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PROJEKTI STRATEGIAA TOTEUTTAMASSA

Visio 2030 –
menestyvä 

jalkapallomaa ja 
hyvinvoinnin 
kasvattaja

Suomalaisen 
jalkapallon ja 

futsalin strategia 
2020-2024

Strategian 
pääpainotukset –

urheilijana 
kasvaminen 
toiminnan 
lähtökohta

Koulutettu ja 
osaava valmentaja 

jokaisella

Kehitämme lasten 
valmentamisen 

ydintaitoja 
seuraympäristössä

URHEILIJANA 

KASVAMINEN 

TOIMINNAN 

LÄHTÖKOHTANA

TAVOITTEELLISESTI 

JOHDETUT 

VERKOTTUNEET 

SEURAT

SUURIN LAJI KENTÄLLÄ 

JA SEN ULKOPUOLELLA

KEHITTYVÄ SEUROJEN 

PALLOLIITTO

Koulutettu ja osaava valmentaja jokaisella

Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa

Huippujalkapallon kehittymistä edistävä maajoukkuetoiminta

Pelaajakehityksen tarpeita palvelevat kilpailut

Osaava seurajohto

Laadukkaat pelaajapolut seurayhteistyönä

Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään

Kasvavat pelaajamäärät

Jalkapalloyhteisöä vahvistava viestintä

Olosuhteiltaan vetovoimainen ja kaupallisesti kiinnostava laji

Käyttäjäystävälliset digitaaliset palvelut

Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena

Seurojen tarpeisiin vastaava organisaatio



Hallitus

Alueelliset 
foorumit

Seurat ja 
seurayhteisöt

Valmennusosaamisen 
kehittäjät

Lasten valmennuksesta 
vastaavat

Lasten valmentajat

Kouluttajat

Vapaaehtoistoimijat

Lasten vanhemmat

Sidosryhmät ja 
kumppanit

Huuhkaja-
Helmaripolku

Seurapalvelut

T&K, tiedolla 
johtaminen

Valmennuskoulutus

Urheilutoiminta

Pelikenttä



Kehitetään lasten 
valmennuksen osaamista ja 

laatua yhteisen vision 
mukaisesti

Nostetaan lasten 
valmennuksen 

arvostusta

Lisätään ymmärrystä 
ja puhetta lasten 
valmennuksesta

• Monipuolisia osaamisen kehittämisen 

toimenpiteitä – kentälle ja lähelle seuroja, 

saavutettavasti

• Viestintää ja vaikuttamista

• Tukea seuroihin ja seurayhteisöihin

• Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tiedon 

jakamista seurojen kesken

• Palloliiton eri toiminnot integroivaa kehittämistä

KEINOPAKKI

PÄÄMÄÄRÄMME
Teemme lasten valmennuksessa kehitysloikan yhteisesti 

valittuun suuntaan. Otamme yhden harkitun askeleen 

eteenpäin laajalla rintamalla, jolloin vaikuttavuus 

suomalaiselle jalkapallolle on suuri.

KESTÄVIÄ RATKAISUJA!



Suunnanmuutos kohti lapsilähtöisempää toimintaa, pelikeskeistä 

valmennusta ja täysillä tekemisen kulttuuria. 

PSYKOSOSIAALINEN VALMENNUS

Painopisteen vaihto psyykkisiin ja 

sosiaalisiin lasten valmentamisen 

ydintaitoihin

palautteenantotaito, 

kohtaamistaito, 

ryhmänhallintataito, 

esiintymistaito,

organisointi- ja 

suunnittelutaidot

LAPSEN INNOSTAMISTA 

EDISTÄVÄT TAIDOT

Pelille heittäytyvät lapset!



Kohti yhteistä tavoitetta  - laajalla rintamalla



Miten valmennamme – valmentajan 
ydintaidot

ESIINTYMISTAIDOT

URHEILUOSAAMINEN

LAJIOSAAMINEN

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

PALAUTTEENANTOTAITO

SUUNNITTELUTAIDOT

ORGANISOINTI- JA SUUNNITTELUTAITO

KEHITTYMISEN TAIDOT

RYHMÄNHALLINTAIDOT

YLEINEN 

URHEILUOSAAMINEN

JOHTAMISTAIDOT

ITSEARVIOINTITAITO

VERKOSTOITUMISTAITO

TIEDON SOVELTAMISEN 

TAITO
KOHTAAMISTAITO

LAPSEN INNOSTUMISTA EDISTÄVÄT TAIDOT

Opettamisen työkaluja

MOTIVOIVA OPPIMISEN YMPÄRISTÖ



Mitä käynnissä ja mitä tulossa
vaikuttavuutta toimintojen yhteistyöllä

Lasten valmennuksen 
laatu seuroissa

❖ Urheilutoiminnan laadun 
järjestelmällinen arviointi

Osaamisen 
kehittymisen 
arviointi- ja 

seurantatyökalu

❖ Työkalu Palloliitolle ja 
seuroille lasten toiminnan 
laadun mittaamiseksi ja 
kehittymisen todentamiseen. 

Next step Lasten fiilikset.

Valmennusosaamisen 
kehittäjät 

edistämässä 
tavoitetilaa ja 
ydintaitojen 
kehittymistä

❖30 VOK:ia edistävät 
tavoitetilaa ja kouluttavat 
ydintaitoja työssään > 100 
seuran verkostossa

Koulutussisällöillä 
vahvistetaan 
tavoitetilaa ja 
ydintaitojen 
kehittymistä,

FVS ja IKV

❖ Kaikki valmentajapolulla 
aloittavat koulutetaan 
tavoiteltuun suuntaan tuoden 
lisäpainotusta 
psykososiaaliseen 
valmentamiseen –
innostamisen taitoihin.

Lasten valmennuksen 
kehittäminen 

valmennuslinjassa

❖ Laaja ja kestävä vaikutus 
lasten jalkapallotoimintaan.



Valmentajaklubi lasten 
valmentajille

Tavoitetaan valmentajat ja 
tuetaan kehittymistä 

tavoitetilaan ydintaitoihin 
kohdennetuilla sisällöillä

OPETUSVIDEOITA, 
MALLIHARJOITTEITA, WEBINAAREJA, 

SYVENTÄVÄÄ INFORMAATIOTA

1

Tehovalmennusta ja 
lähitukea pienille 

seuroille

Valmennusosaamisen 
kehittämistä seuroissa, joissa ei 
ole valmennuksen johtamista ja 

vähäisesti kouluttautuneita 
valmentajia 

KOHTAAMISIA JA VUOROPUHELUA 

TOIMINTAA KENTÄLLÄ

2

Aloittavien ikäluokkien 
valmennuksen laatu

Pilotoidaan aloittavien 
ikäluokkien laadukasta starttia 

panostuksella 
osaajaresursointiin

3

Laatuverkosto lasten 
valmennuksesta 

vastaaville

Koordinoitua yhteistyötä 
yhdessä lasten valmennuksesta 

vastaavien kanssa

TARPEITA

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA 
TOIMINTAMALLEJA

4

Kärkitoimenpiteitä



Kiitos!



2.4.2022
LASTEN VALMENNUKSEN YDINTAITOJEN KEHITTÄMINEN SEURAYMPÄRISTÖSSÄ

SEURAN KOMMENTTIPUHEENVUORO
Ilves ry

Jalkapallo
Miikka Kyllönen



MIESTEN JA POIKIEN 
PELAAJAKEHITYSSTRATEGIAN  PÄIVITYS

• Valmistuu keväällä 2022

• Lapsuusvaihe omana kokonaisuutena

• Mahdollisimman laadukas lapsuusvaihe 
palvelee seuran urheilullisia tavoitteita 
pelaajapolun myöhemmissä vaiheissa



LAPSUUSVAIHEEN STRATEGISET 
PAINOPISTEET

• Omatoimisen liikunnan ja lajiharjoittelun 
lisääminen

• Ympärivuotisuuden vahvistaminen

• Osaavien lapsuusvaiheen valmentajien 
lisääminen
• Pelaajamassa suuri pelaajapolun 

alkuvaiheessa (Futis-Liiga)

• Toiminnan tasalaatuisuuden varmistaminen



OSAAVIEN VALMENTAJIEN LISÄÄMINEN

• ”Pelille heittäytyvät lapset”

• Vaatii heittäytyvän valmentajan

• Valmentajan innostamisen taidot 

• Lapsi heittäytyy -> intensiteetti, kilpailullisuus, merkityksellisyys

• Osaamisen vahvistaminen (Futis-Liiga ja junioriedustusjoukkueet)

• Identiteettikoulutukset, mentorointi, kenttävalmennuksen tuki 

• Ikävaiheille tärkeiden kokonaisuuksien hahmottaminen 

• Valmentajien oma halu kehittyä: mahdollisuus kouluttautua tiettyyn 
valmentamisen osa-alueeseen

• Alueellinen yhteistyö Pirkanmaan seurojen kesken



HARJOITUKSISSA

INNOSTAVA, POSITIIVISEN ILMAPIIRIN 
LUOMINEN – ÄÄNENSÄVY

TOIMINTAKULTTUURIN JA VAATIMUSTASON 
(KURIN JA SÄÄNTÖJEN) YLLÄPITÄJÄ

KESKITTYMISEN VARMISTAJA

AMMATTIMAINEN TIIMITYÖSKENTELY –
varusteet, suunnittelu, organisointi sekä 

valmennustiimin käyttö ja osallistaminen

PELIKESKEINEN OPETTAJA – TEEMA, JOUKKUE, 
YKSILÖ JA JALKAPALLON TEMPO

PELISSÄ

ARVOJEN JA INNOSTUNEISUUDEN YLLÄPITÄJÄ

PELAAJIEN AUTTAJA – tarkka, konkreettinen 
palaute

TEEMAN YLLÄPITÄJÄ – PELIT OVAT OPPIMISTA 
VARTEN

AMMATTIMAINEN TIIMITYÖSKENTELY –
varusteet, suunnittelu, organisointi sekä 

valmennustiimin käyttö ja osallistaminen

ILVES VALMENTAJA
KEHITTYMISHALUINEN, ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT, TYÖSKENTELYTAIDOT, 

IHMISJOHTAJA, YHTEISTYÖKYKYINEN, SISÄLTÖOSAAMINEN

LASTEN VALMENNUKSESSA 
KOROSTUVAT VALMENTAJAN 
PSYKO-SOSIAALISET TAIDOT

MUUT ASIAT KOROSTUVAT 
PELAAJAPOLUN 

MYÖHEMMISSÄ VAIHEISSA



PSYYKKISEN VALMENNUKSEN KEHITYSSUUNNITELMA

Toimenpiteet

Psyykkisen valmennuksen integrointi 
Ilveksen valmennuslinjaan

Ikäkausikohtaisten tavoitteiden 
määrittäminen ja konkreettisten 

esimerkkien antaminen

Seuran tukitoimintojen, roolituksen ja 
vastuiden määrittely

Psyykkisen valmennuksen 
koulutukset seuraväelle (ulkopuoliset 

ja sisäiset)

Viestintä psyykkisen valmennuksen 
yleisen tietouden lisäämiseksi ja 

hyötyjen korostamiseksi

Visio: Jokaisessa valmennustiimissä mukana psyykkiseen valmennukseen syventynyt valmentaja

Missio: Psyykkinen valmennus on suunnitelmallista ja se näkyy joukkueiden viikkotason toiminnassa 
ikäkausikohtaisesti



PERUSTA -
Lapsuusvaihe

TAIDOT -
Nuoruusvaihe

TULOKSET -
Huippuvaihe

Sinnikkyys
Minä joukkueessa
& Joukkuehenki

Harjoittelun
oppiminen

Millainen pelaaja olen, miksi haluan pelata?

Innostuminen

Millaiseksi pelaajaksi haluan tulla?

Tunnetaidot ItsetuntemusKeskittyminen Tavoitteellisuus

Tavoitteiden
saavuttaminen

Urheilijan
elämäntapa

Optimaalinen
suoritus

Minä huippupelaajana

Turvallinen toimintaympäristö ja seuran toimintaperiaatteet



INNOSTAVA LAPSUUSVAIHE

• Sitouttaa lapsia lajiin ja lisää sisäistä 
motivaatiota sekä jalkapallon merkityksellisyyttä

• Nostaa toiminnan intensiteettiä ja yrittämisen 
tasoa sekä sinnikkyyttä

• Kilpaileminen ja voittamisen tahto lähtee 
lapsista itsestään, se on kivaa!

• MITEN valmennetaan on tärkeämpää kuin mitä 
valmennetaan

-> LAPSUUSVAIHEEN PSYYKKINEN VALMENNUS


