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Valmennuslinja ei ole koskaan valmis, mutta tässä tämänhetkinen vaihe. Valmennuslinjaan lisätään liitteitä

ensi vuoden puolella, joissa käydään läpi esimerkiksi otteluihin valmistautumista ja pelien johtamista. Lisäksi

erityisesti nuoruusvaiheen linjauksia tarkennetaan.

Valmennuslinjan edelleen kehittelyä varten voi laittaa kommentteja toimistoon tai valmennuspäällikölle.
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1. VALMENNUSLINJAN TARKOITUS

• Yhdenmukaistaa KOPSEn joukkueiden valmennusta ja määrittää harjoittelun 

perusperiaatteita

• Valmennuslinja luo raamit kentällä tapahtuvalle toiminnalle, mutta ei 
yksityiskohtaisesti määrää valmentajien tekemistä. Valmennuslinjassa esitetään ne 
yleiset lähtökohdat, joihin joukkueiden kausisuunnitelmat ja viikoittaisten harjoitusten 
tulee perustua

• Valmennuslinja ohjaa valmennuksen kausisuunnitelman ja joukkueen vuosisuunnitelman 
teossa, huomioiden eri ikäluokkien herkkyyskaudet

• Valmennuslinja huomioi pelaajakehityksen, ja ottaa harjoittelussa huomioon eri 
ikäluokkien fyysiset ja henkiset valmiudet oppimiseen, havainnointiin ja ryhmässä 
toimimiseen



VALMENNUSLINJAN PÄÄTAVOITTEET

✓ Helpottaa Korson Palloseurassa valmennustyötä tekevien toimintaa, 
Valmennuslinja on valmentajan TYÖKALU

✓ Antaa jokaiselle pelaajalle edellytykset kehittyä kohti omaa
huippuaan, oli kyse sitten harraste- tai kilpatasosta

✓ Yhtenäistää valmennusta

✓ Tuottaa jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta, Yhtenäinen valmennuslinja
mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Kun valmentajat noudattavat
seuran valmennuslinjaa, on ikäkausijoukkueesta toiseen siirtyminen
joustavampaa. Harjoittelun ja pelaamisen periaatteet eivät vaihdu
vaikka valmentaja vaihtuisikin

✓ Lisätä valmennustoiminnan läpinäkyvyyttä, Seuran valmennuslinja
antaa niin vanhemmille kuin myös seuran toiminnasta kiinnostuneelle
kuvan siitä, miten valmennus on järjestetty



KOPSEn valmennuslinja on päälinjoiltaan Suomen Palloliiton linjausten 
mukainen. Valmennuslinjan pääpaino on selkeästi lasten ja nuorten 
(U6-U15) harjoitteluun ja pelaamiseen oppimisessa. 



KOPSEn valmennuslinja on päälinjoiltaan Suomen Palloliiton linjausten 
mukainen. Valmennuslinjan pääpaino on selkeästi lasten ja nuorten 
(U6-U15) harjoitteluun ja pelaamiseen oppimisessa. 



2. KOPSEN VALMENNUSFILOSOFIA

PELI KESKIÖSSÄ YKSILÖ EDELLÄ KOKONAISUUS MIELESSÄ

Harjoittelun lähtökohta on peli ja pelissä 

tapahtuvat tilanteet. Harjoittelun 

kannalta tämä tarkoittaa, että 

harjoitteet ovat mahdollisimman 

pelinomaisia (tai teemapelejä). Samalla 

pyritään siihen, että pelinomaisissa 

harjoitteissa on pääsääntöisesti sekä 

etenemissuunta ja vastustaja.

Valmentajien on tunnettava pelaajansa 

ja heidän henkilökohtaiset 

ominaisuutensa. Joukkueet harjoittelevat 

tasoryhmissä aina kun sen on 

mahdollista. Vastuuvalmentajan 

tehtävänä on seurata pelaajien 

kehittymistä: kehittymisen seurannan 

kautta on etsittävä kullekin pelaajalle 

paras mahdollinen ympäristö jalkapallon 

harrastamiseen. Tämä tarkoittaa myös 

sitä, että on voitava liikkua 

tasoryhmästä toiseen, molempiin 

suuntiin. On aina muistettava, että 

pelaajat ovat erilaisia yksilöitä ja heillä 

on erilaisia tavoitteita. 

Kaikkea ei voi harjoitella yhtä aikaa: 

kuten minkä tahansa oppimisen, myös 

jalkapallon harjoittelun on oltava 

suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja 

kärsivällistä. Edetään pienestä kohti 

suurta, porras portaalta. On otettava 

yksilö huomioon kokonaisvaltaisesti: 

psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten, 

lajitaidollisten ja taktisten (ns. teknis-

taktinen) osa-alueiden kokonaisvaltainen 

huomioiminen. On myös muistettava, 

että lapset ja nuoret ovat paljon 

muutakin kuin jalkapallon harrastajia.



VALMENTAMINEN JA OHJAAMINEN LÄHTEE PELAAJISTA JA PELISTÄ.

KOPSEn valmennus on kokonaisvaltaista, ja ottaa vakavasti lasten ja nuorten
psyko-sosiaalisen kehityksen ja pelaajien erilaiset lähtökohdat.

Jalkapallo ei ole vain teknis-taktista osaamista, vaan myös ja ennen kaikkea
ryhmässä toimimista, urheilijaksi kasvamista ja erilaisuuden kunnioittamista.



3. HARJOITTELUN YLEISET PERIAATTEET

KAIKKEA KOPSEN HARJOITTELUA OHJAA YKSINKERTAISET PERUSPERIAATTEET: 

PALJON 
TEKEMISTÄ

PALJON 
PELAAMISTA

EI TURHAA 
JONOTTAMISTA

MAHDOLLISIMMAN 
VÄHÄN IHMETTELYÄ

HARJOITUSAJAN MAKSIMAALINEN HYÖDYNTÄMINEN: 

Harjoitteet ja harjoitteista toiseen siirtymät pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienillä muutoksilla. 

Tunnin kenttävuorosta tulisi käyttää  45 min aktiiviseen tekemiseen. 



Harjoituskerroilla on hyvä käyttää samoja tuttuja harjoitteita; joka
kerraksi ei tarvita uutta. Treenien organisointi on huomattavasti
ketterämpää, jos valmentajat ja pelaajat tuntevat harjoitteen ennestään. 
Samaa harjoitetta voi helpottaa tai vaikeuttaa pienillä, esimerkiksi aikaa
tai tilaa koskevilla muutoksilla. 

Toisto opettaa enemmän kuin jatkuvat muutokset. 

Harjoittelua ohjaavat keskeiset tekijät: 

a) ikävaihe > oikeat asiat oikeaan aikaan 

b) ohjaaminen > oikeita asioita oikein suoritettuina

c) järjestelmällisyys > helposta vaikeaan, tutusta uuteen 

d) nousujohteisuus > kehittyminen, vaikeutuminen 

e) yksilöllisyys > sopivasti vaikeutuvat haasteet 

f) monipuolisuus > eri ominaisuudet 

g) riittävä harjoittelu > toistot ja kehittymisen seuranta 

h) kasvatuksellisuus > kokonaisvaltaisuus, elämäntapa 



4. VALMENNUKSELLISET VAIHEET 
LAPSUUSVAIHEESTA NUORUUSVAIHEESEEN 

Seuraavassa on tehty jaottelu ensinnäkin lapsuus- (U7-U11) ja nuoruusvaiheisiin (U12-U15), 
ja lapsuusvaiheessa edelleen niiden sisällä tarkemmin kahden vuoden jaksoihin. Tarkoitus 
on, että valmentajan on helppo katsoa oman ikäluokkansa harjoittelua ohjaavat 
pääperiaatteet. Valmennuslinjan pääpaino on selkeästi lapsuusvaiheessa. Jatkossa 
valmennuslinjaa kehitetään edelleen myös lasten kohdalla, mutta erityisesti täsmennetään 
U16-U19 ikävaiheen valmennuslinjauksia.



5. LAPSUUSVAIHEEN 
(U6-U11) PERIAATTEET

PELILLE HEITTÄYTYVÄT LAPSET!

LASTEN JA NUORTEN VALMENTAMINEN

• Lasten jalkapalloharjoituksissa pääosassa on aina iloinen 
liikkuminen! Treeneissä keskeistä on saada aikaan innostuminen 
jalkapalloon ja luoda perusteita urheilulliselle elämäntavalle. On 
tärkeää, että pelaajilla on hauskaa ja totutaan reippaaseen 
liikkumiseen - niin että tulee hiki! Valmentajien tulee organisoida 
harjoitukset hyvin ja heittäytyä positiivisella mielellä mukaan.

• Lapsuusvaiheessa korostuvat runsas pelaaminen ja innostava 
harjoittelu. On otettava huomioon pelaajien yksilölliset 
ominaisuudet ja taidot. Harjoittelu alkaa palloon tutustumisella ja 
yksinkertaisten perustaitojen opettelulla. Sitten, kun 
perustaidoissa on päästy eteenpäin, voidaan kiinnittää huomiota 
myös havainnointiin, liikkumiseen, syöttämiseen ja joukkueena 
pelaamiseen. 



• Kiire ei saa olla, harjoittelun ja ohjaamisen tulee olla 
pitkäjänteistä ja kärsivällistä. Uusia asioita opetellaan koko
ajan, mutta yhtä tärkeää on vahvistaa aiemmin opittuja
asioita kertauksen muodossa. Siksi valmennuksen tulee olla 
alusta alkaen suunnitelmallista.  Valmentajan tulee muistaa, 
että kaikkia taitoja on mahdollista harjoitella innostavasti ja 
lapsia motivoivalla tavalla. Useimpia taitoja voidaan lisäksi
harjoitella pelinomaisesti. 

• HUOM! Lapsen minä-keskeisyys ei ole ongelma, vaan
lähtökohta. Siksi myös perusharjoittelu tapahtuu
mahdollisimman pitkälle "kaikilla on oma pallo" –pohjalta. 
Keskeisiä sisältöjä ovat perusliikuntataitojen, jalkapallotaitojen
sekä pelin perusperiaatteiden opettaminen ikävaiheen
sopivalla tavalla. 

• Pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% 
harjoitusajasta ja niissä korostuu runsas pelaaminen.



VALMENTAJA JA OHJAAJA

✓ Kannusta pelaajia pelirohkeuteen: USKALLA pitää
palloa! USKALLA mennä ja haastaa! 

✓ ANNA PELAAJAN RATKAISTA

✓ Huomioi yksilö, auta oppimaan, kysy! 

✓ Tuo esiin hyvät esimerkit

Ottelutapahtumat ovat yhtäältä oppimistapahtumia, toisaalta
oppimisen arviointia. Pelaajalla on mahdollisuus toteuttaa asioita, 
joita hän on harjoituksissa oppinut. Valmentajalle pelit ovat
mahdollisuus arvioida, miten hyvin harjoitellut asiat ovat menneet
perille. Peleissä valmentajalle onkin tärkeää, että hän keskittyy
ennen kaikkea seuraamaan kulloisenkin harjoitusteeman toteutumista
ja myös pääasiallinen palaute koskee tätä.



5.1. HARJOITELTAVAT ASIAT
U6-U11 



U6 - U7

IKÄVAIHEESSA LAPSILLE ITSE TEKEMINEN ON TÄRKEÄÄ.

Pelin hahmottaminen joukkueen yhteisenä toimintana ei ole vielä
selvää. Annetaan lasten kokeilla, katsoa, matkia - ja ennen
kaikkea pitää hauskaa turvallisessa ympäristössä. Harjoituksissa
voi olla myös osioita, joissa palloa heitellään käsin. 

AMPIAISPARVIFUTIS ON 
TÄYSIN SALLITTUA!

(ks. kuva 1)



U8 - U9

IKÄVAIHEESSA JOUKKUEPELAAMISEN PERUSTEITA LÄHDETÄÄN 
OPETTELEMAAN KAHDEN PELAAJAN YHTEISTYÖN KAUTTA.

Kahden pelaajan yhteistyö edellyttää samalla, että kiinnitetään
erityistä huomiota havainnointiin ja liikkumiseen. 

On avattava sellaiset käsitteet kuin syöttövarjo (=vapaan tilan
ymmärtäminen) ja peliasento (erityisesti pallottomana). On 
muistettava, että mitään sellaista käsitettä (prässi, kierrätys, 
laitalinkki tai vaikkapa ”päkiät” tms.), jota harjoituksissa ei ole 
avattu, selitetty ja kerrattu, ei tule käyttää. 

Prässipelaamisen alkeet otetaan vahvasti mukaan: erityisesti
uskaltaminen ja päättäväisyys, halu riistää pallo heti takaisin. 

(Harjoittelun pääteemat ks. kuva1) 



Kuva 1



Kuva 3



U10 - U11

JOUKKUEPELAAMISEN OPETTELU JATKUU: pyritään tuomaan
kolmiopelaamista ja tätä kautta avata syöttösuuntia pallolliselle pelaajalle. 

Korostetaan pallonhallintaa ja tilan hyödyntämistä (muodon, leveyden ja 
syvyyden hyödyntäminen). Pallo pidetään oman joukkueen hallussa ja siitä ei
luovuta helpolla. Menetyksen jälkeen ei vetäydytä, vaan halutaan saada
pallo nopeasti takaisin omalle joukkueelle. 

Yksilötasolla entistä tärkeämmäksi muodostuu havainnointi ja päätöksenteko: 
missä tila, minne voin edetä, missä omat, missä vastustaja, syötänkö – kuljetanko, 
missä on maalissa tila, mihin lauon). Lapsia kannustetaan edelleen pallon
käsittelyyn ja sen kanssa leikkimiseen ja temppuiluun. 

Virheitä tulee ja virheitä saa tulla! Negatiivisen palautteen sijaan on 
kerrottava, miten suoritusta voisi seuraavalla kerralla parantaa, mitä voisi ehkä
tehdä toisin – tee sopivia kysymyksiä, anna pelaajan päättää ja tehdä ratkaisut! 
Palkitse hyvät suoritukset positiivisella palautteella ja ole kannustava koko ajan.

(Harjoittelun pääteemat ks. Kuva 2) 



Kuva 2



Kuva 4



6. NUORUUSVAIHEEN PERIAATTEET

6.1 HARJOITELTAVAT ASIAT
U12-U15 & U16-17



U12 - U15

Nuoruusvaiheessa siirrytään selkeämmin joukkueajatteluun, ja tämä näkyy erityisesti 
taktisten harjoitusten lisääntymisenä. Painotus ei saa kuitenkaan johtaa vähäisiin 
pallokosketuksiin tai intensiteetin laskuun harjoitustilanteissa. Valmentajan kyky rytmittää 
harjoituskertoja ja tarkkailla pelaajien kuormitustasoa korostuu.

Valmennuksessa huomioidaan pelaajien osaaminen harjoitus- ja peliryhmiä tehtäessä. Pelaajan 
tulee ymmärtää oma merkityksensä ja roolinsa osana joukkuetta. Myös valmentajalta vaaditaan 
erilaista osaamista: kykyä tunnistaa pelaajien henkilökohtaiset ominaisuudet, keskustella pelaajien 
kanssa kriittisesti mutta rakentavasti, kykyä hahmottaa ison kentän lainalaisuuksia, vaatimuksia ja 
mahdollisuuksia. 

Pelaajalla pitää olla tasolleen sopivia haasteita, mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
jalkapallossa sekä tunne siitä, että hän on osa yhteisöä – osa ryhmää, joukkuetta ja seuraa. 
Innostavan ilmapiirin luominen on edelleen kaikkien jalkapallossa toimivien tehtävä.



NUORUUSVAIHEEN (12v-15v) PÄÄPERIAATTEET

• Harjoitukset ovat innostavia ja niissä toteutetaan pelissä
vaadittavaa intensiteettiä.

• Harjoittelussa huomioidaan vahvasti yksilö sekä vallitseva ikä- ja 
kehitysvaihe.

• Harjoittelun keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien
kehittäminen, jalkapallotaitojen sekä pelin perusperiaatteiden
opettaminen pelin eri tilanteissa ikävaiheeseen sopivalla tavalla.

• Pelaaja oppii ymmärtämään oman merkityksensä osana joukkuetta.

• Tavoitteena kasvattaa innostus intohimoksi ja urheilulliseksi
elämäntavaksi.

((Harjoittelun pääteemat ks. Kuva 5)



Kuva 5



U16 - U17

Kilpailullisuus ja urheilullisuus korostuvat entisestään toiminnassa. 
Edelleen tärkeintä on henkilökohtaisten pelitaitojen ja -käsityksen
kehittäminen, mutta osa- ja kokojoukkuetaktiikoiden merkitys on 
selvästi aiempaa enemmän esillä. 

Valmentajan tulee pitää mielessä pelaajien arkielämä jalkapallon
ulkopuolella: koulupäivien pituus ja koulun vaativuus yleensäkin
vaikuttaa myös jaksamiseen treeneissä. Puhtaasti pelillisten asioiden
lisäksi on huomattava lihashuolto, ruokavalio, treenien, pelien ja levon
suhde. Pelaajien oma osallistaminen ja päätöksiin mukaan ottaminen
korostuu. 

Lisäksi on tehtävä pelaajatarkkailua mahdollisten seuraavien
askelten ottamiseen – onko tämä paras ympäristö jatkaa
jalkapalloa vai onko tarvetta haasteellisemmalle vaihtoehdolle? 
On muistettava, että PELAAJAN ETU ON TÄRKEIN: toimitaan siten, 
että jokaisella pelaajalla on paras mahdollinen ja juuri hänen
tasolleen sopiva paikka kehittyä omalle huipulleen. 

(Harjoittelun pääteemat ks. kuva 6)



Kuva 6


