Esport Oilers
Valmennuslinja
Osa 1: ideologia, identiteetti ja toimintatavat

SISÄLLYSLUETTELO
OSA 1: IDEOLOGIA, IDENTITEETTI JA TOIMINTATAVAT
•
•
•
•
•
•

Missio -mitä olemme ja mitä haluamme saavuttaaToimintakulttuuri
Valmennusjärjestelmä
Pelaajakehitys
Valmentajakehitys
Harjoittelun perusperiaatteet

OSA2: PELAAMISEN PERUSVALMIUDET
•
•
•

Taito
Fysiikka (lisätään syksyn 2019 aikana)
Psyykkiset valmiudet (lisätään vuoden 2020 aikana)

OSA 3: PELAAMISEN PERUSPERIAATTEET
•
•

Hyökkäyspelaamisen periaatteet
Puolustuspelaamisen periaatteet

OSA 4: PELITAVAN PERUSPERIAATTEET
•
•

Hyökkäys -ja puolustuspelin tavoitteet
Hyökkäys -ja puolustuspelin vaiheet
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MISSIO
- Mitä olemme ja mitä haluamme
saavuttaa -

MISSIO
-MITÄ OLEMME JA MITÄ HALUAMME SAAVUTTAAArjen laatu – tie menestykseen
•

Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot ja tavat toimia. Toimintakulttuurimme, osaamisemme ja päivittäisen harjoittelu tavoitteena on tarjota urheilijoille laadukkain
ympäristö harjoitella, sekä pelata.

Yhteisöllisyys – yhdessä tekeminen
•

Toimimme ja teemme yhdessä, sekä näytämme yhtenäiseltä. Ilmapiiri kannustaa
avoimeen, suvaitsevaan ja keskustelevaan toimintakulttuuriin.

Urheilijaksi kasvattaminen – terve urheilija
•

Kasvatamme urheilulliseen elämäntapaan ja terveisiin arvoihin. Urheilijat pysyvät
terveinä ja heidän harjoitettavuus on korkealla tasolla. Tuemme ja kannustamme
valintoihin jotka edesauttavat urheilijana kehittymistä

Yksilöllinen polku – jokainen kehittyy omaa vauhtiaan
•

Urheilijat kehittyvät eri vauhtia. Huomioimme, välitämme ja kohtaamme heidät
yksilöinä, sekä ohjaamme ja tuemme heitä polulla kohti omia tavoitteita, niistä
lähtökohdista jotka hänelle on.

Pyrkimys parempaan – parempi huominen
•

Pyrimme kehittämään toimintatapojamme, työkaluja, osaamistamme ja
toimintakulttuuriamme niin että pystymme olemaan seuraavana päivänä parempia
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TOIMINTATAVAT
-MITEN JA MILLÄ TAVALLASuunnitelmallinen ja organisoitu toiminta
•
•
•

Vuosi on suunniteltu jaksoihin ja painopisteisiin
Harjoitus on organisoitu laadukkaasti ja keskitymme painopisteisiin
Vuorovaikutus (valmennuspäällikkö - valmentaja – pelaaja)

Harjoittelun laatu
•
•

Ilmapiiri on innostava, turvallinen ja kannustava → tukee kasvun asennetta
Harjoittelun laatu ja vaatimustaso → valmistaudumme hyvin → annamme
parhaan itsestämme

Positiivinen suhtautuminen ja ryhmänä toiminen
•
•

Jaamme vastuuta ja kuormitusta (seura - valmennustiimi - joukkue)
Positiivinen suhtautuminen → mahdollisuuksien kautta

Laadukas valmennusympäristö
•
•

Selkeät tavoitteet → mitä olemme, mihin haluamme, mitä teemme sen eteen
Osaava, yhteistyökykyinen ja roolitettu valmennustiimi, sekä johtoryhmä

Valmennuksen tuki ja osaamisen kehittäminen
•

•

Valmennuksen tukityökalut (valmennuslinja, materiaalipankki ja osaamisen
kehittäminen)
Avoin ilmapiiri → mahdollisuus keskustella ja kehittyä
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TOIMINTAKULTTUURI

TOIMINTAKULTTUURI
Toimintakulttuurilla tarkoitetaan seuran yhteisiä toimintatapoja,
joilla pyritään kasvattamaan, ohjaamaan sekä toimimaan seuran
arvojen mukaisesti.
Toimintakulttuuri määrittelee viitekehyksen, jonka sisällä erilaiset
ihmiset ja persoonat toimivat mahdollisimman dynaamisesti
yhteisen päämäärän eteen.

Toimintatavat muuttuvat ja kehittyvät yhdessä seuran, sekä
toimijoiden kanssa.
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TOIMINTAKULTTUURI HARJOITUKSISSA
Ilmoittautuminen / poissaolot
•
•
•

G-F-juniorit: vanhemmat ilmoittavat nimenhuudon kautta IN / OUT
E-D-juniorit: vanhemmat / pelaaja ilmoittaa harjoituspäivään klo 12.00 mennessä
nimenhuudossa IN / OUT, sekä syyn poissaolosta.
C-A-juniorit: Lähtökohtaisesti pelaaja on aina paikalla. Poissaolot ja syyn pelaaja
ilmoittaa harjoituspäivään klo 12.00 mennessä valmentajalle viestillä. Joukkueilla
ei käytössä nimenhuutoa (poislukien Challenger joukkueet).

Varusteet ja asusteet
•
•

G-juniorit: Harjoituksissa pukeudutaan yhtenäisesti (Pelipaita, shortsit ja sukka)
ja pelaaja kantaa omat varusteensa
F-A-juniorit: Harjoituksissa pukeudutaan yhtenäisesti (Harjoituspaita, shortsit ja
sukka). Pelaaja huolehtii ja kantaa omat varusteet ja sen, että juomapullo on
täytettynä ennen harjoituksen alkua.

Tervehtiminen
•

D-A-juniorit: Harjoituksiin saavuttaessa pelaajat ja toimihenkilöt tervehtivät
fyysisesti kaikkia paikallaolevia joukkueen jäseniä.
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TOIMINTAKULTTUURI HARJOITUKSISSA
Harjoituksien käynnistäminen ja päättäminen
•
•
•

G-juniorit: Harjoitus käynnistyy ja päättyy keskiympyrään (mailat maassa kuunnellen
valmentajaa). Valmentaja antaa positiivisen palautteen jonka jälkeen loppuhuuto.
F-E-juniorit: Pelaajat kokoontuvat pukuhuoneessa, jossa valmentaja kertoo päivän tavoitteet.
Harjoitus päättyy valmentajan positiiviseen palautteeseen ja loppuhuutoon.
D-A-juniorit: Pelaajat kokoontuvat yhteisesti sovitussa paikassa, jossa valmentaja kertaa
päivän painopisteet ja tavoitteet. Harjoitus päättyy valmentajan palautteeseen / joukkueen
arvioon miten on onnistuttu päivän tavoitteessa

Alku- ja loppurutiinit
•
•

G-juniorit: Alkuleikki ja loppuhuuto
F-A-juniorit: Alkulämpö ja loppuliikkuvuus (osallistetaan pelaajat rutiinien vetämiseen)

Vanhemmat
•
•

G-D-juniorit: Vanhemmat ovat tervetulleita katsomaan harjoituksia. Mikäli olet paikalla, ole
kuitenkin läsnä. Työasiat tai muut tehdään katsomon ulkopuolella.
C-A-juniorit: Harjoitus on joukkueen oma tapahtuma, johon osallistuu vain joukkueen jäsenet.

Puhelimet ja älylaitteet
•

G-A-juniorit: Harjoitusten aikana ei käytössä
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TOIMINTAKULTTUURI OTTELUISSA
Valmistautuminen otteluun
•

Pelaajat ja joukkueen toimihenkilöt tulevat hyvin valmistautuneina ja ilmoitettuna ajankohtana
paikalle

•

Otteluissa selkeät rutiinit
✓ Pelin teemojen kertaus ja lämmittely
✓ Loppupalaute ja liikkuvuus

•

Joukkueen välittömässä läheisyydessä ovat vain joukkueen toimihenkilöt (poislukien G-juniorit)

Toiminta vaihtopenkillä
•
•
•
•
•
•

Joukkueen toimihenkilöillä on yhtenäinen seura-asustus
Ottelun ajaksi tulisi luoda rauhallinen, keskittynyt ja rento tunnelma
Kentälle ei anneta korjaavaa tai negatiivista palautetta, vaan palaute tulee antaa pelaajan tullessa
vaihtoon.
Pelaajat opetetaan vaihdattamaan itsenäisesti → ei valmentajan huudosta
Tuomareiden tuomioihin tyydytään ja tilanteista voi keskustella ottelun jälkeen
Vanhemmat eivät anna ohjaavaa, korjaavaa tai negatiivista palautetta katsomosta
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TOIMINTAKULTTUURI OTTELUISSA
Toiminta kentällä
•
•
•
•
•

Pelaajilla on yhtenäinen peliasu
Seuran sisäisten joukkueiden kohdatessa, joukkueilla yhteinen alkuhuuto keskiympyrässä (G-Fjuniorit)
Kapteeni kättelee peliä ennen tuomarit ja vastustajan kapteenin, sekä pelin jälkeen tuomarit ja
vastustajan valmentajat
Valmentajat kättelee toisensa peliä ennen ja jälkeen
Maaleja juhlimme aina joukkueena, joko kentällä tai oman vaihtopenkin läheisyydessä

Toiminta ottelun jälkeen
•

•

Ottelun jälkeen valmentaja antaa aina palautteen ottelusta, jonka jälkeen yhteinen loppuverryttely.
Mikäli päivän aikana useampi ottelu, suoritetaan loppuverryttely viimeisen pelin jälkeen ja otteluiden
välissä vain tankkaus.
Joukkueen ollessa pelimatkalla bussilla, tulle jokaisen käydä suihkussa ja paluumatkalla
suositellaan yhteistä ruokailua (riippuen matkan pituudesta).
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TOIMINTAKULTTUURI PELIMATKOILLA
•
•

Pelimatkojen tavoitteena on kasvattaa pelaajia vastuulliseen toimintaan ja hyviin
käytöstapoihin.
Peli -ja turnausmatkoilla pelaajat ja toimihenkilöt edustavat seuraa, kaupunkia ja
maata.
✓ Käyttäytyminen ja siisteys
✓ Viiri tai muistoesine ulkomaalaisille joukkueille

•
•

Pelaajat ovat matkan ajan joukkueen toimihenkilöiden vastuulla ja valvonnassa
Vanhemmat ovat tervetulleita kannustusjoukoksi, mutta heidän matkansa tulee olla
erillinen joukkueen matkasta.
✓ Mikäli joukkueen bussissa on vapaita paikkoja voidaan ne täyttää kannustusjoukoilla valmentajan
hyväksynnällä

•
•

Matkan aikana joukkue liikkuu ja ruokailee aina yhdessä, sekä yhtenäisessä
asustuksessa
Matkat ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa kannustamme ihmisiä sosiaaliseen
kanssakäymiseen.
✓ Älylaitteiden rajoittaminen ruokailun ajaksi

•

Joukkue huolehtii bussin, huoneiden, ruokapöytien ja pukuhuoneiden siisteydestä.
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PELAAJAPROFIILI JA
PELAAJAKEHITYS

PELAAJAPROFIILI
Joukkuepelaaja
•

Osaa ja pystyy toimimaan osana ryhmää . Ymmärtää joukkuepelaamisen
merkityksen, antaa itsestään kaikkensa jokaisessa harjoituksessa ja pelissä omien
kykyjensä ja persoonansa kautta.

Itsetietoinen
•

Analysoi, tiedostaa ja ymmärtää omat vahvuudet ja kehityskohteet. Osaa ja kykenee
kehittämään itsenäisesti omaa osaamistaan yhteistyössä valmentajien kanssa.

Urheilija 24/7
•

Tiedostaa ja ymmärtää urheilijan arjen perusperiaatteet ja osaa suunnitella arkea
koulun, urheilun, ravinnon ja levon osalta yhteistyössä valmentajan ja vanhempien
kanssa.

Kilpailullinen
•

Pelaaja on määrätietoinen ja haluaa harjoitella ahkerasti menestyäkseen kilpailuissa.
Osaa iloita maaleista ja voitoista, sekä analysoida tappiota menestyäkseen paremmin.
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JOUKKUERAKENNE POJAT
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JOUKKUERAKENNE TYTÖT
AKATEMIA
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G-JUNIORIT
KAUPUNGINOSAJOUKKUEET
TAPIOLA
LEPPÄVAARA
KAUKLAHTI
POHJOIS-ESPOO

SALIBANDYKOULU

Ikäluokan tavoite: Tutustuminen joukkuetoimintaan ja
innostaminen salibandyyn.
Joukkueen muodostaminen: Joukkue avoin kaikille, ei
tasojoukkueita
Pelaajamäärä: Enintään 22 pelaajaa / joukkue
Harjoitusmäärä: Kaksi / viikko (60 – 75min / harjoitus)
Pelimäärä: Pelataan pienryhmissä, yhdessä peliryhmässä
enintään 7 pelaajaa / joukkue. Jokaiselle pelaajalle 30 – 40
ottelua / kausi.
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen: Joustavat
tasoryhmät
Yhteistyö: Kaupunginosajoukkueiden välillä
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista
vastaa päätoiminen ikäkausivastaava. Jokaisessa
joukkueessa lisäksi oma valmennustiimi (yksi valmentaja / 6
pelaajaa)
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F-JUNIORIT
KAUPUNGINOSA
JOUKKUEET
F-TYTÖT

TAPIOLA
LEPPÄVAARA
KAUKLAHTI
POHJOIS-ESPOO

KAUPUNGINOSA
JOUKKUEET
MINITYTÖT

TAPIOLA
LEPPÄVAARA
KAUKLAHTI
POHJOIS-ESPOO

Ikäluokan tavoite: Innostaminen salibandyyn ja
omatoimiseen harjoitteluun
Joukkueen muodostaminen: Joukkue avoin kaikille, ei
tasojoukkueita
Pelaajamäärä: Enintään 26 pelaajaa / joukkue
Harjoitusmäärä: Kaksi / viikko (75 – 90min / harjoitus)
Pelimäärä: Pelataan pienryhmissä, yhdessä peliryhmässä
enintään 13 pelaajaa / joukkue. Jokaiselle pelaajalle 40 – 50
ottelua / kausi.
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen: Joustavat
tasoryhmät
Yhteistyö: Kaupunginosajoukkueiden välillä
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista
vastaa päätoiminen ikäkausivastaava. Jokaisessa
joukkueessa lisäksi oma valmennustiimi (yksi valmentaja / 7
pelaajaa)
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E-JUNIORIT
KAUPUNGINOSA
JOUKKUEET
E-TYTÖT

TAPIOLA
LEPPÄVAARA
KAUKLAHTI
POHJOIS-ESPOO

KAUPUNGINOSA
JOUKKUEET
F-TYTÖT

TAPIOLA
LEPPÄVAARA
KAUKLAHTI
POHJOIS-ESPOO

Ikäluokan tavoite: Innostaminen salibandyyn ja
omatoimiseen harjoitteluun
Joukkueen muodostaminen: Joukkue avoin kaikille, ei
tasojoukkueita
Pelaajamäärä: Enintään 30 pelaajaa / joukkue
Harjoitusmäärä: Kaksi / viikko (1,5h – 1h 45min / harjoitus)
Pelimäärä: Pelataan pienryhmissä, yhdessä peliryhmässä
enintään 15 pelaajaa / joukkue. Jokaiselle pelaajalle 50 – 60
ottelua / kausi.
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen: Joustavat
tasoryhmät
Yhteistyö: Kaupunginosajoukkueiden välillä
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista
vastaa päävalmentaja. Jokaisessa joukkueessa lisäksi oma
valmennustiimi (yksi valmentaja / 8 pelaajaa)
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D-JUNIORIT

D-TYTÖT

JOUSTAVAT
TASOJOUKKUEET
NG WHITE JA BLUE
AKATEMIA
CHALLENGER

KAUPUNGINOSA
JOUKKUEET
E-TYTÖT

TAPIOLA
LEPPÄVAARA
KAUKLAHTI
POHJOIS-ESPOO

Ikäluokan tavoite:
Joukkueen muodostaminen: Seura nimeää joustavat
tasojoukkueet
Pelaajamäärä: Enintään 20 + 2 pelaajaa / joukkue
Harjoitusmäärä:
NG ja Akatemia: Kolme / viikko (1h 45min – 2h / harjoitus)
Challenger: 2 – 3 / viikko (1,5h – 1h 45min / harjoitus)
Pelimäärä:
NG ja Akatemia: Pelataan useampaa sarjaa. Jokaiselle pelaajalle
60 – 70 ottelua / kausi.
Challenger: Jokaiselle pelaajalle 40 – 50 ottelua / kausi
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen: Valmennuspäällikkö
ja joukkueiden vastuuvalmentajat muodostavat ja muokkaavat
joukkueita. Pelaajan harjoitus ja peliympäristöä voidaan muokata
kauden aikana.
Yhteistyö: Ikäluokan sisällä edustusjoukkueiden, sekä Akatemia
– Challenger välillä tiivis yhteistyö.
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista vastaa
päävalmentaja. Jokaisessa joukkueessa lisäksi oma
valmennustiimi, sekä maalivahti- ja fysiikkavalmentaja (NG ja
Akatemia joukkueet)
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C-JUNIORIT

TASOJOUKKUEET
C-TYTÖT

D-TYTÖT

U16

NG
AKATEMIA
CHALLENGER

JOUSTAVAT
TASOAJOUKKUEET
NG WHITE JA BLUE
AKATEMIA
CHALLENGER

Ikäluokan tavoite:
Joukkueen muodostaminen: Tasojoukkueet
Pelaajamäärä: Enintään 22 + 2 pelaajaa / joukkue
Harjoitusmäärä:
NG: Neljä / viikko (1h 45min – 2h / harjoitus)
*Akatemia: Kolme / viikko (1h 45min – 2h / harjoitus)
*Challenger: 2 – 3 / viikko (1,5h – 1h 45min / harjoitus)
*lisäksi mahdollisuus osallistua iltapäiväharjoitukseen
Pelimäärä:
NG ja Akatemia: Jokaiselle pelaajalle 50 – 60 ottelua / kausi.
Challenger: Jokaiselle pelaajalle 40 – 50 ottelua / kausi
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen: Systemaattinen
harjoittelun pelaajakierto edustusjoukkueiden välillä, sekä
ikäluokan sisällä edustus – akatemiajoukkue.
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista
vastaa päävalmentaja. Jokaisessa joukkueessa lisäksi oma
valmennustiimi, sekä maalivahti- ja fysiikkavalmentaja (NG ja
Akatemia joukkueet)
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B-JUNIORIT
U19
TASOJOUKKUEET

TASOJOUKKUEET

NG
AKATEMIA
CHALLENGER

EDUSTUS
AKATEMIA

U16
TASOJOUKKUEET
C-TYTÖT

NG
AKATEMIA
CHALLENGER

Ikäluokan tavoite:
Joukkueen muodostaminen: Tasojoukkueet
Pelaajamäärä: Enintään 22 + 2 pelaajaa / joukkue
Harjoitusmäärä:
NG: 3 - 5 / viikko (2h – 2,5h / harjoitus)
*Akatemia: Kolme / viikko (1h 45min – 2h / harjoitus)
*Challenger: 2 – 3 / viikko (1,5h – 1h 45min / harjoitus)
*lisäksi mahdollisuus osallistua aamuharjoitukseen
Pelimäärä:
NG ja Akatemia: Jokaiselle pelaajalle 50 – 60 ottelua / kausi.
Challenger: Jokaiselle pelaajalle 40 – 50 ottelua / kausi
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen: Systemaattinen
harjoittelun pelaajakierto edustusjoukkueiden välillä, sekä
ikäluokan sisällä edustus – akatemiajoukkue.
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista
vastaa päävalmentaja. Jokaisessa joukkueessa lisäksi oma
valmennustiimi, sekä maalivahti- ja fysiikkavalmentaja (NG ja
Akatemia joukkueet)
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A-JUNIORIT
MJ
AIKUISJOUKKUEET
EDUSTUS
AKATEMIA
MUUT
AIKUISJOUKKUEET

AIKUISJOUKKUEET

U23

TASOJOUKKUEET

TASOJOUKKUEET
EDUSTUS
AKATEMIA

EDUSTUS
AKATEMIA
MUUT
AIKUISJOUKKUEET

U19

NG
AKATEMIA
CHALLENGER

TASOJOUKKUEET

TASOJOUKKUEET
EDUSTUS
AKATEMIA

U16

Ikäluokan tavoite:
Joukkueen muodostaminen: Tasojoukkueet
Pelaajamäärä: Ei pelaajamäärä ohjeistusta
Harjoitusmäärä:
NG: 3 - 5 / viikko (2h – 2,5h / harjoitus)
*Akatemia: Kolme / viikko (1h 45min – 2h / harjoitus)
Challenger: 2 – 3 / viikko (1,5h – 1h 45min / harjoitus)
Pelimäärä:
NG ja Akatemia: Jokaiselle pelaajalle 50 – 60 ottelua /
kausi.
Challenger: Jokaiselle pelaajalle 40 – 50 ottelua / kausi
Harjoitus ja peliryhmien muodostaminen:
Systemaattinen harjoittelun pelaajakierto NG ja Akatemia
joukkueilla
Valmennus: Harjoittelun suunnittelusta ja organisoinnista
vastaa päävalmentaja. Jokaisessa joukkueessa lisäksi
oma valmennustiimi, sekä maalivahti- ja
fysiikkavalmentaja (NG ja Akatemia joukkueet)

NG
AKATEMIA
CHALLENGER
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KEHITTYMISEN SEURANTA
G-pojat

F-pojat

E-pojat

Antropometria

D-pojat

C-pojat

B-pojat

A-pojat

Pituus
Paino

Pituus
Paino

Pituus
Paino

Pituus
Paino
InBody

Nopeus 5m
Nopeus 20m
Ketteryysjuoksu

Nopeus 5m
Nopeus 20m
Ketteryysjuoksu

Nopeus 5m
Nopeus 20m
Ketteryysjuoksu

Kevennyshyppy
5-loikka
Sisupunnerrus

Kevennyshyppy
5-loikka
Sisupunnerrus

Kevennyshyppy
5-loikka
Sisupunnerrus

Piip-testi
Viivatesti

Piip-testi
Viivatesti

Piip-testi
Viivatesti

Liikunnanmäärä
Uni
Ruokailumäärä

Kuormittavuus
Palautuminen

Kuormittavuus
Palautuminen

Motoriikka

Naruhyppely
Voimistelu

Naruhyppely
Voimistelu

Lajiliikkuminen

Nopeus 5m
Nopeus 10m
Ketteryysjuoksu

Nopeus 5m
Nopeus 20m
Ketteryysjuoksu

Voima

Kestävyys
Lajitaidot
Muu toiminta

Piip-testi
Viivatesti
Pallonhallinta
Syöttötaito

Pallonhallinta
Syöttötaito
Liikunnanmäärä

Esport Oilers valmennuslinja 2.0

PELAAJALIIKENNE JA SIIRROT
Kaupunginosajoukkueiden välillä
•

Seuran sisällä joukkuetta voi vaihtaa vain ikäkausivastaavan / seuran luvalla.
Joukkueen vaihtoon oikeuttaa asuinalueen muuttuminen, muiden harrastusten
päällekkäiset harjoitusajat tai jokin muu painava syy, jonka seurauksesta
pelaaminen seurassa mahdollistuu tai helpottuu.

Edustusjoukkueiden välillä
•

Oman ikäluokan tai ikäluokkien edustusjoukkueiden välillä pelaaja voidaan
siirtää valmennuspäällikön toimesta, niin että pelaaja/vanhemmat sen
hyväksyvät. Pelaajan / valmennuksen aloitteesta siirto voidaan hyväksyä vain
valmennuspäällikön luvalla. Siirto myönnetään / esitetään, mikäli se koetaan
pelaajan kehittymistä edistäväksi.

Tasojoukkueiden välillä
•

Oman ikäluokan tai ikäluokkien tasojoukkueiden välillä pelaaja voidaan siirtää
omasta / vanhempien, valmentajan tai valmennuspäällikön aloitteesta. Siirto
hyväksytään valmennuspäällikön luvalla.
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MAALIVAHTIVALMENNUS

MAALIVAHTIHARJOITTELU

TEKNIIKKA
HARJOITTELU

Liikkumistaitojen
harjoittelu

Maalivahtivalmentajan tuki ja
toimintamallit

JOUKKUEHARJOITTELU

Liikkumistaitojen
tuominen muuttuviin
tilanteisiin
Maalivahtien huomioiminen
harjoittelussa
Vastuuvalmentaja –
maalivahtivalmentaja
yhteistyö
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OTTELU

Liikkumistaitojen ja
pelikäsityksen
tuominen otteluun
Videolta analysointi
Palaute

PERUSTEKNIIKKAMALLIT

PERUSASENTO

SYÖTTÖ
KULMASTA
MAALINTEKOALUEELLE

POIKITTAISLIIKKEET
MAALINTAUSTA
PELAAMINEN
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TASO 1 / E - JUNIORIT

1.
2.
3.
4.

Voivat jo alkaa erottumaan omalle pelipaikalleen.
Kannustetaan silti/myös monipuoliseen liikuntaan.
Järjestetään maalivahtivalmennusta.
Joukkueiden valmentajia opastetaan ohjeistamaan maalivahteja perusasioissa.

Harjoittelun pääpaino on maalivahtipelin perusasioiden opettelussa:
• valmius torjua (silmät auki, vaistomainen käsien reaktio pois)
• peliasento
• symmetrisyys
• tasapaino
• puhtaat liikeradat liikkumisessa ja torjunnoissa
• sääntöjen opettelu
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TASO 2 / D - JUNIORIT
1.
2.
3.
4.

Omaksuttuja tekniikoita pyritään parantamaan.
On keskittynyt omalle pelipaikalleen.
Taitoharjoittelu on tasapainossa fyysisten kykyjen kanssa.
Fyysisessä harjoittelussa korostetaan kehonhallinnan, ketteryyden sekä
nivelten liikkuvuuden kehittämistä.

Harjoittelun pääpaino on perusasioiden monipuolistamisessa:
peliasennon vahvistaminen ja monipuolistaminen
• opetellaan havaitsemaan pelitilanteesta riippuva torjunta-asento
• ”epäsymmetristen” torjunta-asentojen ymmärtäminen
• torjuntapankin kasvattaminen
• maalivahdin rooli joukkuepelaamisessa
• äänenkäytön opettelu
• avauspelaamisen lainalaisuudet
• aktiivisen pelaamisen (syöttöjen katko jne..) harjoittelu
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TASO 3 / C - JUNIORIT
1. Peruspelaamisen paketin pitäisi olla täysin hallussa.
2. Jokainen torjunta ja liike on harkittu ja hallittu (ymmärrys miksi tekee mitäkin)
3. Pitää pystyä perustelemaan miksi tietty tapa toimia tilanteissa on parempi kuin
joku toinen.
4. Fyysinen harjoittelu korostuu ja erikoistuu entistä enemmän maalivahteja
hyödyttävään suuntaan.
5. Perusvoiman, ketteryyden ja räjähtävyyden harjoittelu korostuu.
6. Opetellaan olemaan urheilija ja joukkueen kovakuntoisimpia pelaajia.
Harjoittelun pääpaino on perusasioiden jalostamisessa:
torjuntapankin vahvistaminen
• fyysisten valmiuksien korostaminen
• pelinlukemisen korostaminen
• aktiivinen pelaaminen sisäistetty
• äänenkäytön aktiivisuus
• mielikuvaharjoittelun korostaminen
• henkisen valmennuksen perusteet
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TASO 4 / B - JUNIORIT
1. Eri osa-alueiden harjoittelusta (tekniikka, fysiikka, taktiikka, henkinen puoli)
siirrytään kohti kokonaisuuden kehittämistä.
2. Pitäisi saavuttaa tekninen huipputaso.
3. On jo niin paljon kokemusta, että esimerkiksi pelin ohjaaminen korostuu
aiempaa enemmän.
4. Hyvä maalivahti pystyy omalla toiminnallaan ehkäisemään monta
vaaratilannetta.
Harjoittelun pääpaino on itseohjautuvuus ja analysointi:
• maalivahdin peliluvun kehittäminen pelinopeuden kasvaessa
• rooli puolustuksen johtajana
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TASO 5 / A - JUNIORIT
1. Maalivahti on urheilija.
2. Voimaharjoittelulla pyritään kehittämään perusvoimaa ja räjähtävää nopeutta,
sekä edesauttamaan taitojen hyödyntämistä ja helpottamaan liikkumista
kentällä.
3. Huippumaalivahdin on oltava joukkueensa ehdotonta kärkeä nopeudessa,
reaktiokyvyssä sekä kehonhallinnassa.
4. Veskari on joukkueen rohkeimpia pelaajia.
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VALMENTAJAPROFIILI JA
VALMENTAJAKEHITYS

VALMENTAJAPROFIILI
Sisältöosaaminen / valmennusfilosofia
•

Valmentaja ymmärtää ihmisen kokonaisuutena ja hänellä on riittävä osaaminen,
sekä kyky toimia kokonaisvaltaisen valmentamisen näkökulmasta. Valmentamista
hän lähestyy vahvan kollektiivisen toiminnan kautta, jossa yhteinen tapa toimia
(kentällä ja sen ulkopuolella) edesauttaa yksilön kehittymistä kokonaisvaltaisesti.

Pedagogiset taidot
•

Kuuntelee ja keskustelee pelaajan kanssa, sekä kykenee motivoimaan erilaisia
ihmisiä antamaan kaikkensa harjoituksissa ja otteluissa.

Tiimipelaaja
•

Kykenee ja on halukas toimimaan valmennusryhmässä, sekä antamaan ja
ottamaan vastuuta. Kuuntelee ja keskustelee, sekä toimii seuran arvojen ja
valmennuslinjan mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen
•

On avoin, utelias ja halukas kehittymään, sekä oppimaan uutta. Kysyy ja pyytää
tarvittaessa tukitoimia harjoittelun, pelin ja oman osaamisen kehittämiseen.
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TEHTÄVÄNKUVA JA AJANKÄYTTÖ
Päävalmentaja

10 %

10 %

Valmentaja

20 %

10 %
5%

10 %

10 % 5 %

70 %

50 %

Harjoittelun suunnittelu ja dokumentointi

Harjoittelun suunnittelu ja dokumentointi

Harjoitukset ja ottelut

Harjoitukset ja ottelut

Kehittymisen seuranta -ja kehityskeskustelut

Kehittymisen seuranta -ja kehityskeskustelut

Valmenustiimi -ja valmennuspäällikkö tapaamiset

Valmenustiimin tapaamiset

Osaamisen lisääminen

Osaamisen lisääminen
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VUOROVAIKUTUS
URHEILUTOIMENJOHTAJA
•
•
•

•
•
•
•

Painopiste ja kehityspalaverit
Kuukausipalaveri
Arjen muu yhteydenpito

Kuukausipalaveri
Harjoittelun seuranta
Mentorointi
Arjen muu yhteydenpito

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
•
•
•
•

IKÄLUOKKAVASTAAVA
Jaksopalaveri
Harjoitus- ja otteluseuranta
Mentorointi ja kouluttaminen
Arjen muu yhteydenpito

VALMENTAJAT
•
•
•

Harjoitus- ja ottelutilanteet
Kehityskeskustelut ja tavoitteenasettelu
”Epävirallinen keskustelu”

•
•
•
•

Kausi- ja jaksosuunnitelmien
perehdytys
Otteluseuranta
Mentorointi ja kouluttaminen
Arjen muu yhteydenpito

VALMENTAJAT
•

PELAAJAT
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•
•

Harjoitus- ja
ottelutilanteet
Arjen muu
yhteydenpito

PELAAJAT JA
VANHEMMAT

Harjoitus- ja ottelutilanteet

VALMENNUSKOULUTUS
4-tason koulutus (HVK+VAT)
Valmennuspäällikön
mentorointi ja tuki
Pelin opettamisen ja
valmentajana toimimisen
kehittäminen
Ikävaiheen opetustavat,
menetelmät ja sisältö

3-tason koulutus (HVK)

A-D

Sisäinen
valmennuskoulutus

2-tason koulutus (SBV2)
Floorball Academy
valmennuskoulutus

E
F
G

Ikävaiheen sisäinen
koulutus

1-tason koulutus (SBV1)

Ikäluokkavalmentajan
mentorointi ja tuki

Ohjaamisen ja
valmentamisen perusteet

Toimintatavat ja käytänteet

Aloittavien valmentajien
koulutus

Perehdytys
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Säbämestarikoulutus

HARJOITTELUN
PERUSPERIAATTEET

SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI
Joukkueen toiminta suunnitellaan ja dokumentoidaan sähköiseen muotoon vuosi, jakso- ja harjoitustasolla.
Lisäksi dokumentoidaan pelaajan kehitys- ja tavoitteenasettelu keskustelut, sekä testitulokset. Dokumentointiin
käytetään seuran valmiita lomakepohjia ja tallentamiseen / jakamiseen XPS Sideline network alustaa. Poislukien
Floorball Academy yhteistyöjoukkueet, jotka käyttävät MyEway sähköistä järjestelmää.
Kausisuunnitelma
Kausisuunnitelma tehdään ennen uuden harjoituskauden alkamista tai alkaessa. Suunnitelma tehdään G-Fjunioreissa ikäkausivastaavan ja vanhemmissa junioreissa päävalmentajan johdolla yhteistyössä
valmennustiimin, joukkueenjohdon ja valmennuspäällikön kanssa.
Jakso- ja harjoitussuunnitelma
Jakso- ja harjoitussuunnitelmat tehdään ennen uuden harjoitusjakson alkua. Suunnitelmat tehdään G-Fjunioreissa ikäkausivastaavan ja vanhemmissa junioreissa päävalmentajan johdolla yhdessä joukkueen
valmennustiimin kanssa. Harjoituskohtaista suunnitelmaa ei vaadita Challenger joukkueilta.

Kehitys- ja tavoitteenasettelukeskustelut
Valmentajan ja pelaajan väliset kehitys- ja tavoitteenasettelukeskustelut dokumentoidaan päävalmentajan
toimesta XPS Sideline network alustalle. Poislukien Floorball Academy yhteistyöjoukkueet, jotka käyttävät
MyEway sähköistä järjestelmää
Testitulokset
Joukkueen ja pelaajien henkilökohtaiset testitulokset dokumentoidaan seuran toimesta XPS Sideline network
alustalle, poislukien Floorball Academy yhteistyöjoukkueet, joiden tiedot tulevat MyEway sähköiseen
järjestelmään
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SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI

Kausi- ja
jaksosuunnitelma

HarjoitusSuunnitelma

Kaupunginosa
joukkueet

Challenger
joukkueet

Akatemia
joukkueet

Edustusjoukkueet

Floorball Academy
yhteistyöjoukkueet

Ikäkausivastaava (G-F)
Päävalmentaja (E)

Päävalmentaja

Päävalmentaja

Päävalmentaja

Päävalmentaja

XPS Sideline

XPS Sideline

XPS Sideline

XPS Sideline

MyEway

Ikäkausivastaava (G-F)
Päävalmentaja (E)

Päävalmentaja

Päävalmentaja

Päävalmentaja

XPS Sideline

XPS Sideline

XPS Sideline

MyEway

Päävalmentaja

Päävalmentaja

Päävalmentaja

XPS Sideline

MyEway

Eerikkilä
valmennuskeskus

Kehitys- ja
tavoitteenasettelu
keskustelut

Testitulokset

XPS Sideline

Seura

Seura

Seura

XPS Sideline

XPS Sideline

XPS Sideline
MyEway
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KAUSI- JA JAKSOSUUNNITTELU

Kausisuunnitelma
Pelaamisen ja toiminnan
tavoitteet.

Jaksosuunnitelma (6-8 viikkoa)
Harjoitussuunnitelma

Pelin ja pelaamisen
Harjoittelu, sekä
perusvalmiuksien painotus
Harjoitteiden ja
ottelumäärien suunnittelu. ja vastakohtien
harjoitustyyppien
ylläpitäminen.
Kauden väli- ja
valitseminen
loppuanalysointi ja
Kehittymisen seuranta ja
johtopäätökset
analysointi
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HARJOITUSTYYPIT
Avoin harjoite

Suurempi
määrä toistoja
aidossa
pelitilanteessa

10

Peli kahteen maaliin

9

Peli yhteen maaliin

Paljon vaihtelua

7

Muokattu / rajoitettu
peli
Monimaaliset -tai
ylivoimapelit

6

Pienpelit

5

Pallonhallintapelit

4

Avoin drilli

Pienempi
määrä toistoja
aidossa
pelitilanteessa

3

Drilli

2

Pariharjoitukset

Suljettu harjoite

1

Rata

SPESIFISYYS

Painotus
toiminnassa

8
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Potentiaalisesti vähän
toistoja
Painotus
havainnoinnissa ja
päätöksenteossa

Potentiaalisesti paljon
toistoja
Vähän vaihtelua
Savolainen, JP. (3.10.2017) Oppimisympäristön luominen: Harjoitetyypit
[blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta
https://jalkapalloblogi.com/2017/10/03/oppimisympariston-luominenharjoitetyypit/

HARJOITUKSEN RAKENNE
G

F

E

D

100%

75%

B→

C
PELI

OPETUSPELI

Opetetun asian todentaminen pelissä
Avoin / rajoitettu peli (4-4 tai 5-5)

Pelin perusperiaatteiden
oppiminen (rajoitetut ja
muokatut pelit)

OPETUSPELI
Edellisen opetetun tuominen pelin vaiheen mukaiseen opetustilanteeseen
Rajoitettu / muokattu peli (2-2, 3-3, 4-4)

50%

TEKNIS-TAKTINEN OSUUS
TAITO-OSUUS

25%

0%

Teknilliset, liikunnalliset ja
havainto-motoriikka taitojen
opettaminen (yksin,
pareittain tai pienryhmissä
tehtävät radat, drillit tai
rajoitetut / muokatut pelit)

Pelin perusperiaatteita tukeva
harjoitusosio
Avoin drilli

TEKNIS-TAKTINEN OSUUS
Pelin perusperiaatteita tukeva
harjoitusosio
Avoin drilli

TAITO-OSUUS
Teknilliset ja liikunnalliset taidot
yhdistettynä havainto-motoriikkaan
(pareittain tai pienryhmissä tehtävät
avoimet drillit tai rajoitetut /
muokatut pelit)

Teknillisen ja fyysisen taidon
kehittäminen

EI ALKURUTIINI VAAN TAITOHARJOITUS!

EI ALKURUTIINIA VAAN TAITOHARJOITUS!
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TAITO-OSUUS

HARJOITTELU TASORYHMISSÄ
Seuran nuoremmissa joukkueissa G-E-juniorit harjoittelu ja pelaaminen tapahtuu
joustavissa tasoryhmissä. Joustavan tasoryhmän tavoitteena ei ole eriyttää tai
eriarvoistaa pelaajia, vaan on tarjota jokaisella pelaajalla optimaalinen ympäristö
kehittyä niistä lähtökohdista, jotka hänellä on. Harjoitusympäristön tulisi tarjota
sopivasti haastetta, mutta myös onnistumisen elämyksiä.
Eritasoisten ryhmien harjoitus voi olla sama, mutta tila-aika määrettä, ympäristöä tai
tehtävää muokkaamalla harjoituksen haastavuutta voi muuttaa.
Harjoitusryhmiä muodostaessa on tärkeää ottaa huomioon seuraavat asiat:
1. Pelilliset taidot
2. Henkiset valmiudet
3. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus
Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta on tärkeää, että harjoituksissa toimitaan
joukkueena ja toimintatavat ovat kaikilla samat, vaikka harjoittelua eriytetään oman
osaamisen mukaan. Tämä lisää pääsääntöisesti pelaajien motivaatiota ja sitä kautta
mahdollisuutta kehittyä.
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