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Y H T E I S Ö L L I S Y Y S  

T O I M I N N A N  A R V O T

Ikäkausijoukkueissa harjoittelu ja peluutus järjestetään joustavin tasoryhmin, jolloin jokaiselle

pelaajalle löydetään aktiivisuudelleen ja taitavuudelleen sopiva ryhmä.

Peleissä menestyminen rakennetaan kokonaisvaltaisesti opetettujen perusliikunta,- laji- ja

pelitaitojen varaan, joita kehitetään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti koko lapsuusajan.

Joukkueen "meidän jengi" sekä I-HK-hengen vahvistaminen

Pelaajien kasvattaminen seuran arvoihin. Kaikki pelaajat ovat yhtä tärkeitä joukkueelle, Jokaisella

pelaajalla on joukkueessa oma tärkeä roolinsa. Pelaajat oppivat arvostamaan toinen toisiaan

kentällä, ei vain maalintekijöitä.

I-HK:n toiminnan arvot ovat suvaitsevaisuus, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Seuran

arvot näkyvät joukkueiden toiminnassa niin, että ne tukevat pejaajien motiiveja harrastaa jalkapalloa.

(Arvot ohjaavat valmentajia kehittämään pelaajia tasapuolisesti).  Arvojen tulee ohjata myös

seuratoimijoita valmennus- ja ohjaustyössään mahdollistamaan pelaajien kehitys tasapuolisesti.

Harjoituskentällä ja peleissä toiminnan arvot näkyvät seuran:



T O I M I N T A K U L T T U U R I

MItä on toimintakulttuurilla tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan joukkueen yhteisiä toimintatapoja, 

sääntöjä ja käytänteitä, jotka tukevat jalkapallotaitojen kehittymistä ja auttavat pelaajia toimimaan

osana joukkuetta. Rakentamalla yhteiset toimintamallit harjoituksiin. turnauksiin ja yksitäisiin

peleihin edesautetaan myös kaikin puolin onnistuneiden tapahtumien toteutuminen.

Yhteinen varustus

Yhteiset tapahtumat, joilla rakennetaan joukkueen me-henkeä

Harjoitusten rakenne

Peleihin valmistautuminen

Joukkueen pelisäännöt

Toiminnan suunnitelmallisuus

Toimintakulttuuria lähdetään rakentamaan seuraavilla tavoilla



Yhteinen varustus

Joukkuehenki rakentuu kokonaisuudessaan pienistä asioista.

Kaikilla on yhtenäinen varustus treeneissä ja peleissä.

Yhtenäinen varustus lisää me-henkeä. Harjoituksissa

harjoituspaidat, peleissä pelipaidat. Seuran lämmittelyasut,

reput tms. luovat yhtenäisyyttä omalta osaltaan.

Joukkueen yhteiset tapahtumat

Joukkueella voi olla yhteisiä vapaampia tapahtumia

harjoitusten ja pelien ulkopuolella, jolloin pelaajat pääsevät

tutustumaan toisiinsa. Näitä voivat olla esimerkiksi leffaillat,

päättäjäiset, uuden kauden avajaiset seuran toimistolla. Näillä

tapahtumilla rakennetaan yhteenkuuluvuutta ja kaveruutta

joukkueessa.

Harjoitusten rakenne

Harjoitukset on hyvä aloittaa yhteisellä hetkellä, jossa käydään yhteiset asiat läpi ennen jakautumista

ryhmiin. Läpikäytäviä asioita voi esimerkiksi olla: vaihtaa lyhyesti kuulumiset, käydä läpi päivän harjoituksen

aihe, innostaa/motivoida pelaajat päivän harjoitukseen. Myös harjoituksen jälkeen joukkue kerätään kasaan,

yhteen vedetään päivän harjoitus, annetaan tarvittavat ohjeet koskien seuraavaa tapahtumaa. Yleisesti

harjoitukset ovat päättyneet I-HK-huutoon.

Peleihin valmistautuminen

Peleihin ja turnaustapahtumiin valmistautuminen alkaa aikataulutuksen suunnittelulla. Milloin paikalla,

milloin varusteet valmiina ja millä varustuksella?

Yleisesti valmistautuminen kannattaa aloittaa 30min ennen pelin alkua. Valmistautuminen jakautuu

karkeasti seuraaviin osiin: Ottelupalaveri, lämmittely, pelifiiliksen kohottaminen. 



Ottelupalaveri

Peleissä yritetään toteuttaa sitä mitä harjoitellaan ja

harjoituksissa harjoitellaan asioita, joita halutaan toteuttaa

peleissä. Ottelupalaverissa voidaan muistuttaa pelaajia

kahdesta-kolmesta pelillisestä tehtävästä, joita on tarkoitus

pelitilanteessa harjoitella. Liikaa ei kannata ohjeita antaa,

koska ne unohtuvat. Pelaajakohtaisesti pelipaikkaa koskevia

neuvoja saa ja kannattaa antaa ja rohkaista niiden

suorittamiseen.

Lämmittely
Lämmittelyn tehtävänä on valmistaa pelaajat peliin. Lämmittely voidaan jakaa yleislämmittelyyn ja

lajionomaiseen lämmittelyyn. Lajinomainen lämmittely tehdään pallon kanssa, tila huomioiden,

pallottelemalla kahdessa jonossa vastakkain tai pelaamalla pienpelejä 4v1 tms.

Pelifiiliksen nostatus
Viimeiset hetket ennen peliä kerätään ryhmä kasaan ja tsempataan joukkuetta parhaimpaansa.

Perinteisiä tapoja on huudattaa piirissä I-HK -huuto ennen alkuvihellystä

 

Ohjaaminen pelin aikana
Pelin aikana pelin/pelaajien ohjaaminen kannattaa jättää vähemmälle. Annetuista tehtävistä voi

muistuttaa. sopivissa väleissä. Valmentajan kannattaa välttää turhautumisen näyttämistä ja negatiivisen

palautteen antamista. Virheiden jälkeen ei jäädä murehtimaan/märehtimään asioita. Rohkaistaan

joukkuetta pelamaan omaa peliään muutamalla täsmäohjeella.

Palaute pelin jälkeen
Pelin jälkeen palautteen anto voidaan tehdä  nopeastikin rauhallisessa tilassa. Vanhempia voi ohjeistaa

odottamaan hetki ennen paikalle tuloa. Palautteen aikana käydään peli lyhyesti läpi niiden tavoitteiden

tai tehtävien kohdalta, jotka ennen peliä sovittiin. Valmentajan on hyvä miettiä,mitkä asiat kannattaa

käydä heti läpi ja mitkä jättää seuraavaan peliin/harjotuksiin.

Palautteen antaminen
Rakennettaessa voittamisen kulttuuria ja positiivista ilmapiiriä joukkuueen tapahtumissa, on tärkeää,

että valmentajat, ohjaajat ja vanhemmat keskittyvät palautteen annossa onnistuneisiin suorituksiin. 

Palautteen antamisen muoto vaikuttaa pelaajan motivaatioon harjoittelussa ja on suoraan sitä kautta

yhteydessä kehittymiseen.

Palautteen anto vaikuttaa omalta osaltaan lapsen itsetunnon kehittymiseen. Korjaavaa ja

negatiivistakin palautetta voi antaa rakentavasti ja myönteiseen sävyyn. Valmentjan ja ohjaajan yksi

tärkeimpiä luonteenpiirteitä on kärsivällisyys ja maltti.Ne korostuvat entisestään, mitä nuoremmista on

kyse.

"Palautteesta positiivista 75% korjaavaa 25%"



Peleissä ja harjoituksissa kannustamme reilusti ja rehdisti kaikkia.

Emme arvostele tuomareita.

Puutumme kiusaamistilanteisiin välittömästi.

Ilmoitamme lapsen osallistumisesta / poissaolosta hyvissä ajoin Jalkkis.net-palvelun kautta. 

Kaikkien tulee käyttää kyseistä palvelua. Viime hetken muutokset pelien osalta, ilmoitamme aina

tekstiviestillä valmentajalle

Huolehdimme, että lapset ovat ajoissa ja oikeissa varusteissa peleissä ja harjoituksissa.

Katsomme myös, että lapsillamme on oikeankokoiset varusteet. Ei liian isot, ei liian pienet.

Tärkein motivaatio lapsen pelaamiselle ja kehittymiselle, on lapsen halu harrastaa jalkapalloa – ei

aikuisten tavoitteet.

Tuemme lasta kaikissa harrastuksissa – huolehdimme myös riittävästä levosta.

Harjoituksien ja pelien aikana vanhemmat eivät saa oleilla vaihtopenkin / joukkueen välittömässä

läheisyydessä.

Harjoituksien ja pelien aikana vanhemmat saavat kannustaa ja kehua lapsiaan, mutta pelaamiseen

liittyvät asiat hoitaa vain ja ainoastaan valmentajat.

Valmentajien, joukkueenjohtajan ja koko joukkueen tekemisistä saa ja kuuluukin antaa palautetta;

rakentavaa, positiivista ja kriittistä. Keskustellaan asiat suoraan ao. henkilön kanssa, puhelimitse tai

sähköpostin kautta, ei kentän laidalla

.Yhteistyöllä ja talkoohengellä takaamme lapsillemme jatkossakin mukavia ja antoisia kokemuksia,

muistoja, elämyksiä ja kaikkea sitä mitä jalkapallo voi tarjota.

Vanhempien säännöt:

Tulen ajoissa harjoituksiin ja peleihin.

Tulen harjoituksiin iloisella ja reippaalla mielellä.

Sairaana tai väsyneenä en urheile.

Kuuntelen ja noudatan valmentajien ohjeita ja opastusta.

Yritän parhaani.

Annan joukkuekavereilleni keskittymisrauhan harjoitusten ajaksi.

Kannustan ja näytän hyvää esimerkkiä joukkuekavereilleni.

En pelleile enkä kiroile enkä kiusaa ketään.

En pilkkaa tai arvostele muita pelaajia, omia enkä vastustajan.

Peleissä en arvostele tuomarin päätöksiä.

Huolehdin omista varusteistani.

Opettelen ymmärtämään jalkapallon sääntöjä.

Mikäli en noudata näitä joukkueen sääntöjä, minut voidaan laittaa ”jäähylle” tai poistaa

harjoituksista. Toistuvissa rikkomuksissa, voin joutua ”huilimaan” määräajaksi. 

Joukkueen pelisäännöt

Pelaajien säännöt:



1v1 -tilanteiden ratkaiseminen (miksi, mitä ja miten)

Miksi 1v1-tilanteet ovat valittu tärkeäksi osa-alueeksi I-HK:ssa?

Se joukkue, joka voittaa pelissä suurimman osan 1v1-tilanteista, kontrolloi pelin kulkua paremmin ja

yleensä voittaa pelin. 1v1- tilanteiden voittaminen ei ole pelkästään vastustajan ohittamista

harhautuksella. Se voi olla pallottomana oman puolustajan ohittaminen ja murtautuminen

maalinteko alueelle. Se voi olla pääpallo-tilanteen voittaminen, ensimmäisenä irtopalloon ehtiminen.  

Se voi olla myös puolustustilanteessa syöttösuunnan peittäminen, oikea aikaisen liukutaklauksen

tekeminen tai vastustajan puolustaminen erikoistilanteissa tai maalivahtina hyökkäyksen

aloittaminen tai läpiajon torjuminen

Mitä enemmän kentällä on aktiivisia, rohkeita oman 1v1-tilanteensa voittoa haluavia pelaajia, sitä

paremmat edellytykset on menestyä pelissä.

Mitä 1v1-tilanteet vaativat pelaajalta? Millaisia pelaajia haluamme nähdä I-HK:ssa pelaamassa?

Oman 1v1 -tilanteen voittaminen - ylivoima - merkittävä vaikutus pelin kulkuun

Pelipaikasta riippumatta haluamme pelaajiemme olevan rohkeita vastuunottajia, jotka uskaltavat

pitää palloa ja pelata aktiivisesti haastaen ja pelissä koko ajan mukana ollen.

·Rohkeus haastaa

·Pyrkimys vastustajan maalia kohti

·Puolustaminen eteenpäin

Merkittävässä roolissa on pelirohkeus (päättäväisyys, rohkeus, luottamus omiin taitoihin, peliäly). Kun

pelaaja haluaa pitää palloa ja päättää tehdä omassa 1v1-tilanteessaan parhaan mahdollisen

näkemyksensä mukaisen ratkaisun pelin etenemisen mahdollistamiseksi, olemme onnistuneet

tehtävässämme valmentajana. Peliälyn kehittyessä ratkaisuvalikoimat kehittyvät luonnostaan. 

Miten mahdollistamme pelaajien kehittymisen?

Joukkueen harjoittelun suunnittelussa tulee huomioida 1v1-tilanteiden harjoittelu, alkaen startti-

ryhmistä. Vanhempiin ikäryhmiin mennessä 1v1-tilanteiden ratkaiseminen kulkee luontevasti

joukkueen kausisuunnitelman yhteydessä. I-HK:ssa haluamme yhä enemmän korostaa 1v1-

tilanteiden tärkeyttä ja rohkaista pelaajia entistä rohkeammiksi pelaajiksi.

Pelaajana kehittyminen I-HK:ssa

I-HK:n pelaajapolulta on vuosien saatossa noussut pelaajia kansallisen tason huipulle. Tämän on

mahdollistanut toimintaympäristö hyvine harjoitusolosuhteineen, kaveripiirin kanssa

harjoitteleminen sekä toiminnan pelaajalähtöisyys. Sillä tarkoitetaan pelaajakehitystä pelaajan

tavoitteet huomioiden. I-HK:ssa pelaajat ovat mukana koko lapsuus- ja nuoruusajan. Seuran

tavoitteena on kehittää pelaajan 1v1-taitoja koko tuon ajan, jonka pelaaja I-HK:ssa viettää.

 

 



 

harhautukset/käännökset

rytmin vaihto

ohittaminen

haltuunotto, suojaaminen, kääntyminen

1v1-harjoittelun painopisteet I-HK:ssa (I-HK juniorijoukkueen opas)

Juniorioppaasta löytyy harjoittelun kausisuunnitteluun yleiset linjaukset. Niiden sisällä on mainittu 1v1-

tilanteiden harjoittelu. “Perus” 1v1- tilanteiden lisäksi pelissä on paljon erilaisia 1v1 tilanteita: irtopallot,

pääpallot, pallo suojauksessa, pallottomana omasta puolustajasta irti pääseminen jne. Näiden tilanteiden

merkitys pitää tiedostaa ja nostaa esille harjoittelussa ja pelaamisessa “perus” 1v1 tilanteiden harjoittelun

lisäksi. 

Opetetaan pelaajat itse ratkomaan 1v1-tilanteet ja annetaan tarvittaessa vinkkejä, miten jokaiselle pelaajalle

löytyisi omat vahvuudet ja tavat ratkoa ne. 

Hyökkääminen

Puolustaminen
·riistäminen

·ohjaaminen

·puolustusasento

·taklaaminen

Maalivahdin 1v1- tilanteet (pallo maahan ja mukaan peliin).
Maalivahdilla on pelissä omat 1v1-tilanteensa jalalla pelattaessa. Opetetaan ja rohkaistaan maalivahteja

osallistumaan hyökkäyspeliin muutoinkin kuin torjuntatehtävissä.

Valmentajan rooli

Valmentajan roolin on merkittävä. Joukkueen harjoittelun sisällä tulee mahdollistaa pelaajien kehittyminen

haluttuun suuntaan. Jotta tähän päästään tulee meidän huomioida toiminnassamme myös lasten näkökulma

harjoitteluun ja antaa heille mahdollisuus toteuttaa itseään ja vaikuttaa päätöksentekoon omassa pelissään.

Näin saadaan pelaaja ohjattua alusta asti ottamaan vastuu pelaamisestaan ja heittäytymään peliin.

Valmentajan ohjeistamiselle on suuri merkitys pelaajan toimintaan. Huomioitavaa on että pelitilanteessa

päätöksen teko on pelaajalla. Ei ohjeisteta tai häiritä pallollista pelaajaa pelitilanteessa vaan opetetaan

pelaajaa havannoimaan ja tekemään valintoja.

Yleinen näkökulma pelaajien rohkaisemiseen pelaamaan on alla olevien ohjeistusten mukainen

“Haasta, haasta, mene ohi! ”

”Jos sinulla on pallo, harhauta, syötä tai tee maali”

Pelirohkeus haastaa ja mennä eteenpäin kohti vastustajan maalia syntyy itseluottamuksesta. Kun me

valmentajina vahvistamme pelaajien itseluottamusta, tulee heistä rohkeampia pelaajia.  Luottamalla pelaajan

taitoihin, rohkaisemalla vahvistetaan halua/uskallusta pitää palloa ja miettiä ratkaisuja pelin etenemiseksi tai

vahvistetaan luottamusta ryöstää pallo vastustajalta. Vältetään luomasta epävarmuutta omiin kykyihin ja

mahdollisiin virheisiin väärillä sanavalinnolla tai eleillä.



Yleistä valmennustoiminnan suunnitelmallisuudesta
Valmennustoiminnan linjaus on kokonaissuunnitelma, joka on tarkoitettu selvitykseksi ja ohjeeksi

seuran tuleville valmentajille ja kaikille pelaajille sekä heidän vanhemmilleen.  

Valmennustoiminnan linjaus on: 
• Palloliiton nuorisotoimintalinjan mukainen 

• Sovitettu meidän seuramme näköiseksi 

• Tehty yhteistyössä seuran työntekijöiden ja muiden seuratoimijoiden kanssa 

• I-HK:n hallituksen hyväksymä  

• Päätarkoituksena auttaa valmentajia, pelaajia ja vanhempia ymmärtämään seuran

valmennuslinjauksia

Kausisuunnitelma 
Joukkueen kausisuunnitelma on tärkeä osa joukkueen toimintavuotta. I-HK:n valmennustoiminnan

linjaus toimii ohjaavana ja tukevana pohjana joukkueen kausisuunnitelmaa tehtäessä. Suunnittelu

tehdään joukkueen taustojen, valmennustiimin, ja seuran yhteistyönä. Hyvä suunnittelu helpottaa

kaikkia osapuolia, kun tiedetään mitä tuleva kausi tuo tullessaan.  I-HK:n

joukkueet on velvoitettu toimittamaan kirjallisen valmennussuunnitelman I-HK jalkapallojaostolle.

I-HK:n valmennuksesta vastaavat jaoksen henkilöt ovat

käytettävissä työstämään ja sparraamaan valmennussuunnitelmien teossa. 

Kausisuunnitelmassa tärkeitä sisältöjä ovat: 
- Pelaajamäärät vs. valmentajien määrä 

- Harjoitusten määrät ulko/sisäkausi 

- Pelien ja turnausten määrät (ja niiden tasot) 

- Harjoituksen organisointi 

- Valmennuksen painopistealueet/teemat perustaito, pelitaito, fyysinen harjoittelu (viikko, kuukausi,

vuosi) 

- Tavoitteet: kilpailulliset, yksilölliset, sosiaaliset

Valmennuksen painopistealueet
Suunnittelun lähtökohtana on asettaa tavoitteet ja raamit tulevan kauden toiminnalle.

Suunnitelman päätarkoituksena on auttaa toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia

ymmärtämään valmennuksen ja harjoittelun päälinjaukset.

Kauden huolellisella suunnittelulla vältetään epäselvyyttä joukkueen toiminnan

tavoitteista ja näin ollen valmentajien lisäksi myös pelaajat ja vanhemmat

pystyvät sitoutumaan paremmin joukkueen toimintaan. 

Valmennuksen painopistealueet linjataan yhteistyössä joukkueen vastuuvalmentajan ja seuran

valmennusvastaavien kanssa. Seura hyväksyy joukkuekohtaiset kausisuunnitelmat ja auttaa niissä

esitettyjen tavoitteiden toteuttamisessa. 

Kausisuunnitelma on välttämätön osa suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa.
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 Harjoitusten ja kokonaisliikunnan määrä

Lasten liikuntasuosituksiin kuuluu vähintään kaksi tuntia päivässä (14h/vko) liikuntaa

ja yksi tunti liikuntaa missä hengästyy. Urheilijaksi kasvamiseen liikuntamäärät nousevat lähelle 20/h

viikkotuntiin. Alla olevassa taulukossa voidaan havainnoida joukkueen harjoitusten ja pelien määrää

suhteutettuna lasten kokonaisliikunnan määrään. Huomioi omaehtoisen harjoittelun määrä

joukkuetapahtumien lisäksi mitä vaaditaan, jos haluaa kehittyä jalkapalloilijana.

Liikunnan kokonaismäärään kuuluu mm koululiikunta, välitunnit, pihapelit, leikit, koulumatkat esimerkiksi

kävellen tai pyörällä. Monipuolinen liikunta kehittää lasten hengitys- ja verenkiertojärjestelmää (kestävyys,

vauhtikestävyys ja vauhtikestävyysvoimaharjoittelu), tuki- ja liikuntaelimistöä (lihasvoimaharjoittelu,

liikkuvuusharjoittelu) ja hermolihasjärjestelmää (taito, tekniikka ja nopeusharjoittelu). Monipuolinen

liikunta antaa hyvän pohjan harjoittelulle ja ehkäisee vammojen syntymistä.

Muu liikunta -osiossa
huomioidaan omalla ajalla
tapahtuvat harjoittelu sekä
muut liikuntaharrastukset,

koululiikunta ja
hyötyliikunta(lajiharjoittelun

osuus kasvaa iän miukaan)

Vaihtelee eri vuoden
aikoina; pohdittava

erillisenä osana
vuosisuunnitelmaa,
otteluissa tärkeää

eritasoiset pelit

Monipuolisuus ja
säännöllisyys



 

Taidon herkkyyskaudet
Herkkyyskausien huomioon ottaminen harjoittelun suunnittelussa on erittäin tärkeää. Fyysiset ja

Lajitaidolliset herkkyyskaudet kuvattuna alla. Herkkyyskaudella tarkoitetaan ikää, jolloin lapsi parhaiten

oppii tiettyjä taitoja. Kuva antaa hyvää tukea fyysisen ja lajitaidollisen harjoittelun suunnittelussa ja sen

ymmärtämisessä mitä missäkin ikävaiheessa on hyvä painottaa harjoituksissa.  

 

Ketteryys, tasapaino, koordinaatio, nopeus ja yleiset motoriset taidot kuten myös pallonkäsittelytaidot

korostuvat ensimmäisten vuosien aikana. On tärkeää myös ymmärtää, että kaikki monipuolinen

liikunta on hyväksi, vaikka ei kuuluisi taulukon mukaisiin herkkyyskausiin.



 

Harjoitteleminen

Tasoryhmät
Tasoryhmätoiminta

harjoituksissa Tasoryhmissä toimiminen tarkoittaa, että joukkueen harjoituksiin muodostetaan

pelaajien taitotason mukaisia ryhmiä. Tämä parantaa sekä harjoitusten sujuvuutta että pelaajien

kehittymistä.  Harjoitusten tasoryhmät tarjoavat haastavamman ympäristön kaikille pelaajille

mahdollistaen harjoitteiden vaikeusasteen säätelyn ryhmien välillä. 

Tasoryhmäharjoittelun tärkein tavoite on tuoda toimintaan riittävästi haasteita ja onnistumisia,

jotta into jalkapalloiluun säilyisi ja kasvaisi.

Valmentajan on hyvä kierrättää pelaajia eri harjoitusryhmien välillä harkinnan ja pelaajien

kehityksen mukaan.

Tilan käyttö
Tilan käyttö harjoittelussa on erittäin tärkeää. Osaaminen ja taitotasot vaihtelevat ikäluokittain ja

joukkueiden sisällä on usein isoja eroja taidossa ja osaamisessa. Pienpeliharjoittelussa on hyvä muistaa

riittävä kenttäkoko vaikka pelaajia olisi vähän. Taidon lisääntyessä kenttäkokoja voidaan pienentää,

mikäli pelaajien taidot ovat riittävät. On hyvä muistaa pelinomaisen kentän koko ja minkälainen tila on

itse pelissä ja tehdä mahdollisimman oikeaa pelitilannetta vastaavia pienpelejä.

Periodisaatio
Pienemmissä ikäluokissa jaamme taidon eri osa-alueiden harjoittelun periodeihin esimerkiksi 3-4 -

viikkoa per taito. Systemaattinen harjoittelu taidon eri osa-alueissa takaa hyvät eväät pelaajille

jalkapallon pelaamiseen myöhemmällä iällä. 

I-HK:n Harjoittelun pääpainopiste alueet:

1. Taktinen: Pelin avaaminen --> Tekninen: syötöt, haltuunotot

2. Taktinen: Tilanteenvaihto –> Tekninen: harhautukset, käännökset, (Tilanteenvaihto aina kun   

 mahdollista)

3. Taktinen: Murtautuminen /Maalinteko –> Tekninen: Laukaus, pääpeli

3-4 -viikon sykli harjoittelussa tarkoittaa 4kk/vuositasolla tiettyä taidon osa-aluetta.

Mitä vanhemmaksi ja taitavimmiksi pelaajat kehittyvät, viedään perustaitoharjoittelua enemmän

pelinomaisempaan suuntaan (taktisemmaksi). Harjoittelun haastavuutta voidaan varioida harjoitusten

sisällä riippuen ryhmän taitotasosta.

Taktinen osaaminen
Taktisella osaamisella tarkoitetaan pääasiassa pelaajan henkilökohtaista taktista osaamista esimerkiksi:

tunnistaa tilanteita, havainnoida peliä, tehdä oikeita ratkaisuja, löytää syöttötiloja ja ylipäänsä tehdä

oikeita valintoja kentällä. Nämä asiat kehittyvät, jos taitotaso on tarpeeksi korkealla tasolla ja

harjoitteet ovat mahdollisimman pelinomaisia.



 

Pelin jatkuva kierto
Pelin jatkuvassa kierrossa tapahtuu joukkueen kannalta asioita mitä on kuvattuna alla. Näitä eri pelin

sisällä tapahtuvia tilanteita ja hetkiä pitää harjoitella systemaattisesti. Harjoittelussa on hyvä ottaa yksi

asia harjoittelun teemaksi (esimerkiksi pelin avaaminen), ja tehdä teeman mukaisia tukiharjoitteita

(esimerkiksi syöttäminen). Pelin jatkuva kiertoa auttaa ymmärtämään pelin kokonaisuutta ja että

kaiken harjoittelu tähtäisi kehittämään yksittäisen pelaajan ja koko joukkueen peliä.

I-HK:n valmennuksen pääpainopistealueet ja pääteemat ovat:

1. Pelin avaaminen –> Syötöt, haltuunotot

2. Tilanteenvaihto –> harhautukset, käännökset, (Tilanteenvaihto aina kun mahdollista)

3. Murtautuminen /Maalinteko –> Laukaus, pääpeli 

Isojen pääteemojen tueksi tehdään tekniikka ja taitoharjoitteet, mitä myös harjoitellaan

systemaattisesti. Valmennuksen pääpainopistealueet ja sisällöt ikäluokittain ovat lueteltuna

tarkemmin ikäkausittain.

 



 

Harjoitusten organisointi 
 

Yleistä:

- 6-10 pelaaja per valmentaja (tilankäyttö)

- Tasoryhmät (ei liian kiinteät)

- Perustaito teemat pääteemojen mukaan

 

Taitavuus: 15min (ennen kenttävuoroa)
koordinaatio, rytmikyky, tasapaino, ketteryys, 

liikkuvuus, nopeusharjoittelu ja reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-,

pienryhmäharjoittein

- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat,

 

Perustaito (lajitaito) 20min:
Syötöt, haltuunotot, harhautukset, Käännökset, 

Laukaus/Maalinteko, 1v1+/- ja pääpeli 

Miten harjoitellaan: taitoharjoittelu (oikea

suoritustekniikka) 

yksin ja pienryhmissä, viestit/ kilpailut + kotiläksyt

 

Pelitaito (pääteemat): 40 min
(20 + 20min)

Taktiset ja tekniset pääteemat:

1. Pelin avaaminen –> Syötöt, haltuunotot

2. Tilanteenvaihto –> Yhdistetään mihin tahansa teemaan

3. Murtautuminen /Maalinteko –> Laukaus, harhautukset, käännökset, pääpeli

Miten harjoitellaan: 1v1, 2v1, 2v2, 3v2, 3v3, 4v4, 5v5 pienpelejä, 

jossa luodaan teeman mukaisia pelejä ja korostetaan teemaan liittyviä asioita
 

Pelaajan kokonaisvaltainen kehittäminen 

Pelaajan osaaminen koostuu monesta eri osa- alueesta,joita

pyritään kehittämään ja ottamaan huomioon harjoittelussa.

I-HK:n ikäluokkakohtaisiin painopistealueihin on listattu

tavoitteita eri osa-alueista, joita pyritään kehittämään

systemaattisesti (kuukauden teema).

Pelaajan tämänhetkiseen tasoon voi vaikuttaa monet asiat

eri osa-alueista. Kuva antaa hyvän tuen pelaajien

arvioimiseen ja kehityskeskusteluihin pelaajien kanssa.

Vaikka taito, pelikäsitys- ja fysiikka on I-HK:ssa harjoittelun

suunnittelun lähtökohta, pitää henkinen ja sosiaalinen

ympäristö tukea lasten kehittymistä niin urheilijana kuin

ihmisenä.

I

 



 

Harjoittelun pääpainopistealueet
 

6-7-vuotiaat (5v5)

Jakso 1  3-4 viikkoa. Pääteema: Pelin avaaminen

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat,

Tekninen: Syötöt molemmilla jaloilla (Sisäsyrjä), Haltuunotot pelattavaksi liikkeeseen (Suuntaus). 

Miten harjoitellaan: pari/pienryhmät, kisat, yhdistetään maalintekoon. Oikea opetustekniikka!

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja pelaajat ymmärtämään liikkumisen

pelattavaksi ja milloin on järkevä syöttää? Pelipaikkoja voidaan käydä läpi pelin ohessa. 

Miten harjoitellaan: 2v1 tilanteiden ratkaiseminen, 3v2, 4v3, 5v4 pelit

HUOM! on hyvä tehdä ylivoima peliin jokeripelaajalla (valmentaja) jolloin saadaan enemmän onnistumisia! 

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Leikkimielisyys ja rento meininki mukaan!

Jakso 2  3-4 viikkoa. Pääteema: Tilanteenvaihto

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat,

Tekninen: Harhautukset: askel, vartalo ja vetoharhautus. Käännökset: Cruyff, jalkapohja, sisäsyrjä,

ulkosyrjäkäännökset. Käydään myös läpi 1v1 puolustamisen periaatteet. Oikea opetustekniikka! 

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja mitä tapahtuu pallon

riiston/menetyksen jälkeen (tilanteenvaihto). Rohkaistaan pelaajia haastamaan ja ohittamaan. 

Pelipaikkoja voi käydä läpi pelin ohessa.

Miten harjoitellaan: 1v1 tilanteiden ratkaiseminen, 2v2, 3v3, 4v4 pelit

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Leikkimielisyys ja rento meininki mukaan!

 

Jakso 3 3-4 viikkoa. Pääteema: Murtautuminen/Maalinteko

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat,

Tekninen: Nilkkapotku: vauhdista, haltuunotosta, volley ja vastapalloon. Oikea opetustekniikka!

Miten harjoitellaan: laukaisu drillejä. Voidaan yhdistää harhautuksia ja 1v1 tilanteita. 

HUOM: Fokus laukaisutekniikan opettamisessa!

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja laukomaan paljon. 

Pelipaikkoja voi käydä läpi pelin ohessa. Miten harjoitellaan: 1v1 tilanteiden ratkaiseminen, 2v2, 3v3, 4v4

pelit

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Leikkimielisyys ja rento meininki mukaan!

 



 

8 - 9 -vuotiaat (5 v 5)

Jakso 1 3-4 viikkoa. Pääteema: Pelin avaaminen

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-,temppu- ja taitoradat,

Tekninen: Syötöt molemmilla jaloilla (Sisäsyrjä), nilkkasyöttö, liikkuminen pelattavaksi,

Haltuunotot pelattavaksi liikkeeseen (1. kosketus/Suuntaus). 

Miten harjoitellaan: pari/pienryhmät, kisat, yhdistetään maalintekoon. Oikea opetustekniikka!

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja pelaajat ymmärtämään

liikkumisen pelattavaksi ja milloin on järkevä syöttää? Pelipaikkoja voi käydä läpi pelin ohessa. Pelin

avaamisen periaatteet, ylivoiman luominen kentälle.

Miten harjoitellaan: 2v1 tilanteiden ratkaiseminen, 3v2, 4v3, 5v4 pelit

HUOM! on hyvä tehdä ylivoima peliin jokeripelaajalla (Pelaaja/valmentaja)

jolloin saadaan enemmän onnistumisia!

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Tekemisen meininki ja pilke

silmäkulmassa!

Jakso 2 3-4 viikkoa. Pääteema: Tilanteenvaihto

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat,

Tekninen: Harhautukset: askel, vartalo- ja vetoharhautus. Käännökset: Cruyff, jalkapohja, sisäsyrjä,

ulkosyrjäkäännökset. Käydään myös läpi 1v1 puolustamisen periaatteet. Oikea opetustekniikka! 

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja mitä tapahtuu pallon

riiston/menetyksen jälkeen (tilanteenvaihto). Rohkaistaan pelaajia haastamaan ja ohittamaan. 

Pelipaikkoja voi käydä läpi pelin ohessa. Pelin avaamisen periaatteet, ylivoiman luominen kentälle.

Miten harjoitellaan: 1v1 tilanteiden ratkaiseminen, 2v2, 3v3, 4v4 pelit 

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Tekemisen meininki ja pilke

ilmäkulmassa!

Jakso 3 3-4 viikkoa. Pääteema: Murtautuminen/Maalinteko

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-,temppu- ja taitoradat,

Tekninen: Nilkkapotku ja pitkä syöttö: vauhdista, haltuunotosta, volley ja vastapalloon.  Oikea

opetustekniikka!

Miten harjoitellaan: laukaisu drillejä. Voidaan yhdistää harhautuksia ja 1v1 tilanteita.  HUOM: Fokus

laukaisutekniikan opettamisessa!

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja laukomaan paljon. 

Pelipaikkoja voi käydä läpi pelin ohessa. Pelin avaamisen periaatteet, ylivoiman luominen kentälle.

Miten harjoitellaan: 1v1 tilanteiden ratkaiseminen, 2v2, 3v3, 4v4 pelit

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Tekemisen meininki ja pilke

silmäkulmassa!

 



 

10 – 11- vuotiaat (8 v 8)

Jakso 1. 3-4 viikkoa. Pelin avaaminen 

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys,tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö-,

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto

Tekninen: Syötöt molemmilla jaloilla (Sisäsyrjä), nilkkasyöttö, liikkuminen pelattavaksi, Haltuunotot

pelattavaksi liikkeeseen (1. kosketus/Suuntaus). 

Miten harjoitellaan: pari/pienryhmät, kisat, höynät, drillejä. Oikeaopetustekniikka!

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja pelaajat ymmärtämään liikkumisen

pelattavaksi ja milloin on järkevä syöttää? Pelipaikkakohtaista opastamista. Pelin avaamisen

periaatteet, ylivoiman luominen kentälle.

Miten harjoitellaan: 2v1, 3v2 tilanteiden ratkaiseminen, ylivoiman luominen

kentällä, teemapienpelit, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen

meininki ja pilke silmäkulmassa!

Jakso 2. 3-4 viikkoa. Tilanteenvaihto 

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-,

temppu- ja taitoradat, lihaskunto

Tekninen: Harhautukset: askel, vartalo- ja vetoharhautus. Käännökset: Cruyff, jalkapohja, sisäsyrjä,

ulkosyrjäkäännökset. Käydään myös läpi 1v1 puolustamisen periaatteet ja nopeat tilanteenvaihdot. Oikea

opetustekniikka! 

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja mitä tapahtuu pallon

riiston/menetyksen jälkeen (tilanteenvaihto). Rohkaistaan pelaajia haastamaan ja ohittamaan. 

Pelipaikkakohtaista opastamista. Pelin avaamisen periaatteet, ylivoiman luominen kentälle.

Miten harjoitellaan: 1v1, 2v2, 3v2 tilanteiden ratkaiseminen, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen meininki ja

pilke silmäkulmassa!

Jakso 3. 3-4 viikkoa. Murtautuminen/Maalinteko 

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus 

Miten harjoitellaan: yksilö-, pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto

Tekninen: Nilkkapotku ja pitkä syöttö: vauhdista, haltuunotosta, volley ja vastapalloon. Oikea

opetustekniikka!

Miten harjoitellaan: laukaisu drillejä. Voidaan yhdistää harhautuksia ja

1v1, 2v1,3v2 tilanteita. HUOM: Fokus laukaisutekniikan opettamisessa!

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja laukomaan paljon. 

Pelipaikkakohtaista opastamista. Pelin avaamisen periaatteet, ylivoiman luominen kentälle.

Miten harjoitellaan: 1v1,2v1,2v2,3v2 tilanteiden ratkaiseminen, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen

kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen meininki ja pilke silmäkulmassa!

 



 

8v8 12-13- vuotiaat

Jakso 1. 3-4 viikkoa. Pelin avaaminen

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö-,

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto, PHV- iän huomioon ottaminen.

Korostetaan henkilökohtaista kehonhuoltoa ja vaikuttavuuteen harjoittelussa.

Tekninen: Syötöt molemmilla jaloilla (Sisäsyrjä), nilkkasyöttö, liikkuminen pelattavaksi, Haltuunotot,

pelattavaksi liikkeeseen (1. kosketus/Suuntaus). Miten harjoitellaan: pari/pienryhmät, kisat, höynät, drillejä.

Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia aletaan painottamaan

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja pelaajat ymmärtämään liikkumisen

pelattavaksi ja milloin on järkevä syöttää? Pelipaikkakohtaista opastamista. Pelin avaamisen periaatteet,

ylivoiman luominen kentälle. Miten harjoitellaan: 2v1, 3v2 tilanteiden ratkaiseminen, ylivoiman luominen.

Linjojen väliset etäisyydet. Kentällä, teemapienpelit, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8

Joukkuetaktinen: Koko joukkueen prässi, pelinavaamismallit ja aluepelaamisen periaatteet mukana.

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen meininki

ja pilke silmäkulmassa!

Jakso 2. 3-4 viikkoa. Tilanteenvaihto

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö- ja

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto, PHV- iän huomioon ottaminen.

Korostetaan henkilökohtaista kehonhuoltoa ja vaikuttavuuteen harjoittelussa.

Tekninen: Harhautukset: askel, vartalo- ja vetoharhautus. Käännökset: Cruyff, jalkapohja, sisäsyrjä,

 ulkosyrjäkäännökset. Käydään myös läpi 1v1 puolustamisen periaatteet ja nopeat tilanteenvaihdot.

Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia aletaan painottamaan

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja mitä tapahtuu pallon

riiston/menetyksen jälkeen (tilanteenvaihto). Rohkaistaan pelaajia haastamaan ja ohittamaan. 

 Pelipaikkakohtaista opastamista. Tilanteenvaihtopelejä sisällettynä muihin teemoihin esim Pelin avaamisen

periaatteet, ylivoiman luominen kentälle. Miten harjoitellaan: 1v1, 2v2, 3v2 tilanteiden ratkaiseminen, isot pelit

6v6, 7v7, 8v8

Joukkuetaktinen: Koko joukkueen prässi, pelinavaamismallit ja aluepelaamisen periaatteet mukana.

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen meininki

ja pilke silmäkulmassa!

Jakso 3. 3-4 viikkoa. Murtautuminen/Maalinteko

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö- ja

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto, PHV- iän huomioon ottaminen.

Korostetaan henkilökohtaista kehonhuoltoa ja vaikuttavuuteen harjoittelussa.

Tekninen: Nilkkapotku ja pitkä syöttö: vauhdista, haltuunotosta, volley ja vastapalloon! Miten harjoitellaan:

laukaisu drillejä. Voidaan yhdistää harhautuksia ja 1v1, 2v1,3v2 tilanteita. 

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja laukomaan paljon.

 Pelipaikkakohtaista opastamista. Ajoitukset ja aloitteet hyökkäyksessä korostuvat. Ylivoiman luominen

kentälle. Miten harjoitellaan: 1v1,2v1,2v2,3v2 tilanteiden ratkaiseminen, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8

Joukkuetaktinen: Koko joukkueen prässi, pelinavaamismallit ja aluepelaamisen periaatteet mukana.

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto.

Tekemisen meininki ja pilke silmäkulmassa

 



 11v11 14-15- vuotiaat

Jakso 1. 3-4 viikkoa. Pelin avaaminen/rakentelu

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö-,

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto, PHV- iän huomioon ottaminen,

fyysisen kuormituksen seuraaminen. Korostetaan henkilökohtaista kehonhuoltoa ja vaikuttavuuteen

harjoittelussa.

Tekninen: Syötöt molemmilla jaloilla (Sisäsyrjä), nilkkasyöttö, liikkuminen pelattavaksi, Haltuunotot,

pelattavaksi liikkeeseen (1. kosketus/Suuntaus). Miten harjoitellaan: pari/pienryhmät, kisat, höynät, drillejä.

Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia painotetaan. 

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja pelaajat ymmärtämään liikkumisen

pelattavaksi ja milloin on järkevä syöttää? Pelipaikkakohtaista opastamista. Pelin avaamisen periaatteet,

ylivoiman luominen kentälle (lyhyt, keskipitkä vai pitkä avaus). Miten harjoitellaan: pelin avaamisen mallit,

ylivoiman luominen. Linjojen väliset etäisyydet. Pelipaikkakohtaiset liikkeet ja roolit. Kentällä,

teemapienpelit/YV- pelit, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8, 11v11

Joukkuetaktinen: Koko joukkueen prässi, pelinavaamismallit, aluepelin periaatteet läsnä koko ajan

harjoittelussa ja pelaamisessa.

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen

meininki ja pilke silmäkulmassa!

Jakso 2. 3-4 viikkoa. Tilanteenvaihto

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö- ja

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto, PHV- iän huomioon ottaminen.

fyysisen kuormituksen seuraaminen. Korostetaan henkilökohtaista kehonhuoltoa ja vaikuttavuuteen

harjoittelussa.

Tekninen: Harhautukset: askel, vartalo- ja vetoharhautus. Käännökset: Cruyff, jalkapohja, sisäsyrjä,

 ulkosyrjäkäännökset. Tilanteenvaihdot eri pelintilanteissa T+ ja T-, reagointi, yksittäinen pelaaja VS koko

joukkue tilanteenvaihto. Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia aletaan korostumaan.

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja mitä tapahtuu pallon

 riiston/menetyksen jälkeen (tilanteenvaihto). Rohkaistaan pelaajia haastamaan ja ohittamaan.

 Pelipaikkakohtaista opastamista. Tilanteenvaihdot eri pelintilanteissa T+ ja T-, reagointi, yksittäinen pelaaja

VS koko joukkue tilanteenvaihto. Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia aletaan korostumaan. Miten

harjoitellaan: 1v1, 2v2, 3v2 tilanteiden ratkaiseminen, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8

Joukkuetaktinen: Koko joukkueen prässi, pelinavaamismallit, aluepelin periaatteet läsnä koko ajan

harjoittelussa ja pelaamisessa.

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen meininki ja

pilke silmäkulmassa!



 
Jakso 3. 3-4 viikkoa. Murtautuminen/Maalinteko

Fyysinen: Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, nopeus, reaktionopeus Miten harjoitellaan: yksilö- ja

pienryhmäharjoittein- kilpailut, askellus-, temppu- ja taitoradat, lihaskunto, PHV- iän huomioon ottaminen.

fyysisen kuormituksen seuraaminen. Korostetaan henkilökohtaista kehonhuoltoa ja vaikuttavuuteen

harjoittelussa.

Tekninen: Nilkkapotku ja pitkä syöttö: vauhdista, haltuunotosta, volley ja vastapalloon! Pelipaikkakohtaisuus

korostuu: ajoitukset liikkeet vaihtoehdot. Miten harjoitellaan: laukaisu drillejä. Voidaan yhdistää harhautuksia

ja 1v1, 2v1,3v2 tilanteita. Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia aletaan korostamaan.

Taktinen: pyritään harjoitusten peliosuudessa korostamaan teemaa ja laukomaan paljon.

 Pelipaikkakohtaista opastamista. Ajoitukset ja aloitteet hyökkäyksessä korostuvat. Erilaiset vaihtoehdot

hyökätessä ja pyrkimys luoda ylivoimaa kentän eri osa-alueille. Miten harjoitellaan: 1v1,2v1,2v2,3v2 tilanteiden

ratkaiseminen, isot pelit 6v6, 7v7, 8v8. Pelipaikkakohtaisuuksia ominaisuuksia aletaan korostamaan.

Joukkuetaktinen: Koko joukkueen prässi, pelinavaamismallit, aluepelin periaatteet läsnä koko ajan

harjoittelussa ja pelaamisessa.

Henkinen: Pelaajien motivointi ja joukkuehengen kehittäminen. Vaatimustason nosto. Tekemisen meininki

ja pilke silmäkulmassa

 



 

Pelaaminen

 

Tasoryhmät
Tasopeliryhmät antavat kaikille pelaajille mahdollisuuden harrastaa I-HK:n riveissä ja kilpailla tasaväkisesti

muiden seurojen kanssa. Tasopeliryhmillä taataan kaikille pelaajille heidän taitotasonsa mukaisia

pelejä. Yleisimmin sarjoissa ja turnauksissa on käytössä tasotyökalu, joka tarkoittaa, että peliryhmiä voi

ilmoittaa eri tasoille. Tasotyökalu on erinomainen väline tarjoamaan tasopeliryhmille mahdollisuuden pelata

oikeantasoisia pelejä. Tasopeliryhmiä perustettaessa tulee ottaa huomioon kaikkien pelaajien tarpeet ja

laadukkaan toiminnan takaaminen kaikille. Ylemmän tason peliryhmiä ei pidä sulkea, vaan Peliryhmien

pelaajia tulee arvioida ja mahdollisesti vaihtaa tasaisin väliajoin. Avoin pelaajaliikenne ja perusteiden

kommunikointi peliryhmien ja pelaajien välillä on tärkeää.

 Pelaajakehityksen kannalta on tärkeää pelata eri tasoisia otteluita. Pääsääntöisesti kuitenkin pyritään

löytämään tasaisia vastustajia. I-HK:n suuntaa antava suositus joukkue- ja peliryhmäkohtaisien otteluiden

jakautumisesta vuositasolla on seuraava: 

• 25% Paljon onnistumisen elämyksiä ja otteluiden selkeää hallintaa - voittoja 

• 50% Nautittavaa ja iloista kamppailua tasavertaisen vastustajan kanssa –

voittoja ja tappioita 

• 25% Omien rajojen etsimistä ja kovaa taistelua edistyneempien kanssa –

tappioita ja voittoja

 



 Pelaajien peliaika otteluissa
I-HK noudattaa Palloliiton Kaikki Pelaa – ohjelmaa. Kaikki Pelaa – ohjelman päätarkoituksia on pelaajien

oikeudenmukainen ja reilu kohteleminen. Valmentajan tulee kiinnittää peliajan jakamiseen paljon

huomiota, koska peliajalla on suuri merkitys pelaajien motivaatiolle. I-HK noudattaa Puolen Pelin Takuuta

(PPT) otteluissa ikäluokissa 6 - 11.  Puolen pelin takuusta voidaan poiketa tietyissä peleissä ja turnauksissa,

jossa se koetaan järkeväksi ja siitä on tiedotettu joukkueelle hyvissä ajoin. Puolen Pelin Takuu ei kiellä

yksittäisen pelaajan peluuttamista, vaikka koko ottelua tarvittaessa. Edellytyksenä Puolen Pelin Takuun

käyttämiselle tehokkaasti ja kehittävästi on melko pienen pelaajamäärän kutsuminen kuhunkin otteluun.

Joukkueen pelaajamäärän ollessa suuri, on sarjoihin ja turnauksiin syytä mennä useilla peliryhmillä. Pienillä

peliryhmillä taataan kaikille pelaajille tarpeeksi peliaikaa otteluissa.

  

  Pelimuodot:
  Suositeltava pelaajamäärä / peli:

  5v5 -peli     7 - 8 pelaajaa

  8v8 -peli    10 - 11 pelaajaa

  11v11 -peli   13 - 14 pelaajaa

  

  
Peliajan määräytyminen kaverimaailmaan siirtyessä (D12 ->)
Kaikille pelaajille taataan tasapuolisesti pelejä- Puolen pelin takuuta ei noudateta kellontarkasti, mutta

ketään ei peleissä penkitetä tai jätetä jämäminuuteille. 

Peliaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat:
1.  Pelaajan sen hetkinen taso

2. Läsnäoloprosentti harjoituksissa: Valmentajan kanssa sovitut, esim. toisesta lajista aiheutuvat poissaolot

eivät vaikuta suoranaisesti peliaikaan.

3. Pelaajan asenne ja motivaatio harjoittelua ja pelaamista kohtaan

4. Kuinka sitoutuneesti pelaaja toimii joukkueen sovittujen arvojen mukaisesti

 



 

5v5 pelimuoto
 

5v5 (5-9-vuotiaat)

Tärkeintä on, että kaikki pelaajat kentällä osallistuvat peliin aktiivisesti. Myös puolustajan on osallistuttava

hyökkäyksiin ja vastaavasti kaikkien pelaajien on osallistuttava puolustamiseen. Pelaajia on hyvä välillä

kierrättää eri pelipaikoilla, jotta he oppisivat eri pelipaikkojen roolit. Pelipaikkoja ei vaihdella montaa kertaa

pelin aikana. Yleisimpiä pelimuotoja ov 1-2-1 sekä 2-2.  Esimerkki 1-2-1 ja 2-2 peliryhmitys (kuva)

 

5v5 pelissä tärkeimpiä painotuksia

Puolustaminen                                                                                     
- koko joukkue kasassa (omat pelipaikat)

- koko ryhmä liikkuu palloa kohti

- prässi ja tuki

- prässääjä pyrkii pallon riistoon (pelirohkeus)

- 1v1 tilanteiden voittaminen

Hyökkääminen
- avaaminen nopea lyhyt laitaan tai pitkä syöttö

- Laitapelaajat leveälle

- Palloton pelaaja liikkuu pelattavaksi

- Keskuspelaajat turvaa oman maalin

- Rohkeus pitää palloa

- Ratkaisuvaihtoehdot: kuljetus tai syöttö

- 1v1 tilanteiden voittaminen

 



 

8v8 pelimuoto
 

8v8 (10-13-vuotiaat)

1+7 pelissä voidaan pelata erilaisilla ryhmityksillä. 3-3-1, 2-4-1 tai 2-3-2 ovat yleisimpiä ja hyväksi todettuja

ryhmityksiä. Joukkueen pelitaktiikka määräytyy pelitavan mukaisesti. Aluepelin alkeita suositellaan

otettavaksi mukaan harjoitteluun. Suositeltavaa on, että joukkue pelaisi aina omaksumallaan tavalla,

jolloin joukkueen pelaajat tietävät, kuinka heidän tulee pelata. Täysin kiinteitä pelipaikkoja ei suositella

muodostettavan ja maalivahtirinkiä on syytä pitää laajana. Esimerkki 3-3-1 ja 2-3-2 ryhmityksistä (Kuva)

 

Puolustaminen                                                                                     
- koko joukkue kasassa (sijoittuminen ja pelaajien väliset etäisyydet)

- prässi, tuki ja varmistus

- prässääjän tavoitteena pallonriisto

Hyökkääminen
- avaaminen nopea lyhyt puolustajalle tai pitkä laitaan (Tilanteenvaihto)

- toinen laitapuolustaja tukee hyökkäystä

- pelirohkeus 1v1 tilanteissa

- pelin leveys ja syvyys (porrastus) ja pelaajien väliset etäisyydet        

- pelattavaksi hakeutuminen (ajoitus, ennakointi)

 



 

11v11 (14-> vuotiaat) 
Seura ei suosittele tiettyä yksittäistä pelijärjestelmää, sillä pelaajien erityisominaisuuksilla on suuri merkitys

pelitavan valinnassa. Suomen Palloliiton linjausten mukaisesti aluepeliä tulee kuitenkin pyrkiä suosimaan.

Pelipaikat voivat olla jo melko kiinteitä, mutta tiettyä kierrättämistä suositellaan pelaajien monipuolisen

kehityksen turvaamiseksi. 

Esimerkki peliryhmitys 4-4-2 ja 4-3-3 (kuva)

Puolustaminen 
 - koko joukkueen puolustaminen aluepeli/vartiointi 

 - nopea reagointi pallon menetyksen jälkeen (Tilanteenvaihto) 

 - Puolustaminen ylhäältä/ alhaalta 

 - Prässi, tuki varmistus 

Hyökkääminen 
 - Nopeat hyökkäykset (tilanteenvaihto) 

 - Hitaat hyökkäykset, pallon pitäminen omalla joukkueella 

 - Luodaan YV- tilanteita kentällä 

 - Pelirohkeus 1v1 hyökkäyskolmanneksella 

 - Pelin avaaminen (Puolustusalue), rakentelu (keskialue), Murtautuminen (hyökkäysalue

 


