä ja
Oppimista. Harjoituksissa siis huolehditaan siitä, että on hauskaa, paljon aktiivista tekemistä (vältetään
jonoja) ja opitaan uusia jalkapallo- ja liikuntataitoja sekä ryhmässä toimimisen alkeita. Tämä antaa lapselle
oikeutetun mahdollisuuden innostua lajista ja liikunnasta, millä on elinikäisiä vaikutuksia. Innostava
valmentaminen edellyttää valmentajalta positiivista heittäytymistä ohjaamiseen. Lapsuusvaiheessa
korostuvat runsas leikkiminen ja pelaaminen pelaajien yksilölliset ominaisuudet ja taidot huomioon ottaen.
Harjoittelu tapahtuu Minä ja pallo-periaatteella palloon tutustumisella ja yksinkertaisten perustaitojen
opettelulla. Perustaitojen kehittymisen myötä huomiota suunnataan pelin havainnointiin ja liikkumiseen.
Tässä ikävaiheessa siis korostuvat kuljettaminen, pallon riistäminen ja maalinteko. Joukkuepelaamiseksi
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riittää se, että kaikki pelaajat hyökkäävät ja kaikki puolustavat, vaikka ikävaiheen loppupuolella pelaajia voi
viitteellisesti pelipaikoille ohjatakin. Syöttämisen aika on myöhemmin, joskaan spontaanisti ilmenevää
syöttelyä ei rajoitetakaan, mikäli pelaajalla on ollut selkeä tavoite syötölle.
Uusia asioita on syytä opetella jatkuvasti, sillä harjoittelun vaihtelevuus luo mielenkiintoa, antaa vinkkejä
omatoimiseen harjoitteluun ja tuottaa pohjaa monipuoliselle motoriselle kehitykselle. Pelaajilta ei voida
olettaa, että seuraavaan taidon vaiheeseen voidaan edetä vasta, kun edellinen hallitaan täydellisesti. On
kuitenkin tärkeää vahvistaa aiemmin opittuja asioita kertauksen muodossa, mitä auttaa valmennuksen
suunnitelmallisuus. Kaikkia taitoja on mahdollista harjoitella innostavasti ja pelaajia motivoivalla tavalla,
missä auttavat hauskat mielikuvat. Useimpia taitoja voidaan harjoitella pelinomaisesti, mikä tarkoittaa
vastustajan mukaan ottamista esim. kartiomerkintöjen sijaan. Nuorilla lapsilla on rajallinen kyky vastaanottaa
ohjeita ja palautetta. Tarvitaan minimaaliset ohjeet ja näytöt toiminnan käynnistämiseksi. Palautteet on
syytä pitää myös lyhyinä ja yksinkertaisina (yksi asia kerrallaan – harjoituksen teema). Palautteen kysyvää
tyyliä voi myös käyttää jo hyvin varhaisessa vaiheessa mutta kaikki palaute annetaan positiivisen kautta
(myönteiset sanavalinnat ja äänensävy). Kannustetaan täysillä yrittämiseen ja sallitaan epäonnistumiset.
Yrittämisen puutteen syyt tulee selvittää. Järjestyksen ylläpitämiseksi ja joukkueen pelisääntöjen
noudattamiseksi kuitenkin sallitaan tarvittaessa selvä negatiivinenkin palaute. Pallollisen ohjaamiseen
nollatoleranssi on hyvä lähtökohta. Annetaan pelaajan ratkaista tilanne (mielellään useamman kerran)
ennen palautteen tai ohjeen antamista. Tällöin pelaajan omistajuus toimintaansa kehittyy.

4.1.

Teknis-taktinen valmennus – Minä ja pallo

U4-U7 on Minä ja pallo-vaihe, jolloin palloon tutustutaan ja erityiset kehittämistarpeet kohdistuvat sen
hallitsemiseen ja riistämiseen. Teknis-taktiset teemat U5-U7-ikävaiheelle on esitetty Taulukossa 2. On syytä
huomioida, että teknisiä taitoja harjoitellaan myös ilman vastustajaa, sillä aloittelevilla pelaajilla
kilpailutilanne, jonka vastustaja luo, voi alkuun heikentää uusien taitojen oppimista ja korostaa
minäkeskeisyyttä (toisen voittaminen) ja tehtäväkeskeisyyden (uuden oppiminen) sijaan. Tärkeimmät taidot
– kuljettaminen, pallonkäsittely eri jalkaterän osilla, käännökset, nilkkapotku, 1. kosketus ja pallon
kiinniottaminen – on kuitenkin liitettävä teknis-taktisen valmennusmallin mukaan peliomaisiin tilanteisiin
(peliomainen harjoite, pienpeli tai leikki, joissa on vastustaja) mahdollisimman pian. Pelinomaiset tilanteet
sisältävät jatkuvalla kierrolla havainnoinnin, analyysin, päätöksenteon ja teknisen suorituksen. Teknistä
suoritusta painottavilla drilleillä saadaan paljon toistoja mutta muut pelitilanteeseen liittyvät tekijät jäävät
vähemmälle huomioille ja pelaajat saattavat menettää mielenkiintoa tekemiseen, jolloin aktiivisuus laskee.
Pelaajien suorituksiin tulee pelinomaisissa tilanteissa myös motorista oppimista tukevaa vaihtelua, joskin sitä
tulee jossain määrin luonnostaan myös drillityyppisessä harjoittelussa pelkästään vauhdin lisäämisellä.
Pelinomaisella harjoittelulla on suurempi siirtovaikutus peliin ja oppimistulokset ovat pysyvämpiä ja
valmennus kokonaisvaltaisempaa.
Taulukko 2. Teknis-taktiset teemat U5-U7-ikäluokka.
HAVAINNOINTI

PALLOLLINEN PELAAJA LÄHELLÄ: Tyhjä tila – Katso, voitko edetä pallon kanssa?
PALLOTON PELAAJA
LÄHELLÄ: Missä lähin vastustaja? Liiku poispäin
vastustajasta.
PUOLUSTAJA
LÄHELLÄ: Katso, ketä puolustat.

TEKNIS-TAKTINEN PALLOLLINEN PELAAJA Eteneminen kuljettaen: Molemmat jalat. Tyhjä tila (katso).
VALMENNUS
Pallo lähellä vai pitkä kosketus? Ohitus. Suunnanmuutos.
Rytminvaihto. Suojaaminen. Potkaiseminen omasta
kuljetuksesta. Viimeistely.
12

PALLOTON PELAAJA

Liiku tyhjään tilaan, irti vastustajasta, pelin mukana. Samalla
annat tilaa pallolliselle.
PALLON VASTAANLiiku palloa kohti (vältä odottelua)
OTTAVA PELAAJA
Ensimmäinen kosketus asenteellisesti itselleen,
mahdollisesti liikkeeseen
PALLOLLISTA
Halua saada pallo pois. Jos sinut ohitetaan, jatka
PUOLUSTAVA PELAAJA puolustamista.
PALLOTONTA
Tunnista ketä puolustat.
PUOLUSTAVA PELAAJA
JOUKKUE
Kaikki hyökkää / puolustaa.

4.2.

Fyysinen valmennus – Tasapaino, liikkuvuus, nopeus ja monipuolisuus

Palloon tutustumisen, pallollisten taitojen ja pelaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia, että fyysis-motorinen
harjoittelu on riittävän monipuolista. Harjoitteluun on sisällytettävä fyysisesti monipuolista ärsykettä, jotka
liittyvät kestävyyteen, nopeuteen, voimaan, ja liikkuvuuteen. Lisäksi perusliikuntataitojen
(tasapainotaidot, liikkumistaidot, välineen käsittelytaidot) monipuolinen harjoittelu on ensisijaisen
tärkeää ja luovat valmiudet lajitaitojen mestaroinnille. Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa näitä ym. osaalueita ei ole tarvetta pilkkoa pienemmiksi osiksi. Ikävaiheelle otolliset kehittämiskohteet ovat tasapaino,
liikkuvuus ja nopeus, jotka painottuvat harjoittelussa. Mitä nuoremmista pelaajista on kysymys, sitä
vähemmän tarvitaan ns. erikoisharjoittelua. Harjoituksissa mahdollistetaan se, että jokaiseen osa-alueiseen
saadaan luotua harjoitusärsykkeitä. Kestävyyden suhteen tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan on oltava
aktiivinen vähintään 70% harjoitusajasta (lyhyet ohjeet ja palaute, ei jonoja). Nopeus (erityisesti askeltiheys
tässä ikävaiheessa) kehittyy, kun harjoitus pitää sisällään juoksuja maksimaalisella teholla, joskin
kehonhallinta- ja koordinaatiotaitojen harjoittelemisella on myös suuri merkitys nopeuteen (nopeus on
voimaa, jota taito hallitsee). Voimaharjoittelu on oman kehon painolla tapahtuvaa pinnistelyä, ponnistelua
ja kamppailua ja liikkuvuusharjoittelu kurotusten ja suurten liikelaajuuksien kautta tapahtuvaa. Näissä
suurimmaksi osaksi on mahdollista käyttää palloa – muullakin kuin lajinomaisella tavalla. Pelaajat tulevat
jalkapalloharjoituksiin, jolloin jalkapallo on pelaajia yhdistävä tekijä ja kiinnostuksen kohde. Jalkapallo on
monipuolinen laji, jonka pelaaminen itsessään tuottaa harjoitusärsykkeitä ym. fyysis-motorisiin
ominaisuuksiin. Perusliikuntataitojen sisällyttäminen harjoitteluun on kuitenkin perusteltua ja sillä saadaan
tuettua kokonaisvaltaisesti myös fyysisten ominaisuuksien kehittymistä. Jalkapalloharjoitusten lisäksi on
syytä kannustaa pelaajia liikkumaan omaehtoisesti ja lajikokeiluihin vaikuttamalla myös vanhempiin.

4.3.

Henkinen valmennus – Intohimo ja täysillä yrittäminen

Fyysisesti ja henkisesti turvallinen ympäristö on onnistuneen toiminnan ensimmäinen prioriteetti. Tämän
antaa mahdollisuuden luoda oppimista tukeva positiivinen ilmapiiri, missä valmentajalla on suurin vastuu.
Alusta lähtien valmentajan on turvattava, että sisäisen motivaation perustekijät ovat toiminnassa läsnä.
Nämä ovat koettu pätevyys, autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Koettua pätevyyttä saadaan
tuettua suunnittelemalla ikävaiheeseen ja taitotasoon sopivat harjoitukset ja pelitapahtumat, joissa
jokaisella on mahdollisuus onnistua ja epäonnistua tulematta lannistuneeksi tai lannistetuksi. Joustavien
tasoryhmien käyttö on suotavaa pelaajamäärän ja valmennusresurssien sen salliessa mutta harjoitteluun on
sisällytettävä toimintaa, jossa eritasoiset pelaajat ovat yhdessäkin. Autonomia tarkoittaa sitä, että lapsella on
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan, mikä vahvistaa lapsen omistajuutta harrastustaan kohtaan. Sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden tunne on vahva, kun kaikki pelaajat huomioidaan tasapuolisesti ryhmässä ja kokevat
olevansa osa ryhmää tai joukkuetta. Tämä on erityisen tärkeä asia, jota tulee vahvistaa alusta alkaen
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leikkimielisillä alku- ja loppurutiineilla harjoituksissa ja otteluissa. Pelaaja on tässä ikävaiheessa vielä
egosentrinen ja saapuu useimmiten harjoituksiin, koska siellä on hänellä itsellään hauskaa – eikä pelaajaa saa
siitä moittia, kuten ei pitkistä kuljetuksistaan ilman syöttelyä!
Palautteen on tarkoitus vahvistaa oikein tehtyjä asioita – ei niinkään tuomita epäonnistumisista. Lähes kaiken
palautteen tulisi olla positiivista ja kannustavaa. Palautteenannon kaava on rohkaise – neuvo – kannusta.
Mitä nuorempi pelaaja, sitä lyhyempi ja selväsanaisempi on palautteen oltava. Toimintaan (ei siis pelaajan
ominaisuuksiin) kohdistuva palaute on hedelmällisempää. Palautetta tarvitsevat kaikki – niin taitotasoltaan
heikommat kuin edistyneemmätkin, jotta jokaisella olisi mahdollisuus kehittyä omalle huipulleen. Pelaajan
tietyn virheellisen taitosuorituksen korjaaminen kieltosanoilla ei ole suositeltavaa, vaikka se näennäistä
oppimista tuottaisikin. On lukuisia tapoja tehdä suoritus väärin – vähemmän tapoja tehdä oikein, joskin
pelaajalle voi löytyä yksilöllisestikin sopivin tekniikka kauempaa oppikirjamaisesta mallisuorituksesta.
Kielteiset ilmaisut heikentävät positiivista ilmapiiriä ja ohjaavat pelaajat pelkäämään virheitä. Tunteet
vaikuttavat suoritukseen ja niiden tunnistamisen lähtökohta on tietoisuus eri tunnetiloista. Opetellaan
nauttimaan onnistumisista ja käsittelemään pettymyksiä. Lapsi usein kokee osaamattomuuden harjoittelun
esteenä, jolloin on hyvä mielikuvien ja tarinoiden kautta kannustaa yrittämällä oppimista. Yrityskertojen
määrä on taitojen oppimisessa tärkeämpi kuin onnistuneiden suoritusten määrä, sillä uuden oppimisen
kynnyksellä epäonnistumisia tulee useimmiten. Se, mitä pelaaja kokee olevansa (esim. huono laukaisemaan),
ei saa muodostua esteeksi tekemiselle, joka loppujen lopuksi ratkaisee kehittymisen kannalta. Keskittyminen
on huomion suuntaamista ja tarkkavaisuuden ylläpitoa, minkä kehittäminen alkaa hyvin pienistä asioista,
esim. ohjeiden kuuntelusta. Toiminta, näytöt ja selkeät ohjeet pitävät lapset keskittyneinä. Jos toiminnan
aikana keskittyminen heikentyy, se yleensä viestii harjoitteen kehittämistarpeista. Mitä nuoremmista
pelaajista kysymys, sitä vähemmän aikaa keskittymistä ja tarkkaavaisuutta voidaan olettaa kohdistuvan esim.
ohjeiden ja palautteen kuulemiseen. Vuorovaikutus on ajatusten vastaanottamista ja viestintää. Sanojen
lisäksi vuorovaikutusta ovat ilmeet, eleet ja koko näkyvä toiminta. Erityisen tärkeää, että vuorovaikutusta
syntyy jokaisen pelaajan kanssa harjoitusten yhteydessä. Tällöin valmentaja oppii tuntemaan pelaajan
ajatuksia ja pelaajakin kokee vuorovaikutusten kautta ilmapiirin ja ympäristön turvallisemmaksi. Innostusta
syntyy toiminnasta, joka tarjoaa onnistumisen kokemuksia taitotasosta riippumatta sekä sisäisen
motivaation perustekijöistä - koettu pätevyys, autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus.

4.4.

Maalivahtivalmennus – Kokeilua kaikille

Ikävaiheessa U4-U7 kaikki pelaavat ja harjoittelevat sekä kenttäpelaajana että maalivahtina. Maalivahtina
toimimiseen kannattaa tutustua harjoituksissa pallon kiinniottamiseen liittyvinä leikkeinä ja pienpeleinä
joukkueen kaikille pelaajille suunnattuna. Peleissä on suotavaa, että maalivahtina toimii pelaaja, joka sillä
hetkellä haluaa olla maalivahti. Suostuttelua tässä ikävaiheessa tarvitsee harvoin – varsinkin, jos
harjoituksissa on maalivahtina toimimiseen tutustuttu. Erityisen tärkeää on pitää maalivahti aktiivisena ja
osallisena peliin, mikä ei poissulje pitkiä kuljetuksia ja maalintekoa, vaikka toisinaan pallon menetyksen
seurauksena vastustaja tekisikin maalin. Maalivahdeille kohdennettu erikoisharjoittelu pienryhmillä ei ole
vielä tarpeen tässä ikävaiheessa.

4.5.

Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen liikunta

Valtaosa lapsen kokonaisliikuntamäärästä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta liikkumisesta ja urheilusta.
Lapsi tarvitsee jo terveen kehityksensä vuoksi vähintään 20 tuntia liikuntaa viikossa, josta tunnin päivässä
on tulisi olla tehokasta ja hengästystä aiheuttavaa liikuntaa. Lapsilla päivän liikunta-annos syntyy lukuisista
lyhyistä tuokioista. Suuri vastuu jää lapsen vanhemmille, jotta esteet yleisen liikuntasuosituksen
saavuttamiselle saadaan minimoitua. Terveydellisten ja fyysis-motoristen hyötyjen lisäksi, liikunta parantaa
myös kokonaisvaltaisesti oppimisvalmiuksia tukien lapsen kognitiivista kehittymistä. Laadukas ohjattu
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harjoittelu ja kilpaileminen tukevat jalkapallon perustaitojen oppimista ja urheilijaksi kasvua. Parhaimmillaan
ohjattu jalkapalloharjoittelu innostaa lasta liikkumaan muuna aikana, mitä voisi pitää jopa tärkeimpänä
ohjatun jalkapalloharjoittelun tavoitteena, sillä ohjattu toiminta yksin ei riitä turvaamaan liikuntamäärä,
jonka lapsi tarvitsee terveeseen kasvuunsa.
Jalkapallon kova kansainvälinen kilpailu on asettanut vaatimuksia lajiteknisten taitojen varhaiselle
oppimiselle huipulle tähtäävillä pelaajilla, minkä vuoksi suositeltu omatoimisen lajiharjoittelun määrä on
tässä valmennuslinjassa huomattava (Taulukko 3). Pallokarhujen arvoihin kuuluu luoda pelaajille
mahdollisuuksia kehittyä niin aktiiviseksi jalkapallon ja liikunnan harrastajaksi kuin urheilijaksi, jolloin
seuran velvollisuus on kertoa myös huippu-urheiluun tähtäävän toiminnan sisällöistä. On ymmärrettävää,
ettei suurimmalla osalla pelaajista ei tavoitteita tai unelmia huippu-urheilusta vielä ole eikä välttämättä
synnykään. Omatoimiseen taitojen opetteluun ja pelaamiseen kannattaa lapsia kannustaa, mikäli viriävää
innostusta ilmenee – kuitenkin täysin lapsen omilla ehdoilla. Pakonomaisella toiminnalla ja ulkoisilla
motivaatiotekijöillä saadaan vain hyvin lyhytkestoisia hyötyjä, jotka pidemmällä aikavälillä muuttuvat
jarruttaviksi tekijöiksi ja saattavat estää myös lapsen oikean lajivalinnan. Ikävaiheeseen liittyvät myös
muiden lajien kokeilut ohjatusti tai omaehtoisesti ja niihin tulee kannustaa rajoituksetta.
Joukkuetoiminnasta suositeltava harjoittelun ja pelaamisen suhde aikana on 3:1 (esim. 3x60 min harjoitusta,
2x30 min peliä). Ottelut ovat käsitettävä valmentajan näkökulmasta harjoituksina, joissa arvioidaan lasten
jalkapallotaitojen kehittymistä ja joissa on hyvä arvioida pelaajien osaamista suhteessa muihin joukkueisiin.
Pelitapahtuman tärkein tulos valmentajalle on pelaajien oppiminen ja sen arviointi – ei ottelun lopputulos.
Toisaalta on pelaajien spontaania kilpailua ei ole tarvetta rajoittaa, mikäli voitontahto ei johda
epäurheilijamaiseen toimintaan. Otteluilla on myös tärkeä rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistajana
sekä onnistumisten ja epäonnistumisten käsittelyn kehittymisessä, jossa ohjataan pelaajaa ajattelemaan
keinoja, joilla onnistumisen mahdollisuuksia saadaan parannettua (=harjoittelu). Yksittäisten pelien sekä
turnausten otteluiden yhteydessä suoritettavilla verryttelyillä sekä liikunnallisella oheistoiminnalla on
harjoitteluvaikutusta ja ne kasvattavat myös liikuntamäärää.
Taulukko 3. Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen liikunta U4-U7.

Joukkueharjoittelu
Ohjattu, yksilöllinen jalkapalloharjoittelu
- Taitokoulut
Henkilökohtainen jalkapalloharjoittelu
- Omatoiminen
- Pihapelit
Pelit + turnauspelit (5v5)
Jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen yht.
Kokonaisliikunta yht.

U4-U5
1x60 min/vk
-

U6
1-2x60 min/vk
-

U7
2x60 min/vk
-

3 h/vk

4 h/vk

5 h/vk

20-30 kpl/vuosi
4-5 h/vk
18-20 h/vk

40-50 kpl/vuosi
6-7 h/vk
18-20 h/vk

50-60 kpl/vuosi
8-10 h/vk
18-20 /vk
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Kuva 5. Huippuharjoituksen rakenne U4-U7. Optimaalisesti etenevä jalkapalloharjoitus ja rastimuotoinen
kokonaisuus (3 ryhmää, 3 rastia), johon sisällytettynä enemmän fyysis-motorista harjoittelua.
Rastimuotoinen harjoitus on hyvä tapa joukkueille, joissa aloittelevia valmentajia. Tällöin pienempään
kokonaisuuteen keskittyminen kerrallaan auttaa harjaantumaan harjoitteen ohjaamisessa ja arvioimaan
harjoitteen toimivuutta ja kehittelytarpeita.

5. Lapsuusvaihe II (U8-U9)
Ikävaiheessa U8-U9 pelaajat ovat aloittaneet koulunkäynnin ja varsinkin henkinen ja sosiaalinen kehitys on
nopeaa. Tässä ikävaiheessa vielä moni aloittaa jalkapallon harrastamisen. Peliin ja palloon tutustuminen
jatkuu ja pallonkäsittelytaidoissa voidaan edetä seuraaviin vaiheisiin pelaajan taitotaso yksilöllisesti
huomioiden. Huomattavaa on, että ryhmätaitojen kehittyessä, pelaaja ymmärtää jo yhteistyön merkitystä
pelaamisessa ja harjoittelussa, otetaan ensimmäiset askeleet pelaajien välisessä yhteistyössä ja
joukkuepelaamisessa. Täten tässä ikävaiheessa aloitetaan maltillinen siirtyminen Minä ja pallo-teemasta
kohti Minä ja Kaveri-teemaa. Pelaajalla on valmiuksia kiinnittää huomioita ja havainnoida ympäristöään
laajemmin – jopa pallollisena, mikäli tekniset taidot ovat kehittyneet riittävästi. Tässä ikävaiheessa
kuljettamisen, pallon riistämisen ja maalinteon lisäksi harjoitellaan syöttötekniikoita, pelattavaksi
liikkumisen ja joukkueen muodon alkeita. Pelaajat alkavat tässä ikävaiheessa vaatimaan syöttöjä, mikä
ilmentää orastavaa käsitystä yhteistyön merkityksestä – tai vain halua saada pallo itselleen. Syöttäminen ei
kuitenkaan saa olla itse tarkoitus vaan pelaajaa on ohjattava ratkaisemaan tilanteet joko kuljettamalla ja
laukomalla tai syöttämällä – molemmissa ollessa selkeä tavoite. H2O-periaate eli Hymyä, Hikeä ja Oppimista
on edelleen hyvä lähtökohta tässäkin ikävaiheessa (hauskuus, aktiivisuus ja uuden oppiminen).
Pelaajan valmiudet omaksua uusia taitoja on edelleen erinomainen, jolloin kausisuunnitelman sisältö
osaamistavoitteineen on jo huomattavasti laajempi kuin U4-U7-ikävaiheessa. Suurempi suositeltavien
harjoituskertojen määrä myös tukee tätä asiaa ja mahdollistaa kausisuunnitelman pilkkomisen lyhyempiin
16

jaksoihin opetettavien teemojen mukaan. Harjoitusten vaihtelevuus on edelleen tärkeää, jotta opetettavan
teeman lisäksi ylläpidetään ja vahvistetaan aiemmin opittua. Hermoston kehitys on nopeaa ja monipuolinen
lajitaito- ja fyysis-motorinen harjoittelu on edelleen paikallaan, mistä pelaaja saa hyviä virikkeitä myös
omatoimiseen harjoitteluun, jota voidaan jossain määrin jo ohjelmoidakin. Oman liikkumisen
hahmottamiskyky on jo hieman kehittynyt, jolloin pelaaja pystyy rajallisesti arvioimaan omia suorituksiaan
(esim. tukijalan paikka potkaistessa). Opettamisessa kuitenkin mielikuvat ja suoritusten lopputulokseen
huomion ohjaaminen toimivat mainiosti. Vaikka pelaaja kykenee tässä vaiheessa keskittymään yhä
paremmin drilliharjoitteisiin, harjoituksen on syytä koostua valtaosaltaan pienpeleistä ja pelinomaisesta
harjoittelusta. Pelaajilla on kehittyneempi kyky ymmärtää monisanaisempia ohjeita ja palautetta sekä vastata
kysymyksiin mutta painopiste harjoituksissa on pidettävä tekemisessä (minimaaliset ohjeet ja näytöt
toiminnan käynnistämiseksi, lyhyet palautteet – yksi asia kerrallaan). Pallollisen ohjaamiseen nollatoleranssi
on pidettävä edelleen. Annetaan pelaajan ratkaista tilanne (mielellään useamman kerran) ennen palautteen
tai ohjeen antamista.

5.1.

Teknis-taktinen valmennus – Minä, pallo ja vähän kaverikin

U8-U9 on siirtymävaihe Minä ja pallo-vaiheesta kohti Minä ja Kaveri-vaihetta, jolloin aloitetaan pelaajien
yhteistyön ja joukkueena pelaamisen kehittäminen. Teknis-taktiset teemat U8-U9-ikävaiheeseen mennessä
on esitetty Taulukossa 4. Teknisen taidon harjoittelussa edetään yksilöllisesti yhä haastavampiin suorituksiin,
joita harjoitellaan edelleen myös ilman vastustajaa. Kaikkeen harjoitteluun on kuitenkin mahdollista lisätä
teknis-taktinen elementti, joka sisältävät havainnointia, analyysin, päätöksenteon ja teknisen suorituksen.
Yksittäinen harjoite sisältää väistämättä monien jalkapallotaitojen suorittamista, mutta opetuksen on
keskityttävä valittuihin teknis-taktisiin teemoihin. Tämä helpottaa myös valmentajan havainnointi- ja
analyysityötä ennen palautteen antamista. Mikäli teemaharjoitteeseen tarvittavat valmiudet eivät riittävällä
tasolla, on syytä valmentaa näitä valmiuksia ja arvioida teeman sopivuutta pelaajille. Valmentajan ja pelaajan
toimintaa helpottavana asiana on myös se, että sama harjoite samalla organisoinnilla toimii monen eri
teeman opettamiseen hyvin minimaalisillakin muutoksilla, jolloin pelaajien ei tarvitse opetella kaikkia
harjoitteen sääntöjä ja periaatteita alusta ja valmentaja pääsee mahdollisimman nopeasti opetusvaiheeseen.
Taulukko 4. Teknis-taktiset teemat U8-U9, jotka rakentuvat U4-U7 teemojen jatkoksi.
HAVAINNOINTI

PALLOLLINEN PELAAJA LÄHELLÄ: Aseta vartalosi siten, että voit kerätä paljon
tietoa. Peliasento ja sijainti.
PALLOTON PELAAJA
LÄHELLÄ: Aseta vartalosi siten, että näet pallon ja
vastustajan maalin. Näetkö tilaa lähellä, joka on
käyttökelpoista? (Tyhjää? Tulisiko siinä olla joukkuekaveri?)
Etsi samalla tilaa, jossa ei ole joukkuekaveriasi.
PUOLUSTAJA
LÄHELLÄ: Aseta vartalosi suhteessa palloon, omaan maaliin
ja pelaajaan, jota sinun tulee vartioida.
TEKNIS-TAKTINEN PALLOLLINEN PELAAJA Eteneminen kuljettaen: Harhautukset. Suunnanmuutos
VALMENNUS
yhdellä kosketuksella. Puolustajan juoksulinjalle
kuljettaminen.
Syöttäminen omasta kuljetuksesta
Kuljetus vai syöttö: Jos kuljetus estetty, syöttö.
Eteneminen syöttäen: Jos parempi vaihtoehto kuin
kuljetus, mitä syötöllä haetaan. Pelaajien välinen yhteys
ennen syöttöä.
PALLOTON PELAAJA
Syöttölinjan löytäminen: Etsi paikka vastaanottaa pallo
edulliseen asemaan. Tyhjä tila. Leveys/syvyys/diagonal
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Peliasento: Mitä pitää nähdä?
PALLON VASTAANEnsimmäinen kosketus: Liikkeessä, liikkeeseen. Suuntaus
OTTAVA PELAAJA
Vartalon ja käsien käyttö (valmius suojaamiseen).
PALLOLLISTA
Priorisoi pallollisen vastustajan puolustaminen.
PUOLUSTAVA PELAAJA Maalin puoli, miten puolustan?
Riisto vastustajan yrittäessä ohitusta.
Vartalon/käsien käyttö.
PALLOTONTA
Puolusta selustaa.
PUOLUSTAVA PELAAJA Jos pallo ohittaa, jatka puolustamista.
Kavenna leveyttä/syvyyttä (keskusta).
JOUKKUE
Hyökkäys/puolustus:
Aktiivinen osallistuminen. Nyrkki auki/kiinni. Muoto.
Tilanteenvaihdot.

5.2.

Fyysinen valmennus – Nopeutta ja ketteryyttä rytmillä ja koordinaatiolla

Monipuolisessa fyysis-motorisessa harjoittelussa (kestävyys, nopeus, voima, liikkuvuus, motoriset taidot)
painottuvat tässä U8-U9-ikävaiheessa nopeus ja ketteryys rytmi- ja koordinaatioharjoitteet
maksiminopeudella juoksemisen lisäksi. Edellytyksenä on, että tasapainotaidot ovat kehittyneet hyvälle
tasolle, joskin tasapainoa edelleen kehittäviä harjoitteita on edelleen syytä olla mukana. Rytmi- ja
koordinaatioharjoitteilla parannetaan askeltiheyttä kehittämällä lihasten välistä supistus-rentoutuskoordinaatiota. On syytä huomioida, että rytmi- ja koordinaatioharjoituksissa käytetään myös riittävää
liikelaajuutta. Esim. askeltikasharjoitteissa pelaajalla ei ole tarvetta nostaa jalkaterää korkealle.
Askeltikasharjoitteet variaatioineen ovat kuitenkin hyvä apu rytmin ja koordinaation kehittämiseen mutta
rinnalle suositellaan myös matalien aitojen käyttämistä, mikä turvaa riittävän liikelaajuuden ja liikkuvuuden
kehittämisen. Lisäksi keskivartalon lihaksia aktivoivia kehonhallintaharjoitteita kannattaa olla harjoittelussa
mukana, kuten myös lihashuollon alkeita liikkuvuuden parantamiseksi. Dynaamista (esim. jalan heilauttelu
koko liikelaajuudella) ja staattista venyttelyä voidaan opetella harjoitusten yhteydessä. Oleellista
liikkuvuuden kannalta on se, että lihas sopeutuu niihin liikelaajuuksiin, joilla sitä käytetään (vrt. lyhyt vs. pitkä
askel kävelyssä tai juoksussa). Liikkuvuuteen vaikuttaa myös mm. pitkäaikaiset paikallaanolot, esim.
istumisjaksot, jotka sopeuttavat lonkankoukistajat lyhyemmiksi vaikuttaen lantion ja alaselän asentoon ja
kiristäen takareisiä, mikä voi vaikuttaa pelaajan liikkumiseen ja loukkaantumisalttiuteen. Monipuolisessa
fyysis-motorisessa harjoittelussa toimivat samat periaatteet kuin U4-U7 (kestävyys: aktiivinen aika >70%
harjoitusajasta; nopeus: täysiä juoksua, voima: pinnistelyt ja ponnistelut kehonhallintaharjoitteilla;
liikkuvuus: kurotukset ja suuret liikelaajuudet sekä venyttelyt).

5.3.

Henkinen valmennus – Innokkuus, sinnikkyys ja kaverin huomioinen

Fyysisesti ja henkisesti turvallinen ympäristö on edelleen onnistuneen toiminnan ensimmäinen
prioriteetti, mikä mahdollistaa oppimista tukevan positiivisen ilmapiirin. Sisäisen motivaation perustekijät
– koettu pätevyys, autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat toiminnassa läsnä. Palautteen on
tarkoitus vahvistaa oikein tehtyjä asioita ollen positiivista ja kannustavaa. Pelaajat pystyvät ymmärtämään jo
monisanaisempia palautteita, mutta pääasiassa yhdestä asiasta kerrallaan, jossa voidaan mennä jo
yksityiskohtiinkin – keskittyen kuitenkin suoritukseen palautteenannossa eikä pelaajan ominaisuuksiin (”Teit
hienosti…” vs. ”Olet hyvä…”). Ikävaiheessa opetellaan käsittelemään eri tunnetiloja, joihin vaikuttaa
enenevissä määrin myös vertailu muihin pelaajiin. Osaamattomuuden tunteen yllättäessä valmentajan on
pyrittävä auttamaan keskustelun avulla kohti yrittämällä oppimista ja sinnikkyyttä. Tasoryhmissä harjoittelu
ja pelaaminen antavat onnistumisen mahdollisuuksia kaikille. Keskittymistä eli huomion suuntaamista ja
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tarkkavaisuutta voidaan olettaa löytyvän jo paremmin koulun aloittamisen seurauksena. Edelleen toiminta,
näytöt ja selkeät ohjeet pitävät lapset keskittyneinä ja harjoitetta suositellaan uudistamaan, jos toiminnan
aikana keskittyminen heikentyy. Vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomioita myös ilmeisiin, eleisiin ja koko
näkyvään toimintaan sekä siihen, että vuorovaikutusta syntyy jokaisen pelaajan kanssa harjoitusten
yhteydessä. Innostusta vahvistuu toiminnasta, joka tarjoaa onnistumisen kokemuksia taitotasosta
riippumatta sekä sisäisen motivaation perustekijöistä - koettu pätevyys, autonomia ja sosiaalinen
yhteenkuuluvuus. Joukkuekaverin huomioimisesta on myös tehtävä entistä tärkeämpää.

5.4.

Maalivahtivalmennus – Perustekniikoiden alkeet

Ikävaiheessa U8-U9 kaikki pelaavat ja harjoittelevat sekä kenttäpelaajana että maalivahtina. Maalivahtina
toimimiseen tutustutaan harjoituksissa edelleen pallon kiinniottamiseen liittyvinä leikkeinä ja pienpeleinä
joukkueen kaikille pelaajille suunnattuna. Peleissä tarjotaan maalivahdin paikkaa kaikille halukkaille.
Peleissä ja harjoituksissa pidetään maalivahti aktiivisena ja osallisena peliin, mikä ei poissulje pitkiä
kuljetuksia ja maalintekoa, vaikka toisinaan pallon menetyksen seurauksena vastustaja tekisikin maalin.
Maalivahdin osallistumista peliin jaloillaan lisätään myös syöttelyllä. Pallokarhut järjestävät maalivahdeille
kohdennettua erikoisharjoittelua pienryhmillä, joissa opetellaan jo torjunta-asentojen ja tekniikoiden alkeita.

5.5.

Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen harjoittelu

Ikävaiheeseen U8-U9:kin sopivat yleiset asiat on esitetty kappaleessa 4.5.. Ikävaihe U8-U9 on taitojen
oppimisen kulta-aikaa, mikä kannattaa valmennuksessa hyödyntää – oli pelaajalla jo tavoitteita
jalkapalloilijaksi tai ei. Taulukossa 5 on esitetty suositus U8-U9-ikävaiheen harjoitteluun ja pelaamiseen ja
Kuvassa 5 huippuharjoituksen rakenne. Pelaajat alkavat hahmottaa jo pelipaikkaan liittyviä tehtäviä.
Pelipaikkoja ei vielä kuitenkaan lukita mutta suosituksena on, että pelaaja pelaa riittävän pitkiä ajanjaksoja
samalla pelipaikalla ottelun sisällä oppimisen vahvistamiseksi. Pelipaikasta riippumattoman peruspelaamisen
kehittäminen on kuitenkin valmentamisen ydintä.
Taulukko 5. Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen liikunta U8-U9.
Joukkueharjoittelu
Ohjattu, yksilöllinen jalkapalloharjoittelu
- Taitokoulut
Henkilökohtainen jalkapalloharjoittelu
- Omatoiminen
- Pihapelit
Pelit + turnauspelit (5v5)
Jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen yht.
Kokonaisliikunta yht.

U8
2-3x60-75 min/vk
1x60-75min/vk

U9
3x75-90 min/vk
1x75-90min/vk

6 h/vk

6 h/vk

60-70 kpl/vuosi
10-12 h/vk
20-22 h/vk

70-80 kpl/vuosi
12-7 h/vk
20-22h/vk
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Kuva 6. Huippuharjoituksen rakenne U8-U9. Optimaalisesti etenevä jalkapalloharjoitus ja rastimuotoinen
kokonaisuus (3 ryhmää, 3 rastia), johon sisällytettynä enemmän fyysis-motorista harjoittelua.

6. Lapsuusvaihe III (U10-U11) – Minä ja meidän joukkue
U10-U11-ikävaihe on vielä erityisen otollinen taito- ja nopeusharjoittelulle nopean hermostollisen
kehityksen vuoksi. Tavoitteena on jalostaa jalkapallon perustekniikat erinomaiselle tasolle (kuljettaminen,
harhauttaminen, potkutekniikat) ja varmistaa perusliikuntataitojen riittävä hallinta. Pelaaja on jo
kykeneväinen hahmottamaan useamman pelaajan yhteistyön merkitystä pelissä, jolloin joukkueen merkitys
yksilön oppimisympäristönä kasvaa. Joukkueen vahvaksi muodostuneella toimintakulttuurilla on iso merkitys
pelaajien kehittymisen kannalta tässä Minä ja kaveri-vaiheessa. Valmiudet 2-3 pelaajan yhteistyön
oppimiseen ovat olemassa. Peruspelaamisen teknis-taktiset teemat ovat kuitenkin edelleen ajankohtaisia
eikä joukkuetaktisissa asioissa ole tarpeen mennä kovin syvälle, vaikka U10-ikävaiheessa pelataan jo
pelimuodolla 8v8. Yksinkertaisia taktisia malleja pelinavaamiseen ja prässiin kannattaa toki jossain määrin
opettaa. Osalla pelaajista voi alkaa päälaji hahmottua spontaanisti mutta toiminnan on edelleen
mahdollistettava muiden lajien harjoittelu. Jalkapallon valikoituessa päälajiksi on turvattava riittävä ja
riittävän monipuolinen lajiharjoittelu. Useimmilla pelaajilla tässä vaiheessa alkaa nopeampi kasvuvaihe.
Terveiden harjoittelupäivien turvaamiseksi on pelaajille opetettava liikehallintaa (alaraajat, lantio,
keskivartalo) sekä seurattava kokonaiskuormitusta. Limingassa talviharjoittelu keskittyy liikuntasalien koville
alustoille, joilla tapahtuva toistuva kuormitus alaraajoihin, voi kasvuvaiheessa altistaa kasvuikäisen
tyypillisille rasitusvammoille luiden kasvulevyjen pehmentyessä. Tällöin toistuva vetorasitus jänteiden
kiinnityskohdissa kasvulevyjen alueella voi aiheuttaa rasituskipua. Kasvuvaiheen alussa alttiina on erityisesti
kantapään alue (Severin tauti), myöhemmin polven seutu (Osgood-Schlatter, sääriluun kyhmy polven
alapuolella) ja lopulta lonkan ja alaselän seutu. Varhainen puuttuminen alkaviin oireisiin terveydenhuollon
ammattilaisen avustuksella nopeuttaa toipumista ja turvaa nopean paluun normaaliin harjoitteluun.
Rajoitettua harjoittelua kivun sallimissa rajoissa voidaan toteuttaa hyvin laaja-alaisesti – erityisesti
hyppyharjoittelua ja nopeita jarrutuksia ja suunnanmuutoksia vähentäen. Kokonaiskuormitus on useimmiten
kuitenkin ratkaiseva tekijä oireiden syntymiseen, jolloin vähintäänkin matalaa hyppyharjoittelua voidaan
toteuttaa riskittä oireettomilla. Useamman lajin harrastaminen huomioiminen on myös tärkeää, mikäli ne
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aiheuttavat samanlaista toistuvaa rasitusta alaraajoihin kuin jalkapallo. H2O-periaate eli Hymyä, Hikeä ja
Oppimista on edelleen hyvä lähtökohta tässäkin ikävaiheessa (hauskuus, aktiivisuus ja uuden oppiminen).
Hauskuuden varjolla saadaan huomaamatta nostettua myös harjoittelun vaatimustasoa. Pelaajien
oppimishalukkuus ilmenee myös kykynä miettiä ja kysellä oppimiseen liittyvistä asioista. Valmiita vastauksia
ei kuitenkaan ensisijaisesti pyritä antamaan vaan ohjataan pelaaja oivaltamaan itse. Valmentajan antamille
vastauksillekin on syytä antaa perusteet (”Miksi näin?”), jotka pelaajan on mahdollista ymmärtää.

6.1.

Teknis-taktinen valmennus – Minä, kaveri sekä seuraava ja sitä seuraava tilanne

Ikävaiheessa U10-U11 teknis-taktinen valmennus perustuu pallonhallintaan pyrkivään peliin sekä nopeaan
ja ennakoivaan puolustamiseen jokaisella kentän osa-alueella. U10-U11-ikävaiheeseen liittyvät
osaamistavoitteet on esitetty Taulukossa 6. Opetettava sisältö on jo varsin laaja mutta pelaajien oppimiskyky
tässä iässä on myös huomattava. Soveltaminen joukkueen sekä sen tasoryhmien mukaan on suositeltavaa,
mikäli edellytykset näiden asioiden oppimiselle eivät ole vielä olemassa (U4-U9-ikävaiheen sisällöt).
Useamman pelaajan välisen yhteistyön mahdollistavat riittävä tekninen taito, kyky havainnoida välittömän
läheisyyden lisäksi myös kauemmas ja pelitilanneratkaisujen kautta parantunut tilanteiden ennakointikyky.
Pallottomien joukkuekaverien ja vastustajien havaitseminen nousee tärkeämmäksi ja peliä ohjataankin
ajattelemaan 1-2 syöttöä tai kuljetusohitusta pidemmällekin. Yksinkertaiset taktiset mallit pelinavaamiseen
ja prässiin riittävät joukkuetaktisiksi sisällöiksi. Pelaajista alkaa nähdä myös pelipaikkavalintoihin liittyvät
orientaatiot, jotka ovat aiemmissa vaiheissa vahvistuneita taipumuksia onnistumisten kautta, joskaan eivät
ole pysyviä, lopullisia tai edes luontaisia. Pelaajatyyppejä voisi karkeasti arvioiden olevan Maalivahti,
Maalintekijä (hyökkäysorientaatio), Rakentava (teknis-taktisesti taitava pelinlukija) ja Tuhoaja
(puolustusorientaatio). Usein puhutaan, että pelaaja on luova tai luontainen tietylle pelipaikalle. Perityt ja
harjoitetut asiat toki molemmat vaikuttavat näihin taipumuksiin. Luovuutena ja luontaisuutena ilmenevät
suoritukset ovat silti paljolti harjoittelun tulosta – pelaajalla on kyvyt tehdä ja yhdistellä taitojansa, koska hän
on usein niihin tilanteisiin ohjautunut ja oppinut onnistumaan.
Taulukko 6. Teknis-taktiset teemat U10-U11, jotka rakentuvat U4-U9 teemojen jatkoksi.
HAVAINNOINTI

PALLOLLINEN PELAAJA LÄHELLÄ: Tarkista lähimmän puolustajan jalkojen asento.
Miten lähimmät puolustajat ovat sijoittuneet?
KAUKANA: Aseta vartalosi siten, että voit tarkkailla koko
kenttää/pelitilaa. Etsi joukkue-kavereita, jotka ovat
sijoittuneet joukkueesi kannalta paremmin ja vastustajan
kannalta vaarallisesti. Tarkkaile samalla lähellä olevaa tilaa.
Tarkkaile, onko syntymässä käyttökelpoisia tiloja.
PALLOTON PELAAJA
LÄHELLÄ: Onko sinun ja pallollisen välissä puolustajia? Etsi
samalla syöttölinjaa.
KAUKANA: Aseta vartalosi siten, että näet pallon ja
vastustajan maalin. Katso, että sinulle voidaan
pelata/välittää pallo pelijärjestelmän (positiot) avulla.
PUOLUSTAJA
LÄHELLÄ: Aseta vartalosi suhteessa palloon, omaan maaliin
ja pelaajaan, jota sinun tulee vartioida. Näe pallo ja
vartioitava pelaaja. Katso, puolustaako joku pallollista
pelaajaa.
KAUKANA: Aseta vartalosi suhteessa palloon, omaan
maaliin ja pelaajaan, jota sinun tulee vartioida. Priorisoi
katseesi pelaajaan, jota sinun tulee vartioida.
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TEKNIS-TAKTINEN PALLOLLINEN PELAAJA Kuljetus vai syöttö: Oman peliasennon huomioiminen
VALMENNUS
valinnassa. Toisen pelaajan edullisen aseman havaitseminen
Vastustajan houkutteleminen.
Eteneminen kuljettaen: Katse ylhäällä. Pallo kaukana
vastustajasta (kumpi jalka, suojaus). Tilaa voittava kuljetus.
Eteneminen syöttäen: Syötön voima ja monipuolisuus.
Syötön tarkoitus (pelaaja on yksin, 1v1, tila, peliasento,
houkutteleminen). Syöttäminen tilaan/ ylä-/alajalalle.
Jatkuvuus syötön jälkeen.
PALLOTON PELAAJA
Sijoittuminen pelipaikan mukaan (tasapaino, syöttövälit)
Etsi paikka vastaanottaa pallo edulliseen asemaan:
Ohittaminen (lähin vastustaja). Syöttöväli. Pallonhallinnan
mahdollistaminen.
Pallollisen pelaajan peliasennon huomioiminen: Jos voi
edetä, liikkeitä ylös. Jos ei voi edetä, tuki.
Pallolliseen pelaajaan kohdistuvan prässin merkitys
liikkeisiin: Ei prässiä, liikkeitä kauempana. On prässi,
liikkeitä lähemmäs (tilanteenvaihdon ennakointi).
Vartioitu palloton pelaaja: Tilan tekeminen itselle/toiselle.
Tilaan hyökkääminen.
PALLON VASTAANEnsimmäinen kosketus: Molemmat jalat (nopea linkitys).
OTTAVA PELAAJA
Kosketuksen suunta (Peli etenee, tyhjä tila, etu,
suojaukseen). Ohittaminen 1. kosketuksella.
Vartalon/käsien käyttö (suojaus).
Havainnointi ennen 1. kosketusta: Mitä, miten? Lähin
vastustaja.
PALLOLLISTA
Milloin prässi? (merkit: pitkä kosketus, vaikea syöttö)
PUOLUSTAVA PELAAJA Nopeasti edessä olevaan tilaan, puolustusasento,
ohjaaminen.
Riistäminen käsien käyttö
Alivoimalla puolustaminen (hidastaminen)
Jos pallollinen syöttää, miten jatkan puolustamista?
PALLOTONTA
Puolustuskolmio: Pallo, oma vastustaja ja sijoittuminen.
PUOLUSTAVA PELAAJA Samalla peittäminen.
Pallollisen puolustajan tukeminen.
Syötön katko, syöttö
Puolustettava vastaanottaa pallon?
Blokkaaminen
JOUKKUE
Hyökkäys/ puolustus:
Ylivoima 1. linjaan
Ylivoima 2. linjaan (kuljetus/liike)
Joukkueen tasapaino
Puolustus-valmius
Miten liikutamme palloa?

6.2.

Fyysinen valmennus – Nopeus, ketteryys ja liike timantiksi

Pelaajan biologisesta kasvuvaiheesta riippuen U10-U11 voi olla viime vaihe ennen kasvupyrähdyksen alkua,
jonka jälkeen hermostollisten tekijöiden kehittyminen hieman hidastuu. Monipuolisessa fyysis-motorisessa
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harjoittelussa (kestävyys, nopeus, voima, liikkuvuus, motoriset taidot) painottuvat tässä ikävaiheessa nopeus
ja ketteryys rytmi- ja koordinaatioharjoitteiden avulla maksiminopeudella juoksemisen lisäksi.
Nopeusvoimaharjoittelu on mahdollista aloittaa matalilla hypyillä myös edellyttäen, ettei pelaajalla ole
kasvuvaiheen käynnistymiseen liittyviä rasituskipuja. Fyysis-motorisen harjoittelun tavoitteena on saada liike
sulavaksi (=3R: Rytmi, Ryhti, Rentous). Pelaajan biologisesta kehityksestä riippuen, tämä voi olla viimeisimpiä
vaiheita vaikuttaa askeltiheyden (ks. kappale 5.2) kautta nopeuteen ennen kasvupyrähdystä, minkä jälkeen
nopeuden kehittämisessä tärkein menetelmä on murrosiän loppuvaiheessa aloitettava voimaharjoittelu
(askelpituus). Tässä vaiheessa voimaharjoittelua toteutetaan oman kehonpainolla liikehallinnan kautta mm.
aktivoivilla lihaskuntoharjoitteilla (esim. liikeaskeleet, askelkyykkykävelyt). Lisäksi keskivartalon lihaksia
aktivoivia kehonhallintaharjoitteita kannattaa olla harjoittelussa mukana. Lihashuolto on jo pysyvää rutiinia
harjoittelun yhteydessä liikkuvuuden parantamiseksi ja sitä ohjataan tekemään omatoimisestikin.
Monipuolisessa fyysis-motorisessa harjoittelussa toimivat samat periaatteet kuin nuorempanakin (kestävyys:
aktiivinen aika >70% harjoitusajasta; nopeus: täysiä juoksua, voima: pinnistelyt ja ponnistelut
kehonhallintaharjoitteilla; liikkuvuus: kurotukset ja suuret liikelaajuudet sekä venyttelyt).

6.3.

Henkinen valmennus – Meidän joukkue ja tavoitteet

Kappaleeessa 5.3. esitettyjen asioiden lisäksi U10-U11 vaiheessa alkavat painottua yhä enemmän
ryhmädynaamiset asiat. Pelaajan alkaa ymmärtää jo joukkuetoimintaan liittyviä asioita, kuten
määrätietoinen sitoutuminen ”meidän joukkueeseen”, eri pelaajien roolit joukkueessa ja oman esimerkin
vaikutus muihin. Pelaajien välinen vuorovaikutus on myös moniulotteisempaan, koska pelaajat hahmottavat
toimiensa seurauksia, jotka ulottuvat koko joukkueeseen. Pelaajalla on kykyä myös asettaa pitemmän
aikavälin tavoitteita ja arvioida omaa kehittymistään, minkä vuoksi pelaajan ja joukkueen tavoitteiden
määrittäminen on oltava kiinteä osa valmentamista. Joukkueen ja pelaajan tavoite- ja kehityskeskustelut
tulevat ajankohtaisiksi tässä vaiheessa.

6.4.

Maalivahtivalmennus – Erikoisharjoittelua joukkueessa ja maalivahtiryhmissä

Ikävaiheessa U10-U11 moni pelaaja haluaa pelata maalivahtina ja moni ei – jälkimmäisen johtuessa herkästi
siitä, että maalivahti kantaa yhä suurempaa vastuuta joukkueen menestyksestä. Pelaajat ymmärtävät, että
hyökkääjän pallon menettäminen ei välttämättä johda vastustajan maaliin ja että maalinvahdin saman
tasoinen epäonnistuminen johtaa siihen todennäköisemmin. Valmentajan ja joukkueen silmissä kumpikin
tilanne on käsiteltävä samanarvoisesti. Kynnystä maalivahtiharjoitteluun on kuitenkin pidettävä matalalla
eikä maalivahdin pelipaikan valintaa ole tarvetta vielä tehdä. Pallokarhut järjestävät maalivahdeille
kohdennettua erikoisharjoittelua pienryhmillä, joissa kehitetään edelleen torjunta-asentoja ja –tekniikoita
sekä pelin avaamiseen ja jaloilla pelaamiseen liittyviä teknis-taktisia asioita.

6.5.

Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen harjoittelu

Ikävaiheeseen U10-U11:kin sopivat yleiset asiat on esitetty kappaleessa 4.5.. Ikävaihe U10-U11 on edelleen
erittäin otollinen aika taitojen kehittämiseen. Pelaajien tavoitteellisuuden orastaessa, valmentajan kannattaa
huolehtia riittävästä omatoimisen harjoittelun tukemisesta. Ryhmässä olevaa ja kehittyvää
toimintakulttuuria kannattaa hyödyntää, sillä pelaajat helposti innostuvat yhdessä tekemiseen omien
pelikaverien kanssa myös joukkuetoiminnan ulkopuolella. Taulukossa 7 on esitetty suositus U10-U11ikävaiheen harjoitteluun ja pelaamiseen ja Kuvassa 6 huippuharjoituksen rakenne. Pelaajat alkavat jo hieman
erikoistua taipumuksiaan vastaaville pelipaikoille. Suosituksena on kuitenkin, että pelaaja voisi osallistua
peleihin niin hyökkäys- kuin puolustuspainotteisella pelipaikalla sekä keskikaistalla että laidoilla. Pelaajan
saatava pelata riittävän pitkiä ajanjaksoja samalla pelipaikalla ottelun sisällä oppimisen vahvistamiseksi.
Pelipaikasta riippumattoman peruspelaamisen kehittäminen on kuitenkin valmentamisen ydintä.
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Taulukko 7. Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen liikunta U10-U11.

Joukkueharjoittelu
Ohjattu, yksilöllinen jalkapalloharjoittelu
- Taitokoulut
Henkilökohtainen jalkapalloharjoittelu
- Omatoiminen
- Pihapelit
Pelit + turnauspelit (5v5)
Jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen yht.
Kokonaisliikunta yht.

U10
3x90-120 min/vk
1-2x90/vk

U11
3-4x90-120
min/vk
1-2x90min/vk

7 h/vk

7 h/vk

80-100 kpl/vuosi
15-18 h/vk
20-26 h/vk

80-100 kpl/vuosi
15-20 h/vk
20-26h/vk

Kuva 7. Huippuharjoituksen rakenne U10-U11. Optimaalisesti etenevä jalkapalloharjoitus ja rastimuotoinen
kokonaisuus (3 ryhmää, 3 rastia).

7. Nuoruusvaihe I (U12-U13)
Varhaisessa nuoruusvaiheessa osalla pelaajista innostus alkaa kasvaa intohimoksi sekä urheilulliseksi
elämäntavaksi ja osalla tämä tapahtuu myöhemmin tai ei ollenkaan. Tässä ikävaiheessa, kuten
myöhemminkin, on Pallokarhujen arvojen mukaista mahdollistaa pelaajilla myös matalamman kynnyksen
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toiminta sitä haluaville pelaajille. Tässä ikävaiheessa alkaa usein myös päälajiin erikoistuminen. Varhaisessa
nuoruusvaiheessa pelaajien väliset erot kehityksessä ja kasvussa voivat olla suuria. Kun ikäluokassa
tyypillisesti on saman vuonna syntyneitä pelaajia, kronologisen iän vaihteluvälin ollessa alle vuoden,
biologisessa iässä ero voi olla jopa 4 vuotta. Täten nuoruusvaiheessa pyritään vahvasti tunnistamaan ja
huomioimaan nämä yksilölliset erot pelaajien kehitysvaiheessa. Varhain kehittyvät pelaajat ovat usein
fyysisesti vahvempia kuin myöhemmin kehittyvät. Tällöin varhain kehittyvät pelaajat erottuvat näillä
vahvuuksillaan vastaavan taitotason omaavista myöhemmin kehittyvistä. Koska pelaajien taitojen
kehittäminen on valmentajan ensisijaisena tavoitteena ja koska fyysiset erot tasoittuvat murrosiän jälkeen,
valmentajan on varmistettava riittävä tuki myöhemmin kehittyville pelaajille, mikäli pelaaja arvioi
edistymistään suhteessa muihin fyysisiin eroavaisuuksiin perustuen. Mikäli pelaajia valmennetaan
tasoryhmissä, perusteet ryhmäjaolle on tehtävä pelaajille selviksi ja varmistettava, että pelaaja ymmärtää
valmentajan näkemyksen pelaajalle sopivasta harjoitus- ja peliryhmästä ja mahdollisuutensa kehittyä siinä ja
nousta seuraavalle tasolle. Varhaisessa nuoruusvaiheessa pelaajia valmennetaan jo enemmän
pelipaikkakohtaisuuden kautta. Pelaajan tulee ymmärtää oma merkityksensä osana joukkuetta.
Valmentajalta vaaditaan kykyä tunnistaa pelaajien henkilökohtaiset ominaisuudet ja niitä kehitetään yksilön
tarpeiden mukaisesti. Taktiikan osalta perehdytään koko joukkueena toimimiseen enenevissä määrin.
Pelaajalla pitää siis olla tasolleen sopivia haasteita, mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin myös
jalkapallossa sekä tunne siitä, että hän on osa yhteisöä kuten ryhmää, joukkuetta, seuraa ja niin edelleen.
Innostavan ilmapiirin luominen on jalkapallossa toimivien tehtävä.
Taulukko 8. Ikävaihe U12-U13 (Suomen Palloliiton valmennuslinja).
Ikävaiheelle
ominaista

Vinkkejä
valmentajalle

Yksilökeskeisyys

Organisointi

-

7.1.

Pelaaja ymmärtää olevansa osa joukkuetta
Pelipaikkakohtaisuuteen tutustuminen
Pelinopeuden nostaminen (tila / aika)
Pelinomainen harjoittelu, valintamahdollisuuksien luominen
Luo useita innostavia yksilö- ja joukkuetavoitteita
Kiinnitä huomiota joukkuehenkeen
Keskustele paljon pelaajien kanssa
Osallista nuoret arvojen ja toimintasääntöjen luomiseen
Varmista yhteistyö perheen ja koulun kanssa
Pelaajan ominaisuuksien tunnistaminen
Harjoittelu ja pelaaminen osaamisen tason edellyttämässä
ympäristössä
Harjoittelu ja pelaaminen fyysisesti oikeassa ympäristössä
Pelipaikkakohtaisen erityisosaamisen huomiointi
Tasoryhmät harjoittelussa: jokaiselle pelaajalle oikean kokoinen
haaste
Harjoittelun ja pelaamisen tasapaino säilytettävä
Mahdollisuuksien mukaan tytöt pelaamaan ja harjoittelemaan
poikien kanssa sekä pelaamaan poikajoukkueita vastaan

Teknis-taktinen valmennus

Optimitilanteessa U4-U11-ikävaiheissa saavutetut teknis-taktiset osaamistavoitteet ja vahvat
peruspelaamisen taidot mahdollistavat joukkuetaktisten asioiden valmentamisen U12-U13-ikävaiheissa.
Luonnollisesti tähän ei ole kiirettä, mikäli aiempia osaamistavoitteita ei ole saavutettu. Taktisten sisältöjen
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opettaminen vaatii lisäksi useimmiten myös todellisen pelitilanteen mukaisen tilan, mikä Limingan
Pallokarhuissa ei ole ympärivuotisesti saatavissa.
Taulukko 9. Teknis-taktiset teemat U12-U13.
HAVAINNOINTI

PALLOLLINEN
PELAAJA
PALLOTON
PELAAJA
PUOLUSTAJA

TEKNIS-TAKTINEN
VALMENNUS

7.2.

LÄHELLÄ: Arvioi lähimpien joukkuekaverien sijaintia ja käyttökelpoisia reittejä.
KAUKANA: Tarkkaile tiloja, joissa vastustajalla on huono tasapaino, esim. painoton laita.
LÄHELLÄ: Katso, onko lähellä puolustajia, jotka saattavat puolustaa sinua, kun vastaanotat palloa.
KAUKANA: Katso, onko joukkueen linjat tasapainossa. Tarkkaile tiloja, joissa vastustajalla on huono
tasapaino ja joita voisi hyödyntää.
LÄHELLÄ: Katso, onko lähelläsi puolustajia ja määritä, onko teillä ylivoima/ alivoima/tasapaino.
KAUKANA: Koita arvioida, mihin vastustaja pyrkii hyökkäämään. Pyri ennakoimaan heidän liikkeensä.

HYÖKKÄÄMINEN
Avainasiat: Maalintekotilanteiden luominen; Pallonhallinta vastustajan kenttäpuoliskolla; Aktiivinen ja nopea pallollinen
pelaaminen; Nopean ja hitaan hyökkäyksen opettelu; Tilanteenvaihdon ymmärtäminen; Tekniikka pelitilanteissa suoritukset vauhdissa; Vaatimustaso osaamisen mukaan
Ikävaiheen tavoitteet

Rohkeus pelata ja antaa vastustajia ohittavia syöttöjä

1v1 haastaminen ja 2v1 ylivoimatilanteiden luominen

Pelin avaaminen ja tilan hyödyntäminen

Pelattavaksi liikkuminen ja sijoittuminen sekä peliasento

Joukkueen kenttätasapainon opettelu

Murtautuminen ja maalintekotilanteiden luominen

Maalintekotaidon kehittäminen

Tilanteenvaihdon sisällyttäminen harjoitteluun

1. kosketus tila- ja aikavaatimus

Syöttötaito molemmin jaloin ja liikkeessä

Pitkät syötöt maassa ja ilmassa

Laukaisutekniikat ja maalintekotaito

Kuljetukset, suojaaminen sekä harhautukset

Pääpeli

Maalivahtitekniikat
PUOLUSTAMINEN
Avainasiat: Aktiivinen puolustaminen eteenpäin; Nopea reagointi pallonmenetykseen; Nopea tilanteenvaihto
Ikävaiheen tavoitteet

Aluepuolustaminen: lähimpien 2-3 pelaajan yhteistyö

Nopea prässi

Kommunikointi

Joukkueen tiiviys

Rohkeus eteenpäin puolustamiseen

Puolustaminen 1v1

Fyysinen valmennus

Nuoruusvaiheen alussa nuoren koko elimistö muuttuu lyhyessä ajassa – muutosnopeus on suurinta sitten
syntymän jälkeisen kehityksen. Kokonaisvaltaisesta kuormittumisen ja levon suhteesta on huolehdittava.
Lapsuusvaiheessa kehittynyt hyvä fyysinen harjoitettavuus mahdollistaa siirtymisen systemaattiseen ja
tavoitteelliseen harjoitteluun. Hyvä fyysinen harjoitettavuus näkyy käytännössä mahdollisuutena harjoitella
paljon sekä alhaisena vamma- ja sairastelualttiutena. Nuoruusvaiheessa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen
harjoittelun määrä ja laatu kasvaa. Harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa on tiedostettava ja
kunnioitettava nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Suuret erot biologisessa kasvussa on huomioitava
fyysisessä valmennuksessa. Pelaajilla, joilla kasvupyrähdys on vielä edessä, on vielä hyvät mahdollisuudet
kehittää nopeutta hermostollisesti askeltiheyttä korostamalla. kasvupyrähdyksessä olevilla pelaajilla on syytä
painottaa liikkuvuus- ja koordinaatioharjoittelua, mikä auttaa pelaajaa kehon mittasuhteiden nopeissa
muutoksissa.
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Taulukko 10. Fyysinen harjoittelu U12-U13 (Suomen Palloliiton valmennuslinja).
Kehitettävät
ominaisuudet ikäkaudella

Ikäkaudella huomioitavaa

-

Kasvuvaihe

7.3.

-

Koko vartalon lihastasapainon ja liikkuvuuden vahvistaminen
Hermoston kehittyminen (yleis- ja lajitaidot yhdessä tukien
nopeuden ja ketteryyden kehittymistä)
Nopeus
Kimmoisuus
Koordinaatio
Valmiuksia kestävyysharjoitteluun
Biologisen kehityksen ja kasvupyrähdysten huomioiminen
Nuoren jalkapalloharrastusta ja urheilullisia elämäntapoja tukevat
vanhemmat
Itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden tukeminen
Urheilullista kokonaiselämisen tukeminen (uni, ravinto, urheilu,
lepo, ruutuaika)
Huomioi yksilölliset erot kasvuvaiheissa
Kasvupyrähdyksen alku: pojat 10-12 -v.
Kasvun huippuvaihe: pojat 13-14 -v.
Kasvun huippuvaihe: tytöt 11-12 -v.
Lihasmassan kasvun huippu: tytöt 13-15 -v. alkaen
Lihasmassan kasvuedellytykset ovat parhaimmillaan 0,5-1 v.
kasvupyrähdyksen loppumisesta

Henkinen valmennus

Nuorten vaiheessa valmentaja pystyy parantamaan pelaajan suoritusta opettamalla henkisiä taitoja, jotka
vaikuttavat peli- ja harjoitussuoritukseen. Taitoja voidaan hyödyntää harjoituksen tai pelin ollessa käynnissä
tai valmistauduttaessa tulevaisuudessa tapahtuviin asioihin. Painopiste on pelaajan vastuun lisäämisessä ja
henkisten taitojen johdonmukaisessa ja systemaattisessa harjoittelussa. Pelaajien osallistaminen on tärkeää.
Pelaajille tulee antaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja koko joukkueen toimintaan. Tämä
tapahtuu asteittain U12-U15-ikävaihessa. Tavoitteet ovat parhaita toiminnan ohjaajia. Innostavien pelaajaja joukkuetavoitteiden on oltava täsmällisiä, konkreettisia, aikaan sidottuja ja realistisia toiminnan
päämääriä. Tunnetilojen säätelyn opetteleminen lähtee pelaajan optimaalisen kilpailuvireen
tunnistamisesta. Tämä tunnetila ja sen saavuttamisen keinot ovat yksilöllisiä. Valmentaja onkin pyrittävä
tunnistamaan keinot, joilla hän voi auttaa pelaajiaan ja joukkuettaan saavuttamaan hyvän kilpailu- ja
harjoitteluvireen. Pelaajilla on kykyä myös käyttää mielikuvia tunnetilan säätelyssään, mikä tarkoittaa
tilanteen tai tapahtuman läpikäymistä mielessä. Tämä tukee ja tehostaa oppimista, valmistautumista ja
suoriutumista. Itseluottamus tarkoittaa pelaajan uskoa siihen, että hän pystyy onnistumaan annetussa
tehtävässä. Sen kehittäminen on pitkäaikainen prosessi. Tässä herkässä ikävaiheessa sen kehittäminen on
kuitenkin erityisen hedelmällistä ja voi määrittää pitkälle myös itseluottamusta myöhemmällä iällä.
Itseluottamus kehittyy parhaiten oikeiden valintojen kautta. Selkeät konkreettiset valinnat auttavat pelaajia
tekemään tavoitteitaan vastaavia valintoja, jotka voivat aluksi olla hyvinkin pieniä ja arkisia asioita.
Esimerkiksi urheilulliseen elämäntapaan liittyvät valinnat lähtevät hyvin pienistä tekijöistä, kuten
ravintovalinnoista, levon tarpeen tunnistamisesta ja ruutuajan rajoittamisesta. Tavoitteiden taustalla oleva
motivaatio vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja kuinka suuria valintoja pelaaja on valmis milläkin hetkellä
tekemään. Onnistuneet valinnat usein myös lisäävät motivaatiota, kun tavoitteen saavuttaminen muuttuu
yhä realistisemmaksi.
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7.4.

Maalivahtivalmennus – Erikoisharjoittelua joukkueessa ja maalivahtiryhmissä

Ikävaiheessa U12-U13 alkaa usein erikoistuminen maalivahdiksi, mikä on huomioitava sekä joukkueen
harjoittelussa (maalivahti osana joukkuetta) että maalivahdeille kohdennetussa erikoisharjoittelussa.
Pallokarhut järjestävät maalivahdeille kohdennettua erikoisharjoittelua pienryhmillä, joissa kehitetään
edelleen torjunta-asentoja ja –tekniikoita sekä pelin avaamiseen ja jaloilla pelaamiseen liittyviä teknis-taktisia
asioita. Lisäksi maalivahtien fyysisen harjoittelun eriyttäminen voidaan aloittaa erikoisharjoittelussa
(kehonhallinta, räjähtävyys/nopeusvoima) pelaajan kasvuvaiheen niin salliessa.

7.5.

Harjoittelu ja pelaaminen

Osan pelaajista erikoistuessa tässä ikävaiheessa tavoitteena on tärkeää mahdollistaa riittävä lajiharjoittelu
motivoituneille pelaajille. Moni pelaaja osallistuu vielä muidenkin lajien harjoitteluun mutta lajivalinnan
tehneille pelaajille on varmistettava riittävä toiminnan määrä tukemaan tätä valintaa. Talvisten olosuhteiden
vuoksi Suomessa yleisesti ohjattua toimintaa järjestetään muita Euroopan maita enemmän, millä korvataan
rajallisia mahdollisuuksia omatoimiseen harjoitteluun lajin edellyttämissä olosuhteissa. Toisaalta on
huomioitava, että viikkoon mahtuu myös vapaapäiviä joukkuetoiminnasta sekä siitä, ettei fyysinen ja
henkinen kuormitus kasva liian suureksi ja yksipuoliseksi. Maitohapollisen anaerobisen aineenvaihdunnan
kehittyessä pelaajat myös kuormittuvat harjoittelussa ja peleissä enemmän, mikä lisää palautumiseen
kohdistettavaa huomion tarvetta harjoittelun ja pelitapahtumien aikana sekä niiden välillä. Palloliiton
sarjoissa turnausmuotoiset tapahtumat vähenevät ja pelien kesto kasvaa, jolloin yksittäisten pelin määrä
kauden aikana on pienempi.
Taulukko 11. Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen harjoittelu U12-U13.

Joukkueharjoittelu
Ohjattu, yksilöllinen jalkapalloharjoittelu
- Taitokoulut
Henkilökohtainen jalkapalloharjoittelu
- Omatoiminen
- Pihapelit
Pelit + turnauspelit (8v8)
Jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen yht.
Kokonaisliikunta yht.

U12
3-4x90-120
min/vk
1-2x90/vk

U13
4x90-120 min/vk

7 h/vk

7 h/vk

60-80 kpl/vuosi
17-22 h/vk
24-26 h/vk

60-80 kpl/vuosi
18-22 h/vk
24-26h/vk

2x90min/vk

8. Nuoruusvaihe II (U14-U15)
U14-15-ikävaiheessa urheilullisen elämäntavan oppiminen jatkuu jalkapallon lajikseen valinneilla pelaajilla.
Valitettavan usein tässä ikävaiheessa tapahtuu myös toiminnasta luopumisia. Limingan Pallokarhujen arvojen
ja tavoitteiden mukaisesti myös matalamman kynnyksen toimintaa pyritään järjestämään. Varsin nuorena
seurana Pallokarhuilla ei vielä ole kokemusperäistä tietoa, minkä kokoisia ikäluokkia voidaan viedä tähän
ikäluokkaan saakka. Nykyisellään on realistista ajatella, että viimeistään tässä ikävaiheessa, jossa siirrytään
pelimuotoon 11v11, on järkevää tehdä yhteistyötä muiden lähialueen muiden jalkapalloseurojen kanssa
motivoituneimpien pelaajien kehittämiseksi sekä harrastusmahdollisuuden jatkamiseksi. U14-15ikävaiheessa pelaajien erot kehityksessä ja kasvussa voivat edelleen olla suuria, jotka on huomioitava
yksilöllisesti. Tyypillisesti kiivain kasvuvaihe saavutetaan viimeistään tässä iässä. Pelipaikat alkavat vakiintua
ja joukkuetaktiset asiat saavat valmennuksessa yhä enemmän huomiota.
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Taulukko 12. Ikävaihe U14-U15 (Suomen Palloliiton valmennuslinja).
Ikävaiheelle
ominaista

-

Vinkkejä
valmentajalle
Yksilökeskeisyys

Organisointi

8.1.

-

Linjan ja linjojen välinen yhteistyö
Koko joukkueen pelin perusteet/ymmärtäminen
Pelipaikkakohtaisuuden syventäminen
Pelinopeuden nostaminen (tila/aika)
Pelinomainen harjoittelu, valintamahdollisuuksien luominen
Huomioi murrosiän vaikutukset
nuorten kasvussa ja
käyttäytymisessä
Varmista yhteistyö perheen ja koulun kanssa
Pelipaikka pelaajan vahvuuksien ja ominaisuuksien mukaan
Pelipaikkakohtainen harjoittelu ja ominaisuuksien vahvistaminen
Harjoittelu ja pelaaminen oikeassa ympäristössä
Pelipaikkakohtaisen erityisosaamisen huomiointi
Tasoryhmät harjoittelussa
Harjoittelun ja pelaamisen tasapaino säilytettävä
Mahdollisuuksien mukaan tytöt pelaamaan ja harjoittelemaan
poikien kanssa sekä pelaamaan poikajoukkueita vastaan

Teknis-taktinen valmennus

Pelaajien teknistä taitoa voidaan kehittää tehokkaasti U14-U15 vaiheessa. Tyypillisimpien lajin
perustekniikoiden ja peruspelaamiseen liittyvät teknis-taktiset asiat tulisivat urheilijaksi tähtäävällä nuorella
olla jo sillä tasolla tässä ikävaiheessa, mikä helpottaa 11v11 pelimuotoon siirtymistä. Mikäli varhaisempien
ikävaiheiden osaamistavoitteita ei ole saavutettu, niitä on syytä sisällyttää valmennukseen painotetummin.
Taulukko 13. Teknis-taktiset teemat U14-U15.
HAVAINNOINTI

PALLOLLINEN
PELAAJA
PALLOTON
PELAAJA
PUOLUSTAJA

TEKNIS-TAKTINEN
VALMENNUS

LÄHELLÄ: Arvioi lähimpien joukkuekaverien sijaintia ja käyttökelpoisia reittejä.
KAUKANA: Tarkkaile tiloja, joissa vastustajalla on huono tasapaino, esim. painoton laita.
LÄHELLÄ: Katso, onko lähellä puolustajia, jotka saattavat puolustaa sinua, kun vastaanotat palloa.
KAUKANA: Katso, onko joukkueen linjat tasapainossa. Tarkkaile tiloja, joissa vastustajalla on huono
tasapaino ja joita voisi hyödyntää.
LÄHELLÄ: Katso, onko lähelläsi puolustajia ja määritä, onko teillä ylivoima/ alivoima/tasapaino.
KAUKANA: Koita arvioida, mihin vastustaja pyrkii hyökkäämään. Pyri ennakoimaan heidän liikkeensä.

HYÖKKÄÄMINEN
Avainasiat: Maalintekotilanteiden luominen; Pallonhallinta vastustajan kenttäpuoliskolla; Aktiivinen ja nopea pallollinen
pelaaminen; Nopean ja hitaan hyökkäyksen varioiminen; Nopeiden tilanteenvaihtojen korostaminen; Tyhjän tilan
hyödyntäminen (linjojen välit, selusta); Pelinomainen tekniikka
Ikävaiheen tavoitteet

Rohkeus pelata ja antaa vastustajia ohittavia syöttöjä maassa ja ilmassa

1v1 haastaminen, tempokuljetukset ja ylivoimatilanteiden luominen

Peliä edistävät ratkaisut, painopistettä muuttavat syötöt ja kuljetukset sekä pelin rakenteluvaihtoehdot

Pelipaikkakohtaiset oikea-aikaiset liikkeet hyökkäyssuuntaan

Tilan hyödyntäminen vastustajan linjojen väleissä ja takana

Murtautuminen ja maalintekotilanteiden luominen

Tilanteenvaihtojen tehostaminen, nopea vastahyökkäys tai pallonhallinta

Nopea tilanteenvaihto ja puolustaminen pallon menetyksen jälkeen

Joukkueen kenttätasapainon ylläpitäminen

Ensimmäisen kosketuksen suuntaaminen peliä edistävällä tavalla

Syöttäminen ja haltuunotto molemmilla jaloilla / pelipaikkakohtaisuus, monipuolisuus

Laadukkaat keskitykset

Monipuolinen laukaisutekniikka, viimeistely maasta ja ilmasta, molemmin jaloin

Monipuolinen pääpeli

Maalivahtitekniikat
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PUOLUSTAMINEN
Avainasiat: Aktiivinen puolustaminen eteenpäin; Nopea reagointi pallon menetykseen; Nopea tilanteenvaihto;
Aluepuolustaminen.
Ikävaiheen tavoitteet

Tietää omat pelipaikkakohtaiset tehtävät puolustuspelaamisessa

Tietää pelaajien pelipaikkakohtaiset tehtävät puolustaessa

Ennakointi ja reagointi tilanteenvaihtoihin

Tilanteenvaihto -> 1. välitön prässi, 2.hidastaminen

Tasapainon säilyttäminen kaikissa tilanteissa

Hitaiden ja nopeiden hyökkäysten puolustaminen

Pitkien syöttöjen puolustaminen puolustuslinjassa

Prässistä pallonriistoon

Pyrkimys pallonriistoon mahdollisimman syvällä

Puolustaminen 1v1

Monipuolinen pääpeli

8.2.

Fyysinen valmennus

Nuoruusvaiheen alussa nuoren koko elimistö muuttuu lyhyessä ajassa – muutosnopeus on suurinta sitten
syntymän jälkeisen kehityksen. Kokonaisvaltaisesta kuormittumisen ja levon suhteesta on huolehdittava
nuoren kohdalla tarkasti. Lapsuusvaiheessa kehittynyt hyvä fyysinen harjoitettavuus mahdollistaa siirtymisen
systemaattiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun. Hyvä fyysinen harjoitettavuus näkyy käytännössä
mahdollisuutena harjoitella paljon sekä alhaisena vamma- ja sairastelualttiutena. Nuoruusvaiheessa
suunnitelmallisen ja tavoitteellisen harjoittelun määrä ja laatu kasvaa. Harjoittelun suunnittelussa ja
toteutuksessa on tiedostettava ja kunnioitettava nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Suuret erot
biologisessa kasvussa on huomioitava fyysisessä valmennuksessa. Pelaajilla, joilla kasvupyrähdys meneillään
on syytä painottaa liikkuvuus- ja koordinaatioharjoittelua, mikä auttaa pelaajaa kehon mittasuhteiden
nopeissa muutoksissa. Kasvupyrähdyksen loppuvaiheessa on syytä aloittaa voimaharjoittelutekniikoiden
opettaminen ilman painoja (keppi) tai hyvin kevyillä painoilla, millä valmistetaan pelaajia lihasvoiman
harjoitteluun herkkyyskaudellaan.
Taulukko 14. Fyysinen harjoittelu U14-U15 (Suomen Palloliiton valmennuslinja).
Kehitettävät
ominaisuudet ikäkaudella

Ikäkaudella huomioitavaa

-

Kasvuvaihe

-

Nopeus, ketteryys ja kehonhallinta
Koko vartalon lihastasapaino sekä liikkuvuuden vahvistaminen
Peruskestävyyden rakentaminen
Voimaharjoittelutekniikat
Biologisen kehityksen ja kasvupyrähdysten huomioiminen
Nuoren jalkapalloharrastusta ja urheilullisia elämäntapoja tukevat
vanhemmat
Itsenäisyyttä ja itseohjautuvuuden tukeminen
Urheilullisen kokonaiselämisen tukeminen (uni, ravinto, urheilu,
lepo, ruutuaika)
Huomioi yksilölliset erot kasvuvaiheissa
Kasvun huippuvaihe: pojat 13-14 -v.
Kasvun hiipuminen: pojat 13-17 -v.
Kasvun hiipuminen: tytöt 13-15 -v.
Lihasmassan kasvun huippu: pojat 14-17 -v. alkaen
Lihasmassan kasvun huippu: tytöt 13-15 -v. alkaen
Lihasmassan kasvuedellytykset ovat parhaimmillaan 0,5-1 v.
kasvupyrähdyksen loppumisesta
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8.3.

Henkinen valmennus

Ks. kappale 7.3..

8.4.

Maalivahtivalmennus – Erikoisharjoittelua joukkueessa ja maalivahtiryhmissä

Ikävaiheessa U14-U15 erikoistuminen maalivahdiksi on yleensä tapahtunut, mikä on huomioitava sekä
joukkueen harjoittelussa (maalivahti osana joukkuetta) että maalivahdeille kohdennetussa
erikoisharjoittelussa. Pallokarhut järjestävät maalivahdeille kohdennettua erikoisharjoittelua pienryhmillä,
joissa kehitetään edelleen torjunta-asentoja ja –tekniikoita sekä pelin avaamiseen ja jaloilla pelaamiseen
liittyviä teknis-taktisia asioita. Lisäksi maalivahtien fyysisen harjoittelun eriyttäminen toteutetaan
erikoisharjoittelussa (kehonhallinta, räjähtävyys/nopeusvoima) pelaajan kasvuvaiheen niin salliessa.

8.5.

Harjoittelu ja pelaaminen

Nuoruusvaiheessa on keskeistä joukkuepelaamisen periaatteiden ymmärtäminen sekä henkilökohtaisten
taitojen syventäminen ja vahvistaminen. Joukkuepelaamisen ja taitojen oppimisen kannalta määrällisesti ja
laadullisesti monipuolinen harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää. Harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa
on tiedostettava ja kunnioitettava nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä, eli harjoitusten fyysinen ja henkinen
rasitus tulee ottaa huomioon viikon harjoittelun ohjelmoinnissa. On tärkeää, että illan harjoitukset päättyvät
tarpeeksi aikaisin, jotta palautumiselle jää riittävästi aikaa. Palloliiton sarjoissa otteluiden kesto kasvaa
entisestään, jolloin pelien määrän on syytä olla huomattavasti pienempi kuin aiemmissa ikävaiheissa.
Taulukko 15. Harjoittelu, pelaaminen ja omatoiminen harjoittelu U14-U15.

Joukkueharjoittelu
Ohjattu, yksilöllinen jalkapalloharjoittelu
- Taitokoulut
Henkilökohtainen jalkapalloharjoittelu
- Omatoiminen
- Pihapelit
Pelit + turnauspelit (8v8)
Jalkapalloharjoittelu ja pelaaminen yht.
Kokonaisliikunta yht.

U14
4-5x90-120
min/vk
2x90/vk

U15
4-5x90-120
min/vk
2-3x90min/vk

7 h/vk

7 h/vk

60 kpl/vuosi
20-22 h/vk
24-26 h/vk

60 kpl/vuosi
20-22 h/vk
24-26h/vk

9. Huippuvaihe (U16-U21)
[Tulossa]

10.Valmennuksen suunnittelu
Kausi-, jakso- ja viikkosuunnitelman sekä yksittäisen harjoituksen suunnitelmapohja Palloliiton
tukimateriaaleineen Limingan Pallokarhujen Materiaalipankissa.

11.Kehittymisenseuranta
[Tulossa]
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