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1. VALMENNUSLINJAN TAVOITE 
Valmennuslinjalla on kaksi päätavoitetta: 

1) tarkoitus on helpottaa KeiKassa valmennustyötä tekevien toimintaa, ja 

2) antaa jokaiselle pelaajalle edellytykset kehittyä kohti omaa huippuaan, oli kyse sitten 
harraste- tai kilpatasosta. 

Valmennuslinja luo raamit sekä valmentajan toiminnalle että pelaajakehitykselle, ja ottaa 
harjoittelussa huomioon eri ikäluokkien herkkyyskaudet. 



Lisäksi valmennuslinjalla haetaan: 
1) koko seuratoiminnan yhtenäisyyttä: Seurassa noudatettavien toimintatapojen, harjoittelun ja 
pelaamisen yhtenäistäminen ja kehittäminen. 

2) jatkuvuutta: Yhtenäinen valmennuslinja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja 
johdonmukaisen tekemisen.

3) valmennuksen johdonmukaisuutta: Kun valmentajat noudattavat seuran valmennuslinjaa, on 
ikäkausijoukkueesta toiseen siirtyminen joustavampaa: harjoittelun ja pelaamisen periaatteet 
eivät muutu vaikka valmentaja vaihtuisikin. 

4) sekä seuran valmennustoiminnan läpinäkyvyyttä: Seuran valmennuslinja antaa myös seuran 
toiminnasta kiinnostuneelle ulkopuoliselle kuvan siitä, miten valmennus on seuran sisällä 
järjestetty. 



2. VALMENNUSFILOSOFIA 
KeiKan valmennusfilosofia voidaan kiteyttää lauseeseen "Pelaaja pelin keskellä." 

Tällä tarkoitetaan kolmea keskeistä valmennuksen periaatteetta: 

1) Pelaaja on aina keskiössä. Tavoitteena on, että jokaisella pelaajalla on hauskaa ja jokainen 
pelaaja viihtyy niin joukkueessa kuin seurassa. Tämän lisäksi jokaiselle pelaajalle tulee antaa 
mahdollisuus kehittyä omalle huipulleen, juuri niin pitkälle kuin itse haluaa. Valmentajien on 
muistettava, että jokainen pelaaja on yksilö; valmentajan on tunnettava joukkueensa pelaajat. 

2) Pelaaja on osa joukkuetta. Kukaan ei ole yksin, vaan osa joukkuetta, osa seuraa ja viime 
kädessä osa maailmanlaajuista jalkapalloperhettä. Pelaajat kehittyvät, joukkueet voittavat tai 
häviävät. 

3) Tiedä miten pelataan: Pelaajan on ymmärrettävä peliä ja ymmärrettävä, että hänen 
ratkaisunsa ovat osa laajempaa kokonaisuutta. Tekninen taituruus on sinänsä hienoa ja 
toivottavaa, mutta tekniikan on myös palveltava peliä. 



3. PELAAJAKEHITYS 
KeiKan pelaajakehityksen tavoitteena on itseohjautuva pelaaja. 

Itseohjautuva pelaaja pystyy tekemään omia ratkaisuja, on rohkea eikä pelkää epäonnistumisia. 
Niin harjoituksissa kuin peleissäkin pyritään siihen, että pelaajat uskaltavat haastaa ja nähdä 
vaikeissakin tilanteissa mahdollisuuksia. Valmentajan tehtävänä ei ole playstation-pelata 
joukkueen pelaajia sivurajalta, vaan antaa tilaa pelaajille ja pelaajien omalle harkinnalle ja 
luovuudelle. 

Siksi valmennuksessa pyritään mieluummin opettamaan periaatteita, ei niinkään kaavoja tai 
valmiita malleja. Itseohjautuva pelaaja pystyy pelitilanteessa tekemään havaintoja, hän pystyy 
tekemään havaintoon perustuvan ratkaisun ja lopuksi tekemään tarvittavan suorituksen – oli 
kyse sitten syötöstä, 1v1 -haastamisesta, maalinteosta tai prässin ajoittamisesta. 



3. PELAAJAKEHITYS 

Itseohjautuvalla pelaajalla tarkoitetaan myös sitä, että pelaaja ottaa ylipäätään vastuuta omasta 
tekemisestään, oli kyse sitten puhtaasti pelaamisen ilosta, kuntoilun vuoksi futista harrastavasta 
lapsesta tai nuoresta tai sitten korkeallekin kilpatasolle pyrkivästä pelaajan alusta. Valmentajan 
tehtävä on olla apuna ja avata mahdollisuuksia, mutta ei tehdä asioita pelaajan puolesta. 



4. HARJOITTELU 

KeiKan kaikkien joukkueiden harjoittelun tulee olla aina 

* suunnitelmallista, 

* herkkyyskausiin pohjautuvaa ja 

* porras portaalta etenevää. 



Lasten ja nuorten valmentaminen
Lasten ja nuorten valmennuksessa on tärkeää muistaa, etteivät juniorit ole vielä 
aikuisia, eikä tiettyjä vaiheita prosessissa voi ohittaa vahingoittamatta samalla yksilön 
kehitystä sekä ihmisenä, urheilijana että jalkapalloilijana. 

Valmentajan on otettava huomioon biologisen kypsymisen asettamat herkkyyskaudet 
eli vaiheet, jolloin tietty ominaisuus kypsyy ja kehittyy tehokkaimmin ja varmimmin. 

Etenkin lapsuusvaiheen valmentajan tulee olla innostava sekä pystyä luomaan 
positiivinen ja turvallinen ilmapiiri, valmennuksen ollessa leikki- ja 
pelikeskeistä, monipuolisten yleisliikuntataitojen oppiminen ja lajiin kiintyminen 
keskiössä.



Herkkyyskaudet 

Lasten ja nuorten harjoittelussa tulee huomioida ja hyödyntää herkkyyskausia. Herkkyyskausi on 
tietyn ominaisuuden kehittymisen kannalta otollisinta aikaa. Alla olevassa kuviossa näkyy 
fyysisten ominaisuuksien painopistealueet eri ikävaiheissa. On kuitenkin otettavaa huomioon 
myös yksilölliset erot, joissa voi olla suuriakin vaihteluja biologisen kypsymistason mukaan. 



4. HARJOITTELU 

(Hakkarainen, Harri (ym): Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu (2008) 



4. HARJOITTELU: herkkyyskaudet
Kun puhutaan herkkyyskausista ja harjoittelusta, on hyvä tehdä myös erottelu yleistaitavuuteen 
ja lajitaitavuuteen. 

* Yleistaitavuudella tarkoitetaan kykyä hallita ja oppia erilaisten suoritusten ja urheilulajien 
taidollisia vaatimuksia sekä hallita kehoa tasapainoa ja suunnanmuutosta vaativissa tilanteissa. 

* Lajitaitavuudella taas tarkoitetaan tietyn lajin – tässä tapauksessa jalkapallon – tekniikan 
tarkoituksen mukaista hyväksikäyttöä tilanteen vaatimusten mukaan, muuttuvissa olosuhteissa, 
ja toisaalta tekniikan korjauskykyä sekä uuden tekniikan oppimiskykyä. 

Lapsen ensimmäiset kuusi ikävuotta ovat parhaimpia yleistaitavuuden kehityksen ja kehittämisen 
kannalta, ja ikävuodet 7–12 yleistaitavuuden vakiinnuttamisen sekä lajikohtaisten taitojen 
oppimisen suhteen. 



4. HARJOITTELU: herkkyyskaudet
Tässä kuviossa näkyy yleistaitavuuden ja lajitaitavuuden ajoittuminen limittäin lasten ja nuorten 
harjoittelussa. 



4. HARJOITTELU: herkkyyskaudet
Seuraavaan taulukkoon on kerätty kootusti herkkyyskaudet ja harjoittelulle otollisin aika – ja 
myös se, milloin jotakin taitoa EI tule harjoitella. Taulukosta esimerkiksi näkyy, että tasapainoa 
tulisi painotetusti harjoitella 6-8 -vuotiaana. 

Valmistava tarkoittaa, että harjoiteltavia asioita voidaan aloitella ja kokeilla. 

(Esimerkiksi lähellä 12-vuoden voidaan aloittaa valmistavat nopeuskestävyysharjoitteet: 
harjoitteiden tulee olla paljon lyhyempiä kuin aikuisilla ja palautusaikojen selvästi pidempiä. 
Hyviä kestävyysharjoitteita tässä iässä ovat kaikki taitoharjoitteet, pienpelit ja leikit pallon 
kanssa. Jossakin määrin voit käyttää intervallityyppisiä harjoituksia. Hyviä intervalliharjoituksia 
tämän ikäisille ovat hipat, viestit, mustamies, maa meri laiva-leikki jne. Herkkyyskauden termejä 
ja harjoittelua on avattu erillisessä Valmentajan oppaassa). 

Varsinainen Harjoittelu sitten tarkoittaa sitä, että kyseistä ominaisuutta pidetään yllä ja edelleen 
kehitetään harjoittelun avulla. 





4. HARJOITTELU

Suunnittelun tarkoitus on helpottaa valmentajan tekemistä. Kun asiat on valmisteltu tarpeeksi 
hyvin, ei enää harjoituksissa tarvitse kuluttaa kenttäaikaa treenien pohdintaan. 

Harjoittelun pohjana on ensin yleisellä tasolla valmennuslinja, joka määrittää perusperiaatteet. 
Tälle pohjalle jokainen joukkue laatii oman kausisuunnitelmansa. 



4. HARJOITTELU: kolme peruspilaria
1) Vähemmän puhetta, enemmän tekemistä. 

Mitä pienempi lapsi, sen vähemmän hän jaksaa keskittyä pitkiin selityksiin. 

On parempi näyttää kuin selittää. 

Ohjeiden ja sääntöjen tulee olla selkeitä ja mahdollisimman yksiselitteisiä eikä niitä tule antaa 
liikaa kerralla: harjoitus käyntiin, pysäytys, anna lisäohjeet tai –säännöt, ja harjoitus taas 
käyntiin. Toisin sanoen: tarkkaile, ohjaa ja muuta tarvittaessa. 

Vain hyvin etukäteen suunniteltu ja mietitty treeni voidaan aloittaa nopeasti, mutta silloin kun 
harjoituksen iso kuva on selkeä, voidaan myös mahdollisesti tarvittavia muutoksia (esim. 
ryhmäkoko, alueen pienentäminen/suurentaminen jne.) tehdä vaivattomammin. 



4. HARJOITTELU: kolme peruspilaria
2) Peli opettaa. 

Yksittäisten harjoitteiden tulee olla mahdollisimman pelinomaisia, ja kaikkein pelinomaisinta
harjoittelua on tietenkin pelaaminen. Kaikissa harjoituksissa pelataan paljon, oli kyse sitten 
pienpeleistä tai teemapeleistä tai "ison kentän pelistä". 

Harjoittelua ohjaa siis periaate: "lähtee pelistä – palaa peliin". 

Tämä tarkoittaa, että harjoite on jokin osa peliä (murtautuminen, keskikentän ylitys, prässi tms.), 
ja tästä pelinosasta on muodostettu treeni. Harjoiteltu asia sitten palautetaan peliin. Pelin 
tarkkailu kertoo valmentajalle, miten hyvin harjoiteltu asia on omaksuttu. 



4. HARJOITTELU: kolme peruspilaria
3) Fair Play. 

Kaikessa KeiKan toiminnassa on oltava mukana Fair Play –periaate. Tämä tarkoittaa keskinäistä 
kunnioitusta; sitä, että kaikki otetaan huomioon; ja sitä, että säännöt ovat yhteisesti sovittu ja 
kaikille yhteiset. 

Osana FairPlay-periaatetta on myöskin palautteen antaminen. 

On erittäin tärkeää antaa palautetta ja etenkin positiivista palautetta. Palaute voi toki olla 
muutakin kuin puhetta – taputus selkään, peukutus - , mutta erityisesti positiivinen palaute on 
oleellista. 

On huomattava jokainen pelaaja: onnistumiset ovat erilaisia eri pelaajille. Pelaajaa ei saa 
koskaan nolata joukkueen edessä: kriittinen palaute annetaan kahden kesken, ja silloinkin ilman 
leimaamista. 



4. HARJOITTELU
Käytännössä harjoittelua ohjaavat keskeiset tekijät: 

a) ikävaihe > oikeat asiat oikeaan aikaan 

b) yksilöllisyys > sopivasti vaikeutuvat haasteet 

c) monipuolisuus > eri ominaisuudet 

d) nousujohteisuus > kehittyminen, vaikeutuminen 

e) riittävä harjoittelu > toistot ja seuranta 

f) järjestelmällisyys > helposta vaikeaan, tutusta uuteen 

g) ohjaaminen > oikeita asioita oikein 

h) kasvatuksellisuus > kokonaisvaltaisuus, elämäntapa 



4. HARJOITTELU: painopisteet ikäluokittain

Kaikissa ikäluokissa: paljon pallokosketuksia, vähän jonotusta! 

KeiKan ikäkausijoukkueet harjoittelevat ja pelaavat (joustavissa) tasoryhmissä. 

Eri tasoryhmissä voidaan hyvin käyttää samoja harjoitteita, mutta niiden vaativuutta säädellään 
esimerkiksi aika/tila –vaatimuksia muuttamalla. 



Kausisuunnitelmat
Harjoittelun pohjana on ensin yleisellä tasolla valmennuslinja, joka määrittää perusperiaatteet. 
Tälle pohjalle jokainen joukkue laatii oman kausisuunnitelmansa. 

Kausisuunnitelmaan kirjataan aina tietyt perusasiat: 
◦ toimihenkilöt (vastuuvalmentaja, valmentajat, jojo, rh, huolto jne.), 

◦ harjoitusmäärät (jaettuna esim. kolmeen jaksoon), 

◦ pelit (mihin sarjaan/sarjoihin osallistutaan, mahdolliset turnaukset) sekä 

◦ harjoittelun painopistealueet kauden aikana ja joukkueen kehitystavoitteet. 



Kausisuunnitelma jatkoa
Tämän lisäksi – joukkueesta ja ikäluokasta riippuen – voidaan kausisuunnitelmaan myös 
tarkemmin eritellä esimerkiksi: 

taitoharjoittelu, 

fyysinen harjoittelu (motoriikka, koordinaatio, ketteryys jne.),

pelipaikkakohtainen harjoittelu ja 

henkinen valmennus. 



Pallokerho (4 – 5 –vuotiaat)
Kaikkein pienimmät aloittavat jalkapallon Pallokerhossa. 

Pallokerhossa touhutaan ja leikitään, välillä on pallo mukana, mutta välillä tehdään 
kuperkeikkoja tai hypitään temppurataa. 

Tärkeintä on hauska liikkuminen ja pikku hiljaa palloon tutustuminen. 



P/T6-7
Siirtyminen Pallokerhosta ensimmäiseen ikäkausijoukkueeseen tapahtuu joustavasti, ja 
harjoittelun leikinomaisuus säilyy. 

Tämän ikäisille lapsille itse tekeminen on tärkeää, peliä ei vielä pelata joukkueena. Siksi myös 
perusharjoittelu tapahtuu mahdollisimman pitkälle "kaikilla on oma pallo" –pohjalta. 

Annetaan lasten kokeilla, katsoa, matkia ja ennen kaikkea pitää hauskaa turvallisessa 
ympäristössä. Ampiaisparvifutis on täysin sallittua! 

Harjoittelun pääteemat: 

* pallonhallinta (maassa), kuljettaminen, pysäyttäminen (havainnointi), pallon kanssa 
kääntyminen; 



P/T8-9 
Kahdeksan-yhdeksän vuoden iässä alkaa siirtyminen minä-keskeisyydestä enemmän kohti 
joukkuepelaamista. 

Nyt tehdään enemmän muiden kanssa, joukkueena, ja kokeillaan taitoja ja ratkaisuja 
pelitilanteissa. 

Pääpaino on kuitenkin selvästi henkilökohtaisten pelitaitojen kehittymisessä. 

Harjoittelun pääteemat: 

* pallonhallinta (maassa, mutta myös pallon nostaminen ilmaan, ponnauttelu), kuljettaminen, 
käännökset, lyhyet syötöt, maalinteko, harhautukset; 

* 1v1, 2v1. 



P/T10-11 
Harjoittelu rakennetaan aiemmin opitun päälle: kerrataan ja vahvistetaan jo opittua, ja samalla 
tuodaan mukaan uusia asioita. 

Harjoittelun pääteemat: 

* pallonhallinta (tempo), kuljettaminen (rytmin ja suunnan muutokset), lyhyet syötöt (kovuus, 
tarkkuus), haltuunotot (eri vartalon osilla; ensimmäinen kosketus ja sen suuntaus), 
harhautukset, pääpeli

* 1v1, 2v1, 2v2; pelattavaksi liikkuminen, seinäsyöttö, prässi. 



P/T12-13 
12-vuotiailla (vanha D-juniori-ikä) on jo hyvät edellytykset ymmärtää peliä, sen sääntöjä ja 
lainalaisuuksia sekä käsittää useamman pelaajan välistä yhteistyötä. Tämä antaa mahdollisuuksia 
(osa)joukkuetaktisten harjoitteiden mukaan ottamiseen. 

Harjoittelun pääteemat, uusia asioita: 

* syötöt ja vedot suoraan kuljetuksesta, lyhyet syötöt ja niiden kovuus ja tarkkuus, pitkät syötöt, 
pääpeli myös hypystä, pallon hallinta ilmassa (ml. reidet, pää); 

* joukkueena useamman pelaajan yhteistyö (esim. laidat, puolustajat), pelipaikkakohtaiset 
tehtävät, pelattavaksi liikkuminen, seinäsyöttö, taustakierto, prässi ja tuki, vartiointi; 
murtautuminen & maalinteko, 2-3 kosketuksen pelaaminen. 



P/T14-15 
Tässä iässä kilpailullisuus, urheilullisuus ja tavoitteellisuus alkavat yleensä lisääntyä. Valmentajan 
näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että on oltava erityisen tarkkana erilaisten pelaajien toiveista, 
motivaatiosta ja kehittymisestä. 

Ne pelaajat, joilla ei ole kilpailullisia tavoitteita, on myös otettava huomioon, ja kaikille KeiKan
toiminnassa mukana oleville on löydettävä sopiva tapa harrastaa futista. Toisaalta on pidettävä 
huoli myös kovempia haasteita ja kovempaa kilpailullista toimintaa haluavista pelaajista. 

Harjoittelun pääteemat: 

* harjoitusten ytimenä on entistäkin selvemmin pelit, pienpelit ja pelinomaiset tilanteet; 
pidetään yllä ja edelleen kehitetään pallonhallintataitoja: enemmän nopeutta ja liikettä; 

* joukkuetaktiset ja osajoukkuetaktiset harjoitteet (linjojen toiminta, pelinavaus, 
tilanteenvaihdot ja niihin reagointi, murtautuminen ja maalinteko jne), pelipaikkakohtaiset 
harjoitteet. 



B-juniorit (16-17 –vuotiaat)
Tässä vaiheessa on viimeistään tehtävä selkeä jako 'harrastepelaajiin' (1-2 krt/vk) ja 
'kilpapelaajiin' (3-5 krt/vk). 

Harrastepelaajien kohdalla pidetään yllä perusliikunnallisuutta ja opittuja pelitaitoja, 
kilpapelaajien kohdalla pidetään yllä korkeaa vaatimustasoa. 



5. PELITAPA
Seuran suositus on, että 5v5 –pelit pelataan järjestelmällä 2-1-1 ja 

8v8 –pelit järjestelmällä 3-3-1. 

Näin siksi, että kun siirrytään 5-peleistä 8-peleihin, ei tarvitse opetella uusia pelipaikkoja, 
ainoastaan lisätä uudet pelaajat ja pelipaikat. 





Lisätään (mustat): 
toppari ja kaksi laituria 
(keskikenttäpelaajaa). 



Lisätään (punaiset): toinen 
toppari, keskikenttäpelaaja, 
toinen kärki. 
4-4-2 



6. VALMENTAJIEN KEHITYS JA KOULUTUS 
Keikan oma sisäinen koulutus (Keika-valmennuskoulutukset) ja Suomen Palloliiton koulutukset 
ovat kaikki maksuttomia kaikille Keikan toimihenkilöille.


