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1. JOHDANTO VALMENNUSLINJAUKSEEN

Valmennuslinja selkeyttää valmennustyötä tekevien toimintaa, ja antaa jokaiselle pelaajille mahdollisuuden kehittyä kohti omaa huippuaan. Valmennuslinja luo raamit sekä valmentajan toiminnalle,
että pelaajakehitykselle sekä ottaa harjoittelussa huomioon eri ikäluokkien herkkyyskaudet.
Valmennuslinjalla haetaan seuratoiminnan yhtenäisyyttä. Sen tavoitteena on seurassa noudatettavien toimintatapojen, harjoittelun ja pelaamisen yhtenäistäminen ja kehittäminen. Yhtenäinen valmennuslinja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja johdonmukaisen tekemisen. Kun valmentajat
noudattavat seuran valmennuslinjaa, on ikäkausijoukkueesta toiseen siirtyminen joustavampaa.
Tällöin harjoittelun ja pelaamisen periaatteet eivät muutu, vaikka valmentaja vaihtuisikin. Valmentajat laativat kausittain harjoitus-/pelisuunnitelman ja esittelevät sen valmennuspäällikölle.
Seuran valmennuslinja antaa kuvan siitä, miten valmennus on seuran sisällä järjestetty. Valmennuslinja ei ole kiveen kirjoitettu ja sitä tulee päivittää aina tarvittaessa.
Marko Pesonen
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3. KLUBI-36:n ARVOT

Ilo
Kaikessa toiminnassa niin kentällä kuin kentän laidalla näkyy ja kuuluu tekemisen ja yhdessä olemisen ilo. Seurassa iloitaan kaikkien onnistumisesta ja kannustetaan ja tuetaan
toisia.
Välittäminen
Jokainen yksilö on ainutkertainen ja tärkeä. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että pystymme tarjoamaan puitteet, joissa jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi ja turvalliseksi
taustoistaan riippumatta.
Yhteisöllisyys
Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii hyvässä hengessä kehittämään seuraa
ja toimii sen tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen osallistuminen seuran
päätöksentekoon ja rakentavien kehittämisehdotusten tekeminen toiminnan edelleen kehittämiseksi on paras tapa vaikuttaa Klubin toimintaan.
Urheilullisuus
Klubi-36 tarjoaa jokaiselle tytölle oman tasoisen etenemismahdollisuuden. Kannustamme
lapsia urheilun pariin, innostamme heitä liikkumaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuden.
Kasvatamme heitä terveisiin elämäntapoihin; kullekin ikäryhmälle sopiva harjoittelu, oikea ravinto ja riittävä lepo luovat perustan urheilulliselle elämälle ja menestykselle. Emme
hyväksy päihteiden käyttöä vaan kannustamme nuoria päihteettömyyteen.
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4. REILUN PELAAJAN HUONEENTAULU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kohtelen jokaista pelikaveria tasa-arvoisesti.
Kunnioitan jokaista joukkuekaveriani (myös somessa).
Kunnioitan erotuomareita, pelinohjaajia ja vastustajia.
Saan harrastaa monipuolisesti.
Omalla ajalla tapahtuva harjoittelu on kehittymiseni ehdoton edellytys.
Annan aina kaikkeni ja pelaan reilusti.
Huolehdin omista sekä joukkueen että seuran varusteista.
Huolehdin koulutyöni moitteettomasti.
Ymmärrän, että jokaisella pelaajalla on tasavertainen mahdollisuus harrastamiseen.
Hyväksyn, että pelimatkoilla ja turnauksissa älylaitteet kerätään mahdollisesti pois viimeistään illalla ennen nukkumaan menoa.
Olen läsnä joukkueen yhteisissä ruokailuissa tai palavereissa.
Tiedostan, että puhelimella pelaaminen ei kuulu pelireissuille.
Hyväksyn, että valmentaja määrittää ajan ja luvan herkkujen ostoon turnauksissa.

5. REILUN VALMENTAJAN HUONEENTAULU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ymmärrän olevani tärkeä osa seuran pelaajapolkua ja kokonaisuutta.
Toimin oman joukkueeni jokaisen pelaajan hyväksi.
Toimin rehellisesti ja innostavasti jokaisen pelaajan kanssa.
Luon joukkueeni pelaajille turvallisen ympäristön harrastaa jalkapalloa.
Otan osaa pelisääntökeskusteluihin ja sitoudun laadittuihin sääntöihin.
Joukkueemme toiminta on hyvin suunniteltua ja tavoitteellista.
Kunnioitan Fair Play-henkeä kaikin tavoin ja huolehdin, että joukkueeni toimii samoin.
Koulutan ja kehitän itseäni.
En käytä päihteitä pelaajien kanssa toimiessani.
Pyrin ohjaamaan pelaajia terveisiin elämäntapoihin.
Sitoudun työssäni Klubi-36:n arvoihin ja toimin niiden mukaisesti.
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6. PELAAJAPOLKU

Ikäkausijoukkueet muodostetaan pääsääntöisesti syksyllä. Ensimmäinen aloittava ikäkausijoukkue
muodostetaan 7-vuotiaiden ikäluokasta. Harjoittelu eri taito-/motivaatiotasojen mukaan on suositeltavaa. Toiminnan punaisena lankana on ”kaikki pelaa” -käytäntö. Vanhempainkokous pidetään
jokaisen kauden alussa. Kokouksessa käydään läpi kauden toimintasuunnitelma ja valitaan joukkueen toimihenkilöt.
Klubi-36:n pelaajapolulla on tarkoitus tarjota jokaiselle pelaajalle senhetkisen tason mukainen joukkue.
Tavoitteena on:
• Harrastajamäärän vakiinnuttaminen/kasvattaminen vuosittain.
• Taitokilpailuissa tavoitteena on saada suoritusmerkkejä jokaisesta osallistuvasta ikäluokasta.
• Saada joka vuosi useampi pelaaja valtakunnallisiin kilpailuihin.
• Alue-/Helmaritoiminnan käynnistyessä saada joka vuosi useampi pelaaja per ikäluokka leireille.
• B-tytöissä vakiinnuttamaan osallistumisen valtakunnan sarjoihin.
• Futisstartti (keväisin /syksyisin uusille harrastajille).
• Jalkapallokoulu (3-5-vuotiaat) ja ikäkausijoukkueet (kehittyneimmille/innokkaimmille pelaajille extraharjoitukset viikoittain)

7. VALMENTAJAPOLKU

Klubi-36 ry järjestää tarvittaessa koulutusta valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille sekä rahastonhoitajille. Tilaisuuksista informoi ensisijaisesti johtokunta seuran nettisivuilla tai sähköpostilla koulutettaville. Omien koulutustilaisuuksien lisäksi on aktiivisesti toimintaan osallistuvilla henkilöillä mahdollisuus päästä seuran kustannuksella Suomen Palloliiton valmentaja- tai muihin koulutuksiin. Jokaisesta koulutukseen osallistumisesta päätetään seurassa tapauskohtaisesti, ja osallistuminen edellyttää koulutettavalta sitoutumista seuran toimintaan. Valmentajakerho kokoontuu
keskimäärin kerran kuussa ajankohtaisen teeman vuoksi. Hankimme aktiivisesti mukaan uusia valmentajia. Rekrytoimme vanhimman ikäluokan pelaajia mukaan jalkapallokoulun ohjaajiksi. Lisäksi
innostamme lasten vanhempia mukaan toimintaan myös valmennuksen osalta.

7.6.2020

Valmentajasopimukset

Valmentajasopimukset tehdään kausittain kaikkien valmentajien kanssa. Sopimuksen tekee seuran
puolesta valmennuspäällikkö. Sopimuslomake löytyy seuran nettisivuilta materiaalipankista.
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8. IKÄKAUSIEN ISOT PELILLISET TAVOITTEET

4-5 -vuotiaat
Tutustutaan palloon leikkien ja pelien avulla. Opetellaan toimimaan ryhmässä.
Ikäluokan teemat:
• NOPEAT JALAT ja PALLON KÄSITTELY JALOIN!
• Yksi pelaaja ja pallo
• Pelaaminen 4v4/5v5 , kenttäkoko 30m x 20m
• Pallonkäsittelyä, kuljettamista, suojaamista
• Havainnointia
• Maalinteko
• Puolustuspelaaminen – Haluan pallon nopeasti!
• Fyysinen harjoittelu = Perusliikuntataidot (tasapaino, liikkuvuus, nopeus, reaktionopeus)

6-9 -vuotiaat
Pallon kanssa mestariksi tavoitteena kesyttää pallo ja päästä henkilökohtaisessa pallonhallinnassa
korkealle tasolle. 1 v 1 -tilanteen osaaminen on tärkein pelillinen tavoite.
Ikäluokan teemat:
• NOPEAT JALAT, HIKI ja PALLON KÄSITTELY JALOIN!
• 1-2 pelaajaa/pallo
• Pelaaminen 5v5
• Kahden pelaajan yhteistyö (pelattavaksi liikkuminen/kuljetan vai syötän)
• Havainnointia paljon (missä tila, minne voin edetä, missä omat, missä vastustaja, syötänkö /
kuljetanko, missä on maalissa tila, mihin lauon…)
• Pallonhallinta omalla joukkueella
• 1 v 1 ja 2 v 1 – tilanne
• Pallon riisto takaisin välittömästi menetyksen jälkeen
• Fyysinen harjoittelu = perusliikuntataidot (liikkuvuus, ketteryys, rytmikyky, koordinaatio, nopeus, reaktionopeus, liike- ja askeltiheys)
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10-12 -vuotiaat
Syöttäminen ja ensimmäinen kosketus tärkeimmät taidolliset tavoitteet. 2-3 pelaajan yhteistyö (pelin avaaminen, rakentelu, murtautuminen, prässi), 1 v1. Pelitavan harjoittelu (8 v 8). Klubi-36:n pelitapaa harjoitellaan paljon ja se näkyy pelissä. 2-3 pelaajan yhteistyö kehittyy.
Ikäluokan teemat:
• KETTERYYS, LIIKKUVUUS ja NOPEA PALLON KÄSITTELY JALOIN!
• 1-3 pelaajaa ja pallo
• Pelaaminen 8v8
• Pallonhallinta omalla joukkueella ja tilan hyödyntäminen (muodon, leveyden ja syvyyden
hyödyntäminen)
• Havainnointia paljon (missä tila, minne voin edetä, missä omat, missä vastustaja, syötänkö /
kuljetanko, missä on maalissa tila, mihin lauon)
• Pelin suunta – nopeat tilanteenvaihdot
• Ylivoima / alivoimatilanteet (2v1, 3v2 / 1v2, 2v3)
• 1 v 1 – 3 v 3 – tilanteet, 2v2 tilanteet tärkeitä!
• Pallollisen ja pallottoman puolustaminen
• Fyysinen harjoittelu = Perusliikuntataidot (liikkuvuus, ketteryys, rytmikyky, koordinaatio, nopeus, reaktionopeus, liike- ja askeltiheys)

13-15 -vuotiaat
Syöttäminen ja ensimmäinen kosketus tärkeimmät taidolliset tavoitteet, niissä korkealle tasolle pääseminen. Pelitavan opettaminen. Klubi-36:n pelitapaa harjoitellaan paljon ja se näkyy pelissä. Linjan
toiminta ja linjojen välinen yhteistyö kehittyvät. Pelipaikkakohtainen harjoittelu.

16-19 -vuotiaat
Syöttäminen ja ensimmäinen kosketus tärkeimmät taidolliset tavoitteet, niissä korkealle erittäin
korkealle tasolle pääseminen. Pelitavan opettaminen; sitä harjoitellaan paljon ja se näkyy pelissä.
Koko joukkueen yhteistyö kehittyy korkealle tasolle. Pelipaikkakohtainen harjoittelu.
Ikäluokan teemat:
• Paljon pienpelejä harjoituksissa
• Pelaaminen 8v8

7.6.2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luodaan harjoituksiin avoin ja innostava ilmapiiri
Harjoittelu rakennetaan aikaisemmin opitun perusteella
Uuden opettelun lisäksi kerrataan ja vahvistetaan aikaisemmin opittuja
Peleissä painopiste henkilökohtaisten pelitaitojen kehittymisessä
Osajoukkuetaktisten asioiden opiskelu
Pelaajia kannustetaan rohkeaan ja aktiiviseen pelaamiseen
Motivoidaan ja kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun
Pikkuhiljaa totutellaan siihen, että taidollisesti ja motivaatioltaan parhaimmat pelaavat
enemmän kuin muut
Kaikki jotka harjoittelevat, saavat peliaikaa
Pelaajat pelaavat pääasiassa omassa ikäluokassaan
Erikoisharjoittelu fyysisen valmentajan johdolla alkaa

PELIJÄRJESTELMÄ ERI PELIMUODOISSA
5 v 5 kaksi puolustajaa, kaksi keskikenttää / hyökkääjä
8 v 8 2-4-1
11 v 11 4-4-2

TAITOKILPAILUT
Paikallisiin taitokilpailuihin osallistumme keväällä ja syksyllä. Näissä menestyneet jatkavat valtakunnallisiin kilpailuihin.
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9. MILLAINEN ON HYVÄ HARJOITUS?

•
•
•
•
•

Noudata valmennuslinjan mukaisia periaatteita.
Suunnittele harjoituksesi etukäteen! Mieti siis mitä teet ja miksi?
Pohdi ja sisäistä harjoituksesi avainasiat. Jokaisessa harjoitteessa yksi avainasia, jota korjataan ja kehitetään!
Ole ajoissa paikalla ja pukeudu seuran varusteisiin.
Organisoi harjoitustapahtumasi hyvin.

Harjoitustapahtuman aikana
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerro pelaajillesi, mihin tänään pyrimme.
Tiivistä harjoituksen avainasiat pelaajille.
Laita harjoitukset nopeasti käyntiin.
Käytä mahdollisimman paljon pallollisia harjoituksia ja paljon pallokosketuksia.
Tiedä mitä haluat, korjaa virheet ja vahvista opittua.
Vaadi oikeanlaisia suorituksia, puutu epäkohtiin HETI, kannusta ja kehu!
Aseta pelaajasi ongelmien eteen ja pyydä ratkaisumalleja pelin eri tilanteissa.
Muista ennen kaikkea, että harjoituksesi ovat osa itse peliä!

”Mennään yhdessä samaan suuntaan reilulla ja myönteisellä meiningillä.”
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10. Klubi-36 5v5 pelijärjestelmä

PELIJÄRJESTELMÄ 1-1-2-1

Hyökkäyspeli – avaaminen ja rakentelu
Maalivahti
Maalivahdin avaaminen (1-1-2-1)
• Pyritään avaamaan maata pitkin lyhyellä puolustajalle, vastaan tulleelle laitapelaajalle tai
hyökkääjälle
• Tarvittaessa keskelle liikkuvalle laitapelaajalle tai hyökkääjälle

¨
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Puolustaja
Puolustajan avaaminen/rakentelu (1-1-2-1)
• Pyritään kierrättämään laitapelaajalle, syöttämällä ylös nousevalle laitapelaajalle, pelaamaan eteenpäin syöttämällä hyökkääjälle tai kuljetetaan eteenpäin
• Jos eteenpäin pelaaminen ei ole mahdollista, niin pelataan alaspäin maalivahdille
Laitapelaaja
Laitapelaajan avaaminen/rakentelu (1-1-2-1)
• Pyritään pelaamaan syöttämällä eteenpäin hyökkääjälle tai kuljettamalla
• Jos eteenpäin pelaaminen ei ole mahdollista, niin pelataan alaspäin puolustajalle tai maalivahdille
Puolustuspeli (1-1-2-1)
Puolustaminen (1-1-2-1)
• Aktiivinen paine vastustajan pallolliseen pelaajaan
• Pyritään riistämään pallo takaisin vastustajalta välittömästi menetyksen jälkeen
• Hyökkääjä ohjaa vastustajan peliä laitaan ja estää kierrättämisen puolustajalle
• Pallon puolen laitapelaaja peittää syöttöä keskustaan ja pyrkii riistämään pallon vastustajan
laitapelaajalta (liiku syötön aikana nopeasti)
• Pallottoman puolen laitapelaaja kaventaa keskelle, pyrkii katkomaan keskustaan tulevia
syöttöjä ja kontrolloi vastustajan laitapelaajan
• Puolustaja liikkuu pallon puolelle ja vartioi vastustajan hyökkääjän
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PELIJÄRJESTELMÄ 1-2-1-1

Hyökkäyspeli – avaaminen ja rakentelu
Maalivahti
Maalivahdin avaaminen
• Pyritään avaamaan maata pitkin lyhyellä puolustajille tai keskikenttäpelaajalle/vastaan tulleelle hyökkääjälle
• Puolustajat leveyteen, keskikenttäpelaaja keskelle pelattavaksi ja hyökkääjä syvyyteen pelattavaksi (1-2-1-1)
•
Puolustajat leveyteen, hyökkääjä syvyyteen ja toinen hyökkääjä vastaan pelattavaksi (1-22)
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Puolustaja
Puolustajan avaaminen/rakentelu (1-2-1-1)
• Pyritään pelaamaan maata pitkin keskikenttäpelaajalle, vastaan tulleelle hyökkääjälle tai kuljetetaan eteenpäin
• Jos eteenpäin pelaaminen ei ole mahdollista, niin pelataan alaspäin maalivahdille
Keskikenttä
Keskikenttäpelaajan avaaminen/rakentelu (1-2-1-1)
• Pyritään pelaamaan eteenpäin syöttämällä hyökkääjälle, syöttämällä ylös nousevalle puolustajalle tai kuljettamalla
• Jos eteenpäin pelaaminen ei ole mahdollista, niin pelataan alaspäin puolustajalle tai maalivahdille
Hyökkäyspeli – murtautuminen (laidalta)
Murtautuminen laidalta
• Pyritään murtamaan vastustajan viimeinen linja syöttämällä tai kuljettamalla
• Kuljetus kohti maalia maalintekoalueelle tai kuljetus laitaan, josta syöttö maalille
• Tavoite on saada aina vähintään 2 pelaajaa maalintekoalueelle. Hyökkääjä etualueelle ja
puolustaja, laita- tai keskikenttäpelaaja porrastaa kakkospalloalueelle
• Uskalla kuljettaa ja haastaa
Hyökkäyspeli -murtautuminen (keskeltä)
Murtautuminen keskeltä
• Pyritään murtamaan vastustajan viimeinen linja syöttämällä tai kuljettamalla
• Hyökkääjä pystyyn tai linjojen väliin pelattavaksi
• Toinen puolustajista tai laitapelaajat osallistuvat aktiivisesti hyökkäykseen
• Uskalla kuljettaa ja haastaa

Puolustaminen (1-2-1-1) tai (1-2-2)
Puolustuspeli
• Aktiivinen paine vastustajan pallolliseen pelaajaan
• Pyritään riistämään pallo takaisin vastustajalta välittömästi menetyksen jälkeen
• Pallon ollessa vastustajan maalivahdilla, vetäydytään alaspäin antaen tilaa lyhyelle avaukselle. Maalivahdin avattua hyökkääjä(t) ja keskikenttäpelaaja aloittavat välittömästi prässäämisen
• Pyritään ohjaamaan vastustajan pelin avaaminen laitaan ja estämään kierrättäminen
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11. Klubi-36 8v8 Pelijärjestelmä 1-2-4-1

Hyökkäyspeli – avaaminen ja rakentelu
Maalivahti
Maalivahdin avaaminen
• Pyritään avaamaan maata pitkin lyhyellä puolustajille tai keskikenttäpelaajille
• Puolustajat leveyteen, keskikenttäpelaajat jatkuvasti pelattavaksi, ei samassa linjassa
• Hyökkääjä syvyyteen ja laiturit leveyteen
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Puolustaja
Puolustajan avaaminen/rakentelu
• Pyritään pelaamaan maata pitkin keskikenttäpelaajille, laiturille, hyökkääjälle tai kuljetetaan
eteenpäin
• Jos eteenpäin pelaaminen ei ole mahdollista, niin pelataan alaspäin maalivahdille tai kierrätetään toiselle puolustajalle
Keskikenttäpelaaja
Keskikenttäpelaajan avaaminen/rakentelu
• Pyritään pelaamaan eteenpäin syöttämällä hyökkääjälle, laiturille, ylemmälle keskikenttäpelaajalle tai kuljettamalla
• Jos eteenpäin pelaaminen ei ole mahdollista, niin pelataan alaspäin puolustajalle tai maalivahdille
Hyökkäyspeli – murtautuminen
Laitapelaaja
Murtautuminen laidalta
• Pyritään murtamaan vastustajan viimeinen linja syöttämällä tai kuljettamalla. Jos ei mahdollisuutta murtaa linjaa, niin kierrätys alemman keskikenttäpelaajan kautta
• Kuljetus kohti maalia maalintekoalueelle tai kuljetus laitaan, josta syöttö maalille
• Hyökkääjä pystyyn tai linjojen väliin pelattavaksi
• Tavoite on saada 3 pelaajaa maalintekoalueelle. Hyökkääjä etualueelle ja keskikenttäpelaaja
porrastaa kakkospalloalueelle. Painottoman puolen laituri taka-alueelle
• Uskalla kuljettaa ja haastaa

Hyökkäyspeli – murtautuminen keskeltä
Murtautuminen keskeltä
• Pyritään murtamaan vastustajan viimeinen linja syöttämällä tai kuljettamalla
• Hyökkääjä pystyyn tai linjojen väliin pelattavaksi
• Painottoman puolen laituri kaventaa
• Uskalla kuljettaa ja haastaa
Puolustuspeli
Puolustaminen/prässääminen
• Aktiivinen paine vastustajan pallolliseen pelaajaan
• Pyritään riistämään pallo takaisin vastustajalta välittömästi menetyksen jälkeen
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•

•

Pallon ollessa vastustajan maalivahdilla, vetäydytään n. puoleen väliin vastustajan kenttäpuoliskoa antaen tilaa lyhyelle avaukselle. Maalivahdin avattua hyökkääjä, laiturit ja ylempi
keskikenttäpelaaja aloittavat välittömästi prässäämisen. Hyökkääjä pyrkii estämään myös
kierrättämisen
Puolustettaessa joukkuemuoto tiiviinä ja puolustetaan aggressiivisesti eteenpäin

12. Klubi-36 11v11 pelijärjestelmä

Maalivahdin avaussuunnat
• Pallo maalivahdilla keskiakselin jommallakummalla puolella noin maalitolpan kohdalla. Näin
kenttäpelaajat tietävät kumpi puoli on painoton
• Avaus ensisijaisesti keskuspuolustajille maata pitkin hyvään peliasentoon
• Avaus painottoman puolen kk-pelaajalle maata pitkin
• Avaus painottoman puolen laitapuolustajalle ilmassa
• Avaus painottoman puolen laitapelaajalle ilmassa
• Avaus painottoman puolen taskuun alemmalle hyökkääjälle ilmassa
Keskuspuolustajan lyhyt avaus
• Keskuspuolustajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa. Vältetään kuljettamista laitaa kohti, ettei tukita syöttösuuntia, eikä vastustaja pääse ohjaamaan peliä laitaan. Jos pelaaja joutuu kuljettamaan laitaa kohti, tulee hänellä olla keinot kääntää peli toiseen suuntaan (syöttöharhautus + cruyff-, jalkapohja- tai
ulkosyrjäkäännös).
• Kk-pelaajien liikkeet siten, että diagonaaliset syötöt hyökkääjän ohi ovat mahdollisia. Vastaanottajan sijoittuminen ja peliasento siten, että pystyy havainnoimaan ympäristöä ennen
ensimmäistä kosketusta. Ensimmäinen kosketus mahdollisuuksien mukaan eteenpäin.
• Laitapuolustaja tekee tilaa liikkumalla ylöspäin positiivisessa peliasennossa.
• Laitapelaaja liikkuu taskuun pelattavaksi. Ajoitus on tärkeä (ei liian aikaisin).
• Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
• Syötön laatu!
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Keskuspuolustajan lyhyt avaus, kierrätys
• Jos pelin avaaminen ei onnistu toiselta keskuspuolustajalta, pelataan pallo nopeasti toiselle
keskuspuolustajalle. Syöttäminen joko suoraan keskuspuolustajalta toiselle tai maalivahdin
kautta.
• Pallollinen pelaaja tulee toimia rauhallisesti, mutta tarvittaessa nopeasti, jotta eteenpäin pelaaminen onnistuu.
• Pallottomat pelaajat reagoivat nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja liikkuvat oikein. Pelaajien tulee kuitenkin koko ajan havainnoida ympäristöä.
Keskuspuolustajan puolipitkä avaus
• Keskuspuolustajan pelisuunta kohti vastustajan maalia.
• Ratkaisu puolipitkästä syötöstä tehtävä ennen kuin vastustaja on liian lähellä. Syöttö vaatii
enemmän aikaa ja tilaa kuin lyhty syöttö.
• Syöttö maata pitkin tai ilmassa.
• Syötön valinta ja laatu.
• Vastaanottajan sijoittuminen ja peliasento siten, että pystyy havainnoimaan ympäristöä ennen ensimmäistä kosketusta. Ensimmäinen kosketus mahdollisuuksien mukaan eteenpäin.
Keskuspuolustajan pitkä avaus
•
•
•
•
•

Keskuspuolustajan pelisuunta kohti vastustajan maalia.
Ratkaisu pitkästä syötöstä tehtävä ennen kuin vastustaja on liian lähellä. Syöttö vaatii enemmän aikaa ja tilaa kuin lyhty syöttö.
Syöttö ilmassa.
Syötön valinta ja laatu.
Vastaanottajan sijoittuminen ja peliasento siten, että pystyy havainnoimaan ympäristöä ennen ensimmäistä kosketusta. Ensimmäinen kosketus mahdollisuuksien mukaan eteenpäin.

Keskuspuolustaja ohittaa hyökkääjän kuljettamalla
•
•
•

•

Keskuspuolustajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Syöttöharhautus on tehokkain ja helpoin tapa saada vastustaja liikkeelle haluttuun suuntaa.
Usein riittää ylävartalon kääntö ja pieni jalan syöttöliike saamaan vastustajan painopiste siirtymään oletetun syötön suuntaan.
Harhautuksen jälkeen pallo vastustajan ohi ja kiihdytys tyhjään tilaan. Tärkeää on käyttää
vartaloa ja vastustajan puoleista jalkaa ja kättä pallon suojaamiseen ohitustilanteessa.
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Painottoman puolen kk-pelaajan syöttösuunnat 1
•
•
•
•
•

•
•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Salataan syöttö mahdollisimman pitkään.
Kuljettaminen sellaista vauhtia, että havainnointi, suunnan muutos ja kiihdyttäminen onnistuvat.
Taskuissa olevien pelaajien liikkeet siten, että diagonaaliset syötöt vastustajan ohi ovat mahdollisia. Vastaanottajan sijoittuminen ja peliasento siten, että pystyy havainnoimaan ympäristöä ennen ensimmäistä kosketusta. Ensimmäinen kosketus mahdollisuuksien mukaan
eteenpäin.
Hyökkääjä liikkuu paitsiolinjassa ja tarjoaa mahdollisuuden syöttää syvälle vastustajan puolustuksen sisään.
Pallollisen puolen laitapelaaja pitää leveyden ja hakee juoksuja vastustajan selustaan tai pyytää palloa jalkaan.

Painottoman puolen kk-pelaajan syöttösuunnat 2
•
•
•

•
•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Hyökkääjä, pallollisen puolen laitapelaaja ja
painottoman puolen laitapuolustaja tekevät liikkeitä vastustajan selustaan.
Yritetään löytää syöttöjä vastustajan puolustuksen selustaan joko laitapuolustajien tai painottoman puolen keskuspuolustajan taakse.
Ajoitus ja syötön salaaminen sekä syötön laatu on oltava korkealla tasolla, jotta melko pitkät
usein ilmassa annettavat syötöt onnistuvat. Erilaisten syöttötekniikoiden hallitseminen lisää
syöttöjen onnistumista.
Kk-pelaajan pitää pystyä havainnoimaan kenttätapahtumia ollessaan pallollisena liikkeessä
ja usein vastustajan häiritsemänä.
Usein syötetään liian aikaisin ja ennalta arvattavaan suuntaan. Tehokkaimmillaan syöttö lähtee vasta, kun kanssapelaaja on juuri läpäisemässä paitsiolinjaa. Hyvä kk-pelaaja kykenee
liikkeillään ja eleillään liikuttelemaan vastustajan puolustusta siten, että yllättävät syötöt
ovat mahdollisia. Valinta syöttääkö vähillä kosketuksilla (jopa suoraan syötöstä) vai pitääkö
palloa pitempään, on huippupelintekijälle tärkeä ominaisuus.
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Painottoman puolen kk-pelaajan syöttösuunnat 3
•

•
•

•
•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Hyökkääjä, pallollisen puolen laitapelaaja,
taskuun liikkunut painottoman puolen laitapelaaja ja painottoman puolen laitapuolustaja
tekevät liikkeitä vastustajan selustaan.
Yritetään löytää syöttöjä vastustajan puolustuksen selustaan joko laitapuolustajien tai keskuspuolustajien taakse.
Ajoitus ja syötön salaaminen sekä syötön laatu on oltava korkealla tasolla, jotta melko pitkät
usein ilmassa annettavat syötöt onnistuvat. Erilaisten syöttötekniikoiden hallitseminen lisää
syöttöjen onnistumista.
Kk-pelaajan pitää pystyä havainnoimaan kenttätapahtumia ollessaan pallollisena liikkeessä
ja usein vastustajan häiritsemänä.
Usein syötetään liian aikaisin ja ennalta arvattavaan suuntaan. Tehokkaimmillaan syöttö lähtee vasta, kun kanssapelaaja on juuri läpäisemässä paitsiolinjaa. Hyvä kk-pelaaja kykenee
liikkeillään ja eleillään liikuttelemaan vastustajan puolustusta siten, että yllättävät syötöt
ovat mahdollisia. Valinta syöttääkö vähillä kosketuksilla (jopa suoraan syötöstä) vai pitääkö
palloa pitempään, on huippupelintekijälle tärkeä ominaisuus.

Painottoman puolen kk-pelaajan seinäsyöttö
•
•
•
•
•
•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Salataan syöttö mahdollisimman pitkään.
Kuljettaminen sellaista vauhtia, että havainnointi, suunnan muutos ja kiihdyttäminen onnistuvat.
Syötön jälkeen kiihdytys vastustajan ohi tyhjään tilaan.
Seinän liikkuminen ja peliasento sellainen, että syöttäminen onnistuu sellaiseen paikkaan,
johon hän näkee.

Painottoman puolen kk-pelaajan seinäsyöttö kolmannelle
•
•
•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Salataan syöttö mahdollisimman pitkään.
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•
•

•

Kuljettaminen sellaista vauhtia, että havainnointi, suunnan muutos ja kiihdyttäminen onnistuvat.
Terävä syöttö paitsiolinjasta liikkuvalle hyökkääjälle. Hyökkääjä syöttää taskussa olevalle pelaajalle joko yhdellä kosketuksella tai ottaa pallon suojauksessa haltuun ja syöttää sitten vapaalle pelaajalle.
Hyökkääjän on tärkeää pystyä pitämään pallo omalla joukkueella, eikä yrittää väkisin kääntyä.

Painottoman puolen kk-pelaaja ohittaa kk-pelaajan kuljettamalla
•
•
•

•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Syöttöharhautus on tehokkain ja helpoin tapa saada vastustaja liikkeelle haluttuun suuntaa.
Usein riittää ylävartalon kääntö ja pieni jalan syöttöliike saamaan vastustajan painopiste siirtymään oletetun syötön suuntaan. Muutkin harhautukset ovat tehokkaita ja käyttökelpoisia
keskikentällä.
Harhautuksen jälkeen pallo vastustajan ohi ja kiihdytys tyhjään tilaan. Tärkeää on käyttää
vartaloa ja vastustajan puoleista jalkaa ja kättä pallon suojaamiseen ohitustilanteessa.

Pallollisen puolen kk-pelaajan ja laitapuolustajan yhteistyö
•
•
•
•

Kk-pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Syöttö vastustajan ohi joko suoraan tai käyttäen taskussa olevaa laitapelaajaa seinänä.
Jos vastusta peittää syöttösuunnat, syntyy keskikentän keskelle tilaa, johon kk-pelaaja voi
liikkua pallon kanssa.

Pallollisen puolen laitapuolustajan pystysyöttö laitapelaajalle
•
•
•
•

Laitapuolustajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle
vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa-syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Syöttö vastustajan puolustuksen selustaan vauhdissa olevalle laitapelaajalle.
Jos vastusta peittää syöttösuunnan, syntyy keskelle tilaa, johon puolustaja voi liikkua pallon
kanssa.
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Pallollisen puolen laitapuolustajan seinäsyöttö
•
•
•
•

Laitapuolustajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle
vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Syöttö taskussa olevalle laitapelaajalle - kiihdytys tyhjään tilaan.
Jos vastusta peittää syöttösuunnan, syntyy laidalle tilaa, johon puolustaja voi liikkua pallon
kanssa.

Murtautuminen keskeltä, kuljettaminen
•
•
•

•

Pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa, syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Syöttöharhautus on tehokkain ja helpoin tapa saada vastustaja liikkeelle haluttuun suuntaa.
Usein riittää ylävartalon kääntö ja pieni jalan syöttöliike saamaan vastustajan painopiste siirtymään oletetun syötön suuntaan. Muutkin harhautukset ovat tehokkaita ja käyttökelpoisia
pyrittäessä murtautumaan vastustajan puolustuksen läpi keskustasta.
Harhautuksen jälkeen pallo vastustajan ohi ja kiihdytys tyhjään tilaan. Tärkeää on käyttää
vartaloa ja vastustajan puoleista jalkaa ja kättä pallon suojaamiseen ohitustilanteessa.

Murtautuminen laidalta, kuljettaminen
•
•
•
•
•

Pallollisen pelaajan pelisuunta kohti vastustajan maalia. Uskalletaan mennä pallollisena lähelle vastustajaa.
Lähestyttäessä vastustajaa tulee seurata hänen toimintaa. Lähteekö katkaisemaan syöttöä
vai pysyykö edessä? Tämä helpottaa valintaa-syöttääkö vai kuljettaako vastustajan ohi?
Kuljettaminen sellaista vauhtia, että havainnointi, suunnan muutos ja kiihdyttäminen onnistuvat.
Harhauttaminen -pallo vastustajan ohi -kiihdyttäminen vastustajan ohi.
Jos vastustaja ehtii mukaan juoksuun, ei yritetä aina väkisin ohitusta, vaan pyritään nopeilla
pysähdyksillä, harhautuksilla ja suunnanmuutoksilla tekemään itselle tilaa joko ohittamiseen
tai syöttämiseen.
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•
•

Käännökset jalan takaa (Cruyff, jalkapohjakäännös) tai ulkosyrjäkäännös.
Pallon suojaaminen vapaalla jalalla, kädellä sekä vartalolla ohitettaessa ja käännöksissä.

Puolen vaihto keskikentän kautta
•
•
•

Jos eteneminen laidalta ei onnistu, pidetään pallo omalla joukkueella ja pyritään vaihtamaan
puolta varmoilla nopeilla syötöillä keskikentän kautta.
Puolen vaihto voi tapahtua suoraan pitkällä ilmasyötöllä pallollisen puolen keskikenttäpelaajalta tai lyhyemmillä maasyötöillä useamman pelaajan kautta
Vastapuolen laitapelaajan ja laitapuolustajan tulee levittää peliä, ja näin helpottaa syöttämistä, heti kun pallo pelataan keskikentälle.

Puolustaminen, korkea prässi 1
•
•
•
•
•

Kun vastustajan maalivahdilla on pallo, ja halutaan riistää pallo mahdollisimman lähellä vastustajan maalia tai pakotetaan maalivahti avaamaan pitkä avaus.
Linjojen ja pelaajien välit on oltava tiiviit.
Jokaisen pelaajan henkilökohtainen valmius ja halu osallistua ryhmänä puolustamiseen.
Kolmen A:n periaate = Aktiivinen, Aggressiivinen, Auttavainen
”Ole sijoittunut ja sellaisessa asennossa kentällä että, jos pelaajalle tai alueelle, josta sinä
vastaat, pelataan pallo, ehdit palloon ensimmäisenä.” Tämä lauseen ohje ei ole aina mahdollista toteuttaa eikä edes tarkoituksenmukaista, mutta se kiteyttää hyvin henkilökohtaisen
puolustamisen perusajatuksen.

Puolustaminen, korkea prässi 2
•
•
•
•
•

Kun vastustajan maalivahdilla on pallo, ja halutaan riistää pallo mahdollisimman lähellä vastustajan maalia tai pakotetaan maalivahti avaamaan pitkä avaus.
Linjojen ja pelaajien välit on oltava tiiviit.
Jos vastustajan keskikenttäpelaaja lähtee hakemaan syöttöä keskuspuolustajien välistä, pitää meidän keskikenttäpelaajan seurata häntä.
Jos vastustajan hyökkääjä liikkuu keskikentälle, pitää meidän keskuspuolustajan seurat
häntä, ellei keskikenttäpelaaja ja laitapelaaja voi tiivistää linjaa, niin ettei tarvitse.
Laitapelaaja ja laitapuolustaja tiivistävät linjaa, jos keskikenttäpelaaja tai keskuspuolustaja
liikkuu linjasta eteenpäin.
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Puolustaminen, ohjaaminen laitaan 1
•
•

•
•
•
•
•
•

Kun vastustajan keskuspuolustajalla on pallo, pyritään ohjaamaan peliä kohti pallollisen puolen sivurajaa.
Lähin hyökkääjä liikkuu nopeasti kohti keskuspuolustajaa peittäen syöttösuunnan suoraan
toiselle keskuspuolustajalle. Keskuspuolustajaa ei saa laskea kuljettamaan keskikentälle keskustan kautta.
Toinen hyökkääjä porrastaa tukemaan keskikenttää ja on valmis auttamaan pallonriistoissa
sekä valmistautuu mahdolliseen vastahyökkäykseen.
Linjojen ja pelaajien välit tiiviinä.
Keskikenttäpelaajat sijoittuvat linjassa tarpeeksi lähelle toisiaan, ettei väleistä pysty pelaamaan vastustajan keskikenttäpelaajille tai hyökkääjille.
Puolustuslinja pidetään niin ikään tiiviinä ja tarpeeksi lähellä keskikenttälinjaa.
Vastustajan pallolliselle keskuspuolustajalle annetaan tilaa syöttää laitapuolustajalle.
Vastustajan pallottoman puolen laitimmaiset pelaajat jätetään vapaaksi, kun linjoja tiivistetään pallon suuntaan.

Puolustaminen ohjaaminen laitaan 2
•

•
•
•

•

•

Kun vastustajan laitapuolustajalle pelataan pallo, meidän laitapelaaja liikkuu syötön aikana
nopeasti kohti peittäen syöttösuunnan keskikentälle. Puolustajaa ei saa päästää kuljettamaan keskelle.
Lähin hyökkääjä sijoittuu niin, että ehtii nopeasti prässäämään keskuspuolustajaa, jos keskuspuolustajalle pelataan pallo.
Toinen hyökkääjä porrastaa tukemaan keskikenttää ja on valmis auttamaan pallonriistoissa
sekä valmistautuu mahdolliseen vastahyökkäykseen.
Lähellä palloa olevat vastustajan pelaajat vartioidaan läheltä. Jokaisen pelaajan tulee olla
valmis puolustamaan aktiivisesti ja aggressiivisesti eteenpäin, jos hänen vartioimalle pelaajalle tai alueelle pelataan pallo.
Jos pelaaja lähtee yrittämään pallonriistoa, tulee muiden lähellä olevien pelaajien varmistaa
ja tukea häntä. Näin auttamalla lisätään pelaajan rohkeutta yrittää puolustaa eteenpäin ja
saada aikaan pallonriistoja.
Pallottoman puolen laitapelaaja ja laitapuolustaja sijoittuvat niin, että voivat tukea keskustaa. Heidän tulee kuitenkin koko ajan olla valmiina lähtemään vastahyökkäykseen, kun oma
joukkue saa pallon.
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Puolustaminen, puolikorkea prässi 1
•
•

•
•
•
•

•

•

Jos ei haluta tai ei pystytä prässätä ylhäältä, vetäydytään sovitulle korkeudelle, aloitetaan
puolustaminen joukkueena.
Hyökkääjät sijoittuvat peräkkäin ja muu joukkue ryhmittyy tiiviiksi paketiksi heidän alapuolelle. Paketti muodostuu kahdesta neljän pelaajan linjasta, jossa linjojen ja linjassa olevien
pelaajien välit ovat noin 12 metriä.
Hyökkääjät toimivat parina linjojen edessä ohjaten vastustajan peliä haluttuun suuntaan.
Ylempi hyökkääjä ohjaa vastustajan pelinavausta haluttuun suuntaan prässäämällä keskuspuolustajaa takaviistosta (takaprässi).
Alempi hyökkääjä peittää syöttöjä keskustaan ja tukee ylempää hyökkääjää. Hän on myös
valmis lähtemään vastahyökkäykseen, kun oma joukkue saa pallon.
Lähellä palloa olevat vastustajan pelaajat vartioidaan läheltä. Jokaisen pelaajan tulee olla
valmis puolustamaan aktiivisesti ja aggressiivisesti eteenpäin, jos hänen vartioimalle pelaajalle tai alueelle pelataan pallo.
Jos pelaaja lähtee yrittämään pallonriistoa, tulee muiden lähellä olevien pelaajien varmistaa
ja tukea häntä. Näin auttamalla lisätään pelaajan rohkeutta yrittää puolustaa eteenpäin ja
saada aikaan pallonriistoja.
Puolustajien tulee olla valmiina pudottamaan linjaa, jos vastustajan hyökkääjät liikkuvat
kohti puolustuksen selustaa ja pallollisella pelaajalla on mahdollisuus syöttää selustaan liikkuvalle pelaajalle.

Puolustaminen, puolikorkea prässi 2
•

•

•

Jos vastustajan keskuspuolustaja pystyy syöttämään toiselle keskuspuolustajalle, hyökkääjät
vaihtavat roolia. Eli alempi hyökkääjä liikkuu kohti pallollista keskuspuolustajaa ja ylempi
hyökkääjä liikkuu tukemaan häntä keskikentän yläpuolelle. Tätä kutsutaan hyökkääjien vjuoksuksi.
Alempi hyökkääjä ei saa lähteä liikkeelle liian aikaisin, vaan hänen tulee odottaa, että ylempi
hyökkääjä ehtii oikeaan paikkaan. Samaten pitää odottaa, että pallollinen pelaaja kuljettaa
tarpeeksi pitkälle, jotta prässääminen takaviistosta onnistuu.
Muut pelaajat liikkuvat ryhmänä pallon mukaan.
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Puolustaminen, linjan pudottaminen
•

•
•

Puolustajien tulee olla valmiina pudottamaan linjaa, jos vastustajan hyökkääjät liikkuvat
kohti puolustuksen selustaa ja pallollisella pelaajalla on mahdollisuus syöttää selustaan liikkuvalle pelaajalle.
Jos pallo pelataan kohti puolustuksen selustaa, myös keskikentän pitää reagoida nopeasti ja
pudottaa linjaa. Näin tuetaan puolustusta ja ollaan voittamassa ”kakkospalloja”.
Maalivahdin tulee pelata ulkona maalista ja tarvittaessa tulla palloa vastaan jopa rangaistusalueen ulkopuolelle.

Puolustaminen, linjan nostaminen
•

•
•

Puolustajien tulee nostaa linjaa, jos vastustajan pallollinen pelaaja on prässin alla eikä hän
pysty syöttämään puolustuksen selustaan. Linjaa pitää nostaa, vaikka vastustajia olisi liikkumassa kohti puolustuksen selustaa. Joskus tilanteen arviointi voi olla vaikeaa. Jos ei olla varmoja pallollisen mahdollisuudesta syöttää selustaan, pitää linjaa nostaa maltillisesti tai ei
ollenkaan.
Maalivahdin tulee pelata ulkona maalista ja tarvittaessa tulla palloa vastaan jopa rangaistusalueen ulkopuolelle.
Koko joukkueen pitää reagoida nopeasti ja liikkua kohti palloa, jos pallo liikkuu kohti vastustajan päätyä. Pallo voi olla vastustajan hallussa, mutta hän kuljettaa sitä kohti omaa päätyä
tai pallo ei ole kenenkään hallussa ja liikkuu kohti vastustajan päätyä.

Puolustaminen, pallo puolustuslinjan edessä
•

•
•
•

Jos vastustajalla on pallo hallussa lähellä meidän puolustuslinjaa ja pallollinen pelaaja ei
prässin alla, on puolustuslinja pidettävä tiiviinä, ettei pelaajien välistä voi syöttää maata pitkin puolustuksen selustaan. On parempi, että pallo pelataan laitaan tai yritetään nostaa puolustuksen yli selustaan.
Pallollista pelaaja lähimpänä oleva puolustaja valmistuu prässäämään, mutta ei irtoa linjasta
liian pitkälle, ettei aukaise syöttömahdollisuuksia selustaan.
Puolustajat valmistuvat reagoimaan pallollisen pelaajan ratkaisuun. Kuljettaako, pyrkiikö
syöttämään selustaan vai hakeeko seinäsyöttöä itselleen?
Keskikenttäpelaajat liikkuvat mahdollisimman nopeasti pallon alle. Lähimmät keskikenttäpelaajat liikkuvat kohti palloa ja pyrkivät riistämään pallon tai ainakin hidastamaan ja vaikeuttamaan vastustajan hyökkäystä.
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Puolustaminen keskitystilanteessa
•
•
•

•
•

Jos vastustaja on päässyt murtautumaan laidasta tilanteeseen, josta voi pallon syöttää maalin eteen, on maalin edusta miehitettävä voimakkaasti.
Pallollisen puolen laitapuolustaja prässää pallollista ja koittaa peittää syöttämistä maalin
eteen. Puolustajan pitää koittaa estää pallollisen pelaajan pääseminen rangaistusalueelle.
Keskuspuolustajat ja pallottoman puolen laitapuolustaja miehittävät maalintekoalueen ja
ovat sellaisessa asennossa, että ehtivät ensimmäisenä palloon, jos pallo pelataan sille alueelle, josta hän vastaa.
Keskikenttäpelaajat miehittävät rangaistusalueen ulkopuolen ja valmistautuvat reagoimaan
vastustajien ja pallon liikkeisiin.
Nopea reagointi, päättäväisyys ja rohkeus sekä halu mennä ensimmäisenä pallon on maalin
edessä ratkaisevia tekijöitä.
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13. FYYSISEN HARJOITTELUN ERITYISPIIRTEET
Yksilöllisyys
Harjoittelu vaikuttaa jokaiseen ihmiseen yksilöllisesti. Elimistön reagointi harjoitusärsykkeeseen
vaihtelee muun muassa iän ja kehitysasteen, harjoitustaustan ja rakenteellisten erojen mukaan.
Etenkin nuorten harjoittelussa tämä tulee ottaa huomioon. Joukkueen pelaajien kronologinen ja
biologinen ikä voivat vaihdella jopa 2–3 vuotta. Samoin pelaajien kunto vaihtelee merkittävästi.
Nousujohteisuus
Jotta harjoitus parantaisi fyysistä suorituskykyä, elimistö vaatii uusia ja kuormittavampia harjoitusärsykkeitä. Kehityksen jatkumiseksi pitemmällä aikavälillä harjoitusmenetelmiä ja ärsykkeitä tulee vaihdella esimerkiksi nostamalla kuormitustasoa. Harjoitusärsykkeitä tulee lisätä asteittain. Liiallinen lisäys voi johtaa kudosten ylikuormittumiseen, liian hidas taas kehityksen hidastumiseen.
Superkompensaatio eli ylikorjautuminen
Harjoituksen tulee olla riittävän tehokas, jotta kehitystä tapahtuisi. Tällöin suorituskyky hetkellisesti
laskee, mutta elimistön sopeutumismekanismien ansiosta suorituskyky paranee sopivan palautumisajan jälkeen. Tätä palautumisprosessin aikaista kehitystä kutsutaan superkompensaatioksi.
Spesifisyys
Jalkapalloilijaa tulee harjoittaa lajinomaisesti, jotta jalkapalloilijalle tärkeät aineenvaihduntaan ja
hermo-lihasjärjestelmään liittyvät tekijät kehittyvät harjoittelun myötä.
Palautuvuus
Riittävä palautuminen (lepo, uni, ravinto, venyttely) on kehitykselle olennaisen tärkeää. Kehitystä
tapahtuu nimenomaan levossa. Liiallisen palautumisen seurauksena kehitys kuitenkin taantuu: voimatason lasku alkaa jo parin viikon harjoittelemattomuuden jälkeen.
Nuorten harjoittelun erityispiirteitä
Pelaajan kasvu ja kehitys kasvupyrähdyksineen on otettava harjoittelussa huomioon. Harjoittelun
on aina oltava monipuolista ja riittävää. Motivaatio, monipuolinen harjoittelu ja positiivinen palaute
ovat avainasioita lapsille ja nuorille.
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Testaus
Harjoittelun kehittävyyttä tulee kontrolloida testaamalla pelaajia säännöllisesti. Eri ominaisuuksia
suositellaan testattavaksi vähintään 2–3 kertaa vuodessa. Testejä valittaessa on otettava huomioon
pelaajien ikä ja herkkyyskaudet.
Muista!
Nuoren jalkapalloilijan harjoittelussa on osattava erottaa, mikä on tärkeää ja ensisijaista ja mikä vähemmän tärkeää. Eri ikäluokilla on erilaiset taidolliset ja fysiologiset valmiudet oppia ja kehittää
tiettyjä ominaisuuksia. Tietääksesi, mitä ominaisuutta missäkin iässä kannattaa painottaa, tutustu
herkkyyskausiin.
• Fyysinen
o Fyysinen kasvu ja kehitys
o Taitavuustekijät
o Kuntotekijät
o Herkkyyskaudet
• Henkinen
• Teknis-taktinen
Monipuolinen harjoittelu tukee kehitystä
Lapsen ja nuoren harjoittelun tulee olla monipuolisesti taitoja ja fyysistä suorituskykyä kehittävää.
Valmentajan on tärkeää tuntea fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen liittyvät herkkyyskaudet ikävaiheittain ja painottaa harjoittelua niiden mukaisesti. Haastetta lasten ja nuorten harjoittelun ohjaamiseen lisää se, että biologisen kehittymisen aikataulu voi vaihdella saman ikäisillä yksilöittäin
jopa vuosia.
Hyvä muistaa!
Monipuolista liikuntaa päivittäin, mieluiten useita tunteja on resepti, joka luo hyvän ja kestävän perustan myöhemmälle harjoittelulle ja liikkumiselle.
Vammojen kehittymisessä herkkyysvaiheita
Lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyy vaiheita, jolloin valmentaja saa olla kuormituksen
määrän ja laadun kanssa tarkkana. Tyypillisiä kasvuun liittyviä vaivoja esiintyy luiden kasvualueilla,
tavallisimmin kantapäissä, polvissa ja lantion alueella hieman ennen murrosikää ja murrosiän
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aikana. Joskus innokkaimpien urheilijanalkujen kohdalla liikunnan kokonaiskuormitus (esim. hyppynaruhyppelyt koulussa, hyppelyharjoitukset urheiluseuran harjoituksissa) saattaa altistaa rasitusvammoille.
Liikkuessa sattuu ja tapahtuu
Lasten ja nuorten liikuntatapaturmat ovat valitettavan tavallisia ja niiden määrä näyttää lisääntyvän.
Suuri osa vammoista on lieviä, mutta viestit tapaturmien lisääntymisestä kertovat, että asiaan täytyy
entistä tehokkaammin kiinnittää huomioita myös nuorisourheilussa. Yhteiset säännöt, toimintatavat ja asianmukaiset varusteet ovat perustana turvalliseen ja terveelliseen junioriurheiluun.

Kehityksen vaiheet
Kalenteri-ikä ja biologinen ikä
Kalenteri-iän ja biologisen iän välillä voi olla usean vuoden vaihtelu samana vuonna syntyneiden
urheilijoiden välillä. Biologisen ja kronologisen iän välillä voi olla eroa neljäkin vuotta. Tähän kun
lisätään vielä kalenterin tuomat ero – toinen on syntynyt tammikuussa ja toinen joulukuussa – voi
biologiseksi eroksi samana vuonna syntyneillä muodostua jopa viisi vuotta.
Kehityserot haaste valmentajalle
Vaihe-erot kasvussa ja kehityksessä asettavat urheilijat väliaikaisesti eriarvoiseen asemaan ja tämä
on valmentajalle haaste. Valmentajalle on haastavaa kyetä suhteuttamaan eri kehitysvaiheissa olevat lapset ja nuoret toisiinsa. Kehityserot tasaantuvat ajan myötä. Tytöillä nopean kehityksen tuomat edut tasaantuvat 15−16-vuotiaana, pojilla vasta 18−19-vuotiaana. Vasta silloin ollaan ”samalla
viivalla”. Junnuhuipuista kehittyykin tämän takia harvoin aikuisena huippuja.

Kehittyminen ja lahjakkuus
Hitaammin kehittyvät yksilöt olisi hyvä kyetä pitämään valmennuksen piirissä riittävän pitkään, jotta
esimerkiksi lahjakkaat, mutta hiukan hitaammin kasvaneet ja loppuvuodesta syntyneet yksilöt eivät
putoa ohimenevien kehityserojen takia lajin parista.
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Kehitysvauhdin erot yksilöiden välillä tuottavat eroja myös kehon hallintaan. Kasvunsa kiihkeimmässä vaiheessa olevat urheilijat ovat usein kankeita ja kömpelöitä verrattuna niihin, joilla kasvupyrähdys ei ole vielä alkanut tai se on jo vuoden tai kaksi takana.

Tuki- ja liikuntaelimistön kasvu
Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksessa mukana olevien on tärkeä tietää ja ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön kehitykseen liittyvät seikat ja niiden tuomat rajoitukset tai haasteet, kun laaditaan
valmennusohjelmia. Normaalin kasvun luustolle tuomat erityiskysymykset vaikuttavat 5–20-vuotiaiden valmennukseen.
Mittasuhteet muuttuvat
Kasvun myötä raajojen osuus vartalon koko pituudesta lisääntyy. Tämä tarkoittaa esimerkiksi painopisteen paikan muuttumista alaspäin ja pään suhteellisen osuuden pienentymistä kasvun myötä.
Lapselle tasapainon ylläpito on vaikeampaa mm. suhteellisesti ylempänä sijaitsevan painopisteen
takia. Fyysiselle rasitukselle alttiimmat kohdat muuttuvat myös samassa tahdissa kasvun kanssa.
Kasvualueet
Luusto aloittaa kasvupyrähdyksen käsistä ja jaloista. Kasvu etenee vaiheittain niin, että viimeisenä
kypsyvät lantio ja alaselkä. Kasvun aikana luut muokkaantuvat rustoisten kasvualueiden kautta, joiden vetolujuus on alhaisempi kuin ympäröivän luun tai alueelle kiinnittyvän jänteen.
• Alle 12-vuotiailla kasvun keskukset ovat jalkaterän ja käden alueella.
• Noin 15-vuotiailla nopein kasvu on polven seudulla.
• Noin 17-vuotiailla on vielä kasvua jäljellä lantion ja alaselän seudulla.
Luuston lujittuminen vie aikaa
Luuston, etenkin selän alueen, lopullinen lujittuminen tapahtuu vasta noin kaksi vuotta pituuskasvun päättymisen jälkeen. Vasta silloin nuorella on luuston puolesta valmiudet aikuismaisen voimaharjoittelun aloittamiseen.
Kasvuvyöhyke − rustoinen luuston alue
Luuston kasvussa voidaan erotella kaksi erilaista tapahtumaa, joille yhteistä on luun kasvu rustoisen
vyöhykkeen alueella. Nämä kasvutumakkeiksi tai -levyiksi kutsutut kohdat ovat nuorille tuki- ja liikuntaelimistön alueella heikoin lenkki rasitusta ajatellen. On arvioitu, että rustoisen luutumistumakkeen vetolujuus on 2−5 kertaa alhaisempi kuin ympäröivän luun.
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Putkiluiden ja nikamien runko-osien kasvuvyöhykkeet (epifyysialueet) tuottavat pituussuuntaista
kasvua. Lisäksi kasvua tapahtuu kolmiulotteisesti. Lihasten kiinnityspaikkojen yhteydessä on rustoisia luutumistumakkeita, apofyysejä. Näiden kahden ruston rakenne poikkeaa toisistaan siten, että
pituuskasvuun osallistuvat epifyysit sietävät parhaiten puristusta, vastaavasti jänteiden kiinnityspaikkoina toimivat apofyysit vetoa.
Tiesitkö?
Luuston kasvualueet ovat ympäristöään alttiimpia erilaisille vammoille.

Kasvuun liittyvät vammariskit
Jänteet kovilla kasvuiässä
Lihaksen voima välittyy luuhun jänteen avulla. Kasvuiässä jänteiden kiinnityskohdat ovat heikoin
lenkki ja siksi monet jänteiden kiinnityspaikkojen seudussa esiintyvät oireet ovat rasituksen esiintuomia. Jalkaterä on herkimmillään rasitukselle ennen murrosikää ja siksi jalkaterän ja kantapään
oireet ovat yleisimpiä alle 12-vuotiailla. Polven seutu oireilee todennäköisimmin 13–16-vuotiaana.
Kasvun lopulla lantion alue on vamma-alttein rasitusvammoille.
Jalkaterä herkin rasitukselle ennen murrosikää
Nuorimmilla urheilijoilla kipukohtana on useimmiten jalkaterä ja kantapää. Tämän alueen apofysiittien todennäköisin ilmeneminen sijoittuu esimurrosikään, ikävuosille 7–13. Voimakkain tälle alueelle vaikuttava kokonaisuus ovat pohjelihakset, jotka kiinnittyvät akillesjänteen välityksellä kantaluuhun. Jalkapöydän ulkosivulla on tyypillinen rasituksessa kasvuikäisillä ärtyvä kohta. Siinä lyhyen
säärilihaksen jänne kiinnittyy viidennen jalkapöydän luun tyveen.
Polven seutu oireilee murrosiässä
Murrosiän kynnyksellä olevilla ja juuri sen ylittäneillä on suurin todennäköisyys saada lihasten kiinnityskohdan oireita polven seutuun. Etenkin sääriluun kyhmyyn kiinnittyvä nelipäinen reisilihas
kuormittaa voimakkaasti kiinnitysaluettaan. Jos kiinnitysalue kipeytyy, turpoaa ja siihen nousee selkeä kyhmy, tilannetta kutsutaan Osgood-Schlatterin taudiksi. Sen esiintymishuippu ajoittuu 10–14ikävuoden väliin. Vastaavasti lumpiojänteen yläkiinnityskohta polvilumpion alakärjessä on herkimmillään apofysiitille 10–16-vuotiaana.
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Lantion alue on vamma-alttein kasvun lopulla
Kasvuvaiheen lopussa todennäköisimmät jänteiden kiinnityskohtien rasitusvaivat keskittyvät lantion alueelle, jonne kiinnittyy suuria ja voimakkaita lihaksia, kuten reiden etu- ja takapuolen lihakset,
lonkan koukistaja ja selän ojentajat. Kyseiset alueet ovat herkimmillään 13–18-vuoden iässä, mutta
on mahdollista, että esimerkiksi istuinkyhmyn seutu lujittuu ja luutuu lopullisesti vasta 25-vuotiaana.
Avulsiomurtumassa jänne irtoaa luusta
Jänne voi irrota luusta, etenkin nuorilla. Raajojen lihasten huomattavasti voimistuttua ja vipujen
(luiden) pidennyttyä murrosiän aikana ne tuottavat suuria vetovoimia kiinnitys- ja lähtöalueilleen.
Tässä ikävaiheessa on kohonnut riski joutua tilanteeseen, jossa jänne irrottaa kiinnittymiskohdastaan luisen nokareen. Tällöin puhutaan avulsiomurtumasta.
Suoliluun etuharjun alueella sijaitseva suoran reisilihaksen kiinnittymiskohta ja istuinkyhmyssä sijaitsevat takareiden lihasten jänteiden kiinnittymiskohdat ovat tyypillisimpiä avulsiomurtumien syntykohtia. Avulsiomurtumat ovat onneksi selvästi apofysiittejä harvinaisempia.
Selkä altis rasitukselle
Selän kasvun loputtua tarvitaan noin kaksi vuotta sen lopullisen lujittumisen saavuttamiseksi. Liikuntaa harrastavilla on todettu liikkumattomiin ikätovereihinsa nähden enemmän selän rakenteellisia muutoksia.
Lopullinen selän kuormituskestävyys saavutetaan vasta noin kaksi vuotta pituuskasvun päättymisen
jälkeen. Tätä ennen valmennuksessa on käytettävä tarkkaa harkintaa raskailla lisäpainoilla tehtävän
harjoittelun osalta. Luuston puolesta juuri aikuisuutensa saavuttaneille eivät sovi samat menetelmät ja annokset voimaharjoittelua kuin kaksi vuotta aikuisena harjoitelleille. Yksilölliset kehityserot
on otettava huomioon ja erityistä huomiota on kiinnitettävä oikeiden suoritustekniikoiden oppimiseen ennen painojen lisäämistä.
Kasvuikäisellä on selkärangan rakenteissa lukuisia rustoisia alueita. Niihin kiinnittyy sekä lihaksia
että nivelsiteitä. Etenkin nikamien runko-osien ylä- ja alapinnoilla olevat rengasmaiset päätelevyt
voivat vaurioitua ja kipuilla liian kovan voimaharjoittelun takia.
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Nikamien runko-osien välissä olevat välilevyt ovat myös rustoisia rakenteita. Niissä ei ole omaa verenkiertoa vaan ne saavat hapen ja ravitsemuksen nikamien päätelevyjen kautta. Liiallisen voimaharjoittelun on todettu vaurioittavan myös niitä.
Alaselän asennolla on väliä
Selkänikamien takarakenteet ovat alttiita kuormitukselle, etenkin vääntäville voimille. Alaselän keskialueen hallinta (neutraalialue) on tärkeää vammojen välttämiseksi. Puristuskuormituksen sieto
selkärangan rakenteissa putoaa pyöreällä alaselällä 1/3:aan ja ylikorostetulla alaselän notkolla
1/15:aan verrattuna neutraalialueeseen. Esimerkiksi taakkaa nostettaessa selän puristussuuntaisen
(ylhäältä alas) kuormituksen sietokyky heikkenee nopeasti, jos selän asentoa ei hallita.
Omatoimista hoitoa vai lääkäriin?
Tuki- ja liikuntaelimistön ärsytystilojen hoidon perusta on kuormituksen sovittaminen tasolle, jonka
rakenteet sietävät. Lisäksi varusteiden ja suoritustekniikoiden tarkistaminen on tärkeää. Esimerkiksi
virheelliset polvikulmat voidaan katsoa yhdeksi altistavaksi tekijäksi Osgood-Schlatterin taudille. Tilanteen rauhoittuminen vaatii oman aikansa, taukoa kipua aiheuttavasta liikunnasta tulee jatkaa 2–
4 viikkoa. Urheilutaukoa voi tulla jopa 1–2 vuotta, mikäli tilanne on päässyt kehittymään vaikeaksi.
Lääkärin vastaanotolle kannattaa hakeutua, mikäli kipu häiritsee harjoittelua tai se alkaa tuntua
myös levon aikana. On parempi tarttua ongelmaan ajoissa ammattilaisen avun turvin kuin yrittää
selvitä kotikonstein ja pitkittää paranemisprosessia.
Hyvä tietää!
Kipu, joka häiritsee harjoittelua ja jatkuu myös levossa, on syytä tutkituttaa lääkärillä.
Kasvuikäisen kehon kuormittaminen
Nuorten urheiluvalmennuksessa mukana olevien on tärkeä tietää ja ymmärtää myös tuki- ja liikuntaelimistön kehitykseen liittyvät seikat ja niiden tuomat rajoitukset tai haasteet, kun valmennusohjelmia laaditaan.
Normaalinkasvun luustolle tuomat erityiskysymykset ovat käytännössä valmennukseen vaikuttavia
seikkoja 5–20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Luuston, etenkin selän alueen, lopullinen lujittuminen
tapahtuu vasta noin kaksi vuotta pituuskasvun päättymisen jälkeen. Vasta sitten nuorella on luuston
puolesta valmiudet aikuismaisen voimaharjoittelun aloittamiseen.
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Kasvuikäisen urheilijan harjoittelumäärä tulee suunnitella siten, että palautumista ehtii tapahtua
riittävästi. Suuri määrä hyppyjä ja törmäyksiä voi ylittää jänne-luuliitoksen rasituksen sietokyvyn.
Etenkin suurella teholla ja puutteellisella tekniikalla tehdyt hyppy- ja loikkaharjoitukset ovat selkeästi jänne-luuliitoksien vaivojen ja vammojen aiheuttaja.
Valmennussuosituksissa painotetaan syystäkin tekniikan opettelua. Liikemallien vakioitumiseen tarvitaan myös paljon harjoitteita. On kuitenkin muistettava, että suuret määrät ja tehot eivät kulje
käsikkäin nuorten valmennuksessa.
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