
Miksi lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa?

▪ Se on kivaa ….                                           

▪ Siellä on kavereita …

▪ Oppii uusia asioita …..

▪ Kunto kehittyy ….

▪ Pelit ovat jännittäviä ….

▪ Harrastus vahvistaa positiivista minäkuvaa

▪ Antaa yhteisön johon kuulua ja tuntea olevansa tervetullut 

▪ Kokonaisvaltainen kehittyminen

▪ Terveiden elämäntapojen omaksuminen

Liikunnallisuuden ja urheilullisuuden kehittyminen  



INNOSTUMINEN

▪ tuetaan koettua pätevyyttä  

▪ tunnetta sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta 

vahvistetaan

▪ mahdollistetaan 

autonomia

▪ motivaatioilmasto on 

tehtäväsuuntautunut

FYYSINEN 
HARJOITETTAVUUS

▪ kunnioitetaan yksilöllistä 

kasvua ja kehitystä

▪ toiminnassa on 

pitkäjänteistä 

tavoitteellisuutta

▪ kokonaisliikuntamäärä  on 

korkea

▪ harjoittelu ja liikunta on 

monipuolista

MONIPUOLISET 
LIIKUNTATAIDOT

▪ toiminta on lapsilähtöistä

▪ suoritusten määrä on 

korkea

▪ tekeminen on monipuolista

▪ toiminta on mielekästä ja 

konkreettista

URHEILULLINEN 
ELÄMÄNTAPA

▪ terveysasiat kytketään 

urheilussa kehittymiseen

▪ niihin kasvattaminen 

aloitetaan jo 

lapsuusvaiheessa 

▪ niihin kasvattaminen on 

tiedostettua ja aktiivista

▪ sekä kodit/vanhemmat että 

seurat/valmentajat 

ohjaavat lapsia
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VALMENNUKSEN TASO JA KOULUTUS 

OLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ 

TURVALLINEN ILMAPIIRI  

Lasten ja nuorten 
hyvä harjoittelu 2015



IÄN MUKAINEN HARJOITTELU JA HARJOITETTAVUUS

KESTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN

LIIKKUVUUS

VOIMA JA NOPEUSVOIMA

PALLONKÄSITTELYTAIDOT

NOPEUDEN KEHITTÄMINEN <5s

LIIKKUMISTAIDOT, MOTORISET TAIDOT

KETTERYYS, TASAPAINO, KOORDINAATIO

NOPEUDEN KEHITTÄMINEN >5s

BIOLOGINEN IKÄ

FYYSINEN KEHITYS

LIHASVOIMA 1 LIHASVOIMA 2

VAMMOJEN 

ENNALTAEHKÄISY 1
VAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY 2 VAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY 3

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4



MONIPUOLISUUS

• varmistaa: kehon tukirakenteiden tasapainoisen vahvistumisen
• huomioimalla: vuosi-jakso-viikko-harjoituskerta tasolla, painotusta ja sisältöä 

muuntelemalla
• kuormitus: vasen – oikea / ylä-keski-alavartalo tasapaino
• syntyy laaja liikemallivarasto – uuden oppiminen – taitojen hyödyntäminen
• eri elinjärjestelmät kuormittuvat riittävästi ja monipuolisesti
• keho rakentuu, kestää ja palautuu hyvin

Monen lajin harrastaminen ei takaa fyysistä monipuolisuutta, mikäli lajien    
harjoittelussa ei oteta huomioon fyysisesti monipuolista harjoittelua.
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PÄÄELINJÄRJESTELMIEN HARJOITTELU / KUORMITUS  

HERMOSTO

▪ Motoriset taitoharjoitteet

▪ Pelit ja leikit 

▪ Nopeusharjoittelu

▪ Nopeusvoimaharjoittelu

▪ Maksimivoimaharjoittelu

▪ Plyometriaharjoittelu =

▪ Kimmoisuusharjoittelu

LIHAKSISTO

▪ Kestovoimaharjoittelu

▪ Perusvoimaharjoittelu

▪ Elastisuusharjoittelu

▪ Liikkuvuusharjoittelu

TUKIELIMET

▪ Hyppyharjoittelu

▪ Kuntopalloheitot

▪ Tasapainoharjoittelu

▪ Pelit ja leikit 

▪ Liikkuvuusharjoittelu

HENGITYS- JA VERENKIERTO
AINEENVAIHDUNTA

▪ Kestävyysharjoittelu

▪ Nopeuskestävyys-
harjoitukset

▪ Lihaskestävyys-
harjoitukset 

▪ Aerobinen 
aineenvaihdunta

▪ Voimakestävyys-
harjoitukset –
anaerobinen 
aineenvaihdunta 
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SUORITUSKYKY

SUORITUS

HARJOITTELU

RAVINTO UNI 



Pitkäjänteistä kehittymistä tukevat valmennukselliset asiat

• Periodisointi, harjoittelun jaksottaminen

• Yksilöllisyys: biologinen kehitysvaihe

• Erilaiset harjoitusärsykkeet: monipuolisuus

• Spesifisyys: vaikutus sinne, mitä halutaan harjoituttaa

• Progressiivisuus: määrä, laatu, intensiteetti, kompleksisuus, sarjat, toistot 

• Vammojen ennaltaehkäisy FIFA 11 + / Terve urheilija

• Seuran valmennuslinjan loogisuus

• Psyykkinen valmennus: positiivinen palaute, koetun pätevyyden tunteminen
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HARJOITTELUN YLEISET PERIAATTEET
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HARJOITTELU SEURANTA

SUUNNITTELU TESTAUS

ANALYSOINTI





LOUKKAANTUMISRISKI JALKAPALLOSSA

• Vammoista kohdistuu noin 87% alaraajoihin

• Alaraajoihin kohdistuvista vammoista 80% on pehmytosavammoja 

(lihakset, jänteet ja nivelsiteet) 7-11v kantapää, 12-15 v polvi, 16-18 v 

selkä. 

• Kaikista jalkapallovammoista on 2/3 akuutteja ja 1/3 rasitusperäisiä

• 2/3 vammoista tapahtuu otteluissa ja 1/3 harjoitustilanteissa. Vammat 

tapahtuvat yleisimmin juostessa, kääntyessä, taklatessa tai taklattaessa.



VÄLINEET JA ALUSTAT - vammojen ennaltaehkäisy

• Lapsille lapsien välineet

• Tekonurmialustalle tekonurmikengät. "Nappulamalli AG"

• Oikean kokoiset ja malliset kengät pelissä sekä vapaa-ajalla. HUOM. 
nauhat kiinni!

• Jalkaterää tukevat kengät - hyvät lenkkitossut!

• Oheisharjoittelussa sopivan kokoiset välineet lapsille.

• Alustojen vaikutus harjoitteisiin (esim. hyppyharjoitteet ensin pehmeällä 

alustalla)




