
KEIMOLAN KAIKU 

VALMENNUSLINJAN LIITE 2: VALMENTAJAN OPAS 
 

A) HERKKYYSKAUDET JA FYYSINEN HARJOITTELU 
     
Jalkapallo on nopeuskestävyys laji. Täyden kentän täysimittaisessa pelissä pelaajat 

juoksevat keskimäärin 10-12 kilometriä, ottavat pelin aikana noin 40-70 
täysivauhtista spurttia, jotka ovat keskimäärin kuitenkin suhteellisen lyhyitä (5 – 15 

metriä). Toisaalta pelaaja ehtii pelin aikana paitsi kävelemään (noin 35 minuuttia), 
hölkätä (noin 22 minuuttia) niin olemaan käytännössä liikkumatta (noin 15 
minuuttia). Pelin aikana tehdään useita nopeita suunnanmuutoksia, juostaan 

takaperin ja hypätään. Lisäksi jalkapallossa otetaan myös kontaktia, jolloin tasapainon 
säilyttäminen on olennaista. 

 
Lyhyesti: jalkapallon vaatimukset pelaajan fyysisille ominaisuuksille ja kyvyille ovat 
moninaiset. Harjoittelun avulla pyritään tietenkin vastaamaan näihin vaatimuksiin. 

Fyysisen harjoittelun osa-alueita ovat nopeus, voima ja kestävyys sekä taitavuus.  
 

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.  

 
KeiKan Valmennuslinja esittelee Herkkyyskaudet -taulukon. Siihen on listattu erilaiset 

fyysiset ominaisuudet iän mukaan – milloin mitäkin olisi otollisinta harjoitella tai missä 
iässä jotakin ominaisuutta ei ehkä tulisi harjoitella lainkaan. Seuraavassa avataan 
taulukon termejä hieman tarkemmin.  

 
 

* Tasapaino/ketteryys: herkkyyskausi 6- 11 -vuotiaana 
 

Jalkapalloilijalle on tärkeää osata muuttaa kehon suuntaa nopeasti pallon kanssa ja 

ilman palloa. Pelaajan täytyy tehdä erilaisia käännöksiä ja hallita rytminvaihdokset . 
Liikkua pitää kaikkiin suuntiin ja kaikilla tavoilla, välillä etuperin, välillä takaperin, 

joskus sivuttain. On osattava muuttaa suuntaa nopeasti. On osattava kääntyä 
terävästi. On osattava lähteä räjähtävästi liikkeelle alastulon jälkeen. On osattava 
yhdistää juoksuun erilaisia vartalonhallintaliikkeitä.  Toisinaan taas, jopa aika usein, 

on pysyttävä säilyttämään tasapaino, vaikka vastustaja ottaa kontaktia. Tällaisen 
staattisen (paikallaan olevan) tasapainon lisäksi jalkapalloilussa tarvitaan tasapainon 

säilyttämistä liikeessä (eli dynaamista tasapainoa). Se on oleellinen tekijä esimerkiksi 
1v1 –tilanteissa, harhautuksissa, käännöksissä, suunnanmuutoksissa sekä 
syötettäessä tai lauottaessa suoraan ilmasta.  

Ketteryys on osa nopeutta ja sen ilmenemismuotoa. Erityisesti juniori-iässä 
ketteryysharjoitteluun tulee kiinnittää paljon huomiota. Ketteryys on kykyä muuttaa 

suuntaa ja/tai asentoa nopeasti.   

Ketteryysharjoitteet on useimmiten helppoa yhdistää muiden taitavuustekijöiden 
harjoitteluun tai yksilötaito-, nopeus- ja voimaharjoitteluun. Erilaiset temppuradat 

ovat ketteryyden kehittämisessä erinomaisia: pyöriminen, kuperkeikat, esteiden 
väistäminen ja niiden ylitys tai alitus. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia tötsäjuoksuja/-

kuljetuksia, joissa tehdään suunnanmuutoksia, kääntymisiä ja pysähdyksiä; viestejä 



pallon kanssa tai ilman, erilaisista asennoista lähtien (makuulta, istualtaan, yhdellä 

jalalla jne.) Hipat ja kiinniottoleikit ovat hauskoja ja hyödyllisiä nopeuden ja 
ketteryyden parantamisessa. Pallo kannattaa ottaa mukaan heti, kun pelaajan taidot 

ja kyvyt antavat siihen mahdollisuuden, ja myös pienpeleissä on luonnostaan mukana 
ketteryyselementti. 

 

 
* Motorinen oppinen: herkkyyskausi 6 – 11 -vuotiaana 

 
Motorisilla perustaidoilla tarkoitetaan niitä taitoja, joiden turvin ihminen selviytyy 
elämän eri tilanteista itsenäisesti. Motorisia perustaitoja ovat käveleminen, 

juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyöminen. 
Nämä perustaidot muuntuvat eri ympäristöissä eri lajien perustaidoiksi ja useiden 

satojen, jopa tuhansien toistojen jälkeen eri lajien huippusuorituksiksi tai -tekniikoiksi. 
Motorisia perustaitoja on hyvä opetella jo 3 – 5 -vuotiaana.  

Harjoittelu on yksinkertaisesti erilaisia leikkejä, pelejä, temppuratoja – 

mahdollisimman monipuolista liikkumista pallon kanssa ja ilman.  

 

 
* Liikkuvuus: herkkyyskausi 6 – 8 -vuotiaana 

 
Liikkuvuus eli notkeus tarkoittaa kehon nivelten liikelaajuutta. Liikkuvuus on 
yksilöllinen ominaisuus, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi perimä, ikä ja hermostolliset 

tekijät. Hyvä liikkuvuus mahdollistaa laajat liikeradat ilman kovaa lihastyötä, koska 
kudosten aiheuttama vastus on vähäistä. Liikkuvuus on perusedellytys sille, että 

liikkeen laatu ja määrä ovat hyvät. Se luo edellytykset hyvän suoritustekniikan 
oppimiselle. Mikäli lajitekniikan vaatima liikkuvuus on huono, urheilijan tekniikka jää 
vajaaksi, hän ei pysty tekemään laadukasta suoritusta ja suoritusteho jää alhaiseksi 

tai urheilijan kehitys pysähtyy. Huono tekniikka näkyy usein kömpelyytenä ja 
rajoittunutta liikkuvuutta yritetään kompensoida lisäämällä lihastoimintaa. Käytetään 

enemmän voimaa, nopeutta ja useampia toistoja suoritustehon nostamiseksi. Tällöin 
vammautumisriski kasvaa. Lisäksi ylimääräinen voimankäyttö johtaa nopeampaan 
väsymiseen.  

Liikkuvuutta ja notkeutta voidaan parantaa ja ylläpitää erilaisilla harjoitteilla. 
Venyttely on liikkuvuusharjoitteiden tunnetuin muoto. Venyttelyn ohella liikkuvuutta 

voidaan parantaa lihaskunto-, voima- ja koordinaatioharjoitteilla. Toiminnalliset 
harjoitteet aktivoivat myös muita ominaisuuksia, kuten tasapainoa ja lihasaistia.  

Normaalisti alkulämmittelyn yhteydessä on hyvä herättää ne lihakset, joita 

harjoituksissa aiotaan kuormittaa. Alkulämmittely kohottaa lihaksen lämpötilaa. 
Verenkierto vilkastuu, ja lihaksista tulee elastisempia. Alkulämmittelyn yhteydessä 

tehtävät venytykset kestävät noin 5–15 sekuntia. Loppuverryttelyn jälkeen 
rauhallisella venyttelyllä palautetaan kuormitettu lihas normaalimpaan tilaan. 
Venytyksen kesto heti harjoitusten jälkeen on 10–15 sekuntia. Varsinainen 

liikkuvuus- ja venyttelyharjoitus suoritetaan yleensä noin 1,5–2 tuntia 
varsinaisen lajiharjoituksen jälkeen. Tällöin venytykset voivat olla 30–60 

sekunnin mittaisia. Erillisiä liikkuvuusharjoitteita voi tehdä niin pallon kanssa kuin 
ilman.  

Jalkapalloilijalle tärkeitä alueita ovat nilkat, pohkeet, reidet edestä, takaa ja sivusta, 

pakarat, lantio ja ylävartalosta kädet. 



 

* Koordinaatio: herkkyyskausi 9 – 11 -vuotiaana 
 

Jalkapallossa koordinaatiolla tarkoitetaan monipuolista rytmistä ja erirytmistä juoksu- 
ja liikkumistaitoa sekä pallonkäsittelytaitoa, jota tarvitaan esimerkiksi erilaisissa 
laukaisu- ja syöttötilanteissa. Pelitapahtumat sisältävät edellä mainituista 

taitotekijöistä koostuvia ketjuja, joiden tietoiseen yhdistelemiseen pystyminen on 
kaiken pelissä onnistumisen perusta.  Huipputaidon vaatimuksena on erityisesti käsien 

ja jalkojen työskentelyrytmin eriaikaisuus. 

Koordinaatio liittyy myös erilaisten liikesuoritusten yhdistelemiseen (esimerkiksi 
ponnistus ja pusku) ja liikkeiden hallintaan.  

Koordinaatio ilmenee hyvin jo yli kolmevuotiailla, jolloin heidän liikuntasuoritusten 
laatu paranee ja lapsi oppii erilaisia liikeyhdistelmiä kuten juoksun ja potkun 

yhdistäminen. Koordinaatio kehittyy hyvin 11-vuotiaaksi asti, mutta ominaisuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota myös pelaajan kiivaimman kasvupyrähdyksen aikaan. 

Koordinaatioharjoitteet kannattaa yleensä yhdistää muiden taitavuustekijöiden 

harjoittelun tai taitoharjoittelun kanssa. Esimerkiksi: erilaiset tötsä- ja tikapuuradat 
(kädet ja jalat), koordinaatiojuoksut (polvennostojuoksut, pakarajuoksut), 

lajitaitoharjoitteet ja liikesuoritukset pallon kanssa, pienpelit jne. 

 

 
* Liikenopeus: herkkyyskausi 12 – 14 -vuotiaana 
 

Nopeus ominaisuutena on osittain synnynnäistä eli periytyvää. Käytännössä se 
tarkoittaa sitä, että joillakin liikuntaelimistön (lihakset, luusto, hermosto) rakenne ja 

toiminta suosivat paremmin nopeuden kehittymistä kuin toisilla. Samoin niin sanottuja 
nopeita lihassoluja on toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Nopeus on myös 
fyysisistä ominaisuuksista hitaimmin kehittyvä osa-alue. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

etteikö nopeutta voisi ja tulisi harjoituksella parantaa. 
 

Nopeutta saadaan lisää yksinkertaisesti harjoittelemalla nopeita liikkeitä. Vauhdin 
lisääminen vaatii kuitenkin säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kaikilla 
junioripelaajilla nopeutta tulisi harjoitella tavalla tai toisella jokaisessa 

treenissä, käytännössä esimerkiksi juoksuleikeillä, ketteryystehtävillä, hyppelyillä, 
tehtäväradat jne; ja jos mahdollista: mieluiten pallon kanssa. Pyrähdyksiä, 

reagoimista, suunnanmuutoksia! Nopeusharjoittelun pääpainon tulisi lapsuuden ja 
varhaisnuoruuden aikana olla liiketiheyden ja reaktionopeuden kehittämisessä. Iän 
myötä lajinomaisuutta tulee lisätä, mutta monipuolisuus säilyttää. 

 
Kuudesta yhteentoista vuotiailla nopeusharjoittelu tarkoittaa siis lähinnä tasapainon, 

ketteryyden ja motoristen taitojen harjoittamista (hermotus); myöhemmin (12 v. > 
)voidaan puhua varsinaisesta liikenopeudesta ja myös räjähtävästä nopeudesta 
(voima). 

 
Nopeusharjoittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät: 

 
– Suorituksen nopeus 95–100 %. ”Kaikki peliin”. 
– Suorituksen kesto 2–6 sekuntia, harvoin pitempi. 

– Pitkät palautusajat, palautus noin viisinkertainen eli 10–30 sekuntia (kävely- tai 
hölkkäpalautus) ja sarjojen (2x4x20 metriä) välissä esimerkiksi 2 minuuttia.  



– Toistoja 6–10 per harjoitus. 

– Tahdonvoiman käyttö, eli maksimaalinen yritys ja suorituksen rentous tärkeitä. 
– Ärsykkeen vaihtelu: suorituksen nopeus, kesto, askelpituus ja askeltiheys. 

– Täydellinen keskittyminen suoritukseen.   
 
On hyvä muistaa, että pelkästää se, kuinka nopeasti pelaaja pystyy juoksemaan 5 tai 

10 metriä ei vielä kerro siitä, kuinka nopea pelaaja on jalkapalloilijana – siihen 
vaikuttaa esimerkiksi tekninen osaaminen, lajitaito, kyky tehdä havaintoja ja kyky 

tehdä nopeasti ratkaisuja.  
 
* Kimmoisuus: herkkyyskausi 12 -vuotiaasta eteenpäin 

 

Kimmoisuudella tarkoitetaan kykyä hyödyntää jänne-lihas -yksikköön eksentrisen 

(jarruttava) lihastyön aikana varastoituvaa elastista energiaa voimantuotossa. Toisin 
sanoen lihas toimii kuin jousi: venytyksen aikana se varastoi itseensä energiaa, joka 
purkautuu venytystä seuraavan lihassupistuksen aikana aikana, jolloin suoritukseen 

saadaan lisätehoa. 

Jalkapallossa kimmoisuudesta saadaan hyötyä muun muassa ponnistuksissa, potkuissa, suunnanmuutoksissa, 

kiihdytyksissä, harhautuksissa ja heitoissa – oikeastaan siis kimmoisuudesta on hyötyä kaikissa jalkapallon 

suorituksissa, joissa tarvitaan nopeutta tai voimaa. 

 Kimmoisuus harjoitteluun soveltuvat erilaiset leikit ja kisailut, joihin sisältyy hyppelyitä, loikkia, 

kiihdytyksiä ja suunnanmuutoksia. Kimmoisuutta voidaan myös harjoittaa naruhyppelyillä tai vaikkapa 

erilaisilla loikkasarjoilla. 

Ennen herkkyyskautta kimmoisuuden kehittämiseen ei tarvitse keskittää erityistä huomiota. Ominaisuus 

kehittyy monipuolisten leikkien ja kisailuiden avulla sekä pelaamisen ohessa. Herkkyyskaudella siihen tulee 

kiinnittää enemmän huomiota, ja ottaa harjoitteluun mukaan myös naruhyppelyitä, loikkasarjoja ja 

pudotushyppyjä (esim. korokkeelta pudotushyppy eteenpäin lattialle, nopea ja terävä kosketus päkiöillä 

lattiaan ja liikkeen jatkaminen lyhyellä spurtilla tai uudella hypyllä).  

 
 

* Nopeusvoima: herkkyyskausi 15 – 18 -vuotiaana 
 
Voima voidaan jakaa kolmeen eri osaan: maksimivoima, nopeusvoima ja kestovoima. 
Nopeusvoimalla tarkoitetaan urheilijan kykyä tuottaa suurin mahdollinen voima lyhyimmässä mahdollisessa 

ajassa tai suurimmalla mahdollisella nopeudella. Suoritukset voidaan tehdä yksitellen (esim. vauhditon 

pituushyppy,kuntopallon heitto) tai sarjoina (esim. moniloikat, aitahyppely).   

 

Nopeusvoima jaetaan sykliseen (toistuvat suoritukset) pikavoimaan ja asykliseen 

(kertasuorituksellinen) räjähtävään voimaan. Pikavoimaharjoittelulla kehitetään ns. 
lajivoimaa eli jalkapallolle ominaisiin lyhyisiin (1-10 sekuntia) suorituksiin tarvittavaa 

nopeaa voimantuottoa. Räjähtävän vomain harjoittelulla kehitetään kykyä tuottaa 
yksittäiseen suoritukseen (esimerkiksi hyppyyn) mahdollisimman nopeasti korkea 
voimataso. Jalkapallossa nopeusvoimaa tarvitaan läheskaikissa suorituksissa kuten 

esimerkiksi spurteissa ja suunnanmuutoksissa, hypyissä, kaksinkamppailutilanteissa, 
potkuissa ja harhautuksissa.  
 

Nopeusvoima kehittyy 6-7 -vuotiailla erilaisten leikkien varjolla eikä ominaisuuden 

kehittämiseen tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota, jos harjoitukset muuten ovat 
monipuolisia. 9-11-vuotiaana (valmistava) nopeusvoimaharjoitteluun tulee kiinnittää 
jo enemmän huomiota. Tällöin nopeusvoimaharjoittelu toteutetaan kuitenkin edelleen 



leikkeinä, joihin sisältyy hyppyjä, loikkia sekä nopeita lähtöjä eriasennoista ja 

suunnanmuutoksia. 12 vuodesta eteenpäin nopeusvoimaharjoitteluun tulee kiinnittää 
yhä enemmän huomiota, ja herkkyyskaudella nopeusvoimaharjoittelussa huomioidaan 

tässä vaiheessa tarkasti suoritusten toisto- ja sarjamäärien sekä palautumisen 
nousujohteisuus sekä harjoitteiden monipuolisuus ja lajinomaisuus.  
 

Lasten voimaharjoittelussa hyödynnetään yleensä nopeusvoimaharjoittelun 
periaatteita: 1) harjoitukset suoritetaan omalla kehon painolla, 2) suoritus tehdään 

mahdollisimman tehokkaasti, ja 3) harjoittelu tulee annostella oikein, jotta tuki- ja 
liikuntaelimistö vahvistuu, muttei kuormitu liikaa. Tyypillisiä nopeusvoimaharjoitteita 
ovat kuntopallon heitot eri tavoin (esim. pään yli taakse, alhaalta eteen, sivuille), 

erilaiset hyppelyt (esim. aitahyppelyt, päkiähyppelyt ja naruhyppelyt) ja loikat 
(vauhdittomat ja vauhdilliset moniloikat ja kinkat sekä tasaloikat).  
 

Nopeusvoimaharjoittelussa tärkeintä harjoittelun laadukkuus eli kaikki harjoitteet 

tehdään maksimaalisesti, mutta harjoitusärsykkeitä (harjoitteet, toistot ja 
harjoituskertojen määrät) vaihdellaan. Yksittäisessä sarjassa suoritettavien toistojen 
määrä vaihtelee käytännössä yhdestä kymmeneen (1-10) riippuen käytettävistä 

harjoitteista. Toistojen lukumäärä harjoituskertaa kohden vaihtelee henkilön 
harjoitustaustan mukaan. Tällä tavoin saavutetaan paras kehitys kyseessä olevalla 

ominaisuusalueella. Tässä tapauksessa sekä nopeusvoima että maksimivoima 
kehittyvät.  
 

 
* Aerobinen kestävyys: herkkyyskausi 16 > 

 
Urheilussa kestävyysharjoittelu on kaiken harjoittelun perusta. Ilman kestävyyttä 
harjoittelu ei onnistu. Kaikki lapsen liikunta – kävely, juoksentelu, pyöräily, uinti, 

leikkiminen – rakentaa kestävyyden pohjaa.  

Jalkapalloilijan kestävyysharjoittelun tavoittena on, että pelaaja ensinnäkin jaksaa pelata koko pelin 

tehokkaasti. Lisäksi kestävyysharjoittelu lyhentää tarvittavaa palautumisaikaa ja vähentää yleensä 

väsymyksen haittoja, kuten heikentynyttä kykyä hallita palloa. 

Valmennuslinjan Herkkyyskausi -taulukossa kestävyys on jaettu aerobiseen ja anaerobiseen 

kestävyyteen. Aerobisella kestävyydellä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että energia 

tuotetaan hapen avulla, kun taas anaerobinen kestävyys tarkoittaa, että energia 

tuotetaan ilman happea. Useimmiten on kuitenkin tarkoituksenmukaista erotella 
kestävyys peruskestävyyteen, vauhtikestävyyteen, maksimikestävyyteen ja 
nopeuskestävyyteen. Peruskestävyys on selkeästi aerobista kestävyyttä, 

nopeuskestävyys taas selkeästi anaerobista.  

Peruskestävyysharjoittelulla tarkoitetaan matalatehoista ja pitkäkestoista harjoittelua. Oikea teho 

peruskestävyysharjoitteluun voidaan määritellä esimerkiksi sydämen sykkeen avulla. Sykkeen 

ollessa alle 40 lyöntiä / min alle maksimisykkeen, niin harjoitusteho on oikea. Jos maksimisyke on 

200 lyöntiä / min, niin peruskestävyysharjoittelu pitäisi tehdä 140 – 160 lyöntiä / min. 

Yksinkertainen ja käytännöllinen keino määrittää harjoitusteho peruskestävyysharjoituksiin on 

kolme p:tä: Pitää Pystyä Puhumaan. Harjoitus on liian kova peruskestävyysharjoitukseksi, jos 

hengästyttää niin paljon, ettei pysty juttelemaan samalla kaverin kanssa.  

 

Vauhtikestävyysharjoituksen vaikutukset ovat samankaltaiset kuin 
peruskestävyysharjoituksellakin, mutta harjoituksen teho on vähän korkeampi. 



Vauhtikestävyysharjoitteet voivat olla lähinnä kovatempoisia peliharjoitteita, yhden-

kahden kosketuksen peliä tms.  

Maksimikestävyysharjoitukset kehittävät parhaiten maksimaalista hapenottokykyä. 

Maksimikestävyysharjoituksissa hengästyy selvästi ja harjoituksen kestokin on useimmiten 5 – 20 

min. Useimmiten maksimikestävyysharjoitukset toteutetaan intervalliharjoituksena 3 – 10 minuutin 

toistoina. 

Lapsilla ja nuorilla peruskestävyysharjoittelua voidaan toteuttaa erilaisina alkulämmittelyinä ja 

loppuverryttelyinä. Samoin erilaiset taitoharjoitteet pallon kanssa kasvattavat kestävyyttä. Kilpailut 

ja leikit ovat lasten mielestä hauskoja ja jännittäviä. Lapset eivät edes tiedä harjoittelevansa samalla 

kestävyyttä.  

Kestävyysharjoittelun tulisi olla mahdollisiman pitkälle lajinomaista. Jalkapallossa 

tämä tarkoittaa kestävyysharjoittelun toteuttamista pääasiassa pallollisina 
harjoitteina. Esimerkiksi pienpelit kestävyysharjoittelumuotoina motivoivat 
pelaajia ottamaan itsestään enemmän irti.  

 
 

 

* Anaerobinen kestävyys: herkkyyskausi 18 >  
 
Nopeuskestävyysharjoituksissa teho nousee yli maksimaalisen hapenottokyvyn, minkä 

vuoksi osa energiasta joudutaan tuottamaan ilman happea (anaerobisesti). Samalla 
syntyy maitohappoa ja elimistön happamuus nousee, mikä vaikuttaa lihaksiston ja 

hermoston väsymiseen. Nopeuskestävyysharjoittelu on tärkeää maksimaalisissa 
lyhytkestoisissa lajeissa kuten pikajuoksussa ja lyhyen matkan uinneissa. Lasten 
harjoittelussa nopeuskestävyydellä ei ole kovin suurta roolia, sillä lasten elimistö ei 

pysty yhtä hyvin tuottamaan energiaa anaerobisesti kuin aikuisen elimistö. Lasten 
harjoittelussa kannattaakin keskittyä peruskestävyyden ja nopeuden kehittämiseen.  

 
Anaerobisen, maitohapollisen nopeuskestävyyden herkkyyskaudella harjoittaminen 
perustuu pääasiassa peliharjoitteisiin, joissa pelaajilta on vaadittava korkeaa 

suoritustempoa. Tempon nostamiseksi peleihin voidaan lisätä erityisiä sääntöjä, jotka 
pakottavat pelaajat tavanomaista kovempaan liikkeeseen (esimerkiksi 

kosketusrajoitukset). Valmentajan kannustaminen ja korkean tempon vaatiminen ovat 
merkittävässä osassa nopeuskestävyysharjoittelua.  
 

 
* Lihaskestävyys 

 
Kuntopiiriharjoiteluna, oheisharjoittelu. 
 

 
 

* Maksimivoima: herkkyyskausi 18-19 >  
 

Maksimivoima harjoittelun tavoitteena on kasvattaa lihasmassaa ja parantaa 
hermoston toimintaa. Lihasmassaa kasvattava perusvoimajakso on perinteinen 
punttisalilla tapahtuva harjoitus.  

 
 

LIIKKUMIS- JA KOORDINAATIO HARJOITUKSIA 



 

Juoksut 
 

- Juoksua, 45 asteen käännökset 5m:n välein, matka n. 30m 
- Sama, mutta kartioiden kohdalla käsi maahan, vas. ja oik. 
- Juoksu eteen n. 5m- juoksu taakse n. 1m- juoksu eteen 10m 

- Juosten pujottelu erilaisin ”radoin” 
- Spurtti ja hypystä pusku palloon ja spurtti heti takaisin lähtöviivalle. 

- Alamäkijuoksut, matka 20-30m  
- Ylämäkijuoksut, matka 20-30m  

 

Koordinaatioharjoituksia 
 

- Sivuttaislaukat – samalla käsiä pyörittäen etu- ja takakautta ympäri  
- Polvennosto kohti vastakkaista olkapäätä vuorotellen, joka kolmannella 

askeleella, rento vauhti 

- Polvennostojuoksua, samalla käsin kosketukset reisiin – olkapäihin ja ylös 
- Keppijuoksut 

o joka väliin molemmat jalat, ensimmäinen askel vasemmalla jalalla 
o sama, mutta oikea ensin 

o sama sivuttain vasen kylki/oikea kylki 
o joka väliin molemmat jalat, kolmannen kepin jälkeen yksi askel taakse 

       

Juoksutekniikkaa parantavia harjoitteita 
 

Suoritukset 20m:n matkalla, toistot 3x liike, palautumisaika 3 min liikkeiden vaihdon 
välillä. 
 

1. POLVENNOSTOKÄVELY 
- koko jalkapohja maassa 

2. VARSAJUOKSU 
- kädet pakaroissa, kantapäät kämmeniin 

3. POLVENNOSTOKÄVELY 

- päkiöille nousten 
4. TAKAREISIJUOKSU NILKKALYÖNNILLÄ 

- lähes suorin jaloin 
- lantio ylhäällä – edessä 

5. POLVENNOSTOJUOKSU 

- ei eteen nopeuden, vaan keston kannalta 30 ”nostoa” 
sarjaan 

 (15 oik. ja 15 vas.) 
- korkea lantio, nilkkalyönti, kasvot rentona 

6. NILKANLYÖNTIHYPPELY 

- kantapäät irti maasta 
  7.   JUOKSULOIKAT     

- nopealla kosketuksella maahan  
                                      8.  VUOROHYPPELY KAUHAISTEN 

- isku korkealta alle – taakse 

  9.   YHDEN JALAN KINKKAUS  
- kinkkaus vas. jalalla mahd. korkealle ja pitkälle - samalla 

kantapäät pakaraan - - sama oik. jalalla jne..  
  10.  NORMAALIJUOKSU 



         - polven polkaisulla taakse  

        - erillisellä nilkkalyönnillä 
 

B) TAITAVUUSHARJOITTELU 
 
 

Hyvä oman kehon hallinta, ketteryys, tasapaino ja koordinaatio ovat edellytyksiä sille, 
että pelaaja pystyy oppimaan ja käyttämään perustaitojaan. Puhutaan taitavuudesta. 

Se on välttämätön perusta lajitaidoille. Ensisijaisena tavoitteena lasten liikunnassa ja 
valmennuksessa on opettaa lapset liikkumaan monipuolisesti. Valmennuksessa 
opitaan niitä perustaitoja ja valmiuksia, joiden avulla kehitytään liikunnallisesti 

taitavaksi. Monipuolisten perustaitojen hankkiminen on lasten liikunnan ja urheilun 
perusta. Jokainen liike vaatii lihasten ja hermojen välistä yhteistoimintaa, jota aivot 

ohjaavat. Tämän yhteistoiminnan harjoittelu on lapsille tärkeää ja vaikuttaa myös 
lapsen kokonaiskehitykseen. Liikunnalliset perustaidot ovat kaikkien lajitaitojen 
perusta. 

 
Perusliikkeet 

 
Kehittyessään lapsi oppii jokapäiväisen elämisen kannalta välttämättömiä taitoja, 

kuten seisomisen, kävelemisen, juoksemisen ja hyppäämisen. Näitä taitoja kutsutaan 
perusliikkeiksi. Perusliikkeet ovat kaikkien varsinaisten liikuntasuoritusten perusta. 
Lajitaidot ovat niiden sovellutuksia. 

        
Perusliikkeiden oppiminen tapahtuu osin kypsymisen kautta. Lapsi tarvitsee niissä 

myös paljon harjoitusta, jotta ne kehittyisivät sopiviksi ja automatisoituisivat. Vasta 
automatisoituneet perusliikkeet ovat riittävä pohja lajitaitojen hankkimiselle. Lapset 
tarvitsevat ohjattua liikuntaa ja harjoittelua jo ennen kouluikää tullakseen taitaviksi. 

 
Jalkapalloon kuuluvat perusliikkeet ovat kävely, juoksu, pysähdys, käännös, hyppy, 

heitto ja kiinniotto. 
 

Vaikka itse ottelusuorituksessa tarvitaan väin näitä perusliikkeitä, on monipuolisen 

kehittymisen ja lajitaitojen korkean oppimisen kannalta tärkeää harjoitella myös 
muita perusliikkeitä riittävästi. 

 
 
C) Pelikäsitys 

Lapsilla pelin taktisten asioiden oppiminen perustuu hyvin pitkälle siihen, miten lapsi pystyy 
hahmottamaan tilaa eli pelikenttää tai kulloistakin pelialuetta. Tilan hahmottamiseen ja erilaisten 
pelipaikkojen vaatimiin tehtäviin tutustuminen rakentaa lapselle kokonaiskäsitystä siitä, miten peliä 
kannattaa pelata.  
 
Pelikäsityksen ja taktisen ajattelun kehittymiseksi lapsia on järkevää peluuttaa monipuolisesti eri 
pelipaikoilla. 3–5-vuotiaat pystyvät ymmärtämään pelin perusidean, esimerkiksi sen, että pelissä 
yritetään tehdä maaleja tai kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Keskimäärin 6–8-vuotiaina 
lapset oppivat ymmärtämään, mitä hyötyä siitä on, että joukkueen pelaajilla on hieman erilaisia 
tehtäviä: maalivahti, hyökkääjiä ja puolustajia. Yleensä noin 9–12-vuotiaat oppivat ymmärtämään 
vielä tarkempien roolien merkityksen. Joukkue voi tarvita vasemman ja oikean puolustajan, 
vasemman ja oikean hyökkääjän sekä keskushyökkääjän.  
 



Valmentajan on hyvä omilla kysymyksillään auttaa pelikäsityksen kehittymistä: ”Kannattaako 
kaikkien yrittää tavoitella palloa samaan aikaan? Miksi ei? Jos Juballa on nyt pallo, minne sinun 


