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OULUN NMKY:N KORIPALLOILIJOIDEN VALMENNUSOPAS V. 2015 

 

Seuramme tavoitteena on, että pystymme takaamaan mahdollisuudet sekä matalilla että korkeilla 

tavoitteilla koripalloa harrastaville pelaajille. Valmentajalta tämä vaatii sopivasti kannustavaa ja vaativaa 

otetta. Joukkueiden kanssa yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden mukaan toiminnan suunnittelu ja 

toteuttaminen auttavat parhaalla tavalla eteenpäin. Joukkueet toimivat kuitenkin osana Ynniä, joten 

toiminnan arvopohja tulee Oulun NMKY:n ja sen Koripalloilijoiden lähtökohdista.    

Tämän oppaan tarkoituksena on määrittää suuntaviivat koripallovalmennukselle seurassamme ja samalla 

helpottaa valmentajiemme päivittäistä ohjaustoimintaa. Toisaalta opas esittelee seuramme periaatteita 

uusille valmentajille, mutta samalla se auttaa myös pitempään valmentajina toimineita onnistumaan 

ohjaustyössään Ynnin toimintakulttuurissa. Opas sisältää sekä valmennusteoriaa että antaa käytännön 

vinkkejä valmentajan ohjaustyössään Ynnissä kohtaamiin haasteisiin vastaamiseen. Opasta päivitetään 

tarpeen mukaan niin, että se pysyy ajankohtaisena ja toimivana pelikaudesta toiseen juuri meidän 

seurassamme. 

Tästä oppaasta erotettiin pelaaja- ja valmentajauraa Ynnissä esittelevät kappaleet, koska ne haluttiin 

tarjota luettavaksi kaikille seuran toiminnasta kiinnostuneille. Ne päivitetään syyskauden 2015 ONMKY:n 

Koripalloilijoiden nettisivuille www.onmky.fi/koripallo. Samalta sivustolta löytyy myös Joukkueenjohtajan 

käsikirja. Se sisältää edellä mainittujen kappaleiden lisäksi tärkeää tietoa siitä, miten Ynnin valmentajien 

yhteistyö pelaajien ja heidän vanhempiensa kanssa saadaan mahdollisimman sujuvaksi. 

Valmentajan käsikirjan työstämiseen on osallistunut suuri joukko ihmisiä, joista merkittävimpiä ovat olleet 

pelikausilla 2011–2013 Ynnissä toimineet valmentajat ja valmennustyöryhmän jäsenet. Tästä jokainen 

kirjoittamiseen ja keskusteluun osallistunut henkilö ansaitsee isot kiitokset. Kiitos! 

Toivotamme sinulle antoisia ja unohtumattomia hetkiä hienon harrastuksen - koripallovalmennuksen - 

parissa! 

 

Oulun NMKY:n Koripalloilijoiden valmennustyöryhmä 
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1. Valmentamisesta 

 

1.1. Eri ikäryhmien valmentaminen 

 

1.1.1. Mikrot ja sitä nuoremmat  

Mikroikäisten valmentaja on tekemisissä pienten lasten kanssa ja se on otettava huomioon kaikessa 

toiminnassa. Lapsi on yleensä jatkuvasti liikkeessä ja vauhdissa, joten anna lasten liikkua myös 

harjoituksissa mahdollisimman paljon. Mikroikäisillä tapahtuu edelleen lapsuuteen kuuluvia nopeita 

tunnetilojen vaihteluja, mutta he jaksavat jo kuunnella ohjeita. Myös pari- ja ryhmätyöskentely onnistuu, 

mutta toimintaa värittää halu leikkiä ja osallistua esim. rooli- ja sääntöleikkeihin. Koripallouransa alussa 

oleva pelaaja vasta opettelee urheiluun liittyvää sanastoa, joten ei kannata pitää mitään sanaa itsestään 

selvyytenä kaikille. Esim. valmentaja saattaa yllättyä, kun kysyy lapsilta pohkeen sijaintia. Lapsi osaa vain ne 

asiat, jotka hän on oppinut yksin, valmentajan tai jonkun muun avulla. 

Yleisesti mikroikäiset pystyvät parhaiten ylittämään itsensä eli oppimaan leikkien avulla. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asioita tulisi opettaa lapsille oikein. Asia on paremminkin päinvastoin, sillä 

lapset oppivat taitoja tehokkaasti – olivatpa suoritukset koripallon kannalta hyödyllisiä tai ei. Sen vuoksi 

suoritukset kannattaa opetella heti mahdollisimman oikein, sillä runsaan toistomäärän vahvistamaa taitoa 

on erittäin vaikeaa muokata. Esimerkiksi heittotekniikka on helpompi oppia heti oikein kuin yrittää muuttaa 

sitä oikeaan suuntaan myöhemmin.  Keskimääräistä ’mahdollisimman oikein’ suoritusta ei kuitenkaan voida 

määrittää, sillä pelaajan kyky oppia ja omaksua taitoja määräytyy aina hänen valmiuksistaan. Taidot 

kehittyvät aina toistensa päälle, eli vaikeammat lajitaidot rakentuvat yksinkertaisempien taitojen varaan. 

Esimerkiksi hyppyheitto onnistuu vasta, kun pelaaja osaa pysähtyä koripalloilijan perusasentoon ja 

ponnistaa siitä ylöspäin. Yleisesti mikrojen valmentajan tehtävänä on olla kannustaja ja innostaja, joten 

keskity palautteenannossa onnistumisiin, yrittämiseen ja oppimiseen.  Lisätietoa joukkueen ilmapiiriin 

vaikuttavista asioista ja palautteen antamisesta löydät kappaleesta 1.4 Joukkueen valmentaminen. 

Mikroille pyritään järjestämään seuran puolesta 3 harjoitusta viikossa 60–75 minuutin ajan kerrallaan. 

Harjoitukset eivät sisällä erityistä tukiharjoittelua, vaan se pyritään sisällyttämään harjoituksiin esim. 

erilaisten hippaleikkien avulla. Mikrot pelaavat Pikkusudet korisrieha-turnauksia, joita järjestetään 4–5 

kertaa kauden aikana. Mikroikäisten joukkueille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua keskisen 

aluesarjan toimintaan, mutta pitkien välimatkojen vuoksi se on toistaiseksi jäänyt joukkueilta väliin. Lisäksi 

mikroille suositellaan osallistumista vähintään yhteen kaupalliseen turnaukseen kauden aikana kokemuksen 

ja yön yli reissaamisen oppimisen vuoksi. Edellä mainituilla tavoilla mikroille on mahdollisuus kerätä 

suositeltava 10 ottelupäivää kaudessa. 

Tässä vielä muutama käytännön vinkki mikrojen valmentajalle: 

 kaikilla pelaajilla ei ole välttämättä omaa palloa, mutta pelaajille suositellaan sellaisen hankkimista 

 ota kaikki korit käyttöön, jotta pelaajien ei tarvitse jonottaa ja kaikille kertyy paljon toistoja. Omaa 

suoritusta odottaessa pelaajat voivat harjoitella pallonkäsittelyä 

 hyödynnä salin lisäksi mahdolliset lavat, käytävät jne. 

 käytä lapsen maailmaan sopivia mielikuvia ohjauksessasi   

 anna lyhyet ja selkeät ohjeet 

 opeta leikkien avulla mahdollisimman paljon 
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 mieti ensin mitä haluat opettaa ja sitten vasta miten 

 tee ottelutapahtumista myönteisiä kokemuksia kaikille esim. jakamalla runsaasti peliaikaa  

 toiminnan painopiste on harrastuksen puolella, painota liikunnan iloa ja riemua 

 peluuta enemmän 2 vs 2, 3 vs 3 ja 4 vs 4 -pelejä yhdellä korilla kuin 5 vs 5 koko kentällä 

 paljon toimintaa 

 opeta pelaajille heidän valmiuksiensa mukaan teknisesti mahdollisimman oikeita suorituksia ja kannusta 

pelaajia opettelemaan taidot mahdollisimman oikein 

 lisää ryhmän hallinnan ohjeita löydät kappaleesta 1.4.4 Ryhmän hallinta (perusohjeita) 

 lisätietoa mikrojen oppimistavoitteista löytyy kappaleesta 1.2 Hyvän osaamisen taso tietyssä iässä ja 

oppimisjärjestys 

 
 
1.1.2. Minit 

 

Mini-ikäiset ovat 10–11-vuotiaita pelaajia, joista enemmistö on toiminut seurassa jo aiemmin. Minit 

osaavat yleensä kaikki koululaisen taidot, joten heiltä voi hyvin vaatia esim. pillin vihellyksestä pysähtymistä 

ja hiljenemistä, ohjeiden kuuntelua ja oman vuoron odottamista. Yleisesti minit ovat vastuuntuntoisempia 

ja kykenevät keskittymään jo pidempiaikaiseen harjoitteluun kuin mikrot. Myös mineillä leikin osuus on 

tärkeää, mutta vähemmän kuin mikroilla. Pelaajien valmiudet huomioiden oikeiden lajisuoritusten 

oppiminen on minien kohdalla vielä keskeisempää kuin mikroilla. Ohjeita antaessa täytyy kuitenkin 

muistaa, että lapsi pystyy kuuntelemaan suullisia ohjeita vain lyhyen hetken, eli noin 30 sekuntia tai 2–4 

ohjeen verran. Pitemmästä ohjeenannosta he muistavat yleensä vain alun ja lopun. Mini-ikäiset 

harjoittelevat mielellään pareittain ja ryhmässä. Samalla lapset oppivat toisiltaan, auttamaan toisiaan ja 

antamaan palautetta. Näitä valmentaja voi tehostaa antamalla pelaajille tarkennetut ohjeet asioista, joihin 

palautteessa ja oppimisessa tulee keskittyä.  

Harjoituksia mineillä on 3 kertaa viikossa ja niiden pituus on 60–75 min/harjoitus. Mini-ikäiset ovat 

innokkaita taidon ja tekniikan oppijoita, joihin taito tarttuu sopivalla harjoittelulla. 10-vuotias lapsi haluaa 

saada selville oman toimintansa rajat, joten valmentajan tulee jakaa pelaajille eritasoisia tehtäviä. Pelaajan 

motivoitumista helpottavat lisäksi perustelut, joiden avulla hänelle selviää missä ja miten opeteltavia taitoja 

kannattaa käyttää. Harjoittelu onkin syytä sitoa mahdollisimman usein erilaisiin pelitilanteisiin. Käytännön 

tilanteiden ohella kysymykset aktivoivat lapsen omaa ajattelua ja niiden avulla lapset käyvät oma-

aloitteisesti kiinni tehtäviin.  Oman kehon vastuksella tapahtuva tukiharjoittelu on mineille tarpeen, mutta 

se kannattaa pitää joko saliharjoitusta ennen tai sen jälkeen. Saliaika kannattaa käyttää lajiharjoitteluun. 

Tukiharjoittelusta on lisätietoa tämän oppaan kappaleessa 2.3. Tukiharjoittelu.  

Mineille sopiva määrä pelipäiviä on 10–15 kpl.  Ne kertyvät SKL:n pohjoisen ja keskisen alueen sarjoista, 

joista jälkimmäiseen ainakin vanhempien minien tulee osallistua. Mineille pyritään järjestämään 2–3 

paikallista pelipäivätapahtumaa, joiden lisäksi joukkueita kannustetaan osallistumaan myös vähintään 

yhteen kaupalliseen turnaukseen kauden aikana. 

Tässä vielä muutama käytännön vinkki minien valmentajille: 

 kertaa ylempää vinkit mikrojen valmentajille  ne toimivat myös minien valmennuksessa 

 pelit ovat tärkeitä oppimistapahtumia, joissa voittaminen ei ole keskeisintä  järjestä jokaiselle 

pelaajalle peliaikaa 
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 harjoituspelejä tyttöjen ja poikien kesken 

 minien toiminta on tavoitteellista harrastetoimintaa 

 omatoimiseen harjoitteluun voi kannustaa esim. kotiläksyjen avulla 

 lahjakkaimmille mineille tulee tarjota mahdollisuus harjoitella esim. kerran viikossa C-ikäisten kanssa 

 harjoituksissa pelaajan tulee kilpailla ensisijaisesti oman tasoista pelaajaa vastaan 

 peluuta enemmän 2 vs, 3 vs 3 ja 4 vs 4 -pelejä yhdellä korilla kuin 5 vs 5 koko kentällä 

 paljon toimintaa 

 opeta pelaajille heidän valmiuksiensa mukaisia mahdollisimman oikeita suorituksia  

 lisää ryhmän hallinnan ohjeita löydät kappaleesta 1.4.4 Ryhmän hallinta (perusohjeita) 

 lisätietoa minien oppimistavoitteista löytyy kappaleesta 1.2 Hyvän osaamisen taso tietyssä iässä ja 

oppimisjärjestys 

 
 
1.1.3. C-juniorit 

 

C-junioreissa pelaajat joko elävät murrosikää tai se lähestyy vauhdilla. Myös koripalloilu muuttuu 

huomattavasti nuoremmista ikäluokista: pallon koko kasvaa, kori nousee korkeammalle, pelikenttä 

suurenee todennäköisesti ainakin harjoituksissa, ja pelaaminen muuttuu tavoitteellisemmaksi sekä 

organisoidummaksi. Samalla pelaajien erot biologisessa kehityksessä ja harrastustaustoissa ovat yleensä 

suurimmillaan, joten valmentajalla riittää haastetta tehtävässään. Yksilöiden potentiaalin mukaisen 

kehittymisen mahdollistamiseksi valmentajan tulee muistaa eriyttää toimintaa harjoituksissa sekä selvittää 

mahdollisuuksia ohjata tarvittava määrä pelaajia vähintäänkin harjoittelemaan vanhempien pelaajien 

ryhmiin (ks. 1.3 Pelaaja syntymävuodestaan poikkeavassa ikäryhmässä). Viimeistään C-junioreissa pelaajien 

tulee oppia teknisesti oikeat lajisuoritukset, jotta taitojen vakiinnuttaminen runsaiden toistojen kautta voi 

alkaa. Nuoremmissa C-junioreissa yksilölliseen ohjaamiseen liittyy myös innokkaimpien pelaajien 

kannustaminen liikuntaluokalle hakemiseen.  

C-juniorit harjoittelevat kolme kertaa viikossa, ja tukiharjoittelu saa aiempaa isomman roolin. Uutena 

asiana tulee ohjatun kesäharjoittelun alkaminen, minkä merkitystä tulee korostaa heti alusta alkaen. 

Samoin pelaajia kannattaa kannustaa harjoitusten ulkopuoliseen omatoimiseen harjoitteluun ja esim. 

pihapelien pelaamiseen kavereiden kesken. Ottelupäiviä tulee olla 20–30 ja ne kertyvät SKL:n pohjoisen ja 

keskisen alueen ohella syyskaudella sarjamuotoisena pelattavista SM-karsinnoista ja kevätkauden 

mahdollisesta SM-sarjasta (SM-karsintasarjasta kolme parasta joukkuetta selviytyy valtakunnalliseen SM-

ksarjaan). Lisäksi C-nuorten on hyvä osallistua EHBT-turnaukseen elokuussa ja toiseen kaupalliseen 

turnaukseen keväällä. 

C-junioreiden muodostetaan kaksi tasojoukkuetta. Molemmat joukkueet harjoittelevat kolme kertaa 

viikossa. Mikäli salivuoroista on pulaa tai harjoitusryhmät ovat pelaajamäärältään pienet, niin silloin yhdet 

harjoitukset viikossa voidaan järjestää yhteisellä harjoitusvuorolla. C-ikäisten White-joukkue on ns. 

kilpajoukkue. Joukkue pelaa keskisen ja pohjoisen alueen yhdistettyä SM-karsintasarjaa pääsarjanaan 

syyskaudella ja tavoittelee pääsyä kevätkaudeksi valtakunnalliseen SM-sarjaan. Lisäksi jos 

turnauskalenterissa on tilaa, niin joukkue voi osallistua myös pohjoiseen aluesarjaan.  

C-ikäisten Red-joukkue on ns. sisääntulojoukkue uusille pelaajille sekä tarkoitettu sellaisille pelaajille, jotka 

eivät vielä mahdu mukaan kilpajoukkueeseen tai eivät halua osallistua kilpatoimintaan. Joukkue pelaa 

pääsarjanaan pohjoista aluesarjaa. 
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Tässä vielä muutama käytännön vinkki C-nuorten valmentajalle: 

 harjoituspelejä samanikäisten kesken myös tyttöjen ja poikien välillä 

 tukiharjoittelua 2–3 kertaa viikossa ennen tai jälkeen lajiharjoituksen 

 salivuorot kannattaa käyttää pelkästään lajiharjoituksiin, tukiharjoittelun voi toteuttaa osittain myös 

ulkona 

 keppijumppa on hyvä tapa harjoitella B-junioreiden harjoittelussa tarvittavia perusvoimaliikkeitä  

 pelivarusteisiin kuuluu oma pallo ja kunnolliset koripallokengät 

 luo harjoituksissa kilpailutilanteita, jossa pelaaja pääsee kamppailemaan oman tasoista pelaajaa 

vastaan 

 pelaajilta tulee vaatia keskittymistä ja oikeanlaista tekemistä 

 opeta ja vaadi pelaajilta teknisesti oikeita suorituksia 

 opeta pelaajia ajattelemaan 

 paljon oikeanlaisia toistoja tekniikkaan keskittyen 

 leikkejä voi ja kannattaa käyttää välipaloina ja alkulämmittelyssä 

 peleissä harjoitellaan harjoituksissa opittuja asioita, ei voittoja keinolla millä hyvänsä 

 kaikki pelaavat ja peliajassa otetaan huomioon pelaajan taitotaso ja harjoitteluaktiivisuus 

 valmentaja asettaa peleihin realistisia joukkue- ja pelaajakohtaisia suoritustavoitteita 

 valmentajan tulee toiminnassaan keskittyä nykyisiin ja tuleviin tapahtumiin 

 lisätietoa C-nuorten oppimistavoitteista löytyy kappaleesta 1.2 Hyvän osaamisen taso tietyssä iässä ja 

oppimisjärjestys 

 
 
1.1.4. B-juniorit 

 

B-junioreilla on ohjattuja 75–120 minuutin harjoituksia vähintään 4 kertaa viikossa. Lisäksi kartoitetaan 

mahdollisuutta yhden kerran viikossa tapahtuvaan kuntosaliharjoitukseen. Kesäharjoittelun merkitys 

korostuu entisestään. Valmentajan ohjelmoima omatoiminen oheisharjoittelu on viimeistään tässä 

vaiheessa nostettava painospisteeksi. Mikäli B-junioreissa on pelaajia ja resursseja tarpeeksi, voidaan 

pelaajat jakaa tason ja harrastusmotiivien perusteella eri harjoitusryhmiin, jotta kaikki voivat toimia 

motivoituneesti. Yleensä resurssit riittävät vain yhteen harjoitusryhmään, joten pelkästään jo sen vuoksi 

valmentajan tulee kannustaa pisimmällä olevia pelaajia osallistumaan mahdollisimman paljon A-junioreiden 

toimintaan. Joku poikkeusyksilö voi osallistua B-juniorina jo edustusjoukkueenkin toimintaan. Seurallamme 

on hyviä kokemuksia pelaajan siirtymisestä joko osittain tai kokonaan myös nuorempien mukaan (ks. 1.3 

Pelaaja syntymävuodestaan poikkeavassa ikäryhmässä). Lisäksi pelaajia tulee ohjata urheilulukio- tai 

urheiluakatemiatoimintaan, jolloin pelaajalla on mahdollisuus aamuharjoitteluun 2–3 kertaa viikossa.  

Kilpailullinen tavoite B-junioreilla on valtakunnallisissa sarjoissa, mikä vaatii menestymistä syksyllä 

järjestettävissä SM-karsinnoissa. Alueellisten sarjojen (pohjoinen/keskinen) pelaaminen sopii paremmin 

harrastustasoisille ryhmille. Ottelumäärän tulee pelikaudella olla vähintään 40 ottelua ja jakaantua 

mahdollisimman tasaisesti kauden ajalle. Ottelutapahtumiin tulee aina liittää valmennuksellisesti 

tavoitteellinen teema. B-nuorten joukkueet osallistuvat 1–3 kaupalliseen turnaukseen kauden aikana. 

Elokuun lopussa kilpajoukkue osallistuu tason mittaavaan EHBT-turnauksen kilpasarjaan ja harrastejoukkue 
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voi osallistua EHBT -turnauksen fun-sarjaan tai johonkin muuhun kevyempään turnaukseen. Usein kausi 

päätetään osallistumalla johonkin kaupalliseen turnaukseen. 

 
 
1.1.5. A-juniorit 

 

Ikäkauteen kuuluu omien itsenäisten päätösten tekeminen ja vahvemman minäkuvan muodostuminen. 

Elämäntilanteessa tapahtuu myös paljon muutoksia, kuten seurustelusuhteisiin, koulunkäyntiin ja yleiseen 

sosiaalisiin suhteisiin liittyvät muutokset. Kilpaurheilu muuttuu yhä vaativammaksi, mutta samalla 

valmentajan tulee huomioida ja kunnioittaa nuoren urheilijan itsenäistymistä ja aikuistumista. 

Valmennuksessa korostuvat pelaajan ja valmentajan väliset pelaajapalaverit, joissa pelaajaa voi auttaa 

tulemaan tietoisemmaksi harjoittelustaan ja pelaamisestaan. Joka tapauksessa A-juniori-ikäisillä pelaajilla 

vastuu omasta harjoittelusta korostuu ja harjoitteluun tulee mukaan ns. raskasrauta-punttiharjoittelu. 

Osana urheilijan elämäntavan omaksumista nuorten on hyvä osallistua valmennuskoulutuksiin tietotaidon 

lisäämiseksi. 

Ohjattuja harjoituksia tulee olla vähintään 4–5 kertaa viikossa ja 1–2 tuntia kerrallaan. Lisäksi omatoiminen 

harjoittelu on merkittävässä roolissa koko kauden, mutta varsinkin kesällä. Ottelumäärän tulee olla 

pelikaudella (syys-maaliskuu) vähintään 1,5–2 ottelua viikossa eli yhteensä vähintään 40–50 ottelua 

kaudessa. Ottelutapahtumissa tulee aina olla valmentajan pelisuunnitelma sekä yksilö- ja joukkuekohtaiset 

suunnitelmat. Lisäksi ottelutapahtumat tulee analysoida ennen ja jälkeen pelin. Tässä otteluvideot ovat 

erinomainen työkalu. 

Kilpailullinen tavoite on valtakunnallisissa sarjoissa pelaaminen. Alueelliset sarjat (pohjoinen/keskinen) 

tuovat lisäpelejä harrastustasoisille ryhmille. Viimeistään A-juniori-iässä osan pelaajista tulee olla mukana 

edustusjoukkueiden toiminnassa (ks. 1.3 Pelaaja syntymävuodesta poikkeavassa ikäryhmässä). Yhteistyön 

ja kommunikaation eri joukkueiden valmentajien välillä tulee olla toimivaa pelaajien valmennuksen 

järjestämiseksi. 

Viime vuosina on hankaluuksia saada pidettyä toiminnassa mukana riittävästi A-ikäisiä pelaajia, jotka ovat 

halukkaita kilpailulliseen harjoitteluun 4-5 kertaa viikossa. Tämän vuoksi ONMKY:n koripalloilijat ovat 

tehneet päätöksen, että A-ikäisten toiminta kartoitetaan aina kausi kerrallaan. Mikäli kovaan 

kilpatoimintaan haluavia pelaajia on riittävästi (vähintään 12-14 pelaajaa), niin silloin toiminta järjestetään 

kilpaurheilun ehdoilla. Mikäli halukkaita pelaajia kilpatoimintaan ei löydy tarpeeksi, niin silloin toiminta 

järjestetään kevyempänä harrastetoimintana, jossa harjoituksia on 2-3 kertaa viikossa. Mikäli A-ikäisten 

toiminta päädytään järjestämään harrastekoripallon näkökulmasta, niin erityishuomion saavat ne A-ikäiset 

pelaajat, jotka haluavat harjoitella ja pelata kilpatoiminnan näkökulmasta. Heille suunnitellaan 

henkilökohtainen viikko-ohjelma siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla pelaajan kehittymistä. 
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1.2. Hyvän osaamisen taso tietyssä iässä ja oppimisjärjestys  

 

Tässä kappaleessa esitellään pelaajien oppimistavoitteet ikävuosille 7–13 eli mikroista C-junioreihin. Iän 

myötä etenevät tavoitteet toimivat parhaiten valmentajan apuna niiden kilpakorikseen tähtäävien 

pelaajien kohdalla, jotka aloittavat pelaamisen nuorimmassa mikroikäluokassa.  

Taitojen opetuksessa tulee edetä alhaalta ylöspäin, sillä vaikeammat lajitaidot rakentuvat aina 

yksinkertaisempien taitojen varaan. Esimerkiksi laadukas hyppyheitto onnistuu vasta, kun pelaaja osaa 

pysähtyä koripalloilijan perusasentoon ja ponnistaa siitä ylöspäin. Nuorimpien mikrojen pelaajamäärät ovat 

seurassamme olleet toistaiseksi vähäisiä, joten pelkästään jo sen vuoksi valmentajien tehtävä on yleensä 

soveltaa oppimistavoitteita pelaajien kalenteri-ikää laajemmin. 

Tavoitteiden suunnittelussa on pyritty huomioimaan erilaiset nopean kehityksen vaiheet mahdollisimman 

tehokkaasti, mutta pelaajan kehityksen kannalta on huono lähtökohta, jos joidenkin asioiden oppimiseen 

annetaan mahdollisuus vain tietyssä iässä. Käytännössä valmentajan tulee siis järjestää pelaajille tilanteita 

ja tehtäviä, jotka vastaavat pelaajien sen hetkisiä valmiuksia oppia. Pelaajan tulee oppia taitavaksi 

kehittyäkseen myös ne taidot, jotka ovat olleet hänen kalenteri-ikäänsä aiempien ikävuosien 

oppimistavoitteina. Toisaalta kaikkea paperille kirjattua ei tarvitse opetella Ynnin korisharjoituksissa – 

ratkaisevaa on pelaajan todellinen kyky hallita ko. taidot.  

Tavoitteet on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: 

Yleiset tavoitteet 

 toiminnalliset 

 henkiset 
 

Yleistaitavuus 

 yleiset liikunnalliset taidot 

 tasapainokyky 

 reaktiokyky 

 rytmikyky 

 suuntautumiskyky 

 voimaerottelu 

 lihaskoordinaatio 

 nopeuserottelu 

 yhdistelykyky 

 sopeutumiskyky 
 

Lajitaito 

 koripallon lajitaitoihin liittyvät 
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1.2.1. Mikrot (1-luokkalaiset) 

 

Yleiset tavoitteet 

 synnytetään kipinä / lajirakkaus 

 kiva tulla treeneihin, hyvä henki ja mukavia 
kavereita 

 myydään laji: monipuolinen, haastava ja 
turvallinen 

 myydään seura: luotettava 
 

Yleistaitavuus 

 pääosin samat kuin koriskoulussa 

 ominaisuusharjoittelu leikkien muodossa 

 yleistaitojen harjoittaminen ja 
vakiinnuttaminen 

 hermojärjestelmän kehittymisen monipuolinen 
huomioiminen 
 
 

 äänetön pysähdys paikaltaan 

 kahdelle jalalle tasapainoon 

 yhdelle jalalle tasapainoon 

 polvennostokäynti hallitusti 

 juokseminen lyhyellä askeleella 

 hyppääminen tasajalkaa yhteen suuntaan 
hallitusti tasapainossa 

 polvennostojuoksu hallitusti 

 juokseminen lyhyellä askeleella eri suuntiin 

 hyppääminen tasajalkaa 4 suuntaan hallitusti 
tasapainossa 

 juokseminen pitkällä askeleella 
 

Lajitaito 

 pääosin samat kuin koriskoulussa 

 heittäminen 

 painotetaan heittämistä yhä enemmän 
jokaisessa harjoituksessa 

 lay-up 

 perusteet 

 paikaltaan, ensin ilman kuljetusta 

 pelaaminen 

 järjestetään oikeita pelejä 

 tunne seuraan kuulumisesta = ylpeä 
ynniläinen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oulun NMKY / Koripalloilijat, valmennustyöryhmä Sivu 11/58  

 

 

1.2.2. Mikrot (2-luokkalaiset) 

 

Yleiset tavoitteet 

 

 synnytetään kipinä / lajirakkaus 

 kiva tulla treeneihin, hyvä henki ja mukavia 
kavereita 

 myydään laji: monipuolinen, haastava ja 
turvallinen 

 myydään seura: luotettava 
 

Yleistaitavuus 

 

 pääteemat samat kuin 1-luokkalaisilla 

 yleistaitojen harjoittaminen ja 
vakiinnuttaminen 

 hermojärjestelmän kehittymisen 
monipuolinen huomioiminen 

 äänetön pysähdys hypystä, eri suunnista 

 kahdelle jalalle, yhdelle jalalle 

 pakarajuoksu 

 juokseminen lyhyellä askeleella, erirytmiset 
askellukset (3-rytminen) 

 hyppääminen yhdellä jalalla yhteen suuntaan 
hallitusti tasapainossa (kinkkaaminen) 

 polven ja pakaran yhdistelmä 

 juoksu lyhyellä askeleella, erirytmiset 
askellukset eri suuntiin (4-rytminen) 

 hyppääminen yhdellä jalalla 4 suuntaan 
hallitusti tasapainossa 

 juokseminen pitkällä askeleella (-> 
vuoroloikkaan) 

 

Lajitaito 

 

 lay-up 

 molemmilta puolita 

 molemmilla käsillä 

 suoraan syötöstä 

 heittäminen 

 kyynärpäät alas (ei sivulla) 

 heittävä kyynärpää pallon alla 

 vartalonhallinta: jalkojen ja käsien 
yhtenäinen rytmi 

 syöttäminen 

 rannesyöttö 

 päänylisyöttö 

 työntösyöttö 

 kääntyminen 

 tukijalan käyttö 

 editsekäännös 

 hyökkäyksen perusteet 

 nopean hyökkäyksen kaistat 

 kenttätasapaino (paikat, etäisyydet) 

 pelaaminen 

 aluesarja 

 turnaukset 
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1.2.3. Mikrot (3-luokkalaiset) 

 

Yleiset tavoitteet 

 

 synnytetään kipinä / lajirakkaus 

 kiva tulla treeneihin, hyvä henki ja mukavia 
kavereita 

 myydään laji: monipuolinen, haastava ja 
turvallinen 

 myydään seura: luotettava 
 

Yleistaitavuus 

 

 pääteemat samat kuin 2-luokkalaisilla 

 yleistaitojen harjoittaminen ja 
vakiinnuttaminen 

 hermojärjestelmän kehittymisen 
monipuolinen huomioiminen 

 pysähdys juoksusta ja kiertoliikkeestä kahdelle 
jalalle, yhdelle jalalle 

 polven ja pakaran yhdistelmä ja käsien eri 
toiminta 

 terävä juoksu lyhyellä askeleella (3-rytminen) 

 hallittujen tasaponnistuksien ja yhden jalan 
ponnistuksien yhdistelmät 

 oikea-vasen-tasa, vasen-oikea-tasa, tasa-
vasen-oikea jne. 

 polven ja pakaran yhdistelmä eri suuntiin + 
käsien eri toiminta 

 terävä juoksu lyhyellä askeleella (4-rytminen) 

 vuoroloikkiminen (5-loikka) 

 3-loikan alkeet 
 

Lajitaito 

 

 vauhdin lisääminen 

 syöttäminen liikkeessä/liikkeeseen 

 nopean hyökkäyksen päättäminen 

 erilaiset nopean avaukset 

 lay-up 

 power lay-up molemmilla käsillä 

 molempien käsien lay-up pelitilanteessa 

 vastaantulo / liikkuminen / leikkaukset 

 vastaantuloleikkaus, kääntyminen ja heitto 

 leikkaukseen syöttäminen 

 pelinomaisuus 

 ajaminen 

 leikkaukset (takaovi) 

 give & go 

 pallonkäsittely 

 erilaisia rytmityksiä 

 cross-over 

 heittäminen 

 heittovalmius 

 suoritus / tekeminen 

 terävyys 

 valmius 

 vaatimustaso 

 yhä kovempi intensiteetti ja yrittäminen 
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1.2.4. Minit (4-luokkalaiset) 

 

Yleiset tavoitteet 

 

 lajirakkaus on jo ”suuri” 

 lajivalinta (kilpailun vuoksi) 

 talenttiryhmät 
 

Yleistaitavuus 

 

 nopeuden ja voiman edellytysten painotettu 
harjoittaminen 

 hallittuun ja luontevaan peliasentoon 
pysähtyminen (1-tahtipysähdys) 

 tukijalan varassa kääntyminen 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suorajuoksusta leikkauksiin+puolustusasentoon 

 heikomman käden lay-up-heitot kuljetuksesta 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suunnanmuutokset V- ja L-leikkauksissa 
pelaajan ohittamien 

 1-tahtiponnistus ja 2-tahtiponnistus 
 
 

Lajitaito 

 

 pallonkäsittely 

 cross-over ensisijainen harhautus 

 erilaiset kädenvaihdot 

 jalkojen välistä 

 selän takaa 

 pivot 

 pallo- ja vartaloharhautukset 

 yhdistelmäharhautukset 

 rytminvaihdokset 

 heittäminen 

 heitto syötöstä (1. tahtipysähdys) 

 heitto omasta kuljetuksesta 

 hyppyheiton alkeet 

 pelaaminen 

 vauhti 

 suunnanvaihtopeli (transition) 

 ulkopelaajan liikkeet 

 jalkatekniikat 

 käännökset: editsekäännös 

 liikkeellelähdöt: ristiaskel 

 lay-up 

 lay-back 

 puolustaminen 

 peliasento ja jalkatyö 
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1.2.5. Minit (5-luokkalaiset) 

 

Yleiset tavoitteet 

 

 lajirakkaus on jo ”suuri” 

 lajivalinta 

 halu harjoitella enemmän / omatoimisesti 
 

Yleistaitavuus 

 

 pääteema sama kuin 4-luokkalaisilla 

 nopeuden ja voiman edellytysten 
painotettu harjoittaminen 

 pysähtyminen hallitusti pallon vastaanotossa 
(1-tahtipysähdys) 

 liikkeellelähtö + pallon kanssa (ristiaskel) 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suorajuoksusta leikkauksiin + 
puolustusasentoon ja päinvastoin 

 heikomman käden lay-up syötöstä 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suunnanmuutos pallon kanssa 

 pelaajan ohittaminen 

 levypallopelaamisen tekniikat 

 katse 

 sulkeminen 

 pallon haku 

 ponnistus 
 

Lajitaito 

 

 pääosin samat tekniset / taidolliset vaatimukset 
kuin 4-luokkalaisilla 

 lisää vauhtia (tempo) 

 suurempi vaatimustaso 
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1.2.6. Oppimistavoitteet C-junioreihin mennessä 

 

Puolustus 

Pallollinen 

 

Sijoittuminen 

 pallon ja korin välissä 

 häiritse pallollista 
 

Liikkuminen 

 puolustusasento 

 perusjalkatyö 

 ensimmäinen askel 

 käsien käyttö 

 käännökset, lähdöt ja suunnan vaihdot 

 jalkatyö- juoksu – jalkatyö 
 

Muuta 

 puhu ”pallo” 

 levypallot – sulkeminen – hae pallo 
 

Palloton 

 

Sijoittuminen 

 kori – minä – puolustettava 
 

Liikkuminen 

 estä lay upit 

 estä leikkaukset kohti koria / palloa 
 

Muuta 

 levypallot – sulkeminen – hae pallo 

 puhu ”apu” 
 

 

Hyökkäys 

Kuljetus (ja pallonkäsittely) 

 matala / korkea 

 pysähdykset 

 suunnan / rytminmuutokset 

 kädenvaihdot eri tavoin (edestä, takaa, jalkojen 
välistä, pivot, peruutus) 

 molemmat kädet (myös yhtä aikaa kahdella 
pallolla) 

 katse pois pallosta 
 

Syöttö (ja vastaanotto) 

 ote pallosta 

 syöttötekniikat 

 rannesyöttö / päänylisyöttö / työntösyöttö 

 pallon vastaanottaminen 

 silmäkontakti 

 tukijalan käyttö 

 syöttely paikaltaan / liikkeessä / kuljetuksesta 
 

Heitto 

 heittotekniikka 

 set up / lay up 

 hyppyheitto 

 heitto paikaltaan / kuljetuksesta / syötöstä 
 

Henkilökohtainen hyökkäys 

 kolmoisuhka (heitto-syöttö-ajo) 

 ristiaskel 

 heittoharhautus 

 askelharhautus 

 vartaloharhautus (hyökkääminen kuljetuksesta) 

 tukijalka 

 give & go 

 1 vs. 1 pelaaminen 

 vapautuminen / hae vapaata paikkaa (pelin 
lukeminen) (etuovi, takaovi, leikkaus) 

 vapaana pyydä palloa (”halua pallo, halua 
tehdä kori”) 
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Yleistaitavuus 

Liikkuminen 

 juokseminen (eteen ja taakse) 

 peliasento 

 lähdöt ja pysähtyminen (ristiaskel ja 1-tahti) 

 tukijalkailu 

 suunnanmuutokset ja v-liike 
 

Ominaisuudet 

 äänetön pysähdys paikaltaan 

 kahdelle jalalle tasapainoon 

 yhdelle jalalle tasapainoon 

 polvennostokäynti hallitusti 

 juokseminen lyhyellä askeleella 

 hyppääminen tasajalkaa yhteen suuntaan 
hallitusti tasapainossa 

 polvennostojuoksu hallitusti 

 juokseminen lyhyellä askeleella eri suuntiin 

 hyppääminen tasajalkaa 4:ään suuntaan 
hallitusti tasapainossa 

 juokseminen pitkällä askeleella 

 äänetön pysähdys hypystä, eri suunnista 

 kahdelle jalalle, yhdelle jalalle 

 pakarajuoksu 

 juokseminen lyhyellä askeleella, erirytmiset 
askellukset (3-rytminen) 

 hyppääminen yhdellä jalalla yhteen suuntaan 
hallitusti tasapainossa (kinkkaaminen) 

 polven ja pakaran yhdistelmä 

 juoksu lyhyellä askeleella, erirytmiset 
askellukset eri suuntiin (4-rytminen) 

 hyppääminen yhdellä jalalla 4:ään suuntaan 
hallitusti tasapainossa 

 juokseminen pitkällä askeleella (-> 
vuoroloikkaan) 

 pysähdys juoksusta ja kiertoliikkeestä kahdelle 
jalalle, yhdelle jalalle 

 

Ominaisuudet (jatkoa) 

 polven ja pakaran yhdistelmä ja käsien eri 
toiminta 

 terävä juoksu lyhyellä askeleella (3-rytminen) 

 hallittujen tasaponnistuksien ja yhden jalan 
ponnistuksien yhdistelmät 

 oikea-vasen-tasa, vasen-oikea-tasa, tasa-
vasen-oikea jne. 

 polven ja pakaran yhdistelmä eri suuntiin + 
käsien eri toiminta 

 terävä juoksu lyhyellä askeleella (4-rytminen) 

 vuoroloikkiminen (5-loikka) 

 3-loikan alkeet 

 hallittuun ja luontevaan peliasentoon 
pysähtyminen (1-tahtipysähdys) 

 tukijalan varassa kääntyminen 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suorajuoksusta leikkauksiin+puolustusasentoon 

 heikomman käden lay-up heitot kuljetuksesta 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suunnanmuutokset V- ja L-leikkauksissa 
pelaajan ohittaminen 

 1-tahtiponnistus ja 2-tahtiponnistus 

 pysähtyminen hallitusti pallon vastaanotossa 
(1-tahtipysähdys) 

 liikkeellelähtö + pallon kanssa (ristiaskel) 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suorajuoksusta leikkauksiin + 
puolustusasentoon ja päinvastoin 

 heikomman käden lay-up syötöstä 

 perusliikkuminen kentällä eri suuntiin 

 suunnanmuutos pallon kanssa 

 pelaajan ohittaminen 

 levypallopelaamisen tekniikat 

 katse 

 sulkeminen 

 pallon haku 

 ponnistus 
 

 

Joukkuepelaaminen 

Transition (siirtyminen) 

 juosten hyökkäykseen ja 
puolustukseen 

 pallo eteenpäin (syöttö tai 
kuljetus) 

 nopea hyökkäys (kaistat, 
siirtyminen) 

 

Hyökkäys 

 pelipaikat ja tasapaino (täytä 
tyhjä paikka, leikkaa tyhjään 
paikkaan) 

 ylivoima (2-1) 

 syötä ja liiku (give & go) 
 

Puolustus 

 katso henkilökohtaiset taidot 
(palloton, pallollinen) 
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1.2.7. C-juniorit 

 

Yleiset tavoitteet 

 lajivalinta 

 harjoittelun asenne 

 lajivaatimusten tiedostaminen / mitä vaaditaan huipulle pääsemiseksi 

 

Yleistaitavuus / 6-luokka 

 1-2 min core-sarjan suorittaminen 

 nostotekniikan alkeet (kyykky + allemenot) 

 ”tahto” juosta kovaa 

 2-tahti pysähdys pallon kanssa + 
liikkeellelähdöt 

 juokseminen oikein riippumatta pallon 
asemasta 

 ristiaskel + jump-penetration 

 suunnanmuutoksien jalkatekniikat, avo-
ristiaskel 

 ristiaskel + jump-penetration 

 ristiaskel + pull-up 

 taitokisojen suorittaminen 

Yleistaitavuus / 7-luokka 

 3-4 min core-sarjan suorittaminen 

 perusnosto-tekniikat (kyykky, tempaus, 
rinnalleveto) 

 ”oman ennätyksen parantaminen” 

 lajipysähdykset eri suunnista, front-step, swing-
step 

 juokseminen oikein + pallon syöttäminen 

 ristiaskel + pull-up 

 suunnanmuutoksien jalkatekniikat pallollisena 

 levypallopelin tekniikat pelissä, sijoittuminen, 
katse, maltti, ponnistus 

 taitokisojen suorittaminen 

 

Lajitaito 

 
Yleistä 

 henkilökohtaisen tekniikan ja 
suoritusvarmuuden kehittäminen kovassa 
vauhdissa 

 yhdistelmäharjoitteita 

 liikkeiden ajoitus ja terävyys (esim. 1. askeleen 
ja pompun nopeus ja suunta) 

 symmetrinen motoriikka 
(molempikätisyys/jalkaisuus) 

 joukkuepelaaminen / taktinen pelaaminen 
 
Henkilökohtaiset taidot 
 
Puolustus 

 ohjaus: pois korilta (päätyyn) 

 estä leikkaukset kohti koria / palloa 

 matalan kolmion periaate 

 sisäpelaajan puolustus (kolme vaihetta) 

 kontaktin ottaminen 

 skriinien puolustaminen (iso esiintulo – ei 
vaihtamista) 

 
 
 
 

Joukkuepelaaminen 
 
Transition hyökkäys 

 sulkupeli -> avaussyöttö 

 pallon hakeminen -> pallon ylös tuonti -> pallo 
eteenpäin (syöttö tai kuljetus) 

 nopea hyökkäys (kaistat, siirtyminen) -> 
ylivoimat -> helpot korit 

 
Transition-puolustus 

 hyökkäyslevypallopeli – pelaajien roolit -> 
levypallopelaajat / varmistajat 

 puolustukseen paluu, ei helppoa koria 

 ylivoimatilanteiden puolustus 
 
Hyökkäys 

 pelipaikat (takamies – laituri – sentteri 
(low/middle/high post) – kulmat) 

 tasapaino (täytä tyhjä paikka, leikkaa tyhjään 
paikkaan) 

 ylivoimat (2-1, 3-2, 4-3, 5-4) 

 pienpelit (kolmiopelit) 

 syötä ja liiku (give & go) 

 aja ja kevennä (penetrate & pass) 

 koko joukkueen hyökkäyslevypallopeli 

 5 vs. 5 syöttö ja liike (9 paikan motion-peli) 
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Hyökkäys 

 avoin askel 

 post-pelaaminen / liikkeet (tukijalkakäännös, 
drop step, tukijalkailut) 

 ivp (itsensä vapaaksi pelaaminen) 

 heiton seuraaminen / hyökkäyslevypallo 

 suunnanmuutokset / v-liike 

 leikkaukset (etuovi, takaovi, palloa vastaan, 
flash) 

 skriinit 

Puolustus 

 pallon (vahva) puoli / palloton (heikko) puoli 

 pallottoman ensimmäinen apu (auta ja palaa / 
harhauta ja palaa) 

 kolmannen pelaajan auttaminen (rotaatio / 
2.apu) 

 miesprässi 
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1.3.  Pelaaja syntymävuodestaan poikkeavassa ikäryhmässä   

Oulun NMKY:n Koripalloilijoiden tavoitteena on tarjota kaikille koripalloa harrastaville tasonsa mukaista 

toimintaa: harrastelijoille harrastustoimintaa ja kilpajoukkueille mahdollisuus edetä tasonsa mukaisiin 

sarjoihin. Useimmille pelaajille tämä tarkoittaa harjoittelua ja pelaamista omanikäistensä pelaajien kanssa. 

Osalle pelaajista toiminta itseään vanhempien tai nuorempien ryhmässä takaa paremmat mahdollisuudet 

onnistumisiin ja kehittymisen tunteisiin kuin harjoittelu oman ikäistensä kanssa. Käytännössä 

vääränkokoiset haasteet aiheuttavat turhautumista ja harrastusmotivaation hiipumista. Sen vuoksi osalle 

pelaajista pyritään järjestämään sopivan kokoisia haasteita joustavilla harjoitus- ja peliryhmän vaihdoksilla. 

Tässä seuramme tehtävä on ensisijaisesti palvella pelaajia kuitenkaan unohtamatta joukkueiden ja seuran 

etua. Yleensä pelaajan etu (= sopivankokoiset haasteet) palvelee samalla joukkueiden ja seuran etua. 

Pelaajan siirtyessä vastaanottava joukkue saa motivoituneen harjoittelijan, joka antaa varmasti panoksensa 

joukkueen kehittymiselle joko vanhemmissa junioreissa nälkäisenä haastajana tai nuoremmissa muuta 

harjoitusryhmää fyysisempänä vastustajana. Vanhemmasta ikäluokasta omaan ikäluokkaansa palaava 

pelaaja tuo mukanaan kokemusta seuraavalta tasolta, mikä on omiaan auttamaan nuorempaa ryhmää sekä 

harjoittelussa että viimeistään seuraavan kauden otteluissa heti vaativista SM-karsinnoista alkaen. 

Nuoremmista palaava pelaaja taas pystyy osallistumaan täysipainoisemmin oman ikäluokkansa toimintaan 

kohentuneiden taitojen ja itseluottamuksen myötä ja on samalla todennäköisempi harrastuksen jatkaja 

kuin ennen siirtoa. 

Syitä harjoittelu- tai peliryhmän ikäluokan vaihtoon on monia, kuten omaan ikäluokkaan verrattuna vahva 

tai heikko harrastustausta, fyysisen/psyykkisen/sosiaalisen kehityksen etenemisvauhti tai muut sosiaaliset 

syyt. Vaihdokset voivat olla osittaisia (esim. kerran viikossa) tai kokoaikaisia. Pelaaja voi myös harjoitella eri 

ikäluokassa kuin pelata. Toisaalta pelaaminen useamman ikäluokan joukkueessa on sekä mahdollista että 

yleensä suositeltavaa. Eri ikäluokkien pelien avulla pelaaja saa monentasoisia haasteita toimiessaan 

taitojensa ylärajoilla vanhemmassa ikäluokassa ja ollessaan runkopelaajana oman ikäisissään tai 

nuoremmissa. Muutosten tulee olla aina määräaikaisia. Asianomaisten valmentajien tulee sopivin väliajoin 

pohtia ryhmänvaihdoksen mielekkyyttä ja samalla harkita onko sitä tarpeen jatkaa. Pohdinnassa keskeisellä 

sijalla on luonnollisesti myös pelaaja ja hänen perheensä. Valmentajien tehtävä on tukea ryhmää 

vaihtanutta pelaajaa ja kysellä hänen kokemuksiaan varsinkin muutosta seuraavissa tapahtumissa.    

Seurallamme on pääosin hyviä ja erinomaisia kokemuksia pelaajien liikkumisesta ikäluokissa sekä ylös- että 

alaspäin. Välillä myös jokunen tyttöjuniori on harjoitellut poikien ryhmissä saadakseen itselleen sopivaa 

vastusta. Harjoitus- ja peliryhmän vaihdokset ovat lähes aina keskustelua herättäviä asioita ja sen vuoksi 

ryhmänvaihdokset tulee valmistella huolella. Jokainen ryhmänvaihdos tulee käsitellä omana tapauksenaan, 

vaikka monesti pelaajia siirtyykin ryhmien välillä samaan aikaan useampi kuin yksi. Vaihdoksista päättää 

viime kädessä nuorisopäällikkö, mutta vastuu ryhmävaihdosten tarpeen esiin tuomisessa on 

nuorisopäällikön lisäksi myös valmentajilla. Muita asianosaisia ovat luonnollisesti ko. pelaaja ja hänen 

vanhempansa sekä tarvittaessa esim. joukkueenjohtajat ja valmennustyöryhmä. Tässäkin asiassa hyvällä 

yhteistyöllä on parhaat vaihtoehdot ja toimintatavat varmasti helpoimmin löydettävissä. 

Vaikka pelaajien toiminta- ja pelimaksut eivät ole millään tavalla valmentajien asia, täytyy tässä oppaassa 

nostaa myös raha esiin etenkin pelaajan pelatessa useassa joukkueessa. Samalla, kun pelaajan 

harjoittelusta ja pelaamisesta tehdään päätöksiä, tulee selvittää myös miten useassa ryhmässä toimivan 

pelaajan kulut katetaan. Vaihtoehtoina ovat esim. seuraavat: 1) useamman joukkueen toimintaan 

osallistuvat pelaaja vanhempineen maksaa kaikki pelitoiminnasta aiheutuvat kulut, 2) seura tukee 

ikäluokassa pelaavia pelitoiminnan kulujen osalta, 3) joukkueet tukevat useassa ikäluokassa pelaavaa 

pelaajaa. Yleisimmin junioreissa on lähtökohtana se, että pelaaja ja pelaajan vanhemmat maksavat 
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pelitoiminnan kulut. Mikäli raha on este osallistumiselle usean joukkueen pelitoimintaan, kannattaa 

pelaajan vanhempineen anoa tukea joko ONMKY:n pääyhdistykseltä (Viisi leipää kaksi kalaa -rahasto) tai 

koripalloilijoilta (Markku Lehmosen muistorahasto). Luonnollisesti yhtäkään joukkuetta ei voi velvoittaa 

maksamaan ylimääräistä jonkun pelaajan osalta, sillä ilman ulkopuolisia sponsoreita ylimääräinen maksu 

menee toisten vanhempien pussista. 
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1.4. Joukkueen valmentaminen 

 

1.4.1. Valmentaja joukkueen ilmapiirin muokkaajana 

 

Koripallotaitojen oppimisen kannalta valmentajan tärkein tehtävä on auttaa pelaajia innostumaan lajista ja 

sen harjoittelusta. Innostus ratkaisee pelaajan saapumisen harjoituksiin sekä sen, millä tavalla ja kuinka 

motivoituneesti pelaaja osallistuu toimintaan. Hyvin motivoitunut pelaaja yleensä keskittyy ja sitoutuu 

harjoitteluun yrittäen parhaansa. Alkuinnostuksen jälkeen pelaajan ja valmentajan on löydettävä 

yhteistyössä keinot pelaajan motivaation ylläpitämiseksi, sillä jokainen pelaaja tekee jatkuvasti sekä 

tiedostaen että tiedostamattaan arviointia toimintaan osallistumisesta. Osallistumispäätöstä tehdessään 

pelaaja miettii tekemisen hänelle tuottaman mielihyvän määrää. Terveessä ja turvallisessa 

toimintaympäristössä pelaaja viihtyy eikä koe itsetuntoaan uhatuksi tai harjoitus- ja pelitilanteita 

ahdistavaksi.  

Motivaatio vaikuttaa suuresti myös niihin tunteisiin, joita toiminta saa pelaajassa aikaan. Motivaation 

syntyyn vaikuttavat ihmisen persoonallisuus ja sosiaalinen ympäristö. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että 

pelaamisen ja harjoittelun tulee tuottaa onnistumisen ja kehittymisen tunteita, jotta harrastaminen tuntuu 

mielekkäältä. Valmentaja on pelaajan harrastuksen kannalta merkittävimmän sosiaalisen ympäristön, 

joukkueen, ilmapirin merkittävä muokkaaja. Oppimiseen kannustavan myönteisen ilmapiirin syntyyn 

vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:  

1. Pelaajan tunne omasta pätevyydestä 

2. Tehtäväsuuntautuneisuus 

3. Sisäinen motivaatio 

4. Sopivankokoiset haasteet 

5. Koettu autonomia  

6. Joukkueeseen kuuluvuuden tunne 

Seuraavassa on lyhyesti kerrottu, mitä näillä tarkoitetaan ja miten valmentaja voi niihin vaikuttaa: 

1. Pelaajan tunne omasta pätevyydestä 

Ihmisen tärkein toiminnan motiivi erilaisissa suorituksiin perustuvassa toiminnassa, kuten urheilussa, on 

tunne omasta pätevyydestä eli luottamus omiin kykyihin.  Esimerkiksi jos henkilö tuntee itsensä fyysisesti 

päteväksi, lisää se todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa. Kielteinen minäkuva liikkujana taas saattaa johtaa 

liikunnan hylkäämiseen. Kokemus omasta pätevyydestä muokkautuu liikkujan kokemusten kuten 

kehittymisen, liikunnan tuottaman nautinnon ja onnistumisten kautta. Pätevyydenkokemukset ovat 

totuutta tärkeämpää liikunnan harrastamisen kannalta, joten liikunnan aloittamisen, jatkamisen ja 

lopettamisen kannalta merkittävintä on liikkujan oma kokemus liikunnasta. Kokemustensa perusteella 

yksilö miettii tulevaa osallistumistaan esim. kysymällä itseltään ”Kykenenkö tähän?” tai ”Onko tämä vaivan 

arvoista?”. Seuraavat viisi kohtaa kuvaavat tapoja, joilla pelaajien kokemusta omasta pätevyydestä voidaan 

vahvistaa. 

2. Tehtäväsuuntautuneisuus 

Tehtäväsuuntautuneessa toiminnassa huomio on yksilön henkilökohtaisessa kehittymisessä. Pätevyyden 

kokemukset ovat seurausta omasta kehittymisestä ja yrittämisestä. Toiminta on tehtävässä kehittymiseen 

suuntautunutta sen sijaan, että suorituksia vertailtaisiin osallistujien kesken tai oikean ja väärän välillä. 

Palautteen tulee sisältää tietoa suorituksesta ja se kannattaa yleensä pilkkoa suorituksen vaiheiden 

mukaisiin osiin. Palautteenannossa huomio kannattaa yleisesti kiinnittää yrittämiseen sekä tarkennetusti 

kehittymiseen ja sitä mahdollistaviin tekijöihin. Esimerkiksi heiton saatosta on parempi sanoa "saata heitto 
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kädellä loppuun asti niin, että sormet osoittavat alaspäin" sen sijaan, että sanoisi "sulla jäi saatto kesken ja 

käsi koukkuun".  Kun huomio kiinnitetään oikeaan suoritusmalliin, pelaajan virheelliset tulkinnat putoavat 

vahvistamattomina ajan myötä pois.  

Tavoite on pelaajan näkökulmasta uuden mallin kokeilussa ja harjoittelussa. Tehtäväsuuntautuneessa 

ympäristössä pelaaja keskittyy enemmän yrittämiseen, oppimiseen ja kehittymiseen kuin oman suorituksen 

vertailuun suhteessa muihin. Pelaajan menestyksen mittarina on uusien taitojen hankkiminen ja 

henkilökohtainen kehitys, mikä ei tarkoita sitä, että kilpaileminen pitäisi kieltää. Kilpailussa voi kuitenkin 

olla vain yksi voittaja, joten jos menestyksen mittari on pelkästään kilpailu, on pettyneitä osallistujia paljon. 

3. Sisäinen motivaatio 

Tehtäväsuuntautuneeseen ilmapiiriin liittyy voimakkaasti sisäinen motivaatio. Sisäisestä motivaatiosta on 

kyse silloin, kun pelaaja osallistuu toimintaan sen itsensä vuoksi eikä niinkään esimerkiksi jonkin ulkoisen 

palkkion, kuten kilpailumenestyksen tai vanhempiensa miellyttämisen vuoksi. Sisäisesti motivoitunut 

pelaaja sitoutuu toimintaan ja jaksaa harjoitella mahdollisista vastoinkäymisistä huolimatta. Harrastus 

tuottaa iloa ja myönteisiä tunteita eikä esimerkiksi menestyksen pakon tuomaa ahdistusta.  

Ulkoiset tekijät kuten palkkiot ja pakotteet taas voivat olla ristiriidassa henkilökohtaisen hyvinvoinnin 

kanssa. Ulkoiset motivointikeinot voivat olla tehokkaita motivointikeinoja lyhyellä tähtäimellä, mutta 

pitemmän ajan kuluessa ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin sisäiset motivointikeinot. Lisäksi sisäisesti 

motivoitunut pelaaja harjoittelee tehokkaammin ja paremmin etenkin silloin, kun valmentaja ei ole 

näkemässä.  

Peleissä sisäinen motivaatio vähentää paineita, kun otteluissa menestymisen ohella myös toiminta 

itsessään tuottaa pelaajalle hyvää oloa. Valmentaja pystyy vaikuttamaan pelaajan motivaatioon 

korostamalla toiminnassaan pätevyyden kokemuksia, autonomiaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

4. Sopivankokoiset haasteet 

Tehtäväsuuntautuneessa työskentelyssä harjoitteet ovat niin monipuolisia ja vaihtelevia, että jokainen 

pelaaja saa onnistumisen kokemuksia. Opetellessaan uusia taitoja tai vahvistaessaan jo hallitsemaansa 

taitoa pelaaja käyttää aina hallussaan olevaa henkilökohtaista osaamista. Sen vuoksi harjoiteltavana olevan 

taidon suoritusmallit saattavat poiketa suuresti eri pelaajien välillä. Käytännössä pelaaja pyrkii 

sopeutumaan eteensä tuleviin tilanteisiin ja ongelmiin minimoimalla omat rajoituksensa ja tukeutumalla 

vahvuuksiinsa, kuten taitoihinsa ja taipumuksiinsa.  

Pelaaja pystyy siis omaksumaan uutta vain siten, että se on sidottavissa johonkin hänen jo 

hahmottamaansa tai osaamaansa. Esimerkiksi sujuvan hyppyheiton voi oppia vasta sitten, kun osaa 

paikaltaan heiton sekä tasapainoisen pysähtymisen kahdelle jalalle ja sen jälkeisen ponnistuksen kahdelta 

jalalta.  

Autonomian ja pätevyyden tunteet vahvistuvat, jos harjoittelu toteutuu omalla taitotasolla. Valmentajan 

tärkeä tehtävä on määrittää tehtävät pelaajille sopiviksi, jotta onnistuminen ja kehittyminen ovat 

mahdollisia. Valmentaja voi mahdollistaa tämän esimerkiksi välineiden, ohjauksen, kannustuksen ja 

eriyttämisen avulla. Käytännössä samaa harjoitetta tehtäessä valmentaja voi ohjata palautteella tai 

erilaisilla ’apuopettajilla’ (esim. erikokoiset pallot, tuolit, tötsät, ohjeistettu puolustaja ja paripalaute) eri 

pelaajia kiinnittämään huomiotaan hyvinkin erilaisiin osiin suorituksesta. Toinen vaihtoehto on jakaa 

pelaajia eri harjoituksissa pienempiin tasoryhmiin.  

Edelleen pelaajan eduksi on, jos hän saa valita oman tasonsa mukaisia harjoitteita. Tällä tavalla pelaaja voi 

innostua tehtävästä paineetta ja toisaalta vaikuttaa tehtävän haasteellisuuteen. Joskus käy kuitenkin niin, 

että osa pelaajista haluaa vain onnistumisia ja sen vuoksi he valitsevat itselleen liian helppoja tehtäviä. 
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Tällöin valmentajan tehtävä on keskustella pelaajan kanssa ja ohjata pelaaja etsimään onnistumisia 

kehittymisestä ja tehtävän/taidon oppimisesta. 

Sopivankokoisiin haasteisiin liittyvät myös henkilökohtaiset tavoitteet. Niiden avulla motivoitumista 

helpottaa se, että tekemisellä on henkilökohtaista merkitystä. Tavoite voi olla yksinkertaisesti parhaansa 

yrittäminen, mutta tehokkaammaksi on todettu konkreettisemmat tavoitteet, jotka sijoittuvat sekä lyhyelle 

että pitkälle aikavälille. Tavoitteen voi sitoa tehtävään ja se voi olla esimerkiksi taidon tuottama lopputulos 

kuten korinteko, suorituksen tarkennettu kehittyminen kuten lay up -heitto vasemmalla kädellä tai jonkin 

taidon kuten pesäpallosyötön oppiminen. Pitemmän ajan tavoitteena voi olla opitun taidon käyttäminen 

pelatessa. Valmentajan ja pelaajan kannattaa miettiä pelaajalle sopivia tavoitteita yhteistyössä. Tavoitteita 

käsitellään vielä lisää kappaleessa 1.4.2 Sosiaalinen toiminta ja ryhmäytyminen. 

5. Koettu autonomia  

Koettu autonomia tarkoittaa pelaajan tunnetta siitä, että hän pystyy vaikuttamaan ja tekemään omaa 

harrastustaan koskevia valintoja. Valmennuksen osalta tämä merkitsee sitä, missä määrin pelaajat voivat 

osallistua omaan valmennukseensa liittyviin päätöksiin ja ratkaisuihin. Urheilu-uran edetessä autonomian 

määrän tulee lisääntyä ja huippu-urheilussa autonomian tunne on jo erittäin tärkeä motivoitumisen osalta, 

mutta myös nuorten kohdalla autonomian kokemukset ovat tärkeitä. Junioreiden motivaatiota lisää tieto 

siitä, että he voivat olla aidosti mukana päättämässä yhteisistä asioista. Käytännössä tämä korostaa 

joukkueen pelisääntökeskustelujen sekä valmentajan ja pelaajien välisten henkilökohtaisten palaverien 

merkitystä. Lisäksi pelaajille voi antaa eritasoisia tehtäviä, joista he voivat valita omalle tasolleen 

sopivimman. Esim. lay up -heittoa harjoiteltaessa valmentaja voi antaa erilaista vaihtoehtoja, kuten 

heittäminen ala- tai yläkautta korin etu- tai takapuolelta. Pelaajan tehtävä on valita harjoitteluun itseään 

eniten kehittävä vaihtoehto.  

6. Joukkueeseen kuuluvuuden tunne 

Yksi sisäisen motivaation lähde lähes kaikille pelaajille on joukkueeseen kuuluvuuden tunne. Suomalaisissa 

tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan se on yksi tärkeimpiä liikuntakiinnostukseen vaikuttavia 

asioita. Asian tärkeyden vuoksi sitä käsitellään omana kappaleenaan, mutta tässä on kaksi hyvää ohjetta: 

tue pelaajien välistä yhteistyötä ja tue jokaisen tärkeää roolia joukkueessa. 

 

1.4.2. Sosiaalinen toiminta ja ryhmäytyminen  

 

Huipputason ryhmähengen omaavan joukkueen jäsenet tuntevat suurta sitoutuneisuutta toisiinsa ja 

ryhmäänsä. Kiinnostus yhdessä tekemiseen ja kehittymiseen luovat pohjan odotuksia korkeammalla tasolla 

oleville huippusuorituksille. Parhaimmillaan hyvästä joukkueesta sanotaan, että se on enemmän kuin 

osiensa summa. Tälle tasolle pääsee vain pieni osa ryhmistä, joten miten tämä voi tapahtua valmentamasi 

joukkueen kohdalla? 

Edellisessä kappaleessa (1.4.1) kuvattiin valmentajan mahdollisuuksia vaikuttaa joukkueen ilmapiiriin 

enemmän yksilön kuin ryhmän näkökulmasta. Luonnollisesti ne toimivat erinomaisesti myös ryhmän 

ohjaamisessa, mutta sinun tulee miettiä yksittäisen pelaajan ohjaamisen ohella myös ryhmäilmiöitä. Lisäksi 

on todennäköistä, että harjoitusryhmäsi pelaajat eroavat toisistaan sekä taitojensa puolesta että 

harrastamisen motiiveiltaan, joten pelin valmennukseen liittyvät haasteet ovat aina läsnä. Lähinnä 

resurssien puutteen vuoksi (esim. harjoitusvuorot ja valmentajat) seuramme harjoitusryhmät koostuvat 

vähintään kahden syntymävuoden pelaajista. Tästä huolimatta valmentajiemme tulee toimia siten, että 

eritasoiset ja -ikäiset pelaajat toimivat keskenään sujuvasti. Se vaatii etenkin ryhmän alkuvaiheissa hyvin 

suunniteltua yhteishengen kehittämistä. 
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Joukkuelajien valmentajana sinun on hyvä tuntea ryhmän kehittymisen teoriaa. Tällöin kestät ryhmän 

kehitykseen liittyviä haasteita ja voit tietoisemmin auttaa joukkuettasi eteenpäin vaikeissa paikoissa. 

Yleensä ryhmän toiminta kehittyy peräkkäisten vaiheiden kautta. Yksi yleisesti käytetty malli on Tuckmanin 

jaottelu ryhmän kehitysvaiheista. Nuo vaiheet ovat: 1. muotoutumisvaihe, 2. kuohuntavaihe, 3. 

normittamisvaihe, 4. toteuttamisvaihe ja 5. lopettamisvaihe.  

Muotoutumisvaihe on yleensä näkyvissä, kun uusi kausi uusine pelaajineen ja tavoitteineen alkaa. Tällöin 

pelaajat hakevat paikkaansa, tutustuvat toisiinsa ja selvittävät ryhmän toiminnan periaatteita sekä 

tavoitteita. Yleisiä käyttäytymisen malleja ovat myönteisyys ja kiinnostuneisuus, mutta osa pelaajista voi 

toimia myös jännittyneesti, varovaisesti, sovinnaisesti tai jopa torjuvasti. Tavallista kuitenkin on, että 

pelaajat pyrkivät antamaan itsestään parhaan mahdollisen kuvan ja miellyttämään toisiaan.  

Kuohuntavaiheessa joukkueen yhteishenki voi alkaa rakoilla. Tekemiseen tulee mukaan konflikteja ja 

joukkue voi jakaantua pienempiin ryhmittymiin. Pelaajat esittävät omia mielipiteitään sekä perusteluita ja 

koettavat saada niiden avulla muokattua käytäntöjä omien toiveidensa mukaisiksi. Käytännössä joukkueen 

toimintatavat ovat selvinneet kaikille ja sen vuoksi pelaajat kapinoivat omien tottumustensa puolesta 

ryhmän uusia käytäntöjä vastaan. Samalla pelaajat hakevat itselleen edullista paikkaa joukkueesta.  

Normittamisvaiheessa joukkue siirtyy kiistoista eteenpäin ja joko sopii yhteisistä toimintatavoista sekä 

tavoitteista tai palaa jo aiemmin yhdessä sovittuihin sääntöihin. Yleensä tässä vaiheessa joukkueen yhteisiä 

tapoja kuitenkin vähintään selkiytetään. Näin ilmapiiri vapautuu ja parantunut vuorovaikutus vahvistaa 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Parhaiten tämä tulee esiin toteuttamisvaiheessa, jolloin joukkue on 

tietoinen tavoitteistaan ja toimintatavoistaan. Sen avulla joukkue pystyy ratkomaan eteen tulevia ongelmia 

tehokkaasti ja yhteistyö on muutenkin joustavaa. 

Lopettamisvaiheessa joukkueen toiminta joko päättyy tai siihen tulee niin isoja muutoksia, että se muuttuu 

taas paremminkin alkavaksi kuin jatkavaksi ryhmäksi. Tässä vaiheessa on hyvä käydä läpi ryhmän 

toimintakauden onnistumiset ja kehittymisen paikat. 

Joukkueen kehittymiseen vaikuttavat useat näkyvät tekijät, kuten säännöt, tavoitteet, ohjaus ja 

johdonmukainen toiminta. Taustalla on myös useita näkymättöminä tekijöitä kuten asenteet, arvot, tunteet 

ja joukkueen jäsenten keskinäiset suhteet. Kauden toimintaa suunnitellessasi kannattaakin miettiä, 

millaiset tekijät vaikuttavat valmentamaasi joukkueeseen. Voit esimerkiksi pohtia mm., minkä vuoksi 

pelaajat harrastavat koripalloa, mitä he tavoittelevat toiminnallaan, millainen harrastustausta pelaajilla on, 

ovatko pelaajat toisilleen tuttuja aiemmilta kausilta, millaisia käytäntöjä heillä on ollut ja millaiset 

keskinäiset suhteet pelaajilla on. Kuten varmaan huomasit, useimmat edellä mainituista esimerkeistä ovat 

sellaisia, että ne eivät selviä pelkästään pelaajia tarkkailemalla. Siksi kannattaa heti alusta alkaen 

keskustella pelaajien kanssa, kun suunnittelet joukkueen toimintaa ja tavoitteita.  

Suunnittelun ja toteutuksen aikana on huomioitava kaksi tasoa, jotka ovat aina mukana joukkueen 

toiminnassa. Nuo tasot ovat: pelilliset asiat eli tehtävätaso ja prosessi- eli tunnetaso. Tehtävätasoon kuuluu 

se, kuinka hyvin joukkue ja yksilö onnistuvat pelillisissä asioissa. Prosessitaso tulee näkyviin joukkueen 

kiinteydessä eli koheesiossa. Mitä paremmin näitä kahta tasoa pystytään toteuttamaan, sitä yhtenäisempi 

ja onnellisempi on joukkue. Käytännössä tehtävätasolla onnistutaan, kun yksilö ja joukkue kokevat 

pelitaitojen kehitykselle sekä peleissä menestymiselle asetettuja tavoitteita. Kiinteyttä taas vaalitaan 

jäsenten välisellä tavoitteellisella yhteistyöllä sekä yhteisellä tehtävätavoitteella. 
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Ryhmän kiinteyttä voit vahvistaa esimerkiksi seuraavilla toimilla (Rovio 2009, 174 - 176): 

 Huomioi joukkueen ja sen jäsenten erityisyys ohjauksessasi. Ryhmän kehityksen vaihe ja tilanne, 

ryhmän luonne sekä jäsenten yksilöllisyys tekevät jokaisesta joukkueesta omanlaisensa. Esim. 

kilparyhmän toiminta on erilaista kuin harrasteryhmällä ja aloittavassa ryhmässä tulee kiinnittää 

huomio eri asioihin kuin pitempään yhdessä olleessa joukkueessa.  

 Luo yhdessä pelaajien kanssa ryhmälle pelisäännöt ja käyttäytymisen normit. Huolehdi, että yhteisistä 

säännöistä pidetään kiinni ja niitä arvioidaan säännöllisesti. 

 Kannusta kaikkia osallistumaan keskusteluun ja pidä huoli, että jokainen pelaajan voi kertoa 

mielipiteensä pelkäämättä vähättelyä tai pilkkaa. Turvalliseen ryhmään voi jokainen sitoutua ja 

turvallisuus auttaa jokaista antamaan oman parhaan panoksensa joukkueen eteen.         

 Vuorovaikutuksen tulee olla tasapuolista ja rehellistä. Ryhmän palautteenannolle kannattaa sopia 

yhteiset tavat. Voitte esim. miettiä yhdessä, miten pelaajien on sopivaa keskustella pelaamisesta 

toistensa kanssa. 

 Palautteen tulee kohdistua tekemiseen, ei henkilöön (esim. olet laiska vs. yritä parhaasi). 

 Pidä joukkueen ydintehtävä (koripallon pelaaminen) koko ajan toiminnan keskiössä. Muistuta pelaajia 

joukkueen ja yksilöiden toiminnan tavoitteista sekä arvioi niitä säännöllisesti. Selkiytä tavoitteita ja 

tehtävää jatkuvasti itsellesi, joukkueelle ja pelaajille.  

 Järjestä harjoittelun ja pelaamisen ohella yhteistä aikaa joukkueen toiminnan arvioinnille ja sen 

tarkentamiselle. Ryhmän yhtenäisyys kehittyy tehokkaasti vain, jos siihen panostetaan. 

 Kaikki koripallon ulkopuoliset tapahtumat yleensä vahvistavat joukkueen yhtenäisyyttä. Ei kannata 

aliarvioida saunailtojen ym. vaikutusta. Erilaisilla hakusanoilla löydät netistä esim. tutustumisleikkejä ja 

muita ryhmätehtäviä. 

 

Tässä on vinkkejä ryhmän koheesion vahvistamiseen tavoitteiden avulla (mukailtu Rovio 2009, 131 - 140): 

 Joukkueen tavoitteiden tulee olla joukkueelle haastavia mutta mahdollisia saavuttaa - liian helpot 

tavoitteet eivät kehitä ja liian vaikeat jäävät saavuttamatta, mikä vaikuttaa motivaatioon ja pystyvyyden 

tunteisiin. Joukkueen lisäksi kaikilla tulee olla henkilökohtaisia tavoitteita. 

 Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja täsmällisiä: määrittele kehityksen suunta, laatu ja aikaraja tavoitteen 

saavuttamiseksi, esim. yritän oppia seuraavan kolmen kuukauden aikana (aikaraja) tekemään in ‘n‘ out -

harhautuksen täydestä juoksuvauhdista (laatu) molemmilla käsillä (suunta). 

 Tavoitteiden tulee liittyä sekä lopputuloksiin (esim. jokainen uskaltaa käyttää heittopaikan pelissä tai 

jonkin pelin, turnauksen tai sarjan lopputulos), suorituksiin (esim. teknisen tai taktisen mallin 

oppiminen) että prosessiin (esim. opitun asian hyödyntäminen suorituksissa, kuten vasemman käden 

lay up -heiton käyttäminen tarkoituksenmukaisesti pelitililanteissa). Näistä kannattaa painottaa 

lopputulostavoitteen mahdollistavia keinoja, eli suoritus- ja prosessitavoitteita. 

 Tavoitteiden tulee suuntautua lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Yleensä prosessi- ja suoritustavoitteet 

asetetaan lyhyellä tähtäimellä ja niiden saavuttaminen mahdollistaa tulostavoitteen pitkällä aikavälillä. 

Esim. pelaajien tulee oppia koripalloilijan peliasento (prosessitavoite tällä hetkellä), jotta jokainen voi 

haastaa pallollisena hyökkääjänä puolustajansa (suoritustavoite 3 kk) ja joukkue voi tavoitella paikkaa 

alueen finaalipeleissä (pelikauden lopputulostavoite). 

 Vaali tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää pystyvyyden tunnetta eli harjoituta asioita, joissa pelaajat 

voivat onnistua ja kehittyä kohti tavoitetta (muista eriyttäminen). Suosi prosessi- ja suoritustavoitteita 
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sekä opeta pelaajia huomaamaan onnistumisensa tavoitteiden saavuttamisessa. Kannusta yrittämään ja 

rohkaise epäonnistumisten kohdallakin pelaajaa yrittämään parhaansa. 

 Seuraa yhdessä pelaajien kanssa tavoitteiden saavuttamista, arvioi tekemistä ja anna palautetta. 

 Pelaajat sitoutuvat tavoitteisiin paremmin, kun teette ne yhdessä. Ohjaa pelaajia haastavaan mutta 

realistiseen tavoitteenasetteluun. Muista sekä henkilökohtaiset että ryhmän tavoitteet. 

 Suuntaa tavoitteissa huomio ratkaisuihin, voimavaroihin ja vahvuuksiin. Jokaisen on mukavampi 

tavoitella asioita, joita yritetään saavuttaa kuin että jotain yritettäisiin välttää (esim. pallonhallinta vs. -

menetys). Kiinnitä huomiota myönteiseen kehitykseen ja tuo esiin mahdollisuuksia, voimavaroja sekä 

aikaisempia onnistumisia. 

Lue lisää 

 Rovio, Lintunen & Salmi 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 

163. 

 Matikka & Roos-Salmi 2012. Urheilupsykologian perusteet. Tampere. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 

nro 169. 

 

1.4.3. Uuden pelaajan mukaan ottaminen 

 

Koripallo on hieno ja vauhdikas laji, joka tarjoaa parhaimmillaan harrastajilleen suuria elämyksiä. Siitä 

huolimatta koripallo on lasten ja nuorten parissa vasta Suomen kahdeksanneksi harrastetuin urheilulaji 

seuratasolla ja sen harrastajamäärät ovat olleet laskussa 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Niinpä lajin 

jatkumisen ja seuramme toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että jokainen koripallosta innostunut lapsi 

saa hyvän vastaanoton saapuessaan kokeilemaan lajia. Asiaa laajemmin ajateltuna lajin jatkuvuuttakin 

tärkeämpää on se, että pystymme tarjoamaan jokaiselle kokeilijalle turvallisen mahdollisuuden saada 

onnistumisia liikunnan parissa. Asiaa yhtään suurentelematta sillä on suuria vaikutuksia yksittäisen lapsen 

myönteisen kehityksen, henkilökohtaisen liikuntasuhteen rakentumisen sekä kansanterveyden kannalta.   

Lasten ja nuorten urheilussa Suomessa on tavallista, että lapset kokeilevat useita harrastuksia ennen kuin 

valitsevat sen, jonka pariin he jäävät pitemmäksi aikaa. Joka vuosi harrastuksensa urheiluseurassa – 

koripallossa tai jossain muussa lajissa – lopettaa noin neljäsosa harrastajista. Seurassamme tämä näkyy 

varsinkin mikroissa, mineissä ja C-junioreissa, joissa lajin kokeilijoita riittää. Jotta kokeilijoista saadaan lajin 

harrastajia, on valmentajan turvattava jokaiselle pelaajalle mahdollisuus onnistumisen ja kehittymisen 

tunteisiin heti ensimmäisistä harjoituksista lähtien. Alussa koetut onnistumiset ovat elämyksiä, jotka 

kannustavat jatkamaan lajin parissa ja parhaimmillaan ne voivat kantaa hyvinkin pitkälle.     

Tässä on muutama vinkki uuden pelaajan mukaan ottamiseen: 

 Valmentajan/valmentajien on luonnollisesti hyvä aloittaa esittelemällä itsensä pelaajalle ja hänen 

mukanaan mahdollisesti oleville tukijoukoille. Samalla voi lyhyesti kertoa joukkueen toimintavoista sekä 

alkavan harjoituksen sisällöstä (pari asiaa kummastakin). 

 Harjoituksen alussa uusi pelaaja tulee esitellä joukkueelle ja muut pelaajat uudelle pelaajalle esimerkiksi 

nimikierroksen avulla. 

 Kannattaa selvittää heti, onko uudella pelaajalla saman koulun oppilaita tai muita tuttuja harjoituksissa. 

Jos harjoituksissa on harrastajana kokeneempia tuttuja, kannattaa harkita heidän nimittämistä uudelle 

pelaajalle tutor-pelaajaksi ensimmäisiin harjoituksiin. Jos tuttuja ei löydy, niin miettimällä löydät 

varmasti sopivan tutor-pelaajan muiden pelaajien joukosta. 



Oulun NMKY / Koripalloilijat, valmennustyöryhmä Sivu 27/58  

 

 

 Valmentajat voivat tehdä keskenään työnjakoa uuden pelaajan auttamiseksi. Tekeminen voidaan 

eriyttää osittain myös niin, että yksi valmentajista keskittyy auttamaan erityisesti uusia pelaajia. 

 Harjoituksen tulee sisältää heti alkuun sellaisia tehtäviä ja osioita, joissa uusi pelaaja voi onnistua. 

Näistä onnistumisista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti kehumalla etenkin uutta pelaajaa onnistumisista.  

 Onnistumisen takaa tehtävä, jonka sisällön ja suorituksen uusi pelaaja voi ymmärtää (ks. pelitaitojen 

opettaminen). Tarvittaessa tällainen tehtävä voi olla hyvinkin yksinkertainen, kuten jäämies-leikki, 

syöttöharjoitus tai korin tekeminen korin alta. 

 Onnistumisten lisäksi kannattaa mainita erikseen harjoituksen tuottamasta kehityksestä pelaajan 

taidoissa. 

 Vaikka aluksi pelatessa liikkuminen tai pallon hallinta ei olekaan helppoa, kannattaa esitellä rohkeasti 

joukkueen pelitapa tai muita pelaamisen sääntöjä uudelle pelaajalle. Sopiva määrä on yhden säännön 

esittely joka toisessa harjoituksessa. Sääntöjen esittelyssä tulee noudattaa pelitaidon opettamiseen 

liittyvän osion toimintatapoja. Pelitaitojen omaksuminen helpottaa muun ryhmän mukana toimimista ja 

muun ryhmän hyväksyntää uutta pelaajaa kohtaan. 

 Harjoituksen aikana kannattaa tarkkailla muiden pelaajien suhtautumista uuteen pelaajaan. On täysin 

mahdollista ja inhimillistä, että uuden pelaajan totuttelu koripalloon aiheuttaa jossakin 

kokeneemmassa pelaajassa turhautumista. Tarvittaessa tällaisissa tilanteissa voi turhautunutta pelaajaa 

muistuttaa siitä hetkestä, kun hän itse tuli lajin pariin. 

 Harjoituksen loputtua on hyvä vielä jututtaa uutta pelaajaa ja kysellä hänen kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan. Samalla voi kertoa siitä, miten toiminta joukkueella jatkuu. Harjoituksen lopussa myös 

tutor-pelaaja ansaitsee kehut auttavasta toiminnastaan. 

 Muista saattaa uusi pelaaja/hänen vanhempansa yhteen myös joukkueenjohtajan kanssa 

mahdollisimman pian, ts. ilmoita joukkueenjohtajalle uudesta pelaajasta mahdollisimman pian. 

 Uudelle pelaajalle kannattaa esitellä mahdollisimman pian myös joukkueen pelisäännöt, joista selviävät 

yhteiset toimintatavat ja tavoitteet. 

Uusien pelaajien mukaan ottamiseen voi myös luoda joukkueelle toimintatavan, joka on kaikkien pelaajien 

tiedossa. Tämän tavan voi suunnitella yhdessä pelaajien kanssa esim. joukkueen pelisääntöjä mietittäessä. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että uusien pelaajien ohella valmentajan tulee palvella joukkueessa jo 

pitempään lajia harrastaneita pelaajia. Hyvänä työvälineenä tässä auttaa joukkueen kausisuunnitelman 

mukaan eteneminen. Sen avulla joukkueen kehitys on turvattu ja uuden pelaajan mukaan ottaminen ei 

hidasta muun joukkueen etenemistä. Uusien pelaajien kohdalla voidaan harkita myös harrastamisen 

aloittamista pelaajan kalenteri-ikää nuorempien ryhmässä. Tätä asiaa on käsitelty monipuolisemmin 

kappaleessa 1.3 Pelaaja syntymävuodestaan poikkeavassa ikäryhmässä. 
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1.4.4. Ryhmän hallinta (perusohjeita) 

 

Hyvä suunnittelu helpottaa ryhmän hallintaa. Kun harjoitus on hyvin suunniteltu, voit kiinnittää kaiken 

huomion pelaajien ohjaamiseen ja toiminnan sujuvuuteen. Tässä on avuksi muutama ohje, joiden avulla 

ryhmän hallinta on helpompaa.  

 Näytä oma innostus ohjaamiseen. 

 Opettele lasten etunimet mahdollisimman pian ja käytä niitä. 

 Opettele hankkimaan lasten huomio ohjeita antaessasi. Tarvittaessa kysy tähän vinkkejä 

kokeneemmilta valmentajilta ja ohjaajilta. 

 Joukkueen pelisääntökeskustelujen tavoitteena on auttaa ryhmää sopimaan tavoitteistaan ja 

toimintatavoistaan. Yhdessä sovittujen sääntöjen, tavoitteiden ja toimintatapojen myötä vältytään 

turhilta väärinkäsityksiltä. 

 Huomioi turvallisuusasiat etukäteen sekä huolehdi, että ensiapuvälineet ovat saatavilla ja tiedät mitä 

tapaturman sattuessa teet. 

 

Rutiinit auttavat pelaajia (ja valmentajaa) toimimaan 

 Kokoa pelaajat harjoitusten alussa ja lopussa tuttuun paikkaan ja tutulla tavalla (esim. seisomaan tai 

istumaan jollekin rajaviivalle). Tarvittaessa käytä samaa paikkaa harjoitetta vaihtaessasi. 

 Suunnittele harjoitukset niin, että ne etenevät tutusta asiasta uuteen asiaan. 

 Nimeä harjoitteet niin, että pelaajat tuntevat ne. Näin toiminta käynnistyy ripeästi. 

 Kerro edellistä harjoitetta lopettaessa, mistä, milloin ja miten jatketaan (Esim. sinulla on minuutti aikaa 

käydä juomassa ja tule sitten tuolle mustalle viivalle istumaan ilman palloa). 

 Peliliivien käyttö tai joukkueiden jako ihoon ja paitaan helpottaa havainnointia pelatessa. Tarvittaessa 

voit myös yrittää tehdä joukkueet paitojen värin mukaan (tummat ja vaaleat jne.). 

 

Puhu lyhyesti ja selkeästi 

 Puhu kuuluvalla äänellä, jotta kaikki kuulevat. Joskus tehokeinona toimii hyvin äänen hiljentäminen. Et 

voi loputtomiin korottaa ääntäsi pelaajien äänen yläpuolelle.  

 Mieti etukäteen mitä sanot. Käytä lyhyitä lauseita. 

 Anna vain 1–2 ohjetta kerrallaan. Muuten lapset muistavat vain sanomasi alun ja lopun. 

 Puheesi tapa vaikuttaa harjoitusilmapiiriin. Muista aina olla positiivinen ja kannustava. Se merkitsee 

enemmän kuin käyttämäsi sanat. 

 Käynnistä toiminta nopeasti selityksen jälkeen. 

 

Näytä oleellista korostaen 

 Suorituksen näyttäminen korvaa monta sanaa. Moni oppii tekemistä jäljittelemällä. 

 Myös apuohjaaja tai lapsi voi näyttää suorituksen. 

 Näytä yksinkertaisesti oleellista kohtaa rohkeasti korostaen. 

 Harkitse näyttösuunta tehtävän mukaan. 
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Huomioi palautteella 

 Havainnoi ja ole läsnä. 

 Anna palautetta suorituksesta, ei persoonasta. 

 Palautteen tulee olla kannustavaa: 

o Myönteinen palaute tulee antaa rehellisesti ja heti. 

o Hyvä yritys kannattaa palkita kehuilla. 

o Anna korjaava palaute asiasta, joka on mahdollista muuttaa. 

o Anna korjaava palaute mieluummin kahden kesken kuin julkisesti. 

 Yksi vaihtoehto palautteelle on ns. hampurilaismalli, jossa ensin sanotaan myönteinen asia, tämän 

jälkeen korjattava tai kehitettävä asia ja lopuksi vielä myönteinen asia. 

 Huomioi jokainen lapsi henkilökohtaisesti vähintään yhden kerran harjoituksen aikana. Käytä 

esimerkiksi jokaisen lapsen nimeä myönteisessä yhteydessä tapahtuman aikana. 

 

Laita kaikki liikkeelle - liikuntataitoja oppii vain liikkumalla 

 Laita lapset liikkumaan harjoituskerran aikana paljon, eli suurimman osan harjoitusajasta. 

 Suunnittele harjoitteet niin, että mahdollisimman moni voi osallistua toimintaan samanaikaisesti. 

Jonossa seisomalla tai vaihtopenkillä istuen ei asioita opi. Lisäksi lasten on vaikeaa pitää keskittymistä 

yllä, jos he joutuvat odottamaan vuoroaan kovin pitkään. 

 Käytä työskentelytapoja, joissa mahdollisimman moni pääsee liikkumaan yhtä aikaa. Hyviä vaihtoehtoja 

ovat esim. pistetyöskentely, ratatyöskentely, parityöskentely, leikki, peli tai kisailu ja kaikille yhteinen 

yksilötehtävä. 

 Käynnistä ja pysäytä toiminta ripeästi 

 

1.4.5. Poikkeuksellisesti käyttäytyvä pelaaja 

 

Koripallon pelaaminen seuratasolla on vapaaehtoisuuteen perustuvaa harrastustoimintaa. Sen tärkein 

tehtävä on tuottaa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä toimintaan osallistuville. Tässä oppaassa on esitelty 

periaatteet, joilla toimintaa ohjataan Oulun NMKY:ssä. Niiden avulla pyritään huomioimaan paikalliset 

olosuhteet niin, että harrastaminen on mielekästä mahdollisimman monelle. Harrastamisen 

vapaaehtoisuudesta huolimatta joukkueissa voi esiintyä monenlaisia erikoisia tilanteita, jotka vaikeuttavat 

hetkellisesti joukkueen toimintaa. Tämä johtuu yleensä ryhmien moninaisuudesta eli harrastajien 

yksilöllisistä eroista.  

Suomalaiseen liikuntakulttuuriin kuuluu, että varsinkin pienissä lajeissa harjoitusryhmät koostuvat yleensä 

erilaisilla harrastus- ja motivaatiotaustoilla liikkeellä olevista harrastajista. Lisäksi monessa ryhmässä voi olla 

kahden tai kolmen syntymävuoden pelaajia. Toistaiseksi näin on myös Ynnissä, vaikka erilaisten harraste-, 

kilpa- ja syntymävuosiryhmien perustamiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Toisaalta, vaikka ryhmät 

järjestettäisiin millä tavalla tahansa, on selvää, että valmentajana joudut erilaisten ryhmäilmiöiden ja 

pelaajien yksilöllisten erojen vuoksi ratkomaan myös muita kuin pelillisiä pulmia. Tällaiset tilanteet liittyvät 

kaikenlaiseen ja kaiken ikäisten ryhmätoimintaan, mutta todennäköistä on, että ne korostuvat aloittavissa 

ryhmissä ja etenkin nuorimmissa ikäluokissa. Monesta tilanteesta selviät jo sillä, että poimit tämän oppaan 
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kappaleen 1.4 asioista sinulle hyödyllisimmät vinkit ja pyrit tuomaan ne järjestelmällisesti käytäntöön. Silti 

joskus tulee vastaan tilanteita, joissa tavalliset toimet eivät tunnu riittäviltä. 

Poikkeuksellisia tilanteita ovat esim. sellaiset, joissa pelaaja käyttäytyy ylivilkkaasti, passiivisesti, 

aggressiivisesti tai aktiivisesti häiriten, kuten osallistuen ohjeista poikkeavalla tavalla, kieltäytymällä tai 

jollain muulla tavalla häiriten. Tällaiset tilanteet saavat usein valmentajankin tunteet pintaan. Yritä toimia 

rauhallisesti huolimatta siitä, millainen tunnetilasi on. Todennäköisesti häiriökäyttäytyvä pelaaja käy ainakin 

fyysisesti kierroksilla ja silloin hänen on helppoa nostaa myös henkiset kierrokset. Hyvä tapa puuttua 

ongelmaan on käyttää apunasi minäviestiä. Sen avulla ongelma otetaan esiin ilman komentamisen tai 

uhkailun tuntua ja pelaajan on helpompi muuttaa käytöstään, kun hän saa itse oivaltaa ja löytää ratkaisun 

tilanteeseen. Minäviestiin liittyy kolme osaa: ongelmallisen tilanteen kuvaus, tilanteen vaikutukset 

"minään" eli ohjaajaan ja tilanteen aiheuttamat tunteet. Tässä on esimerkki minäviestistä tilanteessa, jossa 

pelaajat jatkavat pallojen pomputtamista pilliin vihellyksen jälkeen: ”Pallojen pomputtamisesta tulee niin 

kova ääni… (ongelma), …ettei ääneni kuulu (vaikutukset) …ja se turhauttaa minua (tunteet)". Teoriassa 

pelaaja miettii asiaa uudesta näkökulmasta ja muuttaa käyttäytymistään toivottuun suuntaan. Tässä auttaa 

myös se, että yleensä valmentaja ja joukkue ovat erittäin merkittäviä asioita pelaajalle.  

Aina minäviestitkään eivät valitettavasti auta. Tässä on muutama vinkki, joista voi löytyä apua hankalien 

tilanteiden toistuessa: 

 Muistuta joukkueen pelisäännöistä ja tarkenna niitä tarvittaessa pelaajien kanssa.  

 Keskustele ongelmasta kyseisen pelaajan kanssa rauhallisessa tilanteessa kahden kesken esimerkiksi 

pukuhuoneessa. Muiden läsnäolo vaikeuttaa tilannetta. 

 Puutu pelaajan käyttäytymiseen, ei persoonaan. Minäviesti on hyvä tapa ottaa asia esiin. 

 Keskustele asiasta kokeneemman valmentajan kanssa. Ota yhteyttä nuorisopäällikköön asian 

ratkaisemiseksi. Tarvittaessa seurasta löytyy erityisosaamista vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen. 

 Keskustele asiasta pelaajan vanhempien kanssa ja kysy, miten kyseinen pelaaja yleensä käyttäytyy 

ryhmätilanteissa (esim. koulussa). Ehkä käyttäytymisen ohjaamiseen löytyy toimiva ratkaisu pelaajalla 

muissa arkitilanteissa käytössä olevista toimintatavoista. 

 Valmentaja on pelaajille usein erittäin tärkeä henkilö. Monesti häiriökäyttäytymisellä lapsi yrittää pitää 

huolen siitä, että hän tulee nähdyksi ja kuulluksi. Kokeile jututtaa oireilevaa pelaajaa jo ennen 

harjoitusta, jotta hänelle tulee turvallinen ja huomioitu olo heti harjoituksen alussa. 

 Vahvista pelaajan myönteistä käytöstä antamalle pelaajalle huomiota hänen onnistuessaan pelillisissä 

tai käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Kehu ja kannusta ja tee se välittömästi onnistumisten jälkeen. 

 Vahvistamisen sijaan voit koittaa myös sammuttamista, eli jätä häiriökäyttäytyminen huomiotta. Tämä 

on mahdollista ainakin silloin, kun käyttäytymisellä ei ole vaikutusta muihin. Aggressiivisessa 

käyttäytymisessä voit antaa suurimman huomion uhreille esim. jättämällä häiritsijän huomiotta ja 

antamalla häiritylle huolenpitoa sekä kiinnostusta.    

 Joskus levottomuuden taustalla voi olla myös pelaajalle joko liian helpot tai vaikeat tehtävät. Monelle 

oman vuoron odottaminen on vaikeaa, joten yritä järjestää harjoitukset siten, että odottamista tulee 

mahdollisimman vähän. Tämä palvelee myös kehittymistä, sillä pelitaitoja opitaan tekemällä, ei 

jonottamalla. 

 Osalle pelaajista voi olla hankalaa seistä paikallaan ja seurata ohjeita ryhmän keskellä. Mieti, voitko 

käyttää tällaista pelaajaa mallin näyttäjänä muille harjoitetta selittäessäsi. Muista kuitenkin, että 

häiritsijää ei pidä palkita kielteisestä käyttäytymisestä. Järjestä tilanne niin, että kysyt pelaajaa 
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näyttäjäksi ennen levottomuuksia. Huomioi myös muut pelaajat, sillä jokainen pelaaja ansaitsee välillä 

vuoronsa olla esillä. 

 Usein häiriökäyttäytyminen tulee esiin tiettyjen pelaajien toimiessa yhdessä. Tilannetta voi helpottaa, 

kun hajottaa tällaiset ryhmittymät sijoittamalla pelaajat harjoituksen sisällä eri joukkueisiin, ryhmiin tai 

pareihin.   

 Lievissä ja hetkellisissä keskittymisvaikeuksissa pelaajan harhailevan huomion voi napata takaisin esim. 

valmentajan katsekontaktilla pelaajaan, valmentajan siirtymisellä levottoman pelaajan läheisyyteen, 

pelaajan nimen mainitsemisella tai vaihtelemalla omaa äänenvoimakkuutta myös hiljaisempaan 

suuntaan. Usein hiljaa puhuminen ’pakottaa’ pelaajat keskittymään paremmin ja toisaalta omaa ääntä 

ei voi korottaa loputtomiin. Pelaajat tottuvat sekä kovaan että hiljaiseen ääneen. 

 Toistuviin levottomuuksiin voi kokeilla esim. rauhoittumispenkin tai vastaavan rauhoittumispaikan 

käyttöä. Esim. 2–3 minuutin jäähy voi tehdä ihmeitä. Pelaajan täytyy kuitenkin tietää, miksi hän on 

jäähyllä. Samoin hänen tulee tietää jo etukäteen, minkä vuoksi hän voi joutua jäähylle. Sääntöjen tulee 

olla kaikille samat ja jäähyjen jaossa on oltava muutenkin johdonmukainen. 

 Voimakkaimpana toimenpiteenä voidaan harkita pelaajan erottamista määräajaksi joukkueen 

toiminnasta. Tämä on kuitenkin niin äärimmäinen keino, että pelaajan erottamisesta vastaa aina 

nuorisopäällikkö. Käytännössä asiasta tulee ehdottomasti keskustella nuorisopäällikön kanssa, ennen 

kuin minkäänlaisia käytännön toimia edes harkitaan. 

 

1.4.6. ”Kun ei mene hyvin” 

Valmentamiseen liittyvät aina vaihtelevat tilanteet ja jaksot. Joskus tuntuu siltä, että kaikki onnistuu, mutta 

valitettavasti myös huonompia ajanjaksoja riittää jokaiselle valmentajalle. Myönteinen kehitys ei aina ole 

suoraviivaista etenemistä. Sen vuoksi onnistumisista kannattaa aina nauttia ja opetella huomaamaan myös 

muunlaisia onnistumisia kuin sellaisia, jotka näkyvät sarjataulukossa. Esimerkiksi joukkueesi harjoittelun 

tavoitteena olleiden asioiden onnistuminen pelissä on aina menestystä, johon valmentajalla on keskeinen 

vaikutus. Samoin voit onnitella itseäsi, jos joukkueesi pelaajat tulevat harjoituksiin, nauttivat koripallosta ja 

yrittävät siellä parhaansa toisiaan kannustaen. Silloin olet tehnyt asioita erittäin hyvin joukkueen ilmapiirin 

puolesta. 

Vaikeampina ajanjaksoina ei kannata jäädä harmittelemaan yksin joukkueen ongelmia. Ole ajoissa 

yhteydessä esim. nuorisopäällikköön tai johonkin kokeneempaan valmentajaan ennen kuin ongelmat 

alkavat syödä voimavarojasi liiaksi. Yhteistyö joukkueen ja seuran sisällä on voimavara, joka kannattaa 

hyödyntää. Vinkkien kysymistä ja mallin ottamista kokeneemmilta valmentajilta ei kannata ujostella. 

Samoin kokeneemmille valmentajille on ehdottomasti hyödyllistä haistella tuoreita tuulia ja ajatuksia 

nuoremmilta valmentajilta.   

 

1.4.7. Peluutusperiaatteet eri ikäryhmissä ja joukkueissa 

 

Tämän kappaleen tarkoitus on helpottaa valmentajien päätöksiä koskien pelaajien peluuttamista, sillä 

valmentajan pelaajilleen jakama peliaika on yksi eniten keskustelua ja ajatuksia herättäviä aiheita kaikkien 

harrastuksen osapuolten joukossa. Tämä johtuu asian tärkeydestä sekä sen julkisuudesta, sillä jokainen 

pelin katsoja tai peliin osallistuva pelaaja voi todeta yksittäisten pelaajien peliajan. Oman lisänsä tähän tuo 

ottelutilastointi, joka on pakollinen B-nuorista alkaen valtakunnallisissa sarjoissa. Tilastoista löytyy myös 

peliaika ja tilastot ovat kaikkien saatavilla SKL:n nettisivuilta.  
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Tärkeintä peluuttamista miettiessä on, että jokaiselle pelaajalle pystytään järjestämään peliaikaa jossakin 

sarjassa. Sen vuoksi kauden alussa tulee miettiä tarkkaan sarjoja ja maksullisia turnauksia, joihin joukkue 

osallistuu. Vastuulliseen peluuttamiseen kuuluu myös se, että jokainen pelaaja tarvitsee onnistuakseen ja 

kehittyäkseen sopivan kokoisia haasteita. Liian pienet tai isot haasteet lähinnä joko turhauttavat tai 

ahdistavat. Haasteista löytyy lisää oppaan kappaleesta 1.3 Pelaaja syntymävuodestaan poikkeavassa 

ikäryhmässä.  

Harrastesarjoissa tulee jokaisen otteluun nimetyn pelaajan saada peliaikaa niin, että pelaaja tuntee 

osallistuneensa kyseiseen otteluun pelaavana pelaajana. Lisäksi jokaisen pelaajan tulee päästä 

osallistumaan mahdollisimman moneen otteluun kauden aikana. Tässä auttaa 12 pelaajan nimeäminen 

otteluihin ja tarvittaessa pelaajien kierrättäminen ottelusta toiseen. Kotiturnauksissa pelaajia voi vaihtaa 

myös saman päivän otteluiden välillä. 

Kilpasarjoissa peluuttamista ohjaa enemmän joukkueen kilpailulliset tavoitteet. Tästä huolimatta jokainen 

otteluun nimetty pelaaja tulee pyrkiä huomioimaan myös peliajalla. Sen mahdollistamiseksi kannattaa 

joukkueen pelaajien kanssa sopia kauden alussa joukkueen toimintatavoista esim. peluuttamisen ja 

otteluihin nimettävien pelaajien suhteen. Yksi vaihtoehto on, että otteluihin nimetään vain 10 pelaajaa. 

Joukkueen pelisäännöistä on hyvä sopia myös tältä osin heti kauden alussa ja uudelleen esim. SM-

karsintojen jälkeen.  

Valmentajan tulee auttaa pelaajia kehittymään peliajan näkökulmasta ohjaamalla pelaajien ja joukkueen 

harjoittelua siihen suuntaan, että kaikilla pelaajilla on mahdollisuus tavoitella peliaikaa. Esim. 

pelaajapalaverit ovat hyvä tapa käydä yksittäisen pelaajan kanssa keskustelua harjoittelusta, joka 

tarvittaessa auttaa pelaajaa aiempaa suurempaan vastuuseen joukkueen otteluissa. Myös joukkueen 

pelitavalla voidaan vaikuttaa pelaajavaihtojen määrään otteluissa. Aktiivinen, liikkuva ja nopea pelitapa on 

monella tapaa hyvin perusteltua Ynniläiselle joukkueelle. Olemme yleensä pelirutiinissa jäljessä etelän 

joukkueita, joten kova puolustus ja nopeat siirtymät kentällä monipuolistavat merkittävästi joukkueidemme 

menestysmahdollisuuksia. Suomen miesten koripallomaajoukkueen, Susijengin, edesottamukset viime 

vuosien arvokisoissa tulee kannustaa osaltaan meitäkin siihen, että jokainen pystyy antamaan panoksensa 

joukkueen eteen pelikentällä. 

Myös peluuttamisasioista kannattaa keskustella muiden valmentajien ja nuorisopäällikön kanssa. 
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2. Harjoituksista 

 

2.1. Valmennuksen suunnittelu  

 

Kaiken valmennustoiminnan tulee olla etukäteen suunniteltua. Suunnitelmallisuus on paras tapa huolehtia 

siitä, että tarvittavat asiat tulevat valmennuksessa huomioitua ja toiminta on nousujohteista. Suunnittelun 

lähtökohtana ovat joukkueen tavoitteet, jotka valmentajien on hyvä asettaa yhdessä joukkueen pelaajien ja 

heidän vanhempiensa kanssa. Joukkueen tavoitteiden ja toiminnan tulee olla linjassa seuran asettamien 

toiminnan ja oppimisen tavoitteiden kanssa. 

 

Asetettujen tavoitteiden pohjalta joukkueen päävalmentaja tekee yhdessä apuvalmentajien sekä 

nuorisopäällikön kanssa kausisuunnitelman, josta selviää eri jaksojen painotukset ja teemat. Suunnitelman 

pohjalta voidaan myöhemmin laatia tarkemmat kuukausi- tai viikkosuunnitelmat tavoitteineen, jotka 

käyvät yhteen joukkueen pitkän ajan tavoitteiden kanssa. Suunnitelmien avulla valmentajan on helppo 

työstää yksittäiseen harjoitukseen tarvittava harjoitusohjelma, josta käyvät päätasolla ilmi harjoitteet, 

niiden tavoitteet ja ydinkohdat sekä oppimisen seuranta. Vinkkejä yksittäisen harjoituksen suunnitteluun 

löytyy tämän oppaan seuraavasta kappaleesta. 

 

Tämän oppaan lopusta löytyy kolme esimerkkiä kausisuunnitelmasta. Ne poikkeavat melko paljon 

toisistaan, mutta ovat kaikki käyttökelpoisia.  Kunkin joukkueen valmentajat voivat valita yhdessä 

nuorisopäällikön kanssa käyttöönsä heille parhaiten sopivan mallin, muokata sitä omiin tarkoituksiinsa tai 

kehittää kokonaan uuden mallin. 

 

Ensimmäinen esimerkki (Liite I) vaatii sitä laadittaessa kahta muuta esimerkkiä enemmän panostusta. 

Toisaalta, se toimii samalla kuukausi- ja viikkosuunnitelmana, ja sen avulla on helppo laatia yksittäiset 

harjoitussuunnitelmat. Kauden alussa tehty työ siis vähentää merkittävästi kauden aikana tehtävää 

suunnittelu- ja paperityötä. Esimerkistä näkyy hyvin muun muassa jaksotus, vaihtelevat tehokkuudet, 

koripallon eri osa-alueet ja pelikauden ajankohdan vaikutus harjoitteluun. Esimerkissä näkyvillä tehotasojen 

muutoksilla pyritään toisaalta välttämään kehon liika tottuminen harjoittelutehoon ja toisaalta erilaiset 

kehon ylikuormitustilat. Vaikka pelaajan tuleekin osallistua harjoituksiin aina mahdollisimman "täysillä", ei 

keho voi halusta huolimatta toimia koko ajan täydellä teholla.  

 

Toinen esimerkki kausisuunnitelmasta (Liite II) poikkeaa ulkoisesti merkittävästi edellisestä esimerkistä, 

mutta on sisällöltään samansuuntainen. Käytännössä malli painottaa harjoitussuunnittelua, sillä tässä 

kausisuunnitelmassa koripallon harjoittelun eri osa-alueet mainitaan teemoina, joiden harjoitussisällön 

valmentaja suunnittelee aina erikseen ilman edellisessä esimerkissä kausisuunnitelmasta saatavaa apua. 

 

Kolmas esimerkki pohjautuu tämän oppaan kappaleeseen 1.2 Hyvän osaamisen taso tietyssä iässä ja 

oppimisjärjestys. Ominaisuuksiltaan se sijoittuu kahden edellisen esimerkin väliin. Esimerkissä käytetään 

ajanjaksona kuukauden pituisiin jaksoihin jaettua pelikautta (syys-huhtikuu), mutta yhtä hyvin ajanjaksona 

voi olla esimerkiksi 5-7 jaksoon jaettu syyskausi tai kevätkausi. Tällöin kausisuunnitelmasta tulee 

yksityiskohtaisempi ja se lähestyy kuukausisuunnitelmaa. Taulukon voi helposti rakentaa täsmälleen 

valmentajan valmennussuunnitelmanmukaiseksi. Samoin esimerkissä harjoiteltavien osa-alueiden 

otsikoihin on sulkeisiin lisätty tarkennuksia harjoiteltaviin ominaisuuksiin, mutta tämä ei ole lainkaan 

välttämätöntä, sillä samat asiat löytyvät valmennusoppaan kappaleesta 1.2.    

 



Oulun NMKY / Koripalloilijat, valmennustyöryhmä Sivu 34/58  

 

 

Riippumatta siitä, kuinka yksityiskohtaisesti tai suurpiirteisesti kausisuunnitelma on laadittua, valmentajien 

ei tule väen väkisin pitäytyä siinä. Ihannetilanteessa kausisuunnitelmassa voidaan pitäytyä koko kauden 

ajan ja keskittyä itse valmentamiseen. Kuitenkin, jos kauden aikana ilmenee järkisyitä muokata 

kausisuunnitelmaa, on niin myös rohkeasti tehtävä yhdessä nuorisopäällikön kanssa 

 

2.2. Yksittäisen harjoituksen rakenne 

 

Yksittäisen harjoituksen rakenteeseen vaikuttavat pelaajien ikä- ja taitotaso, ryhmän koko sekä 

käytettävissä olevat resurssit eli tilat, välineet, valmentajien määrä ja harjoituksen kesto. Jokainen 

harjoituksen osa-alue on yhtä tärkeä ja jokaisen harjoituskerran tulee sisältää kaikki alla esitellyt osat. 

Nuorimmissa junioreissa kaikkien harjoitteen osien tulee olla ohjattuja, mutta vanhemmissa ikäluokissa 

pelaajille voi antaa vastuuta esim. alku- ja loppuverryttelyistä. 

 

 

2.2.1. Lämmittely/Alkuverryttely 

 tarkoituksena saada keho valmiiksi itse harjoitusta varten, nostaa suorituskykyä ja ennaltaehkäistä 

loukkaantumisia 

 sydän- ja verenkiertoelimistön sekä mielen herättäminen (leikit ja pelit, hauskan pitäminen) 

 keskivartalon aktivointi 

 hermoston herättely 

 kesto 15–30 minuuttia 

 lämmittely on harjoituksen tärkeimpiä vaiheita! Jos se tehdään puolitehoisesti, ei myöskään 

varsinaisista harjoitteista saada täyttä tehoa irti! 

 

 

2.2.2. Venyttely 

 harjoituksen alussa dynaamisesti (liikkeessä/pumpaten) 

 tarkoituksena valmistaa lihaksia harjoitusta varten, venytysten kesto enintään 1—3 sekuntia  

 pohkeet, reidet, pakarat, lonkankoukistajat, vatsa + selkä, rinta/olkapäät (koko kroppa läpi) 

 kesto 5–10 minuuttia 

 

 

2.2.3. Lajiharjoitteet 

 aina tulee olla tavoite (kausisuunnitelmasta) 

 kerro aluksi mitä tänään harjoitellaan ja minkälaisia harjoitteita siihen käytetään (pelaajien mielen 

aktivoiminen harjoituksen tavoitteisiin) 

 harjoitusten alussa on hyvä opettaa uutta asiaa, koska tällöin energiatasot ovat ylhäällä ja pelaajat 

virkeinä, jolloin uuden oppiminen on tehokkainta 

 uusi opittava asia on sidottava (tekninen/motorinen) osaksi taktista pelitaitoa, jotta pelaajat 

ymmärtävät, mitä varten jotakin asiaa harjoitellaan sekä miten ja missä taitoa voi käyttää  

 käytä harjoitteita, jotka hallitset ja mieti aina miten harjoiteltava taito liittyy itse peliin 
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 harjoitteita 4–6 riippuen ikäluokasta ja käytettävästä ajasta 

 yksittäisen harjoituksen lajiharjoitteiden tulee seurata ”punaista lankaa” ja nivoutua toisiinsa koko 

harjoitusten ajan 

 kesto 1–1,5 tuntia 

 

 

2.2.4. Loppuverryttely ja -venyttely 

 tavoitteena laskea syke rauhallisesti alaspäin kävellen/ravistellen 

 pehmentää laskeutumista harjoituksesta lepoon ja nopeuttaa palautumista 

 kesto 5–10 minuuttia 

 venyttely kotona noin 2 tuntia harjoituksen jälkeen omatoimisesti, kesto noin 30–60 sekuntia/venytys 

 

2.3. Tukiharjoittelu 

 

Koripallon harjoittelemiseen tarkoitettu saliaika on nykyisin erittäin rajattua. Sen vuoksi saliaika kannattaa 

käyttää mahdollisimman tehokkaasti koripallotaitojen harjoitteluun eli kaikki valmistelu, verryttely ja 

tukiharjoittelu tulee tehdä saliajan ulkopuolella. Jotkut saleista ovat tiloiltaan sen verran puutteellisia, että 

muu harjoittelu ja valmistelu on parasta hoitaa ulkona. Jos ulkoilu ei ole mahdollista, tulee valmentajan 

pinnistää mielikuvituksensa äärimmilleen, jotta koripalloon olennaisena osana kuuluva tukiharjoittelu 

saadaan tehtyä. Myös tässä asiassa kannattaa hakea ideoita muilta valmentajilta ja nuorisopäälliköltä. 

Tavoitteellisesti harjoittelevan alle 15-vuotiaan urheilijan tulee harrastaa liikuntaa keskimäärin vähintään 

18 tuntia viikossa ja yli 15-vuotiaan vähintään 20 tuntia viikossa. Näihin lukuihin sisältyy kaikki koululiikunta, 

välituntiliikunta, koulu- ja harjoitusmatkaliikunta, omatoiminen harjoittelu sekä lajiharjoitukset. Tavallisesti 

lajiharjoittelua on 4–7 tuntia viikossa, joten tavoitteeseen pääsemiseksi pelaajan omalle vastuulle jää suuri 

määrä tunteja. Yksi keino valmentajalle on kannustaa pelaajaa liikkumaan koulu- ja harjoitusmatkat 

pyörällä tai kävellen. Lisäksi valmentaja voi ohjelmoida tukiharjoitteluohjelman, jota pelaajat toteuttavat 

joko henkilökohtaisesti, porukoissa (esim. lähekkäin asuvat) tai koko joukkueena (esim. ennen salivuoron 

alkamista tai sen jälkeen).  

Tukiharjoitteluohjelma voi sisältää juoksuharjoitteita (kestävyys, intervalli tai eri tekniikoilla tehtäviä 

vetojuoksuja), kuntopiiriä, voimaharjoittelua lisäpainoilla, liikkuvuusharjoittelua tai muiden lajien 

harjoittelua/pelailua. Tukiharjoitteluohjelma on hyvä käydä ohjatusti läpi valmentajien johdolla ennen kuin 

pelaaja ottaa sen omalle vastuulleen. Tukiharjoitteluohjelman tulee olla nousujohteinen, jolloin se 

vaikeutuu pelaajien kehittymisen myötä. Valmentajan on välillä hyvä käydä ohjelma läpi yhdessä pelaajien 

kanssa, jotta pelaajien suoritukset ja kehittyminen ovat myös valmentajan tiedossa. Samalla ohjelmaan on 

helppo tehdä tarvittavia muutoksia. Tukiharjoitteluohjelmassa on hyvä olla tehotason vaihteluja esim. 

siten, että pelaaja tekee kolme viikkoa tiukempaa ja yhden viikon kevyempää harjoittelua. Tämä tehostaa 

harjoituksen vaikutusta. Hyvä idea pelaajien motivointiin on tukiharjoittelun seuraaminen perinteisten 

kirjallisten ohjelmien ja harjoituspäiväkirjan sijaan tekemällä sosiaaliseen mediaan (esim. Nimenhuuto tai 

Facebook) joukkueelle oma suljettu ryhmä. Ryhmään valmentaja voi laittaa harjoitusohjelman ja kannustaa 

pelaajia kuittaamaan tehdyt harjoitukset ryhmän seinälle.  

Koripalloilijan tukiharjoittelussa ja lajiharjoittelussa on hyvä huomioida niin sanotut nopean kehityksen 

vaiheet, eli ne ajanjaksot jolloin tietyt fyysiset ominaisuudet kehittyvät ja vakiintuvat kaikkein helpoiten. 

Alla oleva kuva on hyvä yleisohje, mutta on muistettava, että jokaisen pelaajan biologinen kehitys etenee 
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yksilöllisesti ja pelaajien kohdalla saattaa olla suuriakin vaihteluita nopean kehityksen vaiheissa. Lisäksi on 

muistettava, että vaikka harjoittelun painopiste on herkkyyskausien mukainen, on kaikkia ominaisuuksia 

harjoiteltava monipuolisesti koko ajan. Ominaisuudet, jotka tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti, ovat 

motoriset taidot, nopeus, voima, kestävyys ja nopeuskestävyys sekä liikkuvuus.  

 

Fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet ja painopistealueet eri ikävaiheissa.  
Hakkarainen H. ym. 2008 

 

Motoriset perustaidot kehittyvät yleensä noin 2–6-vuotiaana lapsen tutustuessa kokeilujen ja leikin kautta 

oman kehonsa toimintaan. Perustaidot, kuten juokseminen, kiipeäminen, tasapainoilu, heittäminen ja 

kiinniottaminen jaetaan yleensä tasapaino-, välineen käsittely- ja liikkumistaitoihin. Ne ovat 

monimutkaisempien taitojen, kuten liikuntalajitaitojen perustana, ja sen vuoksi niiden osaaminen on 

tärkeää. Noin 6–12-vuotiaana opitaan helpoimmin useammasta perustaidosta koostuvia yhdistelmiä, mitä 

tehostaa yleensä alakouluikäisen suuri kiinnostus erilaisia pelejä, leikkejä ja liikuntalajeja kohtaan. Nopein 

fyysisen kasvun aika, eli suunnilleen ikävuodet 12–18, on kasvun myötä lisääntyvän voiman avulla liikkeiden 

vakiinnuttamisen ja jalostamisen aikaa. Huippusuoritusten aika on noin 25–30 vuoden iässä.  

Nopeus on vahvasti peritty ominaisuus, mutta sitä voidaan kehittää tehokkaasti, jos harjoittelu aloitetaan 

nuorena herkkyyskaudet huomioiden. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen murrosikää painotetaan erityisesti 

hermoston (askeltiheys, reaktiokyky ja rytmitaju) ja taidon kehittämistä. Lapsen saavuttaessa murrosiän 

otetaan nopeuden harjoitteluun mukaan voimaharjoittelu. Edellä mainittu hermoston kehittäminen voi 

sisältää esimerkiksi vauhdissa vaihtuvia askelluksia (tiheä-pitkä askel), nopeuden muutoksen vaihteluita 

(kävely-spurtti-pysähdys) tai vihellyksestä spurttiin lähtöjä. Jos näitä ominaisuuksia ei ole harjoiteltu ennen 

murrosikää, niiden harjoittaminen on äärimmäisen vaikeaa sen jälkeen.  

Myös voiman harjoittelussa painotetaan ennen murrosikää hermostollista kehittymistä, joka luo hyvän 

pohjan myöhemmälle voiman kehittymiselle. Ennen murrosikää voimaharjoittelun tulee sisältää 

lihaskoordinaatioharjoitteita, voimaharjoitustekniikoiden opettelua sekä nopeusvoimaharjoittelua eli 

hyppelyjä ja kuntopallon heittoja. Lisäksi ennen murrosikää voimaharjoittelussa painotetaan kestovoiman 

harjoittelua eli omalla kehon painolla tehtäviä pitkiä sarjoja (15–30 toistoa), mikä parantaa lihasten 

palautumiskykyä, ehkäisee vammoilta ja luo pohjan myöhemmälle kovemmalle voimaharjoittelulle. Edellä 
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mainituissa harjoituksissa tulee keskittyä erityisesti lantion ja sitä ympäröivien lihasten harjoitteluun eli 

keskivartalon lihaksiin.  

Kasvupyrähdyksen vaiheessa (pojilla keskimäärin 13–14,5-vuotiaat ja tytöillä 12–13,5-vuotiaat) harjoitellaan 

keskivartalon kestovoimaa erimittaisilla sarjoilla ja erisuuruisilla vastuksilla, kestovoimaharjoittelua muille 

lihasryhmille keskisuurilla lisäpainoilla, mikä edellyttää täydellistä tekniikan hallintaa. Lisäksi nopeusvoimaa 

harjoitellaan hyppelyillä ja kimmoisuusharjoitteilla. Murrosiän loppuvaiheessa (pojilla keskimäärin 15 

vuotta ja tytöillä yli 13,5 vuotta) voidaan aloittaa niin sanottu aikuismainen voimaharjoittelu, jos edellä 

mainitut voimaharjoittelun vaiheet ovat käyty huolellisesti läpi, keskivartalon hallinta on hyvä ja 

suoritustekniikat on opeteltu huolellisesti. Aikuismainen voimaharjoittelu tarkoittaa edellä mainittujen 

tapojen lisäksi maksimivoimaharjoittelua ja nopeusvoiman harjoittamista kovatehoisilla hypyillä kuten 

pudotushypyillä. 

Kestävyysominaisuuksien harjoittamisella luodaan lapsuus- ja nuoruusiässä pohjaa myöhemmälle 

harjoittelulle. Tällä tarkoitetaan niin sanottua aerobista kuormitusta, jossa elimistöön ei kerry 

maitohappoja. Aerobista liikuntaa tulee olla jossain muodossa vähintään 30–60 minuuttia joka päivä. Tämä 

ominaisuus on jokaiselle ihmiselle erityisen tärkeä ja valmentajan tulee kannustaa pelaajia kulkemaan, jos 

mahdollista, koulumatkat ja harjoitusmatkat joko kävelemällä tai pyöräilemällä. Lisäksi harjoittelua voi 

ottaa tukiharjoitteluohjelmaan kevyenä kävely/hölkkälenkkinä kestoltaan 30–90 minuuttia. 

Nopeuskestävyys rakentuu nopeuden, kestävyyden, voiman ja lajitaitojen ominaisuuksista. 

Nopeuskestävyysominaisuuksia tarvitaan eniten 10–90 sekuntia kestävissä maksimaalisissa suorituksissa, 

joten se on erityisen tärkeä ominaisuus koripallossa. Nopeuskestävyyttä on harjoiteltava lajinomaisesti, 

jotta harjoitusvaikutukset kohdistuvat lajissa käytettäviin lihaksiin. Nopeuskestävyys harjaantuu jo itse 

lajiharjoittelussa, mutta sitä voi tehdä myös erityyppisillä juoksuvedoilla, joissa vetojen tehoa ja pituutta 

sekä palautumisaikoja muutellaan niin, että ne vastaavat koripallopeliä. Alle murrosikäisen 

nopeuskestävyysharjoittelun tulee olla maitohapotonta eli alle 10 sekuntia kestävillä vedoilla ja 20–60 

sekuntia kestävillä palautuksilla, sillä alle murrosikäisen maitohapon sieto- ja poistokyky ovat puutteelliset. 

Tällöin kannattaakin keskittyä mieluummin taito-, nopeus- ja kestävyysominaisuuksien harjoitteluun, koska 

ne kehittyvät ennen murrosikää parhaiten. Lisäksi myöhempi nopeuskestävyysharjoittelu vaatii hyvää 

nopeuden ja kestävyyden tasoa.  

Liikkuvuudella on positiivinen vaikutus voimantuottoon, rentouteen, kestävyyteen ja nopeuteen. 

Liikkuvuudella on myös suora yhteys loukkaantumisiin ja rasitusvammoihin. Esimerkiksi, jos lonkkanivelen 

liikelaajuudet eivät ole riittävät normaaliin juoksuun, kompensoi keho riittävän liikkuvuuden lantiosta tai 

selkärangasta aiheuttaen liikaa toistettuna rasitusvammoja. Lajiharjoitusten alku- ja loppuverryttelyjen 

tulee sisältää erityisesti aktiivisen liikkuvuuden harjoittelua eli omalla lihasvoimalla ja liikkeen aikana 

saavutettua liikelaajuutta (esim. mittarimato, askel- ja luistelukyykky, breakdanceliike). 

Tukiharjoitteluohjelman tulee sisältää myös passiivista liikelaajuutta kehittäviä venytyksiä eli ulkoisen 

voiman aiheuttamaa nivelten liikkuvuutta. 11–14 vuoden ikä on erityisen tärkeä lapsen 

liikkuvuusharjoittelussa, jolloin siihen tulee panostaa paljon. Tämän jälkeen liikkuvuutta on ylläpidettävä 

säännöllisesti ja erityisesti murrosiässä, kun lihasten kasvu aiheuttaa ’jäykkyyttä’.  
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2.4. Testit ja testaamisen merkitys 

 

Testauksen ensisijainen tarkoitus ei ole laittaa pelaajia paremmuusjärjestykseen. Testaus on hyödyllistä 

silloin, kun sillä halutaan etsiä valmennuksessa huomioitavia asioita, testata valmennuksen toimivuutta ja 

motivoida pelaajia harjoitteluun. Näiden huomioimiseksi testauksen tulee sisältää alkutestaus 

(välitestauksia) ja lopputestaus. Alkutestauksessa selvitetään pelaajien ominaisuuksien tila alkutestin aikaan 

sekä annetaan pelaajille havainnollinen kannustin eli testitulokset. Jos alkutestaus suoritetaan esimerkiksi 

kesäharjoittelukauden alussa ja lopputestaus ennen kauden alkua, voidaan kesän aikana suoritettavalla 

välitestauksella motivoida pelaajaa tehostamaan harjoittelua ennen varsinaista lopputestausta. 

Lopputestauksen avulla pelaajat näkevät harjoittelunsa tulokset kehityksenä, joten sitä voidaan käyttää 

myös motivointikeinona. Se auttaa myös valmentajaa arvioimaan oman toimintansa onnistumista eli sitä, 

onko harjoittelu ollut tehokasta ja monipuolista. Yleensä jonkinlaista testausta on hyvä sisällyttää 

joukkueen kausisuunnitelmaan. Testaaminen ei saa kuitenkaan johdattaa harjoittelua kohdistumaan vain 

testeissä mitattaviin asioihin, vaan harjoittelun tulee toteutua monipuolisesti.  

Erilaisia testikokonaisuuksia ja testauskeinoja on olemassa varmasti tuhansia; samoin testattavia asioita ja 

ominaisuuksia. Toimivin testaus on sellainen, jossa testataan lajille ominaisia ominaisuuksia, ja se on helppo 

ja yksinkertainen toteuttaa. Yksi toimiva ja helposti toteutettava testikokonaisuus on koripalloliiton All Stars 

-pelaajakartoituksen esitestit. Testit sisältävät taito-, kestävyys-, liikkuvuus- ja lihaskunto-osuudet, jotka 

ovat kohtuullisen helposti toteutettavissa. Testien suoritusohjeet löytyvät koripalloliiton www-sivuilta 

maajoukkueiden All Stars -pelaajakartoituksen alta tai suoraan osoitteesta 

http://www.basket.fi/maajoukkueet/susi-all-stars-leirit/esitestit_pelaajan_ilmoittaminen/. 

Koripalloliiton maajoukkuetoiminnassa käytetään myös fysioterapeutin tekemiä lihastasapainokartoituksia, 

joissa käydään läpi koko kehon lihasten ja nivelten liikkuvuudet ja määritellään, ovatko ne riittävät 

suhteessa lajin vaatimuksiin. Samaa tapaa voivat luonnollisesti käyttää myös yksittäiset joukkueet. 

Loukkaantumisia ja rasitusvammoja voidaan ennaltaehkäistä ihanteellisella lihastasapainolla, jonka 

saavuttamiseen fysioterapeutti voi antaa tarkkoja ohjeita. 

Lue lisää:  

 Hakkarainen, H. (toim.). 2009. Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus. 

 Mero, A. (toim.) ym. 2004. Urheiluvalmennus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/urheilijanominaisuudet/nuorenkasvujakehitys/herkkyyska

udet 

 http://www.nuorisuomi.fi/files/ns2/Urheiluseurat_PDF/Hyva_harjoittelu_A4vedos.pdf 
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3. Pelitaitojen opettaminen 

 

3.1. Kohti parempia pelejä  

 

Koripallovalmentajan tärkein tehtävä lienee auttaa pelaajia oppimaan koripallotaitoja. Koripallotaitoihin ja -

taktiikkaan liittyvää kirjallisuutta ja muuta materiaalia on olemassa jo niin paljon, että tässä oppaassa ei 

kirjoiteta uudelleen noita materiaaleja. Sen sijaan tässä oppaassa esitellään opetusmalli, joka auttaa 

käyttämään harjoitusajan tehokkaasti pelitaitojen oppimiseen. Lisäksi tässä oppaassa kuvataan pelitapa, 

jonka avulla voidaan huolehtia pelaajien nousujohteisesta kehityksestä myös heidän valmentajiensa 

vaihtuessa.  

Pelikaudella 2012–2013 ja 2013-2014 B- eikä A-ikäisten joukkueet eivät pystyneet taistelemaan 

uskottavasti paikasta valtakunnallisissa sarjoissa. Pelikauden 2015-2016 karsinnoissa tilanne oli jonkun 

verran parempi, mutta isossa kuvassa tilanne ei ole muuttunut. Meidän tulee siis tehdä asioita eri tavalla 

tulevaisuudessa, jos haluamme päästä tuolle tasolle. Mitä voimme tehdä paremmin? Tekemisen laadun 

nostamisen ohella meidän tulee jatkossa miettiä kaikessa harjoittelussa ja pelaamisessa sitä, miten 

kehitämme pelitaitoa. 

Koripalloilija voi olla pelin aikana neljässä roolissa: pallollisena hyökkääjänä, pallottomana hyökkääjänä, 

pallollisen puolustajana tai pallottoman puolustajana. Nuo kaikki roolit on hallittava, jotta pelaaja voi 

onnistua nopeassa ja monipuolisessa lajissamme. Lisäksi joukkueen kaikkien pelaajien tulee pystyä 

toteuttamaan yhdessä noita rooleja. Tämän mahdollistaa se, että harjoittelun kulttuuri muutetaan 

nousujohteisesti pelaamista palvelevaksi. Pelaamaan oppii pelaamalla, mutta pelaamista voidaan myös 

harjoitella monella tapaa. Yksittäisiä koripallotaitoja ei saa unohtaa, mutta ennen kaikkea meidän täytyy 

opetella suunnitellusti pelaamaan paremmin kuin viime vuosina. 

 

3.2. Taitojen oppiminen 

 

Liikuntataidot opitaan harjoittelun ja toistojen kautta. Oppiminen tapahtuu aina fyysisen suorittamisen 

lisäksi ajattelun ja aistien tasolla. Aistihavainnot virittävät ajattelun, joka ohjaa kehon toimimaan tilanteen 

vaatimusten mukaisesti. Pelitilanteissa pelaaja pyrkii sopeutumaan eteensä tuleviin tilanteisiin ja ongelmiin 

hyödyntäen käytössään olevia mahdollisuuksia (esim. ennakointi, nopeus ja heittotaito) eli pelaaja pelaa 

pelitilanteessa sillä taitotasolla, mikä hänellä on hallussaan. Tästä voidaan johtaa pelitaidon määritelmä: 

pelitaidolla tarkoitetaan pelaajan kykyä valita tarvittava taito oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. 

Pelitaitoon liittyy siis keskeisesti pelitilanteiden havainnointi- ja reagointikyky. Kyseiset taidot eivät kerry 

pelaajalle sattumalta, vaan ne on rakennettava tarkoituksenmukaisella harjoittelulla. 

Koripallopeli on muiden pallopelien tapaan niin monipuolinen ympäristö, että harjoituksissa on 

mahdotonta täysin ennakoida otteluiden tapahtumia. Sen vuoksi taitavinkaan pallonkäsittelijä ei pärjää 

pelissä, jos hän ei ymmärrä itse peliä. Toisin päin käännettynä peliä taktisella tasolla hyvin ymmärtävä 

pelaaja on pelikentällä hukassa, jos hän ei osaa käsitellä palloa tai hänen jalkansa eivät liiku riittävän 

vikkelästi ja hallitusti.  Samoin hukassa on pelaaja, joka yrittää toteuttaa kentällä jotakin ulkoa opeteltua 

systeemiä. Taitavan pelaajan on opittava (harjoiteltava) pelaamaan niin, että hän osaa pelata (taidot ja 

fysiikka) ja on valmis pelaamaan (henkinen ja taktinen osaaminen). Pelaajan on siis opittava niin taitavaksi, 

että hän pystyy pelitilanteissa reagoimaan pelin tapahtumiin joukkueen peliä auttavalla tavalla. Tämän 

mahdollistaa tehokkaasti pelitilanteisiin ja pelaamiseen perustuva opetusmalli.  
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Harjoittelussa on otettava tavoitteeksi siirtyminen taidon harjoittelusta taidon ymmärtämisen ja osaamisen 

kulttuuriin. Pelaajille tulee luoda harjoittelussa erilaisia tilanteita, jotka he joutuvat ratkaisemaan. Sen 

mahdollistamiseksi pelaajille on annettava toimintamalleja ja keinoja tilanteista selviämiseen. Aina, kun 

jotakin opetellaan, tulee pelaajan ymmärtää, miksi asiaa opetellaan ja millaisessa tilanteessa hän voi 

oppimaansa hyödyntää. Tällä tavalla pelaajalle rakentuu taitojen työkalupakki ja pelitilanteiden 

ajatusvarasto, joista hän löytää tarvittavat välineet muuttuvien pelitilanteiden ratkaisemiseen. Mitä 

paremmin pelaaja harjoittelun avulla omaksuu asiat ja taidot, sitä sujuvammin hän pystyy niitä soveltamaan 

pelitilanteissa. 

 

 

3.3. Joukkueen pelitaito 

 

Koripallo on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen peli. Puolustuksen tavoitteena on estää vastustajaa 

tekemästä kori ja hyökkäyksen tavoitteena on tehdä kori. Molempia tavoitteita edistää joukkueen 

yhtenäinen pelitapa, joten kaiken harjoittelun tulee olla johdettu siitä. Koripallouransa alussa olevien 

pelaajien osalta perustaitojen, kuten lay up tai paikaltaan heitto, harjoittelu pelitapaan sidottuna on lähes 

mahdotonta. Perustaitojen harjoittelu kannattaa kuitenkin liittää osaksi pelitilanteita heti, kun pelaaja on 

oppinut taidon teknisen osan perusteet. Luonnollisesti pelitilanteiden on aluksi oltava riittävän 

yksinkertaisia, jotta pelaajalla on mahdollisuus keskittyä myös tekniikan kehittämiseen. 

Pelin kautta oppimisen mallissa pelaajille esitellään ensin kokonaisuus. Koripallossa se tarkoittaa yleensä 5 

vs 0 tai 5 vs 5 -mallia, jonka jälkeen kokonaisuus voidaan pilkkoa pienempiin osiin. Kokonaisuus kannattaa 

esitellä, jotta pelaaja voi ymmärtää, mihin kokonaisuuteen asioita harjoitellaan. Tekniikan harjoittelu on 

kuitenkin pienissä osissa helpompaa kuin isoissa kokonaisuuksissa, ja toisaalta taktisen mallin vaihtoehdot 

on helpompi rajata kuin teknisen taidon. Esimerkiksi pelitavasta johdetun 2 vs 0 -harjoittelun avulla pelaaja 

pystyy varmasti keskittymään juuri kyseisen kaltaisessa tilanteessa tarvittavan taidon harjoitteluun. Samalla 

hänelle muodostuu ajatus siitä, millaisessa pelitilanteessa hän pystyy harjoiteltavaa taitoa hyödyntämään.  

Taidon kehittyessä harjoitteeseen voi liittää ensin yhden ja sitten kaksi puolustajaa. Puolustajia voi 

ohjeistaa puolustamaan tietyllä tavalla, jotta hyökkääjä voi harjoitella ennalta määrättyä taitoa ja taktista 

mallia. Kun harjoitteessa on puolustajat, oppii hyökkääjä samalla lukemaan pelitilannetta ja käyttämään 

siihen soveltuvaa ratkaisua. Puolustajien tultua mukaan on harjoittelu edennyt jo lähes pelaamista 

vastaavaan tilanteeseen. Harjoituksen edetessä tekeminen kannattaakin muuttaa varsinaiseen 

täysvauhtiseen pelaamiseen, jota valmentaja voi edelleen ohjata esim. puolustajiin tai hyökkääjiin 

kohdistetuilla rajoituksilla.  

Pelatessa joukkueissa voi olla 1–5 pelaajaa sen mukaan, mihin pelaajat ovat valmiita. Usean pelaajan käyttö 

lisää aina pelin variaatioita ja sen vuoksi esim. 4 vs 4 -peli on vaikeampaa hahmottaa pelaajille kuin 2 vs 2 -

peli. Pelin kautta oppimisen mallin mukainen eteneminen ja erilaisten tilanteiden esittely vaatii 

valmentajalta hyvää suunnittelutyötä. Jotta pelaajan taitovarasto kasvaa, on valmennuksen oltava 

johdonmukaista ja nousujohteista. Ilman hyvää suunnittelua pelaajan kohtaamien erilaisten tilanteiden 

määrä jää väistämättä sattuman varaan.  
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4. Pelitavan valinta 

 

4.1. Ynnin yhteisen pelitavan edut 

 

Tämän oppaan tarkoituksena on sekä helpottaa valmentamisen aloittamista seurassamme että yhtenäistää 

valmennuksen sisältöjä seurassamme niin, että pelaajan siirtyminen ikäluokasta toiseen tai uuden 

valmentajan ohjaukseen on mahdollisimman sujuvaa. Sujuvuuden varmistamiseksi seuramme 

valmennuksessa on oltava niin paljon yhtenäisyyttä, että pelaaja voi harjoitella nousujohteisesti myös 

valmentajansa vaihtuessa. Yksi merkittävimmistä asioista tässä on yhtenäinen pelitapa eri ikäluokkien 

välillä. Pelitapa on pyritty valitsemaan sen mukaan, että se mahdollistaa pelaajalle monipuolisen 

tulevaisuuden koripalloilijana.  

C-junioreista alaspäin valittu pelitapa takaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden osallistua sekä 

pallottomaan että pallolliseen peliin eri pelipaikoilla. A- ja B-junioreissa pelitavassa voi olla osia 

edustusjoukkueiden pelitavoista, mutta myös A-junioreissa tulee keskeisellä sijalla olla pelitapa, joka 

mahdollistaa pelaajien monipuolisen kehittymisen koripalloilijana.  

Yhtenäisellä pelitavalla pyritään käytännössä ajamaan pelaajien, valmentajien ja koko seuran etua. Sen 

avulla pelaajat voivat liikkua myös pelikauden aikana sopivien haasteiden perässä ikäluokasta ylös- tai 

alaspäin. Lisäksi tarkoituksena on tehostaa valmennusta niin, että valmentajan aloittaessa uuden ikäluokan 

kanssa hänellä on jo jonkinlainen lähtökohta siihen, mitä pelaajat ovat harjoitelleet. Tämä tulee 

helpottamaan valmentajiemme työtä tulevaisuudessa. Linjauksesta huolimatta valmentajille halutaan 

jättää vapaus toteuttaa myös omia näkemyksiään koripallosta. Joukkuekohtaiseen tekemiseen vaikuttaa 

luonnollisesti valmentajan näkemysten ohella myös joukkueen koostumus. Esim. kolmatta pelikauttaan 

harrastavien 12 mini-ikäisen valmentaminen on hyvin erilaista kuin 15 aloittavan minin valmentaminen.    

 

 

4.2. Ynnin hyökkäyspelitapa 

 

Tuloksekkaaseen koripallon pelaamiseen kuuluvat tehokkaat siirtymiset puolustuksesta hyökkäykseen ja 

päinvastoin. Vastustajaa nopeampi siirtyminen avaa mahdollisuuden ylivoimatilanteisiin ja tähän pitää 

ehdottomasti pyrkiä myös Ynnissä, jos joukkueemme haluavat menestyä vanhemmissa ikäluokissa. Tässä 

oppaassa keskitytään kuitenkin puolen kentän hyökkäyksen ja puolustuksen malleihin, koska niiden avulla 

on vauhdikkaita siirtymiä helpompaa opetella koripallotaitoja. Vaikka ajan kuluessa tavoitteena on taitojen 

hallinta kaikissa pelitilanteissa, pelaajauran alussa siirtymätilanteiden nopea vauhti vaikeuttaa ja hidastaa 

liiaksi taitojen opettelua. Puolen kentän pelin käsittely tässä sivu- ja asiamäärältään rajallisessa oppaassa on 

perusteltua myös siksi, että puolen kentän pelin tilanteet toistuvat peleissä siirtymätilanteita useammin. 

Puolen kentän hyökkäyspelitaitojen opettamisen apuvälineenä mikro-, mini- ja C-ikäisissä tukeudutaan 5 

out motion -hyökkäykseen. Sen valintaan on vaikuttanut ennen muuta kaksi asiaa: sen avulla voidaan 

harjoitella koripallon perustaitoja ja -taktiikoita monipuolisesti sekä se, että ao. pelitapa opetellaan 

pelitapana koripalloliiton 1-tason koulutuksessa. B- ja A-junioreiden pelitavoissa tukeudutaan tarvittavissa 

määrin edustusjoukkueiden pelitapoihin, koska pelaajat siirtyvät vanhimmissa ikäluokissa useammin 

ikäluokkien välillä sekä peleissä että harjoituksissa myös kauden aikana. Lisäksi vanhimmissa ikäluokissa 

pelaajien henkilökohtaiset ominaisuudet alkavat muokata joukkueen peliä ja pelitapaa nuorempia 

ikäluokkia enemmän.  
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Valmentajan täytyy kuitenkin olla tarkkana soveltaessaan edustusjoukkueiden pelitapoja junioreihin, koska 

edustusjoukkueiden pelaajamateriaali on yleensä rakenteeltaan erilainen kuin juniorijoukkueiden 

pelaajisto. Edustustasolla joukkueessa on esimerkiksi yleensä aina 1–2 pelipaikan vaatimukset täyttävää 

sisäpelaajaa. Junioreissa tämä toteutuu harvoin. Lisäksi edustusjoukkueen pelitapa voi vaihtua pelikausien 

välissä ja ainakin siinä tapauksessa, että edustusjoukkueen päävalmentaja vaihtuu. 

5 out motion -hyökkäyksessä periaate on, että kaikkien pelaajien lähtöpaikat ovat kolmen pisteen kaaren 

takana. Nämä paikat pyritään täyttämään aina leikkausten jälkeen. Ensisijainen leikkaaja on pallollinen 

pelaaja, joka leikkaa syötettyään korille. Leikkauksen jälkeen kenttätasapaino säilytetään täyttämällä tyhjät 

paikat. Aloitusasemissa joukkueella on yksi takamies, kaksi laitahyökkääjää ja kaksi pelaajaa 

hyökkäyspuoliskon nurkkien tuntumassa. Pelitapaan voit tutustua esim. www-osoitteessa 

http://www.breakthroughbasketball.com/offense/cutters.html. 

 

5 out motion -hyökkäyksen perusteet on helppo opetella. Sen lähtökohdat takaavat monipuoliset 

mahdollisuudet hyökkäyspelin taitojen kuten syöttämisen, leikkaamisen, vapaaksi pelaamisen, 

kenttätasapainon säilyttämisen ja heittämisen opetteluun. Pelitavassa jokainen pelaaja osallistuu 

hyökkäyspelin erilaisiin rooleihin sekä oppii luomaan peliä omalla toiminnallaan pallollisena ja 

pallottomana. Monipuolisuudellaan pelitapa luo hyvän pohjan erilaisten hyökkäyspelimallien 

omaksumiseen, mikä auttaa pelaajia onnistumaan erilaisissa joukkueissa ja rooleissa C-junioreita 

vanhemmissa ikäluokissa. Ajan myötä 5 out motion -hyökkäykseen voidaan sitoa kaikki hyökkäyspelin mallit 

screenejä ja sisäpelaamista unohtamatta. Tarkoitus onkin, että pelitapa on opettamisen lähtökohta, jonka 

avulla pelaaja voi oppia pelaamaan menestyksekkäästi erilaisissa pelitilanteissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oulun NMKY / Koripalloilijat, valmennustyöryhmä Sivu 43/58  

 

 

Tässä on esimerkki pelitapaan sidotusta tavasta harjoitella takaovi-leikkausta ja korintekoa: 

 Lähtöasetelmassa on kolme pelaaja: takamies ja laitahyökkääjät, joista takamiehellä on pallo. 

 
 Toinen laita pelaa itsensä vapaaksi ja takamies syöttää pallon hänelle (syöttötapa voidaan määrittää 

tarkemmin). 

 
 Pallon syötettyään takamies leikkaa korille ja täyttää pallottoman laidan laitahyökkääjän paikan. 

 Palloton laitahyökkääjä leikkaa vapaaheittoviivaan, ottaa harhautusaskeleen takamiehen paikkaa kohti 

ja leikkaa korille. 
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 Pallollinen laitahyökkääjä syöttää pallon toisena leikanneelle pelaajalle hänen leikatessaan korille ja 

pelaaja tekee korin ohjeistetulla tavalla. 

 Harjoitetta voidaan edelleen kehittää niin, että korintekoon päätyvälle pelaajalle laitetaan puolustaja (3 

vs 1). Samoin puolustajia voidaan lisätä myös muille pelaajille. Puolustajille voidaan antaa erityisohjeet 

puolustamiseen, jotta hyökkääjä oppii toimimaan kyseisessä tilanteessa tehokkaalla tavalla. 

 Harjoite kannattaa muuttaa lopuksi 3 vs 3 peliksi.  

 

 

4.3. Ynnin puolustuspelitapa 

 

Ynnissä junioreiden puolustuspelaamisen opettaminen keskittyy miespuolustustaitoihin, jotta pelaajat 

oppivat henkilökohtaiset puolustustaidot riittävän kattavasti ja monipuolisesti. Miespuolustuksen lisäksi 

paikkapuolustus on tehokas puolustusmuoto ja myös sen harjoittelu kehittää pelaajien taitoja. 

Paikkapuolustuksen tuomat hyödyt ovat enemmän painottuneita joukkuepuolustukseen, kuten 

pallottomien pelaajien sijoittumiseen, jonka vuoksi sen harjoittelu ja käyttäminen on suositeltavaa vasta, 

kun pelaajien henkilökohtaiset puolustuspelitaidot ovat hyvällä tasolla.  

 

4.3.1. Henkilökohtaiset puolustustaidot 

Puolustuspelaamisen harjoittelu aloitetaan opettelemalla henkilökohtaisia puolustustaitoja. Ynnissä 

junioripelaajalle opetetaan miespuolustamisen periaatteet, kuten oikeanlainen puolustusasento, 

liikkuminen puolustusasennossa, sijoittuminen, levypallopelaaminen ja puolustukseen palaaminen sekä 

puolustuksesta hyökkäyksiin siirtymisen periaatteet. Pelaajan tulee miespuolustusta puolustaessaan 

sijoittua oman korin ja puolustettavansa väliin, säilyttää aina katsekontakti palloon sekä omaan 

puolustettavaan ellei tähän ole fyysinen kontakti kuten esimerkiksi suljettaessa hyökkääjää levypallosta. 

Sijoittumisessa on lisäksi tärkeää opettaa oikea etäisyys sekä pallottomaan että pallolliseen hyökkääjään ja 

harjoitella lähestymistä pallon juuri vastaanottaneeseen omaan puolustettavaan. 

 

4.3.2. Joukkuepuolustus 

Joukkuemiespuolustus rakentuu aina pelaajien henkilökohtaisten puolustustaitojen varaan. Pelaajien 

oikeanlainen liikkuminen, sijoittuminen, kommunikaatio sekä sovitun puolustuspelitavan noudattaminen 

rakentavat pohjan tehokkaalle joukkuepuolustukselle. Puolustuspelitavassa tulee olla sovittuna joukkueen 

puolustustavoite sekä erilaisten tilanteiden kuten esim. pallollisten ja pallottomien screenien, 

sisäänheittojen sekä leikkausten puolustaminen. Tehokkaan joukkuepuolustuksen tärkein asia yhdessä 

sovitun pelitavan jälkeen on kommunikaatio. Tehokkaan ja oikea-aikaisen kommunikaation avulla kentällä 

olevat pelaajat saavat viestitettyä toisilleen tapahtumista, jolloin hyökkääjien liikkeiden ja aikomusten 

ennakointi ja puolustaminen helpottuu. 

 

4.3.3. Sideline-puolustus ja keskustan sulkeminen 

Ynnissä junioreiden joukkuepuolustuksessa pyritään jokaiselle pelaajalle opettamaan yhtenevät 

puolustusperiaatteet. Sideline-puolustus on tehokas miespuolustusmuoto, jossa perusajatuksena on 

pelikentän kuvitteellinen jakaminen kahteen osaan kori-kori – linjalla eli pitkittäin.  Puolustajat pyrkivät 

saamaan hyökkääjät pitämään pallon toisella puolella kenttää (vahvalla puolella) ja estämään pallon 

siirtyminen toiselle puolelle eli heikolle puolelle. Samalla suljetaan keskusta eli kaikki ajot sekä syötöt 
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pyritään sallimaan ainoastaan laidan suuntaan valitulla kenttäpuoliskolla. Puolustajat sijoittuvat siten, että 

kovin paine on vahvalla puolella missä pallo on, ja heikon puolen puolustajat tulevat tukemaan puolustusta 

kori-kori-linjalle. Sideline-puolustuksen tarkoitus on vähentää hyökkääjiltä pelitilaa ja samalla 

ratkaisumahdollisuuksia sekä estää tilanteita, joissa pallollisen hyökkääjän puolustaja joutuu ryntäämään 

vastaan omaa pelaajaa esim. puolenvaihdon jälkeisissä tilanteissa. 

 

4.4. Valmentamasi joukkueen pelitapa 

 
Seuran lähtökohtana on, että kaikki C-juniorit ja sitä nuoremmat joukkueet pohjustavat 

hyökkäyspelaamisensa 5 out motion -hyökkäykseen. Puolustuspelin opetuksen lähtökohtana kaikille 

juniorijoukkueille on miespuolustus ja sen periaatteet, joilla keskusta pidetään suljettuna. Tarkoituksena on 

yhtenäistää seuran toimintaa niin, että pelaaminen ja valmentaminen ovat seurassamme sujuvaa ja 

nousujohteista. Lähtökohta jättää sinulle valmentajana mahdollisuuden toteuttaa joukkueesi kanssa myös 

omia näkemyksiäsi koripallon pelaamisesta. Esimerkiksi erilaisten set-pelien käyttäminen on viimeistään B-

junioreissa vähintäänkin suotavaa. Tämä kehittää osaltaan pelaajia ajatellen myös muissa joukkueissa 

(esim. kalotti- ja maajoukkue) pelaamista. Pidä kuitenkin huolta siitä, että tekemäsi valinnat tukevat 

joukkueen ja sen yksilöiden kehitystä. Jokainen pelaaja haluaa kehittyä kauden aikana ja antaa parhaansa 

pelikentällä nyt ja tulevaisuudessa. Lyhyellä tähtäimellä tiukat roolitukset, ohjeistukset ja set-pelit voivat 

tuottaa hyviä ja jopa erinomaisia lopputuloksia otteluissa, mutta pidemmän päälle menestyvä koripalloilija 

on monipuolinen pelin taitaja. 

Valmentajana sinun tärkeä tehtäväsi on annostella harjoitteluun sopiva määrä pelitapaan sidottuja 

vaihtoehtoisia taitoja ja pelitilanteita. Mikroikäisen ja C-ikäisen harjoittelu ovat hyvin kaukana toisistaan. 

Toisaalta kolmatta kauttaan pelaava mikroikäinen voi osata jo paljon enemmän koripalloa kuin aloittava C-

juniori. Lisäksi harjoitusryhmän sisällä on varmasti pelaajien välisiä tasoeroja. Tämän ei kuitenkaan pidä 

estää pelitavan käyttämistä harjoittelun lähtökohtana. Eritasoisten pelaajien harjoittelua tulee eriyttää 

sopivilla tavoilla niin, että jokainen voi kehittyä parhaansa mukaan.  

Muista huolehtia, että pelaajat saavat omaan taitotasoonsa suhteutettuja sopivia haasteita voidakseen 

kokea onnistumisen ja oppimisen elämyksiä, sillä haasteita kukistaessaan pelaaja innostuu tekemisestään 

entistä enemmän. Ajan kuluessa tavoitteena on kasvattaa pelaajan pelitaito niin suureksi, että hän voi 

saavuttaa tavoitteensa jokaisessa pelitilanteessa. Tämä ei todennäköisesti toteudu kenenkään kohdalla 

täydellisesti, mutta se sisältää tärkeän ajatuksen: pelitaito rakentuu osasista, joita on harjoiteltava 

nousujohteisesti ja pelaajan osaamisen ydintä laajentaen. Tällä tavalla harjoitellen voimme päästä myös 

seurana kohti parempia pelejä. 

Pelitapavalinnoissa sekä sen harjoittelun ja pelitavan yhdistämisen kehittelyssä sinun kannattaa käyttää 

apunasi seuran nuorisopäällikköä ja muita valmentajia. Toistaiseksi 5 out motion -hyökkäykseen liittyvää 

harjoitepankkia ei ole seurassamme vielä saatavilla, mutta monella valmentajalla on varmasti kokemuksia 

pelitaitojen harjoittelusta sen avulla. Älä siis ujostele, vaan kysy vinkkejä ja jaa omia kokemuksiasi muiden 

valmentajien kanssa. Myös netistä löytyy monenlaista materiaalia esim. hakusanoilla "5 out motion 

offense" ja "read and react offense". 
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5. Valmentaminen Ynnissä 

 

5.1. Valmentajan edut 

 
Ynni tekee kaikkien valmentajiensa kanssa kirjallisen valmennussopimuksen, josta selviää valmennukseen 

kuuluvat vastuut, edut ja velvollisuudet. Käytännössä nuorisopäällikkö käy sopimusneuvottelut yksittäin 

jokaisen valmentajan kanssa, minkä jälkeen hän hyväksyttää sopimukset koripalloilijoiden johtokunnalla. 

Sopimukset allekirjoittaa Ynnin puolelta nuorisopäällikkö sekä ONMKY:n toiminnanjohtaja.  

Ynnin koripallovalmentajille maksetaan toteutuneeseen valmennukseen perustuvaa tuntipalkkaa. Palkan 

suuruuteen vaikuttavat valmentajan kokemus ja koulutustaso sekä rooli joukkueessa, jolla tarkoitetaan 

tehtävänjakoa vastuu- ja apuvalmentajan tehtäviin. Myös merkittävä pelaajakokemus tai valmennukseen 

haastavuuteen liittyvä tehtäväkohtainen lisä voivat vaikuttaa valmentajapalkkion suuruuteen.  

Palkan maksamista varten valmentajan tulee toimittaa verokortti ja harjoituspäiväkirjat toimistolle. Lisäksi 

valmentajille maksetaan veroviranomaisten määräysten (Valtion matkustussääntö) mukaista päivärahaa. 

Tarkemmin päivärahojen maksuperusteista kerrotaan Valtion Matkustussäännössä valtiovarainministeriön 

www-sivuilla (www.vm.fi)  

Korvausten ohella valmentajien etuuksia ovat valmennuskoulutukset, jotka halutaan tarjota kannustimena 

ja korvauksena arvokkaasta valmennustyöstä. Valmentajille ilmaisia koulutuksia ovat seuran sisäiset 

koulutustilaisuudet sekä Suomen Koripalloliton (SKL) valmennuskoulutukset. Koulutukset nostavat 

toiminnan laatua ja sen vuoksi ne mainitaan myös valmentajasopimuksissa. Sopimuksessa velvoitetaan 

valmentajia osallistumaan seuran sisäisiin valmentajakoulutuksiin, joita järjestetään 4–5 kappaletta kauden 

aikana. Lisäksi velvoitamme mikro- ja mini- ja C-junioreiden valmentajia osallistumaan SKL:n järjestämään I-

tason valmennuskoulutukseen. B-junioreiden ja sitä vanhempien kilpajoukkueiden valmentajien tulee 

käydä SKL:n II-tason valmennuskoulutus. Lisätietoa SKL:n koulutuksista löytyy www-osoitteesta 

http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/koulutus/valmentajat/. 

Koulutuksiin osallistuvien valmentajien osalta seuran tavoitteena on, että koulutetut valmentajat pystyvät 

sitoutumaan valmennustoimintaan Ynnissä yhtä kautta pidemmäksi ajaksi. Tämä helpottaa suuresti seuran 

valmennussuunnittelua ja tehostaa myös valmentajan uralla etenemistä. Lisäksi näin seura saa vastinetta 

valmennuskoulutuksesta aiheutuville kuluille, joita varsinkin SKL:n II- ja III-tason koulutuksista syntyy 

merkittävällä tavalla. Koulutuksista sovitaan aina erikseen nuorisopäällikön kanssa. Sopiminen kuuluu 

luonnollisena osana valmentajan urasuunnitteluun, jota työstetään yhdessä niin ikään nuorisopäällikön 

kanssa.  

 

 

5.2.  Valmentajan velvoitteet joukkueen valmennuksessa 

 

Valmentajien tulee tehdä jokaiselle joukkueelle kirjallinen kausisuunnitelma. Kausisuunnitelma on osa 

tavoitteellista valmennusta ja tärkeä apuväline valmentajalle. Kesällä harjoittelevien joukkueiden (A-, B- ja 

C-juniorit) kausisuunnitelma kesän osalta tulee toimittaa nuorisopäällikölle toukokuun toiseksi viimeisellä 

viikolla. Suunnitelma tulee päivittää kesäharjoittelun loppupuolella ja päivitetty kausisuunnitelma tulee 

palauttaa nuorisopäällikölle elokuun puoliväliin mennessä. Mikro- ja mini-ikäisten joukkueiden 

kausisuunnitelmat pitää palauttaa nuorisopäällikölle syyskuun alkuun mennessä. 
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Iso osa onnistunutta harjoitusta on se, että valmentaja on harjoituksissa ajoissa paikalla. Valmentajan tulee 

olla harjoituksissa 10–15 minuuttia ennen harjoituksen alkamista päästämässä pelaajat pukuhuoneisiin. 

Tällöin harjoitukset voivat alkaa ajallaan, kun pelaajille jää aikaa vaihtaa varusteet. Tämä antaa myös 

valmentajalle mahdollisuuden kerrata harjoituksen tavoitteet ja tehdä tarvittavat harjoitukseen liittyvät 

valmistelut. Kun harjoitukset päättyvät, valmentajan tärkein tehtävä on huolehtia, että kaikki pelaajat 

pääsevät lähtemään turvallisesti kotiin. Samalla valmentaja voi vaihtaa ajatuksia yksittäisten pelaajien 

kanssa. Lisäksi valmentajan tulee huolehtia harjoitusvarusteet oikeille paikoilleen ja katsoa, että pukukoppi 

jää siistiin kuntoon. Mikäli saliin ei tule uutta harjoitusryhmää, tulee salista ja pukukopeista huolehtia valot 

pois, sulkea tuuletusikkunat ja lukita ulko-ovi.  

Valmentajien tulee täyttää harjoituksiin ja otteluihin osallistuvista pelaajista päiväkirjaa, jolla seurataan 

pelaajien osallistumisaktiivisuutta kauden aikana. Ynni saa Oulun kaupungilta vuosittain avustusta 

päiväkirjojen perusteella, joten sen vuoksi kyse on tärkeästä asiakirjasta. Harjoituspäiväkirjaa voi täyttää 

paperiversiona tai sähköisesti, ja tarvittaessa tyhjiä harjoituspäiväkirjapohjia saa seuran toimistolta tai 

nuorisopäälliköltä. Harjoituspäiväkirjat tulee palauttaa nuorisopäällikölle ONMKY:n toimistolle tammikuun 

ensimmäisellä viikolla, keväällä pelikauden päätyttyä huhti-toukokuussa sekä kesäkauden päätteeksi 

elokuun puoliväliin mennessä. Mikäli joukkue ei ole palauttanut harjoituspäiväkirjaa määräaikoihin 

mennessä, vähennetään valmennuspalkkioista harjoitusmääristä myöhästymistä vastaavat päivät/kerrat.  

Kauden aikana tulee varmasti tilanteita, jolloin valmentaja on estynyt osallistumasta harjoituksiin. Kyseisiä 

tilanteita ovat mm. sairastuminen tai jokin henkilökohtainen syy. Tällöin valmentajan tulee yrittää löytää 

itselleen korvaava valmentaja harjoituksiin. Mikäli valmentaja ei löydä sopivaa tuuraajaa, tulee hänen olla 

mahdollisimman pian yhteydessä nuorisopäällikköön. Näin nuorisopäällikkö voi jatkaa korvaavan 

valmentajan etsimistä harjoituksiin. Mikäli korvaavaa valmentajaa ei yrityksistä huolimatta löydy, voi 

joukkueen toinen valmentaja ohjata harjoitukset yksin, mikäli hän on täysi-ikäinen. Tarvittaessa alaikäisen 

valmentajan avuksi voidaan kysyä myös jonkun pelaajan vanhempaa. 

Valmentajien tehtävänä on hakea harjoituskoulujen avaimet koululta ennen kesä- ja talvikauden 

harjoitusvuorojen alkamista. Matkaan tulee varata 50€ avainpantti. Avaimet tulee palauttaa koululle 

harjoituskauden päätyttyä. Avainpantin saa takaisin avaimen palautuksen yhteydessä. 

Valmentajan vastuulla on kirjoittaa vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä seuran nettisivuille katsaus 

joukkueen toiminnasta. Suotavaa olisi kirjoittaa otteluraportti jokaisesta ottelusta. Valmentaja voi 

halutessaan delegoida ko. kirjoittelun myös joukkueen pelaajille. 

 

5.3. Ilmoitus loma-aikojen harjoittelusta  

 

Joukkueita suositellaan koululaisten lomien aikana harjoittelemaan kevyemmin tai pitämään kokonaan 

harjoitustaukoa. Tämä antaa valmentajille sekä pelaajille mahdollisuuden hengähtää koripallosta ja antaa 

energiaa jäljellä olevaan kauteen. Tällaisia lomia ovat hiihtoloma (viikko 10), syysloma (viikko 43) ja 

joululoma (viikot 52-53). Joukkueiden tulisi ilmoittaa viimeistään edellisen viikon maanantaihin mennessä, 

miten joukkue tulee harjoittelemaan loman aikana. 

Hiihtolomalla (viikko 10) ja syyslomalla (viikko 43) Ynni järjestää Holiday Basket Campin. Leiri järjestetään 

päiväleirinä mikro-A-ikäisille junioreille. Leirille pyritään saamaan valmentajaksi ns. tähtivalmentajia esim. 

miesten edustusjoukkueesta. Joukkueita kannustetaan voimakkaasti markkinoimaan leirejä omalle 

joukkueelle, että osallistujia saataisiin mahdollisimman paljon mukaan.  



Oulun NMKY / Koripalloilijat, valmennustyöryhmä Sivu 48/58  

 

 

C-, B- ja A-juniorit harjoittelevat kesäloman aikana. Kesäharjoittelu alkaa viikolla 23. Joukkueen tasosta 

riippuen joukkueille järjestetään 2-4 iltaharjoitusta viikoittain. Lisäksi kaikille yhteisiä aamuharjoituksia 

järjestetään kolme kertaa viikossa koko kesän ajan. Juhannuksesta eteenpäin joukkueilla on kolmen viikon 

(viikot 26-38) omatoimisen harjoittelun jakso. Omatoimisen jakson aikana ei ohjattuja harjoituksia 

järjestetä. Mikäli joukkue haluaa rytmittää kesäharjoittelua jollain muulla tavoin, tulee siitä ilmoittaa 

nuorisopäällikölle toukokuun puoliväliin mennessä. 

 

5.4. Valmentajan harjoitus- ja ottelukäyttäytyminen 

 

Valmentajan tulee omalla käyttäytymisellään olla esimerkkinä pelaajille. Kaikki lähtee siitä, että valmentaja 

on ajoissa harjoituksissa, peleissä ja pelimatkoille lähdettäessä. Kun valmentaja on ajoissa paikalla, voidaan 

tätä vaatia uskottavasti myös pelaajilta. Keskeinen osa uskottavaa valmennusta on asiaan kuuluva 

valmennusvarustus. Harjoituksissa tähän kuuluvat koripallokengät (tai sisäpelikengät), t-paita ja/tai 

collegepaita sekä shortsit tai collegehousut. Valmentajan perusvarustukseen kuuluvat myös pilli, 

taktiikkataulu ja kalvotussi. Peleissä valmentajalle riittää siisti arkipukeutuminen. Kauden alussa valmentaja 

saa seuralta paidan, jota suositellaan käyttämään peleissä. 

Olemme päihteetön seura ja on äärimmäisen tärkeää, että valmentaja viestittää tätä omalla 

käyttäytymisellään. Mikäli valmentaja tupakoi, tulee hänen tehdä se jossain muualla kuin liikuntasalin oven 

edessä. Myös nuuskan käyttö on ehdottomasti kielletty harjoitus- ja pelitapahtumien yhteydessä. Aikuiset 

käyttävät joskus rentoutuakseen alkoholia, eikä se sinänsä ole väärin, kun kyseessä on täysi-ikäinen 

valmentaja. Valmentajan tulee kuitenkin pitää huolta, ettei hän koskaan ole alkoholin vaikutuksen alaisena 

harjoituksissa, peleissä tai muissa tapahtumissa. Tämä on erittäin vastuutonta ja rangaistavaa toimintaa. 

Myös rankempaa juhlimista ennen peli- tai harjoituspäivää tulee välttää, sillä krapulainen valmentaja ei 

pysty antamaan itsestään hyvää panosta joukkueelle. Erityisen tarkka alkoholin kanssa täytyy olla 

kaupallisten turnausten yhteydessä. Turnauksissa järjestetään usein nk. valmentajien ilta, johon kuuluu 

yleensä myös alkoholitarjoilua. Ei ole väärin nauttia yksi tai kaksi annosta alkoholia illan aikana, kun vaihtaa 

kokemuksiaan valmentajakollegoidensa kanssa, mutta valmentajan täytyy pystyä takaamaan se, että hän 

on seuraavana aamuna täydessä valmennuskunnossa.  

Keskeisenä asiana valmennus- ja ottelukäyttäytymiseen kuuluu se, millä tavalla valmentaja antaa palautetta 

ja keskustelee pelaajien kanssa. On tärkeää, että valmentaja vaatii pelaajilta paljon, kuten parhaansa 

yrittämistä ja keskittymistä oikeisiin suorituksiin. Suoritusten arvioinnissa on kuitenkin riskinsä ja joskus 

palautteessa korostuu liikaa epäonnistumiset ja tätä kautta negatiivinen palaute. Erityisen haastavaa 

palautteen antaminen ja viestintä on silloin, kun asiat eivät mene harjoituksissa tai otteluissa niin kuin on 

toivonut. Joskus pelaajat eivät syystä tai toisesta saa itsestään parasta irti ja ehkä valmentajakaan ei ole 

aina parhaimmillaan. Tällöin voi käydä jopa niin, että valmentaja suuttuu. Tätä tilannetta kannattaa välttää 

viimeiseen asti. Hankalissakin tilanteissa asioista pitää pystyä keskustelemaan rakentavasti ja saada sitä 

kautta tilanne ohjattua toivottuun suuntaan. Lisätietoa ja käytännön vinkkejä joukkueen myönteisen 

ilmapiirin kehittämisestä sekä palautteen annosta on kappaleessa 1.4 Joukkueen valmentaminen. 

 

 

 

 

 

 

 



Oulun NMKY / Koripalloilijat, valmennustyöryhmä Sivu 49/58  

 

 

5.5. Valmentajien välinen yhteistyö joukkueen ja seuran sisällä  

 

Ynnin koripallojoukkueita valmentaa yksi vastuuvalmentaja ja 0—3 vastuuvalmentajan rinnalla 

työskentelevää valmentajaa. Joukkueella on siis aina tasan yksi vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentaja on 

joukkueen valmennustoiminnan johtaja. Hän tekee valmennukseen liittyvät päätökset ja vastaa niistä. 

Ennen päätöksentekoa viisas vastuuvalmentaja kerää ja analysoi päätöksenteon tueksi mahdollisimman 

paljon kuhunkin päätökseen liittyvää tietoa. Tässä tehtävässä vastuuvalmentajan keskeisimmät 

yhteistyökumppanit ovat joukkueen muut valmentajat (ja pelaajat). Mahdollisuuksien mukaan 

vastuuvalmentaja tekee joukkueen tai yksittäisen pelaajan valmennukseen liittyvät päätökset yhdessä 

muiden valmentajien kanssa. Vähimmillään vastuuvalmentaja kertoo ensimmäiseksi (so. ennen joukkueen 

pelaajia) muille valmentajille tekemistään päätöksistä, kysyy heidän mielipiteitään niistä ja on valmis 

mukauttamaan päätöstään muilta valmentajilta saamansa palautteen perusteella. 

 

 

5.5.1. Valmennustiimin muodostaminen 

 

Ynnissä nuorisopäällikön tehtävä on löytää ja valita vastuuvalmentaja kuhunkin joukkueeseen. 

Nuorisopäällikkö myös vastaa muiden valmentajien rekrytoinnista. Vastuuvalmentaja ei siis valitse (eikä 

erota) valmentamansa joukkueen muita valmentajia. Hänellä on kuitenkin erittäin suuri vaikutusvalta 

joukkueen muita valmentajia valittaessa. Hän voi halutessaan ehdottaa mielestään sopivia henkilöitä 

joukkueen muiksi valmentajiksi ja haastatella valmentajaehdokkaita ennen lopullista päätöstä joukkueen 

valmennusryhmän kokoonpanosta.  

Olennaista on, että joukkueen valmennustiimin jäsenet haluavat toimia keskenään valmennusyhteistyön 

alusta alkaen.  

 

 

5.5.2. Valmentajien välisen työnjaon suunnittelu osana kausisuunnitelmaa 

 

Jos joukkueen valmennusryhmä on koossa heti kauden alusta alkaen, valmentajat laativat yhdessä 

joukkueen kausisuunnitelman (katso kappale 2.1 Valmennuksen suunnittelu). Siitä ilmenee mm. 

valmentajien välinen suunniteltu työnjako; esimerkiksi se, osallistuvatko kaikki valmentajat kaikkiin 

harjoituksiin ja painottuuko jonkun valmentajan toimenkuva tiettyyn valmennuksen osa-alueeseen. Muun 

muassa valmentajien erilaiset ajankäyttömahdollisuudet voivat vaikuttaa kausisuunnitelmasta ilmenevään 

työnjakoon. 

Valmennuksellisissa asioissa valmentajien välinen työnjako voi olla esimerkiksi hyvinkin tasainen ja tasa-

arvoinen tai selkeä vastuuvalmentaja-apuvalmentaja(t)-asetelma. Yhteistyötavasta sovitaan (HUOM! Ei 

sanella) valmennusryhmää koottaessa ja sitä täydennettäessä niin, että kaikki valmennusryhmään kuuluvat 

ovat alusta lähtien tyytyväisiä rooliinsa ryhmässä. Nuorisopäällikölle esiteltävän kausisuunnitelman on 

oltava sellainen, että kaikki joukkueen valmennustyöryhmään kuuluvat katsovat voivansa sitoutua siihen. 

Vaikka kausisuunnitelma tulee laatia niin hyvin kuin mahdollista, siihen voi ja saa tulla muutoksia kauden 

aikana. Tämä koskee myös kauden ja/tai valmentajayhteistyön alussa sovittua työnjakoa. Esimerkiksi 

muuttunut elämäntilanne voi vaikuttaa valmentamismahdollisuuksiin, jolloin voi olla tarpeen muuttaa 
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valmentajien kesken sovittua työnjakoa. Tällaisista muutostarpeista on hyvä keskustella nuorisopäällikön ja 

ryhmän muiden valmentajien kanssa niin ajoissa kuin mahdollista. 

Olennaista on, että joukkueen valmentajilla on keskenään hyvä ja avoin suhde, jonka tärkein 

ilmenemismuoto on katkeamaton keskusteluyhteys. 

 

 

5.5.3. Yhteistyö harjoituksissa 

 

Jokaista harjoitusta varten laaditaan harjoitussuunnitelma. Valmentajat voivat keskenään sopia, kuinka 

harjoitussuunnitelma laaditaan. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi harjoitussuunnitelman laatiminen yhdessä, 

vuorotellen tai niin, että vastuuvalmentaja laatii aina harjoitussuunnitelman. Jos valmennusryhmään 

kuuluu johonkin tiettyyn valmennuksen osa-alueeseen erikoituneita valmentajia, tätä kannattaa käyttää 

hyväkseen harjoituksissa (ja kausisuunnitelman valmennusvastuita jaettaessa). 

Harjoituksissa on yleensä yksi ’kapellimestari’, joka vastaa harjoitusten aikataulun läpiviennistä. Yksittäisiä 

drillejä voi niiden luonteen mukaan vaihdellen vetää joko yksi valmentaja kerrallaan tai esimerkiksi koko 

valmennusryhmä. Harjoittelua voidaan myös eriyttää siten, että jotkut pelaajat harjoittelevat eri asioita 

kuin toiset, jolloin kullekin ryhmälle tarvitaan oma valmentaja.  

Juoma- ja venyttelytauot ovat hyviä tilaisuuksia valmentajille käydä läpi harjoitteen (drillin) anti ja 

valmistella harjoitusten seuraava vaihe. 

Olennaista on, harjoitusten alkaessa kaikki läsnä olevat valmentajat tuntevat ko. harjoituksen 

harjoitussuunnitelman, sen painopistealueet ja tavoitteet. 

 

 

5.5.4. Yhteistyö otteluiden aikana 

 

Yhteistyö otteluiden aikana on myös sopimusasia. Vaikka joukkueella olisi useampia kuin kaksi valmentajaa, 

riittää jokaisella tärkeää tekemistä, esim. vastustajan tarkkailua, tilastointia ja henkilökohtaista 

pelaajaopastusta. Kun ottelun aikainen tehtävänjako sovitaan ennen ottelua (tai esim. koko kauden ajaksi), 

voidaan välttää se, että kaksi valmentajaa tekee samaa asiaa ottelun aikana. 

Aikalisät ja erien väliset tauot on hyvä aloittaa valmentajien keskinäisellä, muutaman sekunnin mittaisella 

palaverilla, jossa vastuuvalmentaja saa muilta valmentajilta aikalisällä käsittelemiinsä aiheisiin liittyvät 

tiedot. Muut valmentajat voivat myös lyhyesti kertoa vastuuvalmentajalle, mitä olennaisia ohjeita heidän 

käsityksensä mukaan pelaajille tulisi aikalisällä/tauolla antaa.  

Kun pelaajille jaetaan taukojen aikana ohjeita, vain yksi valmentaja kerrallaan on äänessä. Tämän 

tarkoituksena on mm. taata, että kaikki pelaajat kuulevat, mitä ohjeita joukkueelle annetaan sekä välttää se 

kiusallinen tilanne, että valmentajat antavat samaan asiaan liittyen ristiriitaisia ohjeita. 
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5.5.5. Yhteen hiileen puhaltaminen 

 

Yksi valmentajien keskeisimmistä tehtävistä on toistensa työn helpottaminen. Kappaleessa ”Valmentajien 

välisen työnjaon suunnittelu osana kausisuunnitelmaa” kuvattu valmentajien työnjako on erinomainen tapa 

maksimoida valmentajien joukkueelleen antama hyöty. 

Tärkein asia onnistuneessa valmentajayhteistyössä on keskinäinen lojaalisuus. 

Lojaalisuus toisilleen ei tarkoita sitä, etteivät valmentajat saisi olla eri mieltä valmennusasioissa tai että 

valmentajien tulisi olla ihmisinä/valmentajina samanlaisia.  Keskenään valmentajat voivat keskustella 

valmennukseen liittyvistä asioista hyvinkin kiihkeässä (mutta kunnioittavassa) sävyssä eikä eriäviä, 

perusteltuja näkökantoja pidä pelätä. On kuitenkin tärkeää, että ulospäin valmentajat ovat samaa mieltä 

asioista ja ennen kaikkea, että pelaajille ei anneta keskenään ristiriitaista opastusta. Yhdenmukainen 

kommunikointilinja on syytä pitää myös muihin sidosryhmiin päin. Missään tapauksessa valmentajat eivät 

saa kritisoida toistensa tekemisiä selän takana, ja erimielisyydet tulee ratkaista joko ”suljettujen ovien 

takana” tai yhteispalaverissa nuoriso-/valmennuspäällikön kanssa. 

 

 

5.5.6. Kaudenaikaiset valmentajamuutokset 

 

Vaikka valmentajasopimukset tehdään vähintään kauden mittaisiksi, saattaa joskus käydä niin, että 

valmentaja joutuu luopumaan harrastuksestaan kesken kauden. On tärkeää kertoa asiasta 

nuorisopäällikölle niin ajoissa kuin mahdollista, jotta hän (ja mahdollisesti jäljelle jäävät joukkueen 

valmentajat) voivat pohtia, kuinka valmentajamuutos toteutetaan mahdollisimman vähän joukkueen 

toimintaa haittaavasti.  

 

 

5.5.7. Seuran valmentajien välinen yhteistyö 

 

Ynnissä toimii valmentajien tueksi seuran sisäinen koripallovalmentajien valmentajakerho ja mm. kerhon 

toiminnasta vastaava valmennustyöryhmä.  Valmentajakerho kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa jonkun 

koripallovalmennukseen liittyvän teeman ympärille. Teemailtojen aiheita voi mielellään ehdottaa 

valmennustyöryhmälle.  

Valmentajia kannustetaan myös vilkkaaseen keskinäiseen yhteydenpitoon. Samaa asiaa harrastavien 

ihmisten kanssa saa helposti syntymään hedelmällisiä keskusteluja, ja esimerkiksi pulmatilanteiden 

ratkaisuun voi löytyä aivan uudenlaisia näkökulmia. 

Hyvään yhteistyöhön kuuluu myös työrauhan antaminen seuran muille valmentajille. Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi sitä, että valmentajamme eivät katsomossa ollessaan aseta sanomisillaan meneillään olevan 

harjoituksen tai ottelun valmentajaa muiden katsojien korvissa ja silmissä vaikeaan asemaan. Koripallo ja 

valmennus ovat niin moninaista toimintaa, että niihin löytyy täysin perustellusti erilaisia näkökulmia. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että esim. vanhempien on äkkiseltään vaikea ymmärtää erilaisia näkemyksiä johtuen 

esim. heidän ohuesta lajitaustastaan. Tällöin jonkun katsomossa istuvan valmentajan voimakas 

kommentointi voi saada aikaan turhaa hämmennystä. 

Ynnin muiden koripallovalmentajien ja valmennustyöryhmän jäsenten yhteystiedot löytyvät nettiositteesta  

www.onmky.fi/koripallo. 
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PÄIVITÄ VUOSIKELLO 

Aika Aihe 

Tammikuu  

Viikko 2 Tutor-valmennuksista sopiminen nuorisopäällikön kanssa 

Viikko 4 Kaveripäivän järjestäminen: mikrot ja minit 

  

Helmikuu  

Viikko 6 Pikkusudet korisriehat  / Tiedotus kerhoille ja mikroille 

Viikko 6 Harjoituspäiväkirjojen palautukset 

Viikko 7 Seuran sisäinen valmentajakoulutus (kevät 1/3) 

Viikko 9 Ilmoitus nuorisopäällikölle hiihtoloman harjoittelusta 

  

Maaliskuu  

Viikko 10 YNNI Basket Camp (hiihtolomaleiri) 

Viikko 11 Valmentajakerho (kevät 2/3) 

  

Huhtikuu  

Viikko 14 Valmentajakerho (kevät 3 / 3) 

Viikko 16 EHBT ilmoittautuminen aukeaa - Ilmoittautumiset tapahtumaan 

Viikot 16-17 Vanhempien / Pelaajien / Valmentajien palaute kaudesta 2014 - 2015 

  

Toukokuu  

Viikko 18 Barents Basketball Games -seurajoukkueille 

Viikko 19 Tampereen namika-turnaus 

Viikko 20 Peliasujen keräys - Viimeisen turnauksen jälkeen 

Viikko 20 Kauden päättäjäiset 

Viikko 20 Valmentajien, JoJojen, johtokunnan illanvietto + palaute 

Viikot 19-20 Kesäharjoittelun järjestäminen 

Viikot 20-21 A-, B- ja C-junioreiden vanhempainillat 

Viikko 21 Terwamaraton 2015 

Viikko 22 Salien avainpalautukset 

  

Kesäkuu  

Viikko 23 Ylioppilaiden muistaminen - 20€ lahjakortti 
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Viikko 24 Koripalloilijoiden johtakunnan kokous 

Viikot 26-29 Joukkueiden harjoitustauko 

  

Heinäkuu  

  

Elokuu  

Viikko 32 Sarjailmoittautumisista sopiminen valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa 

Viikko 33 Valtakunnallisiin sarjoihin ilmoittautumisen dl. 

26.-28.8.2016 EHBT (Kaupallinen koripalloturnaus) 

Viikot 32-33 Joukkueiden ilmoittaminen aluesarjoihin 

Viikot 34-5 Kausisuunnitelmien palautukset 

Viikko 34 Koulujen avainten haku 

Viikko 34 Mini- ja mikrotoiminnan käynnistäminen 

Viikko 35 Naisten ja miesten II-divisioonan sarjailmoitteutumisen dl. 

  

Syyskuu  

01.09.15 C-nuorten alueellisten sarjailmoittautumisten dl. 

Viikot 36-37 Mikro- ja minijunioreiden vanhempainillat 

Viikot 36 Valmentajakoulutus - Valmentajakerho 

Viikot 38-39 Toimitsijakoulutus 

Viikot 39-41 Kauden avajaiset 

Viikot 40-41 Joukkuekuvaukset 

  

Lokakuu  

Viikko 41 A- ja B-junioreiden alueellisten sarjailmoittautumsten dl. 

Viikko 41 Mini- ja mikrojunioreiden alueellisten darjailmoittautumisten dl. 

  

Marraskuu  

Viikot 44-50 Johan Pomppas (ajankohta vaihtelee vuosittain) 

Viikot 48 Valmentajakerho 

Viikko 48 Kevään sarjailmoittautumisten dl. 

  

Joulukuu  

Viikko 49 Joululoman ajan harjoittelun ilmoitus nuorisopäällikölle 
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Viikot 51-52 Joukkueiden harjoitustauko 

Viikko 52 Tapanin päivän pelit 
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Liite I, Vuosilakana –malli valmennuksen kausisuunnitteluun (SKL:n II-tason koulutus 2012-2013) 
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Liite I, Vuosilakana –malli valmennuksen kausisuunnitteluun (SKL:n II-tason koulutus 2012-2013) 
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Liite II, Joensuun Katajan malli 
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