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Valmennustoiminta
Yleistä
Kaarinan Pojat ry (KaaPo) on vuonna 1958 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tavoitteena on olla
vahva kasvattajaseura. Toiminnallaan seura haluaa osaltaan viedä jalkapallon asemaa eteenpäin.
Seura pyrkii toiminnallaan ja toimintatavoiltaan olemaan omalle yhteisölleen merkityksellinen toimija ja yksi
tärkeimmistä kaarinalaisuuden ilmentymistä.
Kaarinan Pojat tarjoaa jokaiselle jotakin; laadukasta valmennusta, paikallisen seurayhteisön sekä
yhteenkuuluvuuden tunteen kaikkien kaarinalaisten keskuudessa.
Kaarinan Pojat on Suomen Palloliiton viisportaisessa Laatujärjestelmässä tasolla 3.
Kaarinan Pojat on virallinen Sinettiseura.

Arvot ja toimintaperiaatteet
Arvomme rakentuvat neljän sanan taakse, jotka ovat positiivisuus, luotettavuus, onnistuminen ja
yhteisöllisyys. Nämä neljä sanaa luovat pohjan seuran toimintaperiaatteille ja antavat raamit myös
valmennuslinjalle.
Positiivisuus
Iloitsemme henkilökohtaisista ja yhteisistä onnistumisista. Ilmapiiri seuran harjoituksissa, otteluissa,
kokouksissa ja kaikissa yhteisissä tilaisuuksissa on iloinen ja hyvä. Palaute kentällä on ennemmin myönteistä
kuin korjaavaa
Luotettavuus
Seuran päätöksenteko on avointa, rehellistä ja johdonmukaista. Se pohjautuu seuran strategiaan,
toimintasuunnitelmaan ja ikäluokkakohtaiseen suunnitelmaan. Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa
toimintaan ja kuuntelemme seuran parissa toimivien mielipiteitä. Teemme sovitut asiat sovittuna aikana.
Seuran toimijat käyttäytyvät esimerkillisesti sekä vastuullisesti. Teemme jokaisessa tapahtumassa aina
parhaamme ja kannamme vastuumme kentällä ja kentän ulkopuolella.
Onnistuminen
Asetamme henkilökohtaisia ja yhteisiä tavoitteita pyrkimyksenämme oman huippumme saavuttaminen.
Olemme menestyvä pelaajien ja ihmisten kasvattaja. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme vain arvojemme
mukaisella toiminnalla.
Yhteisöllisyys
Seuran kaikki toimijat ovat tärkeitä. Osoitamme sen arvostamalla toisten tekemää työtä ja huomioimme sen
kiittämällä ja palkitsemalla. Yhteisissä tilaisuuksissa tervehdimme toisiamme. Järjestämme yhteisiä
tapaamisia, joissa seuran toimijat voivat tutustua toisiinsa. Seuran missio, ”KaaPolaisuus on kaarinalaisuutta”,
ohjaa kaikkea toimintaamme.
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Seuran valmennuslinjan visio 2020
Valmennuslinjan mukaisella toiminnalla pyritään tulevien vuosien aikana kohti seuran asettamaa visiota;
KaaPo on Suomen huipputason kasvattajaseura Suomen parhaalla osaamisella
Seura tarjoaa laadukasta toimintaa ikään ja tavoitteisiin katsomatta. Seura pyrkii luomaan kaikille
tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa lajia tasoaan vastaavassa ryhmässä. Seuran tärkein urheilullinen
tavoite on kasvattaa pelaajia ja valmentajia paitsi seuran omiin edustusjoukkueisiin myös kansalliselle ja
kansainväliselle huipulle.
Seuran kannattaja- ja eri medioiden seuraajamäärä on tuplaantunut kauden 2015 tasosta. Seuran
talousosaaminen konkretisoituu jatkuvalla positiivisella tuloksella sekä harrastamisen korkealla hintalaatusuhteella. Seura on saavuttanut laatujärjestelmän tason viisi. Seuran valmentajien ja muiden toimijoiden
osaaminen ja koulutustaso on tunnustetusti ja tunnistettavasti maan huippua. Seuran toimintakulttuuri on
yhteneväinen ja se näkyy toiminnassa kaikilla tasoilla.

Valmennustoiminnan lähtökohdat
KaaPossa toimii ikäluokkien G6 – A20 joukkueet, sekä aikuisten edustusjoukkueet ja JKKI-joukkueet. Alle 12vuotiaissa toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kaarinan Nappuloiden kanssa. KaaNan vastuulla on
kyläjoukkuetoiminta ja tyttöjoukkueet alle 12-vuotiaissa.
Jokaisen ikäluokan vastuuvalmentajalle ja valmentajille on määritelty valmentajakoulutustaso, joka tulee olla
suoritettuna tai suorittaa seuran kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti, jotta valmentaja voi toimia
KaaPon joukkueissa.
KaaPon valmennustoiminta pohjautuu Ekkono – metodiin, joka luo rungon seuran valmennuslinjalle.
Seuran urheilutoiminta johdetaan suoraan seuran strategiasta, jossa valinnat on jaettu Pelaajakehitys-,
Seurakehitys-, Osaamisen kehittäminen-, Markkinointiviestintä ja myynti- sekä Johtajuus ja hyvä hallintotapaosioihin. Kustakin valinnasta on eritelty tässä suoraan urheilu- ja valmennustoimintaa koskevat toimenpiteet.

Pelaajakehitys
Valmennuslinjan kehittäminen


SSB:n / Ekkonon yhteensovittaminen valmennuslinjaan SSB:n ja seuran valmentajien toimesta



Harjoitepankki osana valmennuslinjaa

Valmennuslinjan jalkauttaminen


Koulutus



Kirjalliset kausisuunnitelmat (hyväksyntä valmennuksen johdon toimesta)



Joukkueiden tavoitetasot kausittain yhdessä kausisuunnitelman kanssa



Joukkueen osallistuminen tarkoituksenmukaisiin sarjoihin ja turnauksiin

Valmentajarekrytoinneissa painotetaan sitoutumista seuran linjan mukaiseen toimintaan
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Yksilövalmennuksen kehittäminen


Fyysisen harjoittelun ja testaustoiminnan synkronointi



Omakohtaisen harjoittelun tukeminen



Kesäajan harjoittelun kehittäminen



Akatemia-toiminta (yksilöiden seuranta ja ohjaus)



Parhaimpien pelaajien pelaajaputken suunnittelu



Pelipaikkakohtaiset tehoryhmät

Kilpa- ja harrasteputki


Kilpajoukkueiden rinnalle luodaan tarvittaessa ja pelaajamäärän mahdollistaessa myös
harrastejoukkue

Ikäluokkakohtainen toimintamalli
Nauti Pelistä-Tukipooli


Tukipooli-toiminnan kehittäminen



Haasteottelu / vuosittainen kamppanja



Jäsenrekrytointi jäsenlaskutuksen yhteydessä

KaaNa-yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen
Koulu- ja päiväkotiyhteistyön kehittäminen
Kansainvälinen toiminta


Luodaan pysyviä kansainvälisiä kontakteja tarkoituksenmukaisille pelitapahtumille

Edustusjoukkueet


Miesten edustusjoukkueen tiukkaa talouskuria jatketaan. Urheilullisesti seuran tavoite on
sijoittuminen sarjan kolmen parhaan joukkoon sekä menestys cup - kilpailuissa.



Edustusjoukkueiden tulee olla KaaPolaisen pelaajaputken jatkumo - sarjataso määräytyy ”oman
tuotannon” mukaan



Edustusjoukkueilla tulee olla kaarinalainen runko

Mittarit


Pelaajamäärä



Ikäluokkakohtainen pelaajamäärä - vuosittainen seuranta



Edustukset piiri- alue- ja maajoukkueissa
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Edustusjoukkueet Kakkosessa (M/N)



Tukipoolista jaetut avustukset vs. tuettavien pelaajien menestys ja jatkaminen lajin parissa

Seurakehitys
Talous


Suunnitellaan valmennuksen resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä



Luodaan ikäluokkakohtainen toimintamalli harrastamisen taloudellisten edellytysten takaamiseksi ja
tukemiseksi

Olosuhteet


Suunnitellaan suorituspaikkojen kehittämistä yhteistyössä kaupungin kanssa



KHT:n alueen olosuhteiden kehittäminen (toimitilat, lämmittelyalue)

Viestintä


Kehitetään joukkueiden sisäisen viestinnän ohjausta (valmennus <-> joukk.johto)



Joukkueiden valmennuksen ja seuran valmennuksen johdon välistä viestintää kehitetään

Toiminta ja toiminnan laatu - Laatujärjestelmä


Keskitytään oman toiminnan pitkäjänteiseen ja systemaattiseen kehittämiseen



Luodaan ikäluokkakohtainen toimintamalli



Jatketaan aktiivista liitto- ja piiriyhteistyötä



Kehitetään tuloskortteja ja mittareita



Tutustutaan muiden seurojen toimintaan seuravierailuin

Osaamisen kehittäminen
Koulutus


Aloitetaan vanhempien ja toimihenkilöiden valmentaminen ikäluokkakoordinaattorin johdolla



Koulutetaan ja tuetaan toimihenkilöitä toimimaan entistä paremmin vanhempien ja sidosryhmien
kanssa



Aloitetaan pelaajien ”urapolun” luominen



Aloitetaan valmentajien oman urapolun rakentaminen
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Markkinointiviestintä ja myynti
Tapahtumat


Järjestetään tapahtumia oman ydintoiminnan sisällä (turnaukset, leirit)



Kehitetään päättäjäisiä, seurapäivää ja muita seuran tapahtumia tavoitteena yhteisöllisyyden
lisääminen

Johtajuus ja hyvä hallintotapa
Hallinto / johtaminen


Kehitetään toimintojen aikataulutusta ja tuetaan toimihenkilöitä toimissaan aiempaa
voimakkaammin



Korostetaan erikseen seuran linjauksia joukkueiden toiminnan ohjauksessa
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Valmennuksen organisaatio ja joukkuerakenne
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ

VALMENNUKSEN
KOORDINAATTORIT

VALMENNUKSEN
TUKITOIMINNOT


FYYSINEN
VALMENNUS



TESTAUS



TUTOR

MIEHET

NAISET

A20

BT18

B17

CT14-15

C15

DT12-13

C14
D13
D12

PELIPAIKKAKOHTAINEN
VALMENNUS


MV-VALMENNUS



MAALINTEKOVALMENNUS



TAITOKOULUT

E11
E10
F9
F8
G7
G6

H4-H5 / FUTISESKARI

JKKI
ERITYISFUTIS

HARRASTERYHMÄT
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KaaPolainen peli
Kaikilla seuroilla, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa on oma tapansa pelata. Seura, jolla ei ole omaa
pelitapaa, voi saada aikaan joskus hyviä tuloksia mutta ei säännö llisesti. Kun seuralla on oma pelitapansa ja –
tyylinsä, jonka toteuttamiseen kaikki valmentajat sitoutuvat, on opetuksessa helpompi edetä isosta
kokonaisuudesta pienempään ja päinvastoin. Näin toimien kykenemme varmistamaan myö s pelaajiemme
kehittymisen. Yhtenäisellä pelitavalla kykenemme varmistamaan pelaajien taktisen osaamisen kehittymisen
vaihe vaiheelta. Samalla pystymme tarjoamaan seuran valmentajille selkeän kuvan kaapolaisesta tavasta ja
tyylistä pelata kuningaspeliä.
Yhtenäisen valmennuslinjan avulla pyrimme varmistamaan paremman laadun arkiseen harjoitteluun sekä
vaiheittain etenevän opettamisen. Yhtenäisen valmennuslinjan ja kaapolaisen pelitavan tulee antaa selkeät
raamit ja suuntaviivat kulkiessamme kohti parempaa kaarinalaista jalkapalloa ja tasokkaampia kaarinalaisia
pelaajia. Peli tarvitsee persoonia ja seura persoonallisia valmentajia. Valmennuslinja pelitapoineen tulee
antaa luettavaksi ja hyväksyttää valmentajilla, joita ollaan rekrytoimassa seuraan.
KaaPolaisen peliä voi kuvata sanoilla ”pelirohkeaa, hyväntuulista, periksi antamatonta ja voitontahtoista
kahden suunnan pelaamista koko joukkueena”. KaaPolaisissa joukkueissa näkyy pelin struktuuri niin
hyö kkäyspelissä, puolustuspelissä kuin myö s suunnanmuutospelaamisessa. Peliä pelataan maata pitkin ja
välillä peliä rytmittäen tarkoituksenmukaisin pidemmin syö tö in.

KaaPolaisen pelin peruselementit

Pallottoman pelaajien liikkuminen ja aktiivisuus on olennainen osa KaaPolaista pelitapaa. Maalivahti pyrkii
avaamaan peliä lyhyenä. KaaPolaisessa hyö kkäyspelissä pyritään pienestä pitäen maksimaaliseen
pallonhallintaan. Pallollisessa pelissä ei saa tehdä ”roiskaisuja” vaan pallo otetaan mukaan (1.kosketus),
kuljetetaan tai suojataan, jos ei ole syö ttö suuntia. Pelin perusmallit opetellaan huolellisesti mutta samalla
pelirohkeutta ja luovuutta korostetaan! Puolustuspelaamisessa opitaan puolustamaan aggressiivisesti
eteenpäin yksilö tasolla ja joukkueena. KaaPolaisen pelin avainsanoja ovat hyö kkäys-, suunnanmuutos- ja
puolustuspelissä havaintojen tekeminen, ennakointi ja reagointi!

POSITIIVISUUS │ LUOTETTAVUUS │ ONNISTUMINEN │ YHTEISÖLLISYYS

9

KaaPolainen pelaaja
Hyvän itseluottamuksen ja rohkeuden omaava pelaaja, joka uskaltaa epäonnistua onnistuakseen. Hyvä
taitotaso, urheilullisuus, pelinopeus ja pelin ymmärtäminen ovat luonteenomaisia piirteitä KaaPolaisessa
pelaajassa. On joukkuepelaaja, joka edustaa seuraansa, joukkuettaan ja itseään ylpeänä ja tyylikkäästi.
̈ havaintoja pelin muuttuvissa
Kykenee kommunikoimaan pelin muuttuvissa tilanteissa. On hyvä tekemäan
tilanteissa. Havaintojen teon avulla kykenee ennakoimaan ja reagoimaan tarkoituksenmukaisesti. Osaa
havainnoida 360 astetta kaiken aikaa.

Maalivahti


hyvä avaamaan ja pelaamaan jaloilla 



rohkea 



hyvä sijoittumaan ja liikkumaan pelin mukana 



hyvä ohjaamaan peliä (hyvä taktinen ymmärrys pelistä!) 



hyvä ulostuloissa ja keskityspalloissa 



teknisesti taitava 



kookas, urheilullinen ja liikunnallisesti monipuolinen 



johtajatyyppi, henkisesti vahva 



havainnointi 360 astetta 

Toppari


hyvä pelinavaaja 



johtajatyyppi 



äänenkäyttö 



päättäväinen katkoja 



kyky ja taito sijoittua oikein 



havainnointi 360 astetta 

Laitapuolustaja


pallovarma syö tö issä ja keskityksissä



nopea



pelirohkeus; hyö kkäysten tukija
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aggressiivinen terrieri



1v1-tilanteiden voittaja



kyky ennakoida tilanteita



milloin kaventaa?



milloin varmistaa toppareita?



milloin tukee hyö kkäystä?



havainnointi 360 astetta

Keskikentän pohjanpelaaja ”ankkuri”


hyvä pelinlukutaito



osaa sijoittua



olla pelattavissa



havainnointi 360 astetta



monipuolinen syö ttö taito



kyky pelata vähillä kosketuksilla



vahva ja päättäväinen pallonriistäjä



ei hermoile!

Keskikentän ylempi


hyvä pelinlukutaito 



olla pelattavissa 



havainnointi 360 astetta 



rohkea pallollinen pelaaja 



eteenpäin pyrkivä 



taitava kuljettaja, syö ttelijä ja laukoja! 



hyvä maalintekijä,... 



eloisa ja hyvä liikkumaan 



nopea reagoimaan suunnanmuutoksiin 



hyvä sijoittuja 
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syö ttö suuntien peittäjä 



osaa sijoittua 

Laitalinkit/laitapelaaja 


nopea



hyvä ohittaja 1v1-tilanteissa



hyväjalkainen



keskitykset ja laukaukset



aggressiivinen riistäjä



juoksuvoimainen ja suoraviivainen



nö yrä ”vinttikoira”



havainnointi 360 astetta

Kärkipelaaja


taitava ja hyvä viimeistelijä



rö yhkeä ja päättäväinen



hyvä pallonsuojaaja



pääpelitaitoinen



hyvä tilanteiden ennakoija



arvaamaton ja luova



hyvä puolustussuunnan näyttäjä



toppareiden avauspelin häiritsijä



havainnointi 360 astetta
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KaaPolainen peliryhmitys
KaaPolaisen peliryhmitysten lähtö kohtana on pelin taktisten perusasioiden opettaminen pelaajille niin
yksilö -, osajoukkue- ja koko joukkueen tasolla. Peliryhmitykset on pyritty valitsemaan opetuksellisesti siten,
että pelaajien kehittymiselle taattaisiin mahdollisimman hyvät lähtö kohdat. Seuraavassa on kuvattu
KaaPolaisen pelin perusryhmitykset, jotka antavat raamit kaarinalaisen pelin kehittämiselle
Peliryhmityksen lähtö kohta 5v5 pelissä toimii ns. timanttimuodostelma
ryhmityksellä 1-1-2-1.
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Peliryhmitys 1-1-2-1

Peliryhmitys 1-3-3-1

8v8 pelissä peliryhmityksinä voivat olla seuraavasti 1-3-3-1 ja
1-3-1-3 tai 1-2-3-2.

Peliryhmitys 1-3-1-3
Peliryhmitys 1-2-3-2

Joukkueen peliryhmitystä ei haluta kahlita yhteen ryhmitykseen mutta on tärkeää säilyttää KaaPolaisen
pelitavan peruselementit suunnanmuutospelissä, rohkeassa pallollisessa lyhytsyö ttö pelissä (hyö kkäyspeli)
sekä aktiivisessa ja aggressiivisessa, ennakoivassa ”eteenpäin” puolustavassa puolustuspelissä.
Peliryhmityksen peruspilarina toimii 11v11 pelissä peliryhmitys 1-4-1-2-3 ja 1-4-2-1-3 variaatioin ja 1-4-4-2peliryhmitys. Lähtö kohta KaaPolaisten joukkueiden peliryhmitykselle on 1-4- 1-2-3. Tämän peliryhmityksen
kautta tulee opettaa pelaajille kaapolaisen pelitavan perusperiaatteet ennen kuin edetään muiden
peliryhmitysten opettamiseen. On kuitenkin muistettava, että peliryhmitys ei ole sama asia kuin pelitapa.

Peliryhmitys 1-4-1-2-3

Peliryhmitys 1-4-2-3-1

Peliryhmitys 1-4-4-2
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KaaPolainen hyökkäyspeli
KaaPolaisessa pelikirjassa on kuvattu KaaPolaisen pelin perusrakenteita hyökkäyspelin ja puolustuspelin
osalta. Pelikirjan perusideat on kuvattu kuvioiden avulla tiedostaen pelin muuttuvat tilanteet. Pelikirjan
tarkoituksena on antaa kaikille seuran valmentajille perustyökalut kaapolaisen pelitavan viemisestä
käytännön tasolle, eväitä taktisten perusasioiden harjoittelun suunnitteluun sekä työvälineitä valmentajien
keskinäiselle keskustelulle pelitapamme lainalaisuuksista. Nuorimmissa ikäluokissa ennen kuin siirrytään 11
v11 pelimuotoon, on ajatukset hyökkäys- ja puolustuspelin perusajatuksista sisällytetty ikäluokkakohtaisiin
tavoitteisiin. Nämä tavoitteet tukevat KaaPolaisen 11v11 pelin kehittämistä. Tästä johtuen emme ole
toistaiseksi halunneet kirjata näitä sisältöjä näkyville. Nuoremmissa ikäluokissa hyökkäys- ja
puolustuspelaamisen perusperiaatteet etenevät yhden, kahden, kolmen pelaajan yhteistyön kautta kohti
suurempia kokonaisuuksia (puolustuslinjan toiminta, linjojen välinen yhteistyö, koko joukkueen toiminta).
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KaaPolainen Puolustuspeli
KaaPolaisen pelitavan perusidea nopeasta pallonriistosta ja eteenpäin puolustamisesta on kaiken aikaa
keskeinen elementti harjoiteltaessa puolustamisen pelitapaa. On kuitenkin tärkeää opettaa pelaajille myös se
miten puolustamme vastustajan hitaissa hyökkäyksissä pelialueen eri kolmanneksilla, kentän laidoilla ja pelin
keskustassa. Seuraavien kuvioiden avulla on pyritty jäsentämään KaaPolaisen pelin puolustustapaa.
17

POSITIIVISUUS │ LUOTETTAVUUS │ ONNISTUMINEN │ YHTEISÖLLISYYS

18

POSITIIVISUUS │ LUOTETTAVUUS │ ONNISTUMINEN │ YHTEISÖLLISYYS

Pelitavan vaikutus harjoitteluun ja pelaamiseen
Vaikutus harjoitteluun
Pelitavan harjoittelu tulee rakentua spiraaliperiaatteelle. Kun yksilö llä on riittävä perustaitotaso, kykenee hän
myö s omaksumaan helpommin pelitapaan liittyviä taktisia asioita. Päivittäisessä harjoittelussa tulee näkyä
pelin vaatimat fyysiset, tekniset, taktiset ja henkiset osa-alueet kaiken aikaa. Näin vaihe vaiheelta edeten
saavutamme parempia tuloksia myö s koko joukkueen toimintaa tarkasteltaessa. Pelikäsityksen ja pelitavan
osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle ensin yksilö n pelikäsityksen kehittämisestä. Vaiheittain ajattelua
laajennetaan kahden pelaajan yhteistyö n kautta kohti kolmen ja useamman pelaajan ja pelilinjojen
(puolustuslinja-keskikenttä- kärkipelaaja(t)) välistä yhteistyö tä. Pelin kokonaiskuva tulee olla kaiken aikaa
kirkkaana mielessä. Vaatimustaso tulee pitää jatkuvasti korkealla tasolla. Harjoittelussa pelaajan
pelikäsityksen, pelitaktisten asioiden opettaminen tulee tapahtua erilaisia pelimuotoja pelaamalla sekä
asettamalla pelaajat tilanteisiin, joissa he joutuvat perustelemaan valintojaan, ja joissa voidaan vaihtaa
ajatuksia erilaisista ratkaisumalleista yhdessä pelaajien ja valmentajien kesken. Pelaaminen erilaisin
pelimuodoin ja teemoin tulee nostaa harjoittelun keskiö ön.

Vaikutus pelaamiseen
Yhtenäisen pelitavan tarkoituksena on saada KaaPolainen pelitapa perusperiaatteineen näkyväksi kaikilla
joukkueilla. Tähän päas̈ tään rakentamalla joukkueen ja pelaajien kehittämisen polku yhtenäiseksi
ajatustavaltaan ja perustoiminnaltaan. Tässä kohdin suuri vastuu on kaikilla seurassa toimivilla valmentajilla.
Johdonmukaisesti, loogisesti ja laadukkaasti etenevä valmentaminen on kaiken toiminnan perusta.
”Vaatiminen on välittämistä!” Näin toimien pelaajat oppivat vaiheittain uusia asioita pelaajan
”työ kalupakkiinsa”.
Pelin tavoitteena on voittaminen. Voittamisen kulttuuri tulee rakentaa oikeanlaisesta harjoittelusta ja
harjoitteluasenteen juurruttamisesta pelaajiin. Peli rakentuu hyö kkäyspelistä, puolustuspelistä,
suunnanmuutospelistä ja erikoistilannepelaamisesta. Hyö kkäyspelin keskeisiä elementtejä ovat pelin
avaaminen, rakentaminen, murtautuminen ja maalinteko ja puolustuspelissä vastaavasti vastustajan
maalinteon estäminen (prässääminen, tukeminen, ohjaaminen, syö ttö suuntien peittäminen,
kontrollointi/vartiointi, varmistaminen). Valmennustoiminnan tulee liittyä kiinteästi näiden osa-alueiden
kehittämiseen. Tämä edellyttää pelaajien taidon (pallon kanssa ja ilman palloa), pelikäsityksen (ennen
kaikkea havaintojen teon ,ennakoinnin ja reagoinnin kehittämistä), taitavuuden/fyysisten ominaisuuksien,
kommunikointitaitojen ja henkisten valmiuksien kehittämistä pelin vaatimalle tasolle.
Pelikäsityksen ja pelitaktiikan opettamisessa ja kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota pelaajien
tekemiin valintoihin kentällä, miten pelaajat hahmottavat tilaa kentällä (pään käyttö 360 astetta) ja miten he
toimivat suhteessa kanssapelaajiinsa ja vastustajiin pelin muuttuvissa tilanteissa. Näistä asioista tulee käydä
keskusteluja ja asettaa pelaajat erilaisten valintatilanteiden ja ongelmien eteen erilaisia pelimuotoja
pelatessa. Erilaiset ratkaisumallit ja asetetut kysymykset ohjatun pelin muodossa ovat erittäin tärkeitä asioita
valmennuksessa kehittäessämme kaarinalaisten pelaajien pelikäsitystä ja pelitaktista osaamista kohti
kansainvälisen tason vaatimuksia.
Teknisissä taidoissa pääpaino on syö ttö taidossa, pallon vastaanotossa (1. kosketus),
kuljettamisessa/käännö ksissä/harhautuksissa, laukaisutaidossa ja pääpelitaidossa. Pallottomille pelaajille
tulee opettaa hyö kkäyspelissä tilan tekemisen taitoja (itselle ja kanssapelaajille) ja puolustuspelissä
̈ isessä, tukemisessa, peittämisessä ja kontrolloinnissa/vartioinnissa.
liikkumisen taitoja prässäam
Kommunikaatiotaitoja tulee opettaa, jotta kanssapelaajien kanssa yhteispeli tehostuu. Pelaajilla tulee olla
yhtenäinen tapa kommunikoida, erityisesti puolustustilanteissa (esim. peitä vasen! peitä oikea!, iske! käänny!
jne.). Pelaajien kehittämisen polku tulee kulkea vaihe vaiheelta kohti haastavampia tehtäviä. Oikotietä
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onneen ei ole!! Uuden alkavan ikäluokan kanssa on pyrittävä varmistamaan perustaitojen hallinta riittävälle
tasolle ennen kuin edetään kohti vaativampia haasteita.
KaaPon visio nuorten pelaajien harjoittelussa perustuu ajatukseen, että peli rakentuu hyö kkäyspelistä,
puolustuspelistä ja suunnanmuutospelistä. Harjoittelun keskiö ssä on itse peli. Peliä opitaan ja sitä opetellaan
pelaamalla. Yksittäisten harjoitteiden tulee tukea tätä toimintaa. Harjoitteiden suunnittelussa huomioidaan
pelin osa-alueet eli hyö kkäys, puolustus ja suunnanmuutos sekä pelin tekniset, taktiset, fyysiset ja henkiset
vaatimukset.
Harjoitus on siis yksinkertaistettu peli, jossa pelaajille tulee asettaa ongelmia ratkaistaviksi (Miksi toimit noin?
Mitä jos olisit toiminut näin? Mitä muita vaihtoehtoja sinulla olisi voinut olla? jne.) Valmentajan tehtävä
rakentaa ja luoda harjoituksiin näitä ongelmatilanteita sekä ohjata että auttaa pelaajia ratkaisemaan
asetettuja ongelmia. On siis erittäin tärkeää opettaa pelaajia ajattelemaan itse peliä ja omaa ja
kanssapelaajien pelaamista kysymyksin Miten? Millä tavalla? ja miksi? liikuit, kuljetit, syö tit juuri noin jne.
Olivatko ajoitukset liikkumisessa, kuljettamisessa, syö tö ssä oikea- aikaisia?! Jne. Pelaajien tulee siis oppia
tekemään havaintoja itse pelistä ja oppia sitä kautta pelaamaan peliä yhdessä muiden kanssapelaajien kanssa
entistä paremmin. Tässä prosessissa valmentajan apu on erittäin merkityksellinen ja korvaamaton. Pelin ja
pelaamisen ohjaaminen päivittäisessä harjoittelussa antaa hyvän mahdollisuuden mainittujen asioiden
harjoitteluun ja oppimiseen.
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Harjoitustapahtuman kulmakiviä
Ennen harjoitustapahtumaa


Noudata valmennuslinjan mukaisia periaatteita!



Suunnittele harjoituksesi etukäteen! Mieti siis mitä teet? ja miksi?



Pohdi ja sisäistä harjoituksesi avainasiat!



Jokaisessa harjoitteessa 1 avainasia, jota korjataan ja kehitetään! Ole ajoissa paikalla ja pukeudu
seuran varusteisiin!



Organisoi harjoitustapahtumasi hyvin!

Harjoitustapahtuman aikana


Kerro pelaajillesi mihin tänään pyrimme!



Näytä malli ja/tai esitä ongelma sekä 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!



Ja muista ennen kaikkea, että harjoituksesi ovat osa itse peliä!

Harjoitustapahtuman jälkeen


Anna pelaajillesi palautetta päivän harjoituksesta!



Kysy myö s välillä pelaajien tuntemuksia!



Luo uskoa ja hyvää fiilistä seuraavaa kertaa varten!



Kannusta omalla ajalla harjoitteluun!
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Harjoittelu eri ikäluokissa
Harjoittelun ja valmentamisen painopistealueet eri ikäluokissa on jaettu neljään eri osa-alueeseen, joita ovat
teknis-taktiset avainasiat, joukkuepelaamisen avainasiat, fyysiset ja henkiset avainasiat. KaaPo:n
valmennuslinjassa jokaiselle ikäluokalle H-, G-, F-, E-, D- ja C-junioreissa on nostettu esille keskeiset
ikäluokkakohtaiset painotukset. Vuosittaisessa harjoittelussa tulee valittuja painotuksia harjoittelussa olla
mukana kaiken aikaa paljon, ja tekemisen laadukasta ja pelaajia kehittävää. Perusidea on, että pelaajien
siirtyessä ikäluokissa ylö späin, on ikäluokkakohtaisia painotuksia harjoiteltu niin paljon, että tuleva
valmentaja voi siirtyä jalostamaan jo harjoiteltuja asioita yhä paremmaksi, ja samalla nostaa harjoittelun
keskiö ön ikäluokalle tärkeitä uusia sisältö jä. Harjoittelun tulee olla kokonaisuus, jossa yhdistyvät kaiken aikaa
edellä mainitut neljä osa-aluetta.
KaaPo:n valmennuslinjassa teknis-taktisilla avainasioilla tarkoitetaan pelaajan perustyö kaluja, joita ovat
kuljettaminen, suojaaminen, pelattavaksi liikkuminen, maalinteko ja laukaisu, pelin leveys ja syvyys, tilan
luominen, tukeminen, puolustaminen 1v1, vartiointi, 1. kosketus, syöttäminen ja havainnointi.
Joukkuepelaamisen avainasiat liittyvät pelaajan kykyyn ratkaista pelin perustilanteet pallon kanssa ja ilman
palloa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla itsensä ja joukkueensa parhaaksi. Pelikäsitys pitää
sisällään myö s ymmärryksen kaapolaisen hyö kkäys- suunnanmuutos- ja puolustuspelin perusasioiden
pohjalle rakentuneesta pelin kokonaiskuvasta. Pelikäsityksen keskeinen harjoittelun sisältö on havaintojen
teon (pään käyttö 360 astetta), ennakoinnin ja reagoinnin kehittäminen pelin vaihtuvissa tilanteissa.
Fyysiset avainasiat tarkoittavat pelaajan kykyä suoriutua mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja helposti
pelin vaatimista fyysisistä ja motorisista vaatimuksista pelin vaatiman ajan. Taitavuuteen liittyvät keskeisesti
vartalonhallintataidot, juoksutekniikka ja riittävät fyysiset ominaisuudet (nopeus, kestävyys/nopeuskestävyys
ja lihaskestävyys).
Henkisillä avaiasioilla tarkoitetaan KaaPolaisessa toiminnassa pelaajan henkisiä kykyjä ja uskallusta tehdä
rohkeita päätö ksiä pelissä, uskallusta kyseenalaistaa ja ottaa vastaan palautetta omasta tekemisestään ja
ennen kaikkea hyvää itsetuntoa ja vahvaa itseluottamusta omaa tekemistään kohtaan. Siis vastuuntuntoinen
ja voittava vastuunkantaja omassa joukkueessaan!
Pelaajien harjoittelumäärät vaihtelevat joukkueesta, ikäluokasta, yksilö llisestä kehittymisestä ja tahtotilasta
riippuen. Keskimääräiset harjoittelumäärät kilparyhmillä otteluineen on esitetty seuraavan sivun taulukossa.
Harrasteryhmien harjoittelu- ja ottelumääristä joukkueiden vastuuvalmentajat sopivat erikseen ikäluokan
valmennuspäällikö n kanssa.
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Tapahtumien määrät / pelaaja ikäluokittain (sisältää ottelut)
G6 2 tapahtumaa 2*60 min. (120`)
G7 2 tapahtumaa 2*60 min. (180`)
F8 3 tapahtumaa 3*75 min. (225`)
F9 3-4 tapahtumaa 3-4*75 min. (225`-300`)
E10 4 tapahtumaa 4*90 min. (360`)
E11 4 tapahtumaa 4*90 min. (360`)
D12 4 tapahtumaa 4*90 min. (360`)
D13 4-5 tapahtumaa 4*90 min. (360`-450`)
C14 4-5 tapahtumaa 4*90 min. (360`-450`)
C15 4-5 tapahtumaa 4-5*90 min. (360`-450`)
B 4-5 tapahtumaa 5*90 min. (360`-450`)
A 4-5 tapahtumaa 5*90 min. (360`-450`)
Edustus Valmennustiimi määrittelee
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Harjoittelun sisällöt ja määrät ikäluokittain
HUOM! Harjoittelun sisällöt ja määrät ikäluokittain-dokumentti toimitetaan valmentajille myös erillisenä liitteenä alla olevien kuvien lisäksi.

H4 – H5 / G6 – G7
Kaarinan Pojat Valmennuslinja 20174-5 vuotiaat ja 6-7 vuotiaat (H4-H5 ja G6G7)

AIHE
Kuljettaminen (tyhjä tila edessä 1vs.0)
Kuljettaminen ( vastustaja(t) lähellä)

Suojaaminen

Maalinteko ja laukaisu
Pelattavaksi liikkuminen

SISÄLTÖ/AIHE
Pelaajien etäisyydet

SISÄLTÖ/AIHE

SISÄLTÖ/AIHE

Opettamisen järjestys ja päällekkäisyydet
TEKNISET AVAINASIAT (opetetaan ilman vastustajaa harjoitusten alussa, kesto 10-15 min.)
TAKTISET AVAINASIAT ( opetetaan aina vastustajan kanssa pelinomaisten tilanteiden kautta)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Kuljettaminen jalan ulkosyrjillä
Katse ylhäällä
Harhautus ennen kuljettamisen aloittamista
Rytminvaihto
Suunnanmuutos yhdellä kosketuksella
Käsien käyttö (kiinni vastustajan rintaan)
Painopiste alas
Pallo suojatulla puolella
Etsi tietoa! (missä vastustaja, oma pelaaja, tila)
Suoraan kuljetuksesta
1vs.1-tilanteet maalivahtia vastaan (katso maalivahdin sijainti ennen laukaisua tai maalintekoa)
Löydä tila pallon vastaanottamiselle (älä mene palloa vastaan)
JOUKKUEPELAAMISEN AVAINASIAT (opetetaan aina pienpelien
aikana)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Opeta pelaajat pysymään kauempana toisistaan,…
FYYSISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Koordinatiiviset ja fyysiset taidot!
HENKISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT

KESKEISET KYSYMYKSET

KESKEISET KYSYMYKSET

F8 – F9
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SISÄLTÖ/AIHE
Kuljettaminen (tyhjä tila edessä 1vs.0)

Kuljettaminen ( vastustaja lähellä)

Suojaaminen

Maalinteko ja laukaisu
Pelattavaksi liikkuminen

Syöttö

Puolustaminen (1vs.1-tilanne)

Ensimmäinen kosketus
Vartiointi

SISÄLTÖ/AIHE
Pelaajien etäisyydet
Leveys ja syvyys
Pelin rakenne/pelipaikat etc. 2-3-1
Tilanteenvaihto - (hyökkäys->puolustus)
Tilanteenvaihto + (puolustus->hyökkäys)
SISÄLTÖ/AIHE

SISÄLTÖ/AIHE

TEKNISET AVAINASIAT (opetetaan ilman vastustajaa harjoitusten alussa, kesto 10-15 min.)
TAKTISET AVAINASIAT ( opetetaan aina vastustajan kanssa pelinomaisten tilanteiden kautta)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Kuljettaminen jalan ulkosyrjillä
Katse ylhäällä
Pienet suunnanmuutokset kuljetuksen aikana
Harhautus ennen kuljettamisen aloittamista
Rytminvaihto
Suunnanmuutos yhdellä kosketuksella
Etäisyyden vaihtelu palloon kuljetuksen aikana (vastustaja ei vastustajaa)
Käsien käyttö (kiinni vastustajan rintaan)
Painopiste alas
Pallo suojatulla puolella
Etsi tietoa! (missä vastustaja, oma pelaaja, tila)
Suoraan kuljetuksesta
1vs.1-tilanteet maalivahtia vastaan (katso maalivahdin sijainti ennen laukaisua tai maalintekoa)
Löydä tila pallon vastaanottamiselle kauempaa (älä mene liian lähelle palloa vastaan)
Syöttökolmiot
Syöttölinjojen avaaminen (eri linja kuin kanssapelaajalla)
Jos ei ole mahdollisuutta kuljettamiseen niin SYÖTÄ!
Liiku syötön jälkeen
Seinäsyöttö
Nopea prässi ja tukeminen (puolustusalue selän takana!)
Käytä käsiä ja vartaloa
Juokse 100% jos tulet ohitetuksi!
Liukutaklaus
Pallon mukaanotto molemmilla jaloilla
Ensimmäisen kosketuksen suunta (tilaan liikkeeseen, pois vastustajan läheltä)
Puolustuskolmio (pallo-pelaaja-maali)
JOUKKUEPELAAMISEN AVAINASIAT (opetetaan aina pienpelien
aikana)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Opeta pelaajat pysymään kauempana toisistaan,…
Yhdessä tekeminen ja kommunikointi!
Leveyden ja syvyyden muuttaminen pelitilanteiden vaihdossa joukkueena (puolustus-hyökkäys)
Pelaajien liikkuminen omilla pelialueillaan eri peliryhmityksillä esim. 2-3-1/3-2-1
Nopea reagointi tilanteen vaihtoon, KAIKKI PELAAJAT
Nopea reagointi tilanteen vaihtoon, TUKI PALLOLLISELLE
FYYSISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Koordinatiiviset ja fyysiset taidot!
HENKISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT

KESKEISET KYSYMYKSET

KESKEISET KYSYMYKSET
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TEKNISET AVAINASIAT (opetetaan ilman vastustajaa harjoitusten alussa, kesto 10-15 min.)
TAKTISET AVAINASIAT ( opetetaan aina vastustajan kanssa pelinomaisten tilanteiden kautta)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Pallollisen pelaajan auttaminen kun oman joukkueen pelaaja on kovan prässin alla
Pallollisen pelaajan auttaminen, jotta vastustaja saadaan pidettyä kaiken aikaa liikkeessä
Pyri sijoittumaan siten, että vastustaja ei näe sinua ja palloa samanaikaisesti

KESKEISET KYSYMYKSET

Katso maalivahdin sijainti ennen laukaisua
Laukauksen voiman säätely tilanteesta riippuen
Laukaukset alas ja nurkkiin
Hyökätessä peli leveällä, puolustettaessa kapealla
Luoda tilaa pallolliselle pelaajalle edessä ja takana
pallottoman liikkuminen seuraavaan linjaan (tilaan)
Luoda tilaa kanssapelaajalle
Reagoida kanssapelaajan liikkeisiin
Tukea kanssapelaajaa ja kontroloida samalla omaa vastustajaa
Syötä pallo vapaalle pelaajalle
Syötä pallo suojatulle puolelle tai "oikealle" jalalle
Sijoittuminen siten, että näet pallon ja mahdollisimman paljon pelikenttää (peliasento)
Sulkea syöttölinjoja puolustustilanteissa
JOUKKUEPELAAMISEN AVAINASIAT (opetetaan aina pienpelien
aikana)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
KESKEISET KYSYMYKSET
Harjoitellaan pelitaktisia asioita tilan luomiseen joukkueelle (pelin kääntäminen, sisään-ulos ja pelaaminen seuraavaan linjaan)
Pelataan 3v2-, 4v3- tai 2v3-, 3v4-pienpelejä jotta pelaajat oppivat ratkaisemaan erilaisia peliin liittyviä ylivoima- ja
alivoimatilanteita
Pystyä ottamaan pallo vastaan eri linjassa kuin kanssapelaajani
Vaikka hyökkäämme, meidän pitää huomioida lähin vastustaja, mikäli tapahtuu pallonmenetys
Älä anna vastustajalle tilaa pelata eteenpäin, pyri peittämään
laukaus
Linjan kaventaminen puolustustilanteissa
Aluepuolustamisen perusteita
FYYSISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Koordinatiiviset ja fyysiset taidot!
HENKISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
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SISÄLTÖ/AIHE
Pelattavaksi liikkuminen (ei vartioinnissa)
Pelattavaksi liikkuminen (pois vartioinnista)
Maalinteko ja laukaisu

TEKNISET AVAINASIAT (opetetaan ilman vastustajaa harjoitusten alussa, kesto 10-15 min.)
TAKTISET AVAINASIAT ( opetetaan aina vastustajan kanssa pelinomaisten tilanteiden kautta)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Pallollisen pelaajan auttaminen alapuolella tai linjojen välissä
Pallollisen pelaajan auttaminen rakentamalla kolmioita kentälle
Tee harhautuksia hämätäksesi vastustajan eri suuntaan mihin olet menossa
Katso maalivahdin sijainti ennen laukaisua
Laukauksen voiman säätely tilanteesta riippuen

Leveys
Syvyys
Tilan luominen

Laukaukset alas ja nurkkiin
Pelin kanventaminen lähellä vastustajan maalia
Pudottautuminen linjasta, jotta syntyy tilaa seuraavaan linjaan
Luoda tilaa kanssapelaajalle

Tukeminen
Syöttäminen

Reagoida kanssapelaajan liikkeisiin
Tilan vähentäminen ja syöttösuuntien peittäminen
Lyhyt ja pitkä syöttö

Havainnointi

SISÄLTÖ/AIHE
Pallon liikuttaminen joukkueena
Ylivoimatilanteet tai alivoimatilanteet
Tehdä tilaa muille pelaajille pallottomana?!
Valmius pallonmenetystilanteissa
Puolustaminen lähellä rangaistusaluetta
Kaventaminen
Aluepuolustaminen
SISÄLTÖ/AIHE

SISÄLTÖ/AIHE

KESKEISET KYSYMYKSET

Syöttö kolmannelle
Nähdä tilaa ja omien sijoittuminen hyökkäystilanteissa
JOUKKUEPELAAMISEN AVAINASIAT (opetetaan aina pienpelien
aikana)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Harjoitellaan pelitaktisia asioita tilan luomiseen joukkueelle (pelin kääntäminen, sisään-ulos ja pelaaminen seuraavaan linjaan)
Pelataan 3v2-, 4v3- tai 2v3-, 3v4-pienpelejä jotta pelaajat oppivat ratkaisemaan erilaisia peliin liittyviä ylivoima- ja
alivoimatilanteita
Pystyä ottamaan pallo vastaan eri linjassa kuin kanssapelaajani
Vaikka hyökkäämme, meidän pitää huomioida lähin vastustaja, mikäli tapahtuu pallonmenetys
Älä anna vastustajalle tilaa pelata eteenpäin, pyri peittämään
laukaus
Linjan kaventaminen puolustustilanteissa
Aluepuolustamisen perusteita
FYYSISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Koordinatiiviset ja fyysiset taidot!
HENKISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Ryhmäytyminen D12
Kehityskeskustelu D13
Sosiometrinen mittaus D13
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SISÄLTÖ/AIHE
Pelattavaksi liikkuminen (ei vartioinnissa)

Pelattavaksi liikkuminen (pois vartioinnista)
Maalinteko ja laukaisu

Leveys
Syvyys

Tilan luominen
Tukeminen
Syöttäminen

Havainnointi

SISÄLTÖ/AIHE
Pallon liikuttaminen joukkueena
Ylivoimatilanteet tai alivoimatilanteet
Tehdä tilaa muille pelaajille pallottomana?!
Valmius pallonmenetystilanteissa
Puolustaminen lähellä rangaistusaluetta
Kaventaminen
Aluepuolustaminen
Vastahyökkäys
Linjan työskentely
Pelin avaaminen
Joukkueen prässääminen
Linjojen välinen yhteistyö
Pelin rakentelu, murtautuminen ja viimeistely
Erikoistilanteet
SISÄLTÖ/AIHE

SISÄLTÖ/AIHE
Meidän joukkue

TEKNISET AVAINASIAT (opetetaan ilman vastustajaa harjoitusten alussa, kesto 10-15 min.)
TAKTISET AVAINASIAT ( opetetaan aina vastustajan kanssa pelinomaisten tilanteiden kautta)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Pallollisen pelaajan auttaminen kun oman joukkueen pelaaja on kovan prässin alla
Pallollisen pelaajan auttaminen, jotta vastustaja saadaan pidettyä kaiken aikaa liikkeessä
Pallollisen pelaajan auttaminen alapuolella tai linjojen välissä?
Pallollisen pelaajan auttaminen rakentamalla kolmioita kentälle
Pyri sijoittumaan siten, että vastustaja ei näe sinua ja palloa samanaikaisesti
Tee harhautuksia hämätäksesi vastustajan eri suuntaan mihin olet menossa
Katso maalivahdin sijainti ennen laukaisua
Laukauksen voiman säätely tilanteesta riippuen
Laukaukset alas ja nurkkiin
Hyökätessä peli leveällä, puolustettaessa kapealla
Pelin kanventaminen lähellä vastustajan maalia
Luoda tilaa pallolliselle pelaajalle edessä ja takana
pallottoman liikkuminen seuraavaan linjaan (tilaan)
Pudottautuminen linjasta, jotta syntyy tilaa seuraavaan linjaan
Luoda tilaa kanssapelaajalle
Reagoida kanssapelaajan liikkeisiin
Tukea kanssapelaajaa ja kontroloida samalla omaa vastustajaa
Tilan vähentäminen ja syöttösuuntien vähentäminen
Syötä pallo vapaalle pelaajalle
Syötä pallo suojatulle puolelle tai "oikealle" jalalle
Lyhyt ja pitkä syöttö
Syöttö kolmannelle
Syötön katkaiseminen ilmassa
JOUKKUEPELAAMISEN AVAINASIAT (opetetaan aina pienpelien
aikana)
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Harjoitellaan pelitaktisia asioita tilan luomiseen joukkueelle (pelin kääntäminen, sisään-ulos ja pelaaminen seuraavaan
linjaan)
Pelataan 3v2-, 4v3- tai 2v3-, 3v4-pienpelejä jotta pelaajat oppivat ratkaisemaan erilaisia peliin liittyviä ylivoima- ja
alivoimatilanteita
Pystyä ottamaan pallo vastaan eri linjassa kuin kanssapelaajani
Vaikka hyökkäämme, meidän pitää huomioida lähin vastustaja, mikäli tapahtuu
pallonmenetys
Älä anna vastustajalle tilaa pelata eteenpäin, pyri peittämään
laukaus
Linjan kaventaminen puolustustilanteissa
Aluepuolustamisen perusteita
Vastahyökkäys aseena
Jokaista linjaa pitää harjoituttaa
Erilaisia pelinavaamisvaihtoehtoja
Erilaisia prässivaihtoehtoja (korkea, matala jne)
Yhteistyö hyökätessä ja puolustettaessa
Pelinrakentelumalleja
Vapaapotkut, kulmat, heitot jne (omat ja vastustajan)
FYYSISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
HENKISET AVAINASIAT
HARJOITELTAVAT AVAINASIAT
Kehityskeskustelut 2/ vuosi
POSITIIVISUUS
Valmentajapalaveri siirtymävaiheissa D13 - C14
ja C15 - B

KESKEISET KYSYMYKSET

KESKEISET KYSYMYKSET
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Harjoittelun painopistealueet
Teknis-taktiset avainasiat
Teknis-taktiset harjoitteet eivät saa olla irrallinen osa harjoittelua vaan niiden sisällö t tulee liittää aina
kiinteästi itse peliin ja pelin vaatimiin muihin osa-alueisiin! On tärkeää pyrkiä vahvistamaan pelaajien
vahvuuksia mutta samalla muistaa se, että teknis-taktisesten harjoitusten aikana pelaaja oppii
molempijalkaiseksi eli saavuttaa riittävät taidolliset valmiudet käyttää molempia jalkoja pelin muuttuvissa
tilanteissa.

Joukkuepelaamisen avainasiat
Yksilö n, osajoukkueen ja koko joukkueen pelikäsityksen ja taktisen osaamisen kehittäminen tulee toteuttaa
erilaisia pelimuotoja pelaamalla. Pelikäsityksen osalta yksilö n pelaamisessa tulee tuoda korostetusti esille
havaintojen tekemistä, ennakointia, tilan ja ajan hahmottamista. Pelaajien liikkumisen taitoja sekä
pallottomana hyö kkäys- ja puolustustilanteissa että pallollisena hyö kkäystilanteissa tulee korostaa.
Hyö kkäyspelaamisessa erittäin tärkeää on oikeanlaisten ajoitusten harjoitteleminen osana pelikäsityksen
opettamista. Ohjattu peli, jossa valmentaja pysäyttää pelin erilaisiin pelitilanteisiin, antaa mahdollisuuden
käydä pelaajien kanssa läpi erilaisia pelitavan suuntaisia ratkaisumalleja eri pelitilanteiden ratkaisemiseksi.
Seuraavat pelimuodot ovat tärkeitä pelikäsityksen ja taktisen osaamisen kehittämisessä KaaPolaisessa
pelitavassa:
Huom!


1v1-tilanteet (puolustaja/hyö kkääjä)




ylivoimapelit

tasakentälliset (ohjattu peli)


pienpelit (ohjattu peli)



isot pelit (ohjattu peli)

Peliharjoitteissa tärkeimmät käytännö n asiat:


aina rajattu alue!



aina oikea muoto!



pelissä pelisuunta!



peli keskeytetään aina kun pallo menee alueelta ulos!

Fyysiset avainasiat (tarvittaessa muokataan uudelleen syksyllä 2017 fyysisen linjan valmistuttua)
Yleisiä taitavuustekijö itä ovat tasapaino, rytmi, ketteryys, koordinaatio, reaktiokyky ja liikkuvuus.
Taitavuusharjoittelun tarkoituksena on helpottaa pelaajan pelaamista pelin vaatimissa tilanteissa ja
ennaltaehkäistä vammoja. Tasapaino, ketteryys ja koordinaatio harjoitteet tulee pyrkiä sisällyttämään osaksi
pallollisia harjoitteita. Esimerkiksi 1v1-tilanteet, pallon suojaaminen ja erilaiset pallonkäsittelyharjoitukset
ovat hyviä harjoitteita kehittäessä tasapainoa, ketteryyttä ja koordinaatiota. Rytmikyvyn harjoittelua voidaan
hyvin toteuttaa myö s osana pallonkäsittely-, juoksutekniikka- tai askellusharjoituksia esim. juoksutikkailla.
Lajin vaatimat suunnanmuutosnopeus-, lähtö nopeus-, reaktionopeus- ja nopeustaitavuusharjoitteet sekä
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jalkojen frekvenssiharjoitukset tulee sijoittaa tehtäväksi harjoitusten alkuosaan lämmittelyn jälkeen, jolloin
hermosto on ”valppaimmillaan” reagoimaan nopeisiin ärsykkeisiin. Näitä jalkojen nopeutta ja ”hermotusta”
kehittäviä harjoitteita tulee sisällyttää osaksi jokaista harjoituskertaa! Sopiva sijoituspaikka on harjoituksen
alkuosassa lämmittelyn jälkeen. Kaikkia nopeuden parantamiseen tähtääviä harjoitteita tulee olla jatkuvasti
mukana kaikessa harjoittelussa. Hyviä taitavuustekijö itä tukevia oheisharjoittelulajeja ovat mm.
Telinevoimistelu, paini ja yleisurheilu.
Voima, nopeus ja kestävyys harjoittelu (esim. aerobinen ja anaerobinen kestävyys) tulee toteuttaa pääosin
kenttäolosuhteissa pallollisten, pelillisten harjoitteiden sisällä. Lihaskestävyysharjoittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota keskivartalon hallintaan ja lihastasapainoon. Näiden toteutus voidaan tehdä osana
alkuverryttelyä mutta varsinaiset lihaskestävyysharjoitteet tulisi sijoittaa pääsääntö isesti harjoittelun loppuun
niiltä osin kun niitä ei voida toteuttaa kenttäharjoittelussa. Näiden harjoitteiden tekemisessä on muistettava
kiinnittää erityisestä huomiota keskivartalon lihaksiston vahvistamiseen ja hallintaan. Liikkuvuusharjoittelun
mallit tulee opettaa pelaajille oikeaoppisesti harjoittelun yhteydessä. Varsinainen liikkuvuusharjoittelu tulee
ohjata kotitehtäviksi.

Henkiset avainasiat
Psyykkinen valmennus ja valmentautuminen KaaPossa on psyykkisten tai henkisten taitojen systemaattista ja
johdonmukaista harjoittamista ja opettelua harjoittelu- ja kilpailutilanteessa sekä valmentajien osaamisen
kehittämistä. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on parantaa sekä joukkueen että yksittäisen pelaajan
suoritusta ja lisätä pelistä nauttimista. Lisäksi psyykkisen valmentamisen menetelmin pyrimme saamaan
valmentajille ja pelaajille lisäarvoa yhdessä tekemiseen ja yhdessä kehittymiseen. Jokaisella pelaajalla ja
valmentajalla on vastuu omasta kehittymisestään. Vastuun ottaminen on halua vastata omasta toiminnasta
ja tuloksesta. Tässä ei ole kyse persoonallisuuden piirteestä vaan tietoisesta valinnasta. Kyky tähän ei kehity
itsestään vaan vaatii tietoista toimintaa. Vastuu ilmenee kun tiettyjä muutoksia tapahtuu ajatusmaailmassa ja
tämä muutos näkyy toiminnassa.
Tavoitteena on suorituksen parantaminen. Tavoitteen asettelu on yksi tehokkaimmista työ kaluista
suorituksen parantamiseksi sillä selkeät tavoitteet antavat toiminnalle suunnan ja tarkoituksen. Kun asetat
tavoitteita itsellesi, pelaajillesi ja koko joukkueellesi niin:
1.

Aseta tarkkoja, mitattavia tavoitteita

2.

Aseta pitkän – ja lyhyen aikavälin tavoitteita

3.

Kirjoita tavoitteet ylös

4.

Sitoudu/sitoutukaa tavoitteisiin

5.

Anna tukea ja vaadi tukea tavoitteiden saavuttamiseksi (seurantaa, palautetta,...)

Suorituksen parantumisen havaitsemista auttaa valmentajalta ja joukkuetovereilta saatu palaute. Pelaajia on
hyvä kannustaa myö s itse käymään omia harjoitus- ja pelisuorituksiaan läpi (itsereflektio). Palaute on tärkeää
sen vuoksi, että pelaaja/joukkue on tarkoitus saada toistamaan oikein tehdyt suoritukset myö s
tulevaisuudessa sekä korvata väärin tehdyt suoritukset oikeilla suorituksilla. Palautteessa tulisi painottaa
onnistuneita suorituksia sillä positiivinen palaute suorituksesta lisää todennäkö isyyttä että suoritus
toistetaan, jotta saataisiin lisää
positiivista palautetta.
Negatiivinen palaute suorituksesta vähentää todennäkö isyyttä suorituksen toistamisesta koska ihmiset
haluavat välttää negatiivista palautetta.
Valmentajan vaikutus pelaajiin – ROHKAISE, NEUVO JA KANNUSTA
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Valmentajan palautteen laatu ja määrä vaikuttavat pelaajan jalkapallosta nauttimiseen, motivaatioon,
menestyksen tunteeseen sekä hyvinvointiin. Valmentajan kannattaa palkita onnistuneista suorituksista
kannustamalla. Lisäksi on hyvä neuvoa pelaajaa suorituksen jälkeen ja rohkaista epäonnistuneen suorituksen
jälkeen kohti parempaa huomista. Tavoitteena on auttaa joukkuetta niin yksilö - kuin joukkuetasolla
toimimaan yhdessä, tavoitesuuntaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti.
Vinkkilista asian tarkasteluun:
32

1. Pelaajan osalta


miten yksittäinen pelaaja valmistautuu harjoitteluun/otteluun/turnauksiin o mitä hän tekee
keskittyessään itse suoritukseen



mitä muita asioita itse lajin ulkopuolella olisi syytä huomioida ja miten ne vaikuttavat pelaajaan.

2. Joukkueen osalta


joukkueen yhteispeli



pelaajien vuorovaikutus keskenään



pelaajien erilaiset roolit



joukkueen ilmapiiri

Mitä sitten tarkastellaan?
a) vuorovaikutusta valmentautumisessa
b) tavoitteiden asettamista valmentautumisessa
c) (huippu) suoritukseen vaikuttavia tekijät
d) motivaatiota ja motivointia
e) joukkueena toimimista
f)

arviointia osana valmentautumista

Oheisharjoittelu ja ennaltaehkäisevä harjoittelu
Liikkuvuuden ja liikelaajuuksien tulisi olla lajin vaatimalla tasolla. Niiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen tulee
kiinnittää huomiota harjoitus/ottelukauden aikana. Oikeanlaiset liikemallit ja liikkuvuusharjoitteluohjelmat
tulee sisällyttää osaksi joukkueen harjoittelua mutta ennen kaikkea pelaajien omatoimista harjoittelua ja
lihashuoltoa.
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Maalivahtivalmennus
Maalivahtivalmennusta koskevassa taulukossa on mainittu ikäluokittain tärkeimmät opetettavat asiat. Djunioreissa opetetut asiat kulkevat mukana läpi koko seuramme valmennuksen aina edustusjoukkueeseen
saakka. D-junioreiden kohdalla on jätetty mainitsematta perustorjunnat. Oikeat perustorjuntatekniikat on
opetettava kuitenkin heti, kun maalivahtien valmentaminen aloitetaan. Perustorjunnoista on hyvä muistaa
seuraavat asiat: katse pallossa, kädet pallon takana, kädet palloa vastaan -> pallon joustaminen ja
vangitseminen helpottuu, vartalo aina pallon taakse.
Heittä ytyminen on maalivahdin lempipuuhaa. Turhaa ponnistamista on kuitenkin vältettävä. Jos pelkkä
kaatuminen riittää, älä turhaan ponnista. Suuntana on heittäytymisissä aina etuviisto! Asiaa voidaan
perustella muun muassa seuraavasti: mv ylettyy pidemmälle kulmiin, sormissa on enemmän voimaa
pysäyttää pallo, ylö snouseminen maasta on nopeampaa... Laidoista tulevissa keskityspalloissa on tärkeää,
että maalivahti suojaa itseään kentän puoleisella jalalla. Keskityspallon tullessa syvyydestä suojaava jalka on
syytä valita sen mukaan, mistä suunnasta vastustaja tulee tavoittelemaan palloa. Tärkeä ohje on sekin, että
maalivahti liikkuu aina palloa vastaan, kun se on mahdollista. Näin pallo saadaan aikaisin pois pelistä ja
maalivahti välttää useimmiten kontaktin vastustajan kanssa.
Vastaantulotekniikkaa opetettaessa kannattaa huomio kiinnittää seuraaviin asioihin: maalivahti heittäytyy
palloon kädet edellä painopisteen ollessa sitä matalampi mitä lähemmäs palloa maalivahti liikkuu, pää
vedetään alas käsien taakse suojaan, heittäytyminen tapahtuu etuviistoon, maalivahti pitää itsensä pystyssä
”isona” pallon ollessa vastustajan jalassa...
Jalalla pelaaminen korostuu nykypäivänä. Maalivahdilla pitäisi olla hyvä sisäsyrjäsyö ttö molemmilla jaloilla ja
taito pelata pallo pelin puoleiseen jalkaan. Maalivahdin kehittyessä pitkää potkua on harjoiteltava niin
vastapallosta, kuin omasta pallon mukaanotosta (1. kosketus) maalipotkun ohella. Puolivolleyta kannattaa
suosia alusta alkaen valmentamisessa. Rohkaistaan maalivahtia harjoittelemaan ja kokeilemaan sitä
rohkeasti. Maalivahdilta voidaan vaatia kaikissa teemapeleissä harjoituksissa pelaamista kahdella
kosketuksella. Näin maalivahti oppii alusta alkaen sen, että hänen on pelattava pallo usein pelitilanteissa
nopeasti eteenpäin vähin kosketuksin.
Maalivahdin fyysisestä harjoittelussa liikkeiden on oltava harjoituksissa monipuolisia. Kääntymiset ja hypyt
vaaditaan tehtäväksi vuoropuolin ja vuorojaloin. Liikkumisessa ei riitä liike eteenpäin ja sivuille. Maalivahdilta
tulee edellyttää nopeaa liikkumista kylki edellä takaviistoon ja taaksepäin. Liikesuunnat joka suuntaan on
hallittava. Tärkeintä on ymmärtää, että maalivahti on urheilija! Muuten ei pehmeistä käsistä jne. ole hyö tyä.
Muistetaan vielä, että maalivahti voittaa ja häviää itseluottamuksensa mukaan. Kannusta, ohjaa, rohkaise.
Alä tuomitse! Taitava maalivahti on hyvä maalivahti vasta sitten, kun hän kokee, että hän saa epäonnistuakin
ilman penkkikomennusta tai valmentajan turhia huutoja. Kyllä, silti vaaditaan!
Vaatiminen on välittämistä!
(taulukko seuraavalla sivulla)
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Ikäluokka

A- ja Bjuniorit

C-juniorit

Perustaito/
pallonkäsittely
Keskityspallot:
passiivinen/puolia
ktiivinen/aktiivine
n hyökkääjä(-t)
tavoittelevat
palloa
maalivahdin
kanssa  mukaan
myös puolustajia





Läpiajojen ja –
syöttöjen
ennakointi
pelitilanteissa +
nopea
reagoiminen
niihin



koska nopea /
hidas avaus?
lyhyt? pitkä?



Korkeat ja matalat
keskitykset
laidoilta maalin
eteen



Läpisyöttöjen
katkaiseminen



Sijoittuminen
leveydessä ja
syvyydessä





D-juniorit

Pelikäsitys/pelitaito

Liikkuminen
keskityksissä
palloa vastaan!



Läpisyöttöjen
katkaiseminen



Kauas sivuille
tulevien pallojen
torjuminen



Pelitilanteita
ennakoiva ja
ehkäisevä pelin
ohjaaminen
yhteistyössä
puolustuslinjan ja
alemman
keskikentän
kanssa



Vapaapotkut
sivuilta

Pitkä syöttö,
maasta ja käsistä
potkaisten



Heitot



Oikea valmius- ja
torjunta-asento



Muurin
asettaminen



Heittäytyminen
sekä paikaltaan
että
sivuttaisliikkeestä
ETUVIISTOON



Kulmapotku



Pelinohjaaminen;
(merkkikieli; oma
nimi / minä, varo,
käänny, rauha,
varmista…)

Laukaisukulman
pienentäminen



Kuntosaliharjoittelu



Kesto- ja
nopeusvoima

Psyykkinen valmennus



Itseohjautuvuus
(harjoittelu, lepo,
ravinto)



34
Mielikuvaharjoittelu
(kuinka selvitän
tilanteet pelissä)



Kimmoisuus



Itseluottamus



Kestävyys



Pelin lukeminen:



Oikeat nostotekniikat
ja keppijumppa



organisointikyky



paineensietokyky



itsearviointi

Harjoittelee
liikkumaan ja
sijoittumaan
pallon sijainnin ja
pelitilanteen
mukaan





Taitavuus/fysiikka



Reaktionopeus



Keskittymiskyky



Perusvoima



Rohkeus



Jalkatyöskentely +
oikea
juoksutekniikka,
koordinaatiot,
askellukset, steppaus



Joukkuekavereiden
kannustaminen ja
auttaminen



Liikkuminen etuperin,
takaperin,
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Keskityspallon
hakeminen
(tekniikka)



Heittäytyminen
vastustajan
jalkoihin
(tekniikka)



Lyhyt syöttö
sisäterin



Lyhyt syöttö
heittäen



Sijoittuminen
syvyydessä

sivulaukkaa,
ristiaskelin taaksepäin
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Testaaminen
Pelaajien testaamisen tarkoituksena on tukea valmentajien ja pelaajien kehittymistä. Testaamisen avulla
seurataan yksittäisen pelaajan kehittymistä harjoittelujaksojen aikana, yhden kauden aikana ja pidemmällä
aikajänteellä. Testaamisen keskeisenä ajatuksena on myös antaa tietoa valmentajille harjoittelun
vaikutuksesta sekä samalla varmistaa se, että valmennuksen ja harjoittelun kuormittavuus on
tarkoituksenmukaista ja riittävää pelaajien kehittymiselle. Pelaajien testauksesta vastaa testauspäällikkö.
Testaukset suoritetaan kahdesti kauden aikana. Testausajankohdat ovat maaliskuun loppu/huhtikuun alku ja
marraskuu. Testaustapahtumiin tullaan aina lepopäivän jälkeen, ja pelaajien tulee olla terveenä koko viikko
ennen testaustapahtumaa. Testauspäällikkö vastaa testaustoiminnan käytännön toteuttamisesta,
raportoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Suoritettavat testit ikäluokittain
Nopeus

Kimmoisuus

Ketteryys

Kestävyys

Pituus ja paino

F- D-juniorit

x

x

x

D-juniorit

x

x

x

x

x

C-juniorit

x

x

x

x

x

B-juniorit

x

x

x

x

x

A-juniorit

x

x

x

x

x

Edustus

x

x

x

x

x

x



F-D-ikäluokka (nuoremmat); nopeus (5m, 10m ja 30m), kimmoisuus (vauhditon pituushyppy),
ketteryys (8-rata), pituuden ja painon mittaus.



D-ikäluokat - Edustusjoukkueet (pojat/tytöt ja miehet/naiset); nopeus (5m, 10m ja 30m), kimmoisuus
(vauhditon pituushyppy), ketteryys (8-rata), kestävyys (PIIP-testi), pituuden ja painon mittaus.

F-C-ikäisten pelaajien taitotestaus suoritetaan yhteisissä taitokisoissa kerran vuodessa.
Testaamisesta vastaavat valmentajat yhteistyössä SPL:n kriteerien ja ohjeistusten mukaisesti.
Pelaajaseurantakorttien (Jopox) avulla seurataan pelaajien taidollisten, pelillisten, lajitaitavuuden/fyysisten,
henkisten ja sosiaalisten taitojen kehittymistä pitkällä tähtäimellä.
Pelaajaseurantakortit toimivat pelaajien parhaaksi kun pyritään pohtimaan yksittäisen pelaajan parasta
pelillistä kasvuympäristöä KaaPossa.
Valmennuksellisesti pelaajaseurantakortit antavat arvokasta tietoa yksittäisen pelaajan kehittymisestä yhden
ja useamman kauden aikana sekä tärkeää tietoa myös valmentajille oman harjoittelun onnistumisesta ja
kehittämisen kohteista. Pelaajaseurantajärjestelmä pidetään yllä joukkueiden valmentajien toimesta.
Tietokanta antaa mahdollisuuden tehokkaaseen pelaajaseurantaan pelaajien kasvaessa, kehittyessä ja
siirtyessä vuosien aikana joukkueista toiseen ja valmentajilta toiselle. Pelaajaseurantakortit toimivat
tarvittaessa myös osana pelaajien kanssa käytäviä kehityskeskusteluja.
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Testien sisällöt ja ohjeet
PIIP-testi (kestävyystesti)
Mittarin kuvaus
Sukkulajuoksu 20 m:n matkalla edestakaisin annetun ajoituksen mukaisesti.
37

Ohjeet mitattavalle
Seiso lähtöviivan takana. Kun saat lähtömerkin, juokse toiselle puolelle tilaa muovikartioiden väliin. Kun
kuulet seuraavan äänimerkin, lähdet juoksemaan takaisin.
Näin jatkat niin pitkään kuin jaksat. Tarkoituksena on ehtiä toiselle puolelle aina ennen äänimerkkiä, mutta
lähde takaisin vasta äänimerkin kuultuasi. Juoksuvauhti kiihtyy minuutin välein. Alku on rauhallinen, mutta
tarkoituksena on yrittää pysyä vauhdissa niin pitkään kuin mahdollista. Juoksijan toisen jalan tulee ehtiä
ennen seuraavaa äänimerkkiä viivan yli. Myöhästyä saa yhden kerran. Testi loppuu joko juoksijan itsensä
toimesta tai sitten mittaajan ilmoittaessa testattavan jääneen liiaksi jälkeen äänimerkkien tahdista.
Ohjeet mittaajalle


Mittaa tilaan 20 m matka ja merkitse reunat muovikartioilla ja kartioiden väli teipillä.



Valitse juoksijamäärä, joka mahtuu turvallisesti juoksemaan edestakaisin ” radalla”.



Juoksijan tulee ehtiä aina ennen seuraavaa äänimerkkiä merkkiviivan yli.



Juoksija voi myöhästyä yhden kerran. Testi loppuu juoksijan itsensä toimesta taikka mittaajan
ilmoittaessa. Tulos on juostu aika.
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Vauhditon pituushyppy (kimmoisuustesti)
Mittarin kuvaus
Tasaponnistuksella tapahtuva maksimaalinen hyppy eteenpäin, tasajalka-alastulo.
Ohjeet mitattavalle


Seiso kapeassa haara-asennossa varpaat aivan viivan takana



Koukista polviasi ja nosta kätesi eteen



Heilauta käsiäsi voimakkaasti taakse - eteen ja ponnista niin kauas kuin pystyt



Yritä tehdä tasajalka-alastulo ja pysy pystyssä



Suoritetaan kaksi suoritusta, joista parempi tulos otetaan huomioon



Tulos ilmoitetaan senttimetrin tarkkuudella

Ohjeet mittaajalle


Poikittaisviivat teipataan alustalle 10 cm:n alkaen 1 m ponnistusviivasta. Mittaus tapahtuu näiden
apuviivojen avulla tai erikseen mittanauhalla



Tulos mitataan ponnistusviivasta lähtien



Seiso maton sivulla ja merkitse tulokset ylös



Tulos mitataan ponnistusviivan etureunasta siihen kohtaan, johon takimmainen kantapää osuu
alustaan



Yritys on hylätty jos mitattava kaatuu taaksepäin tai jokin muu kehonosa kuin jalkapohjat koskettavat
alustaa lähempänä ponnistuspaikkaa



Ole tarkkana mitatessasi!



Tulos: Paremman hypyn tulos senttimetreinä.

Esimerkki: 1 m 56 cm:n hyppy = 156
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8-rata (ketteryys- ja koordinaatiotesti)
Mittarin kuvaus
Omasta reaktiosta lähtevä ja tapahtuva ketteryys- ja koordinaatiojuoksu suunnanmuutoksin maksimaalisella
vauhdilla
Ohjeet mitattavalle
39



Seiso lähtöviivan takana (70 cm lähtökennosta) toinen jalka edessä



Lähde liikkeelle maksimivauhdilla omaan tahtiin



Kierrä 8-rata mahdollisimman nopeasti läpi (kosketus viimeiselle kepille!)



Jatka juoksuasi maalikennon yli maksimivauhdilla, älä jarruta kennolle tultaessa vauhtiasi



Suoritetaan kaksi suoritusta, joista parempi tulos otetaan huomioon



Tulos ilmoitetaan sekunteina ja sekunnin sadasosien tarkkuudella

Ohjeet mittaajalle


Merkitään teipillä alustaan kaksi poikittaisviivaa 70 cm:n etäisyydelle toisistaan



Lähtö- ja maalikennot asetetaan lähtö/maaliviivalle



Aseta merkkikartio keskelle lähtö/maaliviivaa. Mittaa 11 metrin matka suoraan eteenpäin, ja aseta
toinen kartio ns. ”kääntökartio” 11 metrin päähän lähtö/maaliviivalla olevasta kartiosta



Tee vielä 2*2 metrin neliö siten, että sen etureuna sijoitetaan 4,5 metrin etäisyydelle
lähtö/maaliviivasta sekä 4,5 metrin etäisyydelle ns. ”kääntökartiosta”. 2*2 metrin neliö tulee sijoittaa
keskelle linjaa (merkkikartioissa myös noin 1,5 m kepit!)



Yritys on hylätty jos juoksija kaataa merkkikartion tai juoksee reitin väärin!



Tulos: Paremman juoksun tulos merkitään sekunteina ja sekunnin sadasosien tarkkuudella ylös
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Nopeus 5,10 ja 30m (lähtönopeus ja maksiminopeustesti)
Mittarin kuvaus
Omasta reaktiosta lähtevä ja tapahtuva lähtö – ja maksiminopeusjuoksu maksimaalisella vauhdilla.
Ohjeet mitattavalle


Seiso lähtöviivan takana (70 cm lähtökennosta) toinen jalka edessä



Lähde liikkeelle maksimivauhdilla omaan tahtiin



Juokse 30 metrin matka maksimaalisella nopeudella



Jatka juoksuasi maalikennon yli maksimivauhdilla, älä jarruta kennolle tultaessa vauhtiasi



Suoritetaan kaksi suoritusta, joista parempi tulos otetaan huomioon



Tulos ilmoitetaan sekunteina ja sekunnin sadasosien tarkkuudella

Ohjeet mittaajalle


Merkitään teipillä alustaan kaksi poikittaisviivaa 70 cm:n etäisyydelle toisistaan



Asetetaan lähtökenno lähtölinjalle



Muut kennot asetetaan 5, 10 ja 30 metrin etäisyydelle lähtölinjasta



Tulos: Paremman juoksun tulos merkitään sekunteina ja sekunnin sadasosien tarkkuudella ylös
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Valmennustoiminnan suunnittelu
Käytännön valmennustoiminnan suunnittelu alkaa valmennuslinjan mukaisten ikäluokkakohtaisten
tavoitteiden tarkastelusta ja sisäistämisestä. Näiden pohjalta vastuuvalmentaja laatii joukkueelleen kauden
runkosuunnitelman valmennuslinjan mukaisesti, annettuun päivämäärään mennessä. Kausisuunnitelmasta
rakennetaan joukkueen käytännön harjoittelutoiminta kuukausi- ja viikkosuunnitelmiksi.
Viikkosuunnitelmista rakennetaan yhden harjoituskerran suunnitelmat. Suunnittelupohjat löytyvät KaaPon
sivujen materiaalipankista. Kausisuunnitelma palautetaan valmennuspäällikölle erikseen sovittuna
ajankohtana. Kausisuunnitelmasta käydään keskusteluja valmennuspäällikön ja vastuuvalmentajan kesken.

POSITIIVISUUS │ LUOTETTAVUUS │ ONNISTUMINEN │ YHTEISÖLLISYYS

41

Pelaajaseuranta ja -hankinta, pelaajien siirtyminen
KaaPon valmennuslinjan selkeänä ohjenuorana on tarjota kaikille halukkaille tyttö - ja poikapelaajille
mahdollisuus kilpailla ja/tai harrastaa jalkapalloa seurassamme omien edellytysten mukaisesti. KaaPo tekee
seuran sisäistä pelaajaseurantaansa oman pelaajarekisterin kautta ja ulkoista pelaajaseurantaa mm.
valmentajiensa suosituksista. KaaPo pyrkii tiedottamaan toiminnastaan tarkoituksenmukaisella tavalla
mahdollisimman laajasti, jotta toimintamme periaatteet ja tavoitteet olisivat mahdollisimman laajasti
tiedossa eri sidosryhmille. Parasta pelaajarekrytointia on laadukas päivittäinen ja tinkimätö n työ skentely
pelaajien parhaaksi. Uskomme tämän viestin voimaan nyt ja tulevaisuudessa.
Pelaajien siirtyminen seuraan ja seurasta pois tulee aina tehdä alla olevien ohjeistusten mukaisesti.
Pelaajan asema
Mahdollisista pelaajasiirroista ja -rekrytoinneista, pelaajan asemasta seurassa (missä joukkueessa tulisi pelata
jne.) sopivat valmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön ja valmennuskoordinaattoreiden kanssa. Näin
toimiessaan seura pyrkii välttämään erimielisyydet muiden seurojen kanssa ja omien joukkueiden välillä, sekä
pitämään toimintansa myös urheilullisella puolella mahdollisimman avoimena ja läpinäkyvänä.
Seuran valmennuspäällikkö ja valmennuskoordinaattorit vastaavat kaikesta harjoitteluun ja peluuttamiseen
liittyvistä asioista.
Pelaajasiirron eettiset suositukset
Perusperiaate
Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen pelaajan omaehtoista halua vaihtaa toiseen
seuraan.
Nämä ohjeet koskevat C15 ja nuorempien pelaajasiirtoja.
Pelaajan omaehtoinen siirtyminen
Pelaaja tulossa KaaPoon
1. Kehotamme pelaajaa informoimaan asiasta välittömästi omaa vanhan seuran valmentajaansa.
2. Ilmoita asiasta seuran valmennuspäällikölle.
3. Valmennuspäällikkö tai KaaPon joukkueen vastuuvalmentaja ilmoittaa yhteydenotosta vanhan
seuran valmennus- tai junioripäällikölle tai jos sellaista ei ole nimetty niin seuran / joukkueen
yhteyshenkilölle.
4. Yhdessä pelaajan, (hänen vanhempiensa) ja vanhan seuran edustajan kanssa pyrimme
varmistamaan sen, että siirto edesauttaa pelaajan kehittymistä ja minimoimme siirron
aiheuttamia ongelmia.
5. Vanha seura luovuttaa pelaajan aikaisempaan kehittymiseen liittyvät informaatiot (testitulokset,
harjoitusmäärät, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.).
6. Epävarmoissa tilanteissa mahdollistetaan siirron väliaikaisuus ja paluu vanhaan seuraan ilman
vaatimuksia.
Siirto KaaPon aloitteesta
Halutessamme pelaajan siirtyvän KaaPoon, on yhteydenottojärjestys aina:
1. Ota yhteys ensimmäisenä KaaPon valmennuspäällikköön.
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2. Valmennuspäällikkö tai KaaPon joukkueen vastuuvalmentaja ottaa yhteyden vanhan seuran
valmennus- tai junioripäällikköön tai jos sellaista ei ole nimetty, niin seuran / joukkueen
yhteyshenkilölle.



pelaajan etu aina käsittelyn pohjana
ei suoraa yhteydenottoa pelaajaan!

3. KaaPon valmentajan yhteydenotto pelaajaan ja vanhempiin.




mitä etua pelaaja saa siirrosta?
uuden joukkueen esittely sekä toimintatapojen selvittäminen
mahdolliset siirtoon liittyvät riskit (esim. matkustaminen harjoituksiin pitenee)

4. KaaPon ja vanhan joukkueen valmentajan välinen keskustelu



mahdollisen paluun sopiminen vanhaan seuraan
pelaajan kehittymiseen liittyvien informaatioiden vaihtaminen ( testitulokset,
harjoitusmäärä, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne. )

5. Pelaajan velvoitteet vanhan seuran ja joukkueen osalta kuntoon


maksut ym. asiat kuntoon

6. Pelaajan edustusoikeuden muutoksen rekisteröinti
7. KaaPon vastuu uudesta pelaajasta


uuden pelaajan vastaanotto (tutustuttaminen)

Etenkin Leikkimaailmassa (alle 12-vuotiaissa) pyrittäisiin siihen, että lapsi pystyisi harjoittelemaan
paikallisessa seurassa lähellä omaa kotiaan!
Koko joukkueen siirtyminen seurasta toiseen
Seurajohdon väliset keskustelut ennen siirtymistä



käytännön järjestelyistä sopiminen
sarjapaikkaan liittyvien asioiden sopiminen

Joukkueen pelaajien vanhempien keskustelu


miten siirto vaikuttaa pelaajien matkustamiseen harjoituksiin ja opiskeluun?

Uuden seuran / joukkueen esittely vanhemmille ja pelaajille



toimintatapojen esittely (maksut jne.)
pelaajien määrä siirron jälkeen ja kuinka se vaikuttaa peluuttamiseen joukkueessa
(esim. kuinka monella joukkueella osallistutaan kilpailutoimintaan)
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Valmentajat ja valmentajakoulutus
Valmentajavalinnat
Seura pyrkii valitsemaan valmentajia, jotka sitoutuvat valmennuslinjan mukaiseen toimintaan. Valmentajia
pyritään saamaan jokaiseen joukkueeseen riittävä määrä valmennuslinjan mukaisten tavoitteiden
toteutumiseksi.
Valmentajavalinnoista ja -rekrytoinneista vastaa pääsääntö isesti valmennuspäällikkö , apunaan valmennuksen
koordinaattorit. Tarvittaessa prosessiin osallistuvat myö s seuran puheenjohtaja ja / tai toiminnanjohtaja.

Valmentajasopimukset
Valmentajasopimukset tehdään aina kirjallisesti ja niissä pyritään vähintään kahden vuoden mittaisiin
valmentajasopimuksiin jatkuvuuden varmistamiseksi. Valmentajasopimuksiin on kirjattu kuhunkin
valmennussopimukseen kuuluvat tehtävät ja vastuut. Valmentajasopimuksen sisältö vaihtelee
valmennustehtävän mukaan.

Palloliiton tarjoamat valmentajakoulutukset ja muut koulutustapahtumat
Seura asettaa valmentajilleen Palloliiton suositusten mukaiset valmentajakoulutusvaatimukset
joukkuevalmentamisen osalta. Koulutusten tavoitteena on taata entistä laadukkaampaa valmennusta
pelaajillemme. Seura pyrkii järjestämään itse E-, D- ja C-tason valmentajakoulutuksen ja kustantaa Palloliiton
muiden kurssien koulutuskustannukset valmentajille osana valmentajasopimusta. Korkeampien kurssien
osalta korvauskäytänteistä ja valmentajasopimuksen sisällö istä neuvotellaan erikseen. Seura pyrkii
järjestämään 1-2 kertaa vuodessa yhteisen koulutustapahtuman kaikille seuran valmentajille. Valmentajilla
on mahdollisuus sopimuksen sallimissa puitteissa osallistua esim. Suomen Jalkapallovalmentajien järjestämiin
koulutustapahtumiin.

Sisäinen koulutus
Sisäinen koulutus toteutetaan Valmentajakerhon muodossa kauden aikana vaihtelevin ja ajankohtaisin
teemoin. Valmentajakerhon tapaamiset ovat kaikille valmentajillemme pakollisia mahdollisuuksien mukaan.
Tavoitteena on lisätä yhteisö llisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta valmentajien kesken samalla kun
kehitämme omaa valmennuksellista osaamistamme. Sisäistä koulutusta pyritään tarjoamaan seuran
valmentajille myö s seuran järjestämillä täsmäkoulutuksilla.

Valmentajien koulutustasovaatimukset ja koulutussuunnitelma
Seura on määritellyt kunkin ikäluokan valmennukselle koulutustasovaatimukset, jotka tulee ko. ikäluokan
valmentajana täyttää. Mikäli taso ei sopimuksentekohetkellä täyty, tehdään valmentajan kanssa
henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jonka mukaisesti valmentaja kouluttautuu vaaditulle koulutustasolle.
Alla on eriteltynä KaaPon valmennuksen johdon koulutustasovaatimukset.
Valmennuspäällikkö

UEFA A

Valmennuksen koordinaattori UEFA B / C+

Alla on eriteltynä KaaPon valmentajien koulutustasovaatimukset joukkueittain.
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Joukkue

Vastuuvalmentaja

Valmentaja

Miehet Edustus

UEFA A

UEFA B

Naiset edustus

UEFA B

C

P20

UEFA A

UEFA B

B17

UEFA B

C

C15

UEFA A / Youth A

B

C14

UEFA A / Youth A

B

D13

Youth A / UEFA B

C

D12

Youth A / UEFA B

C

E11

C+ / C

D

E10

C+ / C

D

F9

C+ / C

D

F8

C+ / C

D

G7

C+ / C

D

G6

C+ / C

D

Futiseskari

D

E

Taitokoulut

C+

D

Maalivahtivalmennus

UEFA GK A

GK C
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