
Valmennuslinja osa 2.

Ikäluokkakohtainen toiminta
ja tavoitteet



FYYSISET TAIDOT LAJITAIDOT PELIKÄSITYS HENKISET TAIDOT

- Ketteryys: Juoksun eri suunnat

(takaperin, sivuttain)

pysähtyminen, kuperkeikat

- Palloon tutustuminen 

erilaisten leikkien avulla, 

pienpelit max. 3v3

- 1v1 hyökkääminen

- 1v1 puolustaminen

- Ryhmässä toimiminen

- Innostuminen liikunnasta

- Kiinnittyminen lajiin

- Reaktio: Lähtö ja 

pysähtyminen, pujottelujuoksut, 

rytminvaihdon harjoittelu

- Kuljettaminen,

pysäyttäminen, kääntyminen, 

harhautus

- Nopeus: Kisoina/leikkeinä 

ryhmissä tai parin kanssa

- Syöttö

- Laukaus

Snadikerho

SNADIKERHO



TOIMINTA HARJOITTELU PELAAMINEN VALMENTAJUUS

- Toiminta leikinomaista

- Treenataan kerran viikossa läpi 

vuoden

- Nuorin Snadikerhon ikäluokka: 

osallistujalla oma aikuinen mukana

- Harjoituksissa pelataan max. 3v3 

pienpelejä, jotta saadaan pienet 

pelaajat osallistumaan 

mahdollisimman paljon

- Pelataan Energialiigaa kerran 

viikossa kesäisin

- Pelimuoto 5v5

- Ryhmässä toimimisen 

pelisääntöjen muodostaminen

- Turvallisuuden takaaminen

- Lasten kohtaaminen heidän 

ikätasonsa mukaisesti

- Laji-/liikuntakipinän sytyttäminen

- Tutustutaan palloon 

mahdollisimman paljon

- Harjoitellaan monipuolisia 

liikuntataitoja

- Lajiharjoitteissa paljon 1v1 

tilanteita

- Energialiiga tauolla heinäkuussa - Palaute positiivista ja innostavaa

- Kannustetaan ja rohkaistaan pieniä 

pelaajia yrittämään koko ajan

- Vältetään jonoja - Liikkeessä vähintään 75%  

harjoituksesta

- Valmentaja-/ohjaajakoulutus: 

Futisvalmentajan Startti

Ikävaihekoulutus

SNADIKERHO



FYYSISET TAIDOT LAJITAIDOT PELIKÄSITYS HENKISET TAIDOT

- Ketteryys: Juoksun eri 

suunnat, kuperkeikat, 

kärrynpyörät yms. 

voimisteluliikkeet

- Kuljetukset, käännökset,

harhautukset, pompottelu,

pallon suojaaminen

- Pienpelit harjoituksissa max. 

5v5

- 1V1, 2V1, liikkuminen

pelattavaksi / tuki pallolliselle, 

seinäsyöttö, seinä kolmannelle

- Yhä tiiviimpi kiinnittyminen 

lajiin

- Ryhmässä toimiminen

- Notkeus: venyttelyn ja 

liikkuvuuden perusteet

- Rytminvaihtokyky

- Syötöt

- 1. kosketus

- Käsite leveys

- Käsite syvyys

- Innostuminen

- Keskittyminen

- Vuorovaikutus

- Nopeus: Kisoina ryhmissä tai 

parin kanssa, lähdöt eri 

asennoista, jarruttaminen

- Rytmiikka: erilaiset askellus- ja 

hyppelysarjat

- Tasapaino: yhdellä jalalla 

tehtävät liikkeet

- Laukaukset

- Pääpeli jalat maassa

- Puolustusasento ja riistäminen

- 1v1, 1v2

- Paineistaminen, tukeminen

- Vartiointi

- Tunnetilojen tunnistaminen

Snadikerho

F7-F9



TOIMINTA HARJOITTELU PELAAMINEN VALMENTAJUUS

- Toiminta  edelleen leikinomaista

- Treenataan 2-3 kertaa viikossa 

läpi vuoden

- Taitotori kerran viikossa (F8 ja F9) 

seuran järjestämänä

- Harjoittelutaukoa pidetään 

heinäkuun kaksi ensimmäistä 

viikkoa sekä lokakuussa

- Harjoituksissa pelataan paljon 

pienpelejä, max. 5v5

- Henkilökohtainen taito harjoittelun 

keskiössä

- Pelataan energialiigaa kerran 

viikossa kesäisin (F7)

- Pelataan piirisarjaa viikoittain 

kesäisin (F8 ja F9)

- Pelimuoto 5v5/8v8

- Pelijärjestelmä 1-2-4-1 (8v8)

- Pelisääntöjen toteutumisen 

varmistaminen

- Turvallisuuden takaaminen

- Pelaajien kohtaaminen heidän 

ikätasonsa mukaisesti

- Yhteistyö pelaajien perheiden 

kanssa (keskustelut)

- Lajikipinän jalostaminen liekeiksi

- Tutustutaan palloon 

mahdollisimman paljon

- Pelaajille annetaan viikoittain 

kotitehtäviä eri teemojen mukaan

- Harjoitteissa paljon 1v1 ja 2v1 

tilanteita

- Vältetään jonoja, jolloin saadaan 

paljon monipuolista liikettä 

harjoituksissa

- Energialiiga tauolla heinäkuussa

- Sarjat tauolla heinäkuussa

- Palaute positiivista ja innostavaa

- Kannustetaan ja rohkaistaan 

pelaajia yrittämään

- Vaatimustaso nousee kohti 

ikävaiheen loppua

- Seuran pelitavan toteuttaminen

- Pelaajat jaetaan tasoryhmiin 

harjoituksissa ja peleissä

- Oheisharjoittelu toteutetaan ennen 

ja jälkeen kenttävuoron

- Ikävaiheen lopulla käydään jo 

useammassa turnauksessa kauden 

aikana

- Seura organisoi sarjat ja 

turnaukset yhdessä ikäluokan 

toimijoiden kanssa

- Vastuuvalmentaja: UEFA B/C+

- Valmentaja-/ohjaajakoulutus: 

Futisvalmentajan Startti

Ikävaihekoulutus

- Sisäisiin koulutuksiin 

osallistuminen

- Valmennustiiminä tapahtuman 

arviointi vastuuvalmentajan johdolla

Snadikerho

F7-F9



FYYSISET TAIDOT LAJITAIDOT PELIKÄSITYS HENKISET TAIDOT

- Ketteryys: Juoksun eri 

suunnat, kuperkeikat, 

kärrynpyörät yms. 

voimisteluliikkeet

- Lihaskunto: vartalon hallinta, 

kehonpainolla tehtävät liikkeet

- Kuljetukset, käännökset,

harhautukset, pompottelu,

pallon suojaaminen, 

molemmilla jaloilla toimiminen

- Tilanteiden tunnistaminen 

hyökkäyspelissä

- Tyhjän tilan luominen ja 

täyttäminen

- 2-3 pelaajan yhteistyö 

hyökätessä alkaa sujua

- Itseluottamus

- Innostus

- Keskittyminen

- Vuorovaikutus

- Notkeus: venyttely ja aktiivinen 

liikkuvuus

- Nopeus: Kisoina ryhmissä tai 

parin kanssa, lähdöt eri 

asennoista

- Nopeusvoima: liiketiheys, 

startit ja ponnistukset

- Rytminvaihtokyky

- Syötöt ilmassa, keskitykset

- 1. kosketus ilmasta, reisi, 

rinta, pää 

- Laukaukset suoraan syötöstä

- Pääpeli ponnistaen

- Paineistaminen, 

varmistaminen, kontrollointi

- 2-3 pelaajan yhteistyö 

puolustettaessa alkaa sujua

- Vartiointi

- Laukausten peittäminen

- Palaute, eli

toiminnan arviointi sekä 

suullisesti että kirjallisesti, 

vanhemmat apuna

- Itsearviointitaitojen sekä 

henkilökohtaisten tavoitteiden

asettelun harjoittelu

- Rytmiikka ja kimmoisuus: 

erilaiset askellus- ja 

hyppelysarjat

- Puolustuspelin taklausten ja 

riistämisen painottaminen

- Tunnetilojen tunnistaminen ja 

säätelyn opettelu

Snadikerho

E10-E11



TOIMINTA HARJOITTELU PELAAMINEN VALMENTAJUUS

- Treenataan 3-4 kertaa viikossa läpi 

vuoden

- Taitotori kerran viikossa seuran 

järjestämänä

- Harjoittelutauko heinäkuun kaksi

ensimmäistä viikkoa sekä 

lokakuussa

- Harjoituksissa pelataan paljon 

pienpelejä, 

- Henkilökohtainen taito edelleen 

harjoittelun keskiössä

- Pelataan piirisarjaa viikoittain 

kesäisin 

- Pelimuoto 8v8

- Pelijärjestelmä 1-2-4-1 (8v8)

- Pelisääntöjen toteutumisen 

varmistaminen

- Turvallisuuden takaaminen

- Pelaajien kohtaaminen heidän 

ikätasonsa mukaisesti

- Yhteistyö pelaajien perheiden kanssa 

(keskustelut)

- Pelaajia osallistetaan toiminnan 

suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun

- Pelaajille annetaan viikoittain 

kotitehtäviä eri teemojen mukaan

- Pelaajia testataan 2krt vuodessa ja 

lisäksi pelaajien kasvupyrähdyksen 

vaihetta mitataan

- Harjoitteissa paljon 1v1, 2v1 ja 

3v2 tilanteita

- Vältetään jonoja

- Pallonhallintapelejä yli-/alivoimalla 

teeman mukaan

- Sarjat tauolla heinäkuussa

- Ikäluokat osallistuvat keväällä ja 

syksyllä Palloliiton Jyväskylän AVK 

kehittymisen seuranta -tapahtumiin

- Palaute positiivista ja innostavaa

- Vaatimustaso korkea päivittäisessä 

tekemisessä

- Seuran pelitavan toteuttaminen

- Palautekeskustelut pelaajien 

itsearviointien pohjalta

- Pelaajat jaetaan tasoryhmiin 

harjoituksissa ja peleissä

- Oheisharjoittelu toteutetaan ennen

ja jälkeen kenttävuoron

- Ikävaiheissa käydään 

useammassa turnauksessa 

kaudessa

- Turnaukset organisoidaan seuran 

toimesta

- Vastuuvalmentaja: UEFA B/C+

- Valmentajakoulutus: Futisvalmentajan 

Startti

Ikävaihekoulutus

UEFA C

- Sisäisiin koulutuksiin osallistuminen

- Valmennustiiminä tapahtuman arviointi 

vastuuvalmentajan johdolla

Snadikerho

E10-E11



FYYSISET TAIDOT LAJITAIDOT PELIKÄSITYS HENKISET TAIDOT

- Ketteryys: Pallon kanssa +

haastavammat voimisteluliikkeet

- Notkeus: aktiivinen liikkuvuus ja 

venyttely on päivittäistä toimintaa

- Kuljetukset, käännökset,

harhautukset,

pallon suojaaminen, molemmilla 

jaloilla toimiminen

- Tilanteiden tunnistaminen

- Pallonhallintavaiheessa 

pystytään kontrollointiin

- Itseluottamus

- Motivaatio

- Mielikuvien käyttö

- Rytmiikka: haastavat askellus-

ja hyppelysarjat

- Rytminvaihtokyvyn jalostaminen

- Kestävyys: pelit, kuntopiirit, 

intervallijuoksut

- Nopeus

- Monipuolinen syöttäminen 

(katkosyötöt, jatkosyötöt)

- 1. kosketus 360 astetta, 

maasta tai ilmasta eri vartalon

osilla, tavoitteena korkean 

intensiteetin suoritus

- Monipuoliset laukaukset

- Pääpeli ponnistaen 360 astetta

- Pelaamista vastustajan 

puolustuslinjan eteen ennen 

murtautumista korostetaan

- Toiminnan arviointi sekä 

suullisesti että kirjallisesti

- Itsearviointitaidot ja 

tavoitteiden asettelu 

- Valmennettavuus

- Kehittymisen seuranta

- Kimmoisuus

- Loikat

- Voima: kevyet apupainot, kun 

hallinta testattu

- Monipuoliset taklaukset

- 1v1 puolustamisen taidot

- Pelin vaiheet alkavat hahmottua

- Linjojen välinen yhteistyö 

puolustuspelissä

- Tilanteenvaihtoja painotetaan, 

ennakointi vs. reagointi

- Tunnetilojen tunnistaminen ja 

säätely alkaa sujua

- Urheilijaksi kasvaminen: 

harjoittelu, lihashuolto, ravinto, 

lepo kokonaisuuden hahmotus

D12-D13



TOIMINTA HARJOITTELU PELAAMINEN VALMENTAJUUS

- Treenataan 3-4 kertaa viikossa läpi 

vuoden

- Joukkueharjoittelutauko heinäkuun 

kaksi ensimmäistä viikkoa sekä 

lokakuu

- Harjoituksissa pelataan paljon 

- Henkilökohtaista taitoa 

korostetaan 

- Linjojen välinen yhteistyö tulee 

vahvemmin harjoitteluun mukaan

- Pelataan piirisarjaa viikoittain 

kesäisin 

- Pelimuoto 8v8 ja 11v11

- Pelijärjestelmät 1-2-4-1 ja

1-4-2-3-1

- Liiga Pohjoisen toiminta alkaa 

(D13)

- YJ- toiminta yhteistyöseurojen 

kanssa vahvistuu

- Pelisääntöjen toteutumisen 

varmistaminen

- Turvallisuuden takaaminen

- Pelaajien kokonaisvaltainen

tunteminen

- Yhteistyö pelaajien perheiden kanssa 

(keskustelut)

- Pelaajia osallistetaan toiminnan 

suunnitteluun ja tavoitteiden 

asetteluun

- Pelaajille annetaan viikoittain 

kotitehtäviä eri teemojen mukaan

- Pelaajia testataan 2krt vuodessa ja 

lisäksi pelaajien kasvupyrähdyksen 

vaihetta mitataan ja huomioidaan 

harjoittelussa

- Harjoitteissa paljon pienpelejä yli-

/alivoimalla teeman mukaan

- Sarjat tauolla heinäkuussa

- Ikäluokat osallistuvat keväällä ja 

syksyllä Palloliiton Jyväskylän AVK 

kehittymisen seuranta -tapahtumiin

- Palaute positiivista ja innostavaa

- Vaatimustaso korkea päivittäisessä 

tekemisessä

- Seuran pelitavan toteuttaminen

- Pelitapapalavereiden järjestäminen 

joukkueelle

- Urheilijaksi kasvamisen 

korostaminen

- Pelaajat jaetaan tasoryhmiin 

harjoituksissa ja peleissä

- Tavoitteena päästä 1-tason 

lopputurnaukseen (D13)

- Oheisharjoittelu toteutetaan 

ennen ja jälkeen kenttävuoron

- Fysioterapeutin kartoitukset 

tulevat mukaan ikäluokkien 

toimintaan

- Ikävaiheissa käydään 

useammassa turnauksessa 

kaudessa

- Turnaukset  ja sarjat 

organisoidaan seuran toimesta

- Vastuuvalmentaja: UEFA A

- Valmentajakoulutus: 

UEFA C / UEFA B

- Sisäisiin koulutuksiin osallistuminen

- Valmennustiiminä tapahtuman 

arviointi vastuuvalmentajan johdolla

- Toiminnan säännöllinen raportointi

D12-D13



FYYSISET TAIDOT LAJITAIDOT PELIKÄSITYS HENKISET TAIDOT

- Ketteryys: haastavammat 

voimisteluliikkeet

- Notkeus: aktiivinen liikkuvuus ja 

venyttely on päivittäistä toimintaa

- Kimmoisuus

- Loikkasarjat

- Voima: apupainot yksilöllisesti 

- Suunnanmuutosvoima

- Kaikkien edellisissä ikävaiheissa

opittujen taitojen jalostuminen 

korkealle tasolle

- Tilanteiden tunnistaminen

- Pystytään kontrolloimaan peliä, eli 

joukkueena toimiminen on 

hahmottunut

- Pelipaikkakohtaisten roolien 

opettelu

- Tutustutaan välillä myös muihin 

pelijärjestelmiin

- Mielikuvien käyttö

- Motivaatio

- Itseluottamus

- Vuorovaikutus, vahvat 

ryhmätyöskentelytaidot

- Käyttäytyminen kentällä ja sen 

ulkopuolella, henkisesti 

ammattimainen

- Rytmiikka : haastavat askellus- ja 

hyppelysarjat

- Rytminvaihtokyky

- Nopeus

- Pidemmät täysvauhtiset juoksut

- Pelaajat kehittävät taitojaan 

määrätietoisesti myös omalla 

ajallaan, itselleen asettamiensa 

tavoitteiden mukaisesti

- Pelin vaiheet ovat hallussa

- Tilanteenvaihdot vahvasti hallussa 

ja pelaajat osaavat ennakoida 

tapahtumia kollektiivisesti

- Toiminnan arviointi sekä suullisesti 

että kirjallisesti

- Itsearviointitaidot ja tavoitteiden

asettelu

- Pelaaja pystyy toimimaan useamman 

eri valmentajan kanssa

- Nopeuskestävyys: pelisarjat, 

tempojuoksut, intervallit

- Pelipaikkakohtaiset lajitaidot 

harjoittelun keskiössä

- Erikoistilanteiden harjoittelua 

suoritetaan systemaattisemmin

- Tunnetilojen tunnistaminen ja säätely

onnistuu

- Urheilijaksi kasvaminen: harjoittelu, 

lihashuolto, ravinto, lepo 

kokonaisuuden hahmotus 

Snadikerho

C14-C15



TOIMINTA HARJOITTELU PELAAMINEN VALMENTAJUUS

- Treenataan 4-5 kertaa viikossa läpi 

vuoden + aamuharjoittelu 1-2 kertaa 

viikossa

- Harjoittelutauko heinäkuun kaksi

ensimmäistä viikkoa sekä lokakuu

- Harjoituksissa pelataan paljon 

- Pelipaikkakohtainen lajitaito on 

harjoittelun keskiössä

- Pelin vaiheet selkeästi mukana

- Linjojen yhteistyö näkyy vahvasti 

harjoittelussa

- Pelataan piirisarjaa viikoittain 

kesäisin 

- Pelimuoto 11v11

- Pelijärjestelmä 1-4-2-3-1

- PSL pelit

- YJ- toiminta yhteistyöseurojen 

kanssa vahvaa

- Pelisääntöjen toteutumisen 

varmistaminen

- Turvallisuuden takaaminen

- Pelaajien kokonaisvaltainen

tunteminen/kohtaaminen

- Yhteistyö pelaajien perheiden kanssa 

(kehityskeskustelut)

- Pelaajia osallistetaan toiminnan 

suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun

- Pelaajille annetaan viikoittain 

kotitehtäviä eri teemojen mukaan

- Pelaajia testataan 2krt vuodessa ja 

lisäksi pelaajien kasvupyrähdyksen 

vaihetta mitataan

- Fysioterapeutti mukana ikäluokkien 

toiminnassa

- Seuran Talent- valmentaja tulee 

mukaan toimintaan ja työskentelee 

yksilöiden sekä valmentajien kanssa

- Harjoitteissa paljon pelejä yli-

/alivoimalla teeman mukaan

- Sarjat tauolla heinäkuussa

- Ikäluokat osallistuvat keväällä ja 

syksyllä Palloliiton Jyväskylän AVK 

kehittymisen seuranta -tapahtumiin

- Palaute konkreettista ja yksilöllistä

- Vaatimustaso korkea päivittäisessä 

tekemisessä

- Seuran pelitavan toteuttaminen

- Pelitapapalavereiden järjestäminen 

joukkueelle

- Urheilijaksi kasvamisen korostaminen

- Voittamisen kulttuurin rakentaminen

- Pelaajat jaetaan tasoryhmiin 

harjoituksissa ja peleissä

- Tavoitteena päästä 1-tason 

lopputurnauksiin

- Oheisharjoittelu toteutetaan 

ennen ja jälkeen kenttävuoron

- Ikävaiheissa käydään 

muutamassa turnauksessa 

kaudessa

- Turnaukset  ja sarjat 

organisoidaan seuran toimesta

- Vastuuvalmentaja: UEFA A

- Valmentajakoulutus: 

UEFA C / UEFA B

- Sisäisiin koulutuksiin osallistuminen

- Valmennustiiminä tapahtuman arviointi 

vastuuvalmentajan johdolla

C14-C15


