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    IntohImo

SyStemaattInen  
harjoIttelu

VahVat lajItaIdot

terVe urheIlIja

20 h
   viikko

KoKonaIS- 
lIIKuntamäärä

20 h
   viikko

KoKonaIS- 
lIIKuntamäärä

20 h
   viikko

KoKonaIS- 
lIIKuntamäärä

omatoiminen liikunta
ohjattu liikunta/harjoittelu

InnoStuS

hyVä fyySInen  
harjoItettaVuuS

monIpuolISet  
lIIKuntataIdot

urheIlullInen  
elämäntapa

• Urheilua tukeva  
toimintaympäristö

• Tavoitteellinen  
kilpaileminen

• Yksilöllinen ja  
laadukas valmennus

• Valinta- ja valmennus- 
järjestelmät

Kuva Olympiakomitea
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Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa 

Motoriset  
perustaidot

Fyysiset  
ominaisuudet

Psyykkiset  
taidot

Elämäntaidot Lajivalmennus

7.
 lu

o
kk

a

• Liikkumistaidot

• Tasapainotaidot 

• Välineenkäsitte-
lytaidot

• Nopeus

• Liikkuvuus

• Muut

• Ilo ja innostus

• Vahva itsetunto

• Itsesäätelytaidot

• Reilu peli

• Elämänhallinta

• Hyvinvointi: ravinto, uni 
ja fyysinen aktiivisuus

• Terve urheilija

 

8
. l

u
o

kk
a

• Välineenkäsitte-
lytaidot

• Tasapainotaidot

• Liikkumistaidot

• Kestävyys

• Nopeus

• Muut

• Ilo ja innostus

• Vahva itsetunto

• Itsesäätelytaidot

• Terve urheilija

• Hyvinvointi: ravinto, uni  
  ja fyysinen aktiivisuus

• Elämänhallinta 

• Reilu peli

9.
 lu

o
kk

a

• Tasapainotaidot 

• Liikkumistaidot

• Välineenkäsitte-
lytaidot

• Voima

• Liikkuvuus

• Muut

• Vahva itsetunto 

• Itsesäätelytaidot

• Ilo, innostus ja  
intohimo

• Terve urheilija

• Hyvinvointi: ravinto, uni  
ja fyysinen aktiivisuus

• Elämänhallinta

• Reilu peli

Taulukko: Olympiakomitea

Laji- 
valmennuksen  

sisältö- 
suositukset  

lajiliiton  
valmennus- 
linjauksen  
mukaan

KASVA URHEILIJAKSI
• 12–14 v. väh. 20 tuntia/vko, josta ½ ohjattua harjoittelua (jääkiekko ja muut lajit),  

¼ koulujääkiekkoa ja pihapelaamista ja ¼ omatoimista liikuntaa

• 15 v. väh. 20 tuntia/vko, josta ½ ohjattua lajiharjoittelua, ¼ koulujääkiekkoa  
ja pihapelaamista ja ¼ omatoimista liikuntaa (mm. muut lajit)

Määrä

Muu

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Laji(t)

Nousujohteisuus
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URHEILU YLÄKOULUSSA

KOTI • Urheiluun kannustava ilmapiiri 

• Pihapelit

• ”Urheilu elämäntavaksi” – ravinto, lepo ja palautuminen

KOULU • Yläkoulutoiminnan aloittaminen

• ”Ajanhallinta” - koulu, harjoittelu ja vapaa-aika

SEURA • Tasoryhmätoiminta (pelitaitojen korostaminen eriyttämisessä)

• Monipuolinen lajitoiminta (seuran toimesta tai muissa lajeissa)

• Omatoimiseen harjoitteluun ohjaaminen

• Omatoimisten peliryhmien synnyttäminen

• Taito- ja talenttijäätoiminta

Yläkouluvaihe tukee nuoren urheilijan kasvamista/kas-
vua mahdollistamalla urheilijalle laadullisesti ja määräl-
lisesti toimivan valmentautumisjärjestelmän yhteis-
työssä kodin, koulun, urheiluseuran ja lajiliiton kanssa. 
Tässä kehitysvaiheessa urheilijan on tärkeää kehittää 
itseänsä ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana. 

Tavoitteena yläkouluvaiheessa ovat monipuoliset lii-
kuntataidot, urheilulliset elämäntavat, terve urheilija 
ja innostuksen vahvistaminen. Urheilukoulutoiminnan 
tarkoituksena on lisätä oppilaan kouluviihtyvyyttä ja 
-menestystä, yleistä hyvinvointia ja edistää terveyttä 
sekä ehkäistä syrjäytymistä, että auttaa kotouttami-
sessa.

Yläkoulun 7. ja 8. vuosiluokalla jääkiekkoa pelataan sar-
joissa vielä suhteellisen lähellä kotikaupunkia, mutta 
9. vuosiluokalla sarjatoiminta muuttuu enemmän val-
takunnalliseksi. Yläkoulun viimeisenä vuonna urheilijat 
pelaavat ensimmäistä kertaa Suomen mestaruudesta. 
Tämä tuo lisähaasteita pelaajalle urheilun ja koulun-
käynnin yhteensovittamisessa, mikä samalla kasvat-
taa urheilijaa kantamaan vastuuta omasta kehittymi-
sestä niin urheilijana kuin opiskelijanakin. 

8. vuosiluokalla alkaa Jääkiekkoliiton kartoitustoimin-
ta, jonka tarkoituksena on kartoittaa alueen ja valta-
kunnan sen hetken taitavimpia pelaajia. Parhaiden 
pelaajien osalta toiminta huipentuu valtakunnalliseen 
Pohjola-leiriin. 9. luokalla osa urheilijoista pääsee edus-
tamaan Suomea ensimmäisissä maaotteluissa. Näillä 
luokilla poissaoloja tulee koulusta hieman enemmän, 
jolloin itseopiskelun taidot korostuvat sekä kehittyvät.

KOTI–KOULU–SEURA -yhteistyö
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LAJISISÄLLöT YLÄKOULUTOIMINTAAN
Yleiset periaatteet
• Lajisisällössä tulee huomioida yksilön kehitystarpeet, Jääkiekkoliiton Leijonanpolku  

sekä kauden painopisteet ja paikallisen seuran opetusjärjestys

• Taidon opettamisessa muistettava HAVAINTO–PÄÄTöKSENTEKO–TOIMINTA -ketju 
- Harjoitteita, jossa opeteltava taito viedään peliin

• 3 vuoden aikana olisi hyvä tehdä Kasva Urheilijaksi -elämänrytmitesti,  
ominaisuustesti sekä motivaatiotesti. Lisäksi aloittaa toiminta 1–2 teoriatunnilla,  
missä Kasva Urheilijaksi sekä harjoittelun tavoitteet käydään läpi

LEIJONANPOLKU 
www.leijonanpolku.fi

• PELAAMISEN VAIHE D1 JA C2 IKÄLUOKISSA 
   - 7. ja 8. vuosiluokka

• HARJOITTELUN TEHOSTUMISVAIHE C1 
   - 9. vuosiluokka

• Tarkoittaa yläkoulutoiminnassa  
   vähintään 50% ominaisuuksien harjoittelua  
   ja korkeintaan 50% lajiharjoittelua

LUONNE Matkalla urheilijaksi 
• Lapsi ja nuori nauttii urheilla – kehittää  

omia voimavaroja 
• Valmentaja tukee lapsen ja nuoren  

innostumista kohti intohimoa

LUISTELU 
(fyysiset 
ominai-
suudet)

Hyvästä huipuksi 
• monipuolisuus ja urheilullisuus  

(ominaisuudet) maailman kärkitasolle
Väsymyksen sietäminen 
• ”metrejä, toistoja, hikeä, itsensä ylittämistä” 
• nautinto tekemisestä ja jaksamisesta

PELI Maalinteko ja havainto – päätöksenteko 
• Opiskele maalinteko 
• Jokainen tilanne on ainutkertainen

Pelaajaksi kasvaminen Suomi-kiekon lastenvaiheen painopisteet
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Kello Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8–10 9. luokka

10–12 7. luokka 9. luokka

12–14 8. luokka

14–16

Kello Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

8–10 AK fYS

10–12 AK J+f

12–14

14–16 PELI PELI

16–18 fYS fYS fYS PELI PELI

18–20 Jää Jää Jää

20–22

9. luokkalaisen esimerkkiviikko

Viikkorytmitys yläkouluvaiheeseen

• Urheiluluokkatoiminnassa mahdollistuisi koulupäivän monipuolisempi  
hyödyntäminen harjoittelun ohjelmoinnissa

• Tiistai-illat voitaisiin näin pyhittää täysin lajiharjoittelusta vapaaksi.

• Tiistaisin 7. luokkalaisilla koulua iltapäivisin valmennuksen jälkeen  
ja 8. luokkalaisilla aamupäivisin ennen valmennusta. 
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Suomen Jääkiekkoliiton yläkoulutoiminta

7. ja 8. vuosiluokat

Yksilön kehittäminen – pelitaitojen opettaminen
• Pelitaitojen monipuolinen kehittäminen; Pelitilanneroolien opettaminen kultaisten  

sääntöjen kautta; painopisteenä hyökkäyspelaaminen ja puolustaminen

• Suunnanmuutospelaamisen periaatteet

• 2–3 pelaajan yhteistoimintaharjoitteista peleihin

• Erilaiset pallopelit pelaamisen oppimisessa

Joukkueena pelaamisen kehittäminen
• Valmius monipuoliseen pelitilannepelaamiseen, pelaaminen eri rooleissa

• Kiertävät pelipaikat

Lajitekniikoiden ja -taitojen kehittäminen
• Monipuoliset tekniset perustaidot  

luistelun, kiekonkäsittelyn, syöttämisen ja laukomisen osalta

• Taidon oppimisen kehittämisessä havainto – päätöKsenteKo – toiminta -ketju

HYöKKÄYSPELIN  
10 ”kultaista” ohjetta

• Hyökkäyspeli alkaa heti,  
kun kiekko saadaan

• Kiekko on aina pelaajaa nopeampi

• Hyökkäyksessä syvyyttä ja leveyttä

• Kiekollinen ahtaasta tilasta väljään 
tilaan

• Jos oma pelaaja liikkuu sinua kohti,  
hakeudu vapaalle alueelle/kaistalle

• Kiekottomat hakevat vapaata paikkaa

• Kiekollinen pyrkii liikkumaan aina  
seuraavan viivan yli

• Hyökkäyssiniviivan ylityksen jälkeen  
yksi pelaaja voimakkaasti kohti maalia

• Maalit syntyvät maalintekoympyrästä

• Puolustaminen alkaa heti, kun kiekko  
menetetään!

PUOLUSTUSPELIN  
10 ”kultaista” ohjetta

• Puolustaminen alkaa heti,  
kun kiekko menetetään

• Puolustuksessa syvyyttä ja leveyttä

• Aina yksi häiritsemässä vastustajan  
kiekollista pelaajaa

• Ohjaa kiekollista laitoihin ja nurkkiin

• Keskialueella pitäisi, omalle siniviivalle  
tultaessa, olla vähintään 3 omaa pelaaja  
ennen kiekollista vastustajaa

• Sijoitu omassa päässä vastustajan  
ja oman maalin väliin

• Näe pidettävä vastustaja ja kiekko

• Vartioi ennen kaikkea vastustajan mailaa  
(maila mailan alla)

• Miehitä maalintekoympyrä

• Heti kun saat kiekon, ajattele  
hyökkäystä -> pelaaminen ylöspäin!
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Suomen Jääkiekkoliiton yläkoulutoiminta

7. ja 8. vuosiluokat

Harjoittelun määrä ja sisällöt vuositasolla
7. luokka
• 1 krt/viikko akatemiaharjoittelua

• Vuositasolla maksimissaan 40% lajiharjoittelua

8. luokka
• 1krt/viikko akatemiaharjoittelua

• Vuositasolla maksimissaan 60% lajiharjoittelua

Sisällöt jaksoittain

7. JA 8. LUOKKA

P
E

L
I

1. JAKSO 2. JAKSO 3. JAKSO 4. JAKSO 5. JAKSO

• Kiekko on aina 
pelaaja nopeampi         

• Kiekottomat hake-
vat vapaapaikkaa     

• Hyökkäyksessä on 
syvyyttä ja leveyttä

• Kiekollinen ahtaas-
ta tilasta väljään 
tilaan 

• Jos pelaaja liikkuu 
kohti niin hakeudu 
vapaalle alueelle  

• Hyökkäyssiniviivan 
jälkeen 2 pelaajaa 
kohti maalia                          

• Maalit syntyvät  
maalintekoympy-
rästä

• Aina yksi häiritse-
mässä kiekollista     

• Ohjaa kiekollista 
pieneen tilaan

• Sijoutu puolus-
tettavan ja maalin 
väliin   

• Näe pidettävä  
vastustaja ja kiekko

L
U

O
N

N
E

• Kasva  Urheilijaksi 
-motivaatiotesti

• Kasva Urheilijaksi 
-elämänrytmitesti

• Autonomian  
korostaminen  
harjoittelussa

• Periksi- 
antamattomuus

• Kamppailu- 
halukkuus

• Periksi- 
antamattomuus

• Kamppailu- 
halukkuus

T
E

E
M

A
T

Syöttäminen eri 
tavoin muuttuvissa 
tilanteissa

Kiekonhallinta  
muuttuvissa  
tilanteissa  
ja paineen alla

Laukominen  
ja peli maalivahtia 
vastaan

Kiekosta irrottaminen 
mailalla ja vartalolla

Luistelun  
monipuolisuus

HARJOITTELUTAPA HAVAINTO–PÄÄTöKSENTEKO–TOIMINTA -ketju mukana kaikissa harjoitteissa 
KULTAISTEN SÄÄNTöJEN harjoituttaminen erilaisten pien- ja viitepelien kautta
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9. vuosiluokka

Harjoittelun tehostaminen 9. luokalle
Harjoittelun määrä yläkoulutoiminnassa
• 2 krt/viikossa akatemiaharjoittelua

• Vuositasolla maksimissaan 50 % lajiharjoittelua

8. luokalla ensimmäiset alueelliset kartoitustapahtumat, joiden kautta sen  
hetkiset lupaavimmat pelaajat saadaan kartoitettua.

9. luokalle tulisi saada kaikki edellisenä keväänä kartoituksissa mukana  
olleet pelaajat mukaan tehostettuun urheiluluokkatoimintaan.

Valtakunnallisesti puhutaan noin 500 pelaajasta, joille tulisi pystyä  
takaamaan paikka urheiluluokalle omalla paikkakunnallaan.

9. vuosiluokka
Yksilön kehittäminen  
– pelitaitojen opettaminen
• Pelitaitojen jalostaminen,  

nopeustaitavuuden kehittäminen

• Pelitaitojen suoritusvarmuus ja –nopeus

• Pelitilanteen tunnistaminen;  
hyökkääminen ja puolustaminen  
eri tilanteissa = pelitilanneroolit

• Viiveetön suunnanmuutospelaaminen

Joukkueena pelaamisen kehittäminen
• Pelipaikkojen vaihtuminen pelin vaatimusten mukaan

Lajitekniikoiden ja –taitojen kehittäminen
• Monipuoliset tekniset perustaidot luistelun, kiekonkäsittelyn, syöttämisen ja laukomisen osalta
• Havainto–päätöksenteko–toiminta -ketjun vahvistaminen



Copyright © Suomen Jääkiekkoliitto • finhockey.fi • leiJonat.fi • hockey centre • iihce.fi

10

Suomen Jääkiekkoliiton yläkoulutoiminta

9. vuosiluokka

HYöKKÄYS kiekollisena PUOLUSTUS kiekollista vastaan 

• Maalinteko: peli maalivahtia vastaan  
(maalivahdin ”kaavan” murtaminen) 

• Tunnistaa tilanne: voita tilaa / tee tilaa 

• Puolustusvalmius: kiekon kontrollointi  
(suojaus, laukaus, siirto)

• Paine luistelemalla (puolustuskulmat) 

• Mailapaine + syöttö pois + laukauksen  
peittäminen 

• Taklaus pelitaitona

HYöKKÄYS kiekottomana PUOLUSTAMINEN kiekotonta vastaan

• Maalinteon tukitoimet:  
peli maalivahtia vastaan (lisää huomioitavaa/uhkaa maali-
vahdille, mikä murtaa ”kaavaa”) 

• Tarjonta: tilaa voittavasti / tilaa tekemällä,  
oikea reagointi 

• Hyökkäyksen tukeminen

• Syötön peittäminen  
(puolustuskulmat ja etäisyydet) 

• Luistelu puolustavalle puolelle,  
keskustan puolustaminen 

• Takapaine luistelemalla, reagoiminen

Viiveetön roolivaihtelu

9. LUOKKA

P
E

L
I

1. JAKSO 2. JAKSO 3. JAKSO 4. JAKSO

1. PELITILANNEROOLI

• Maalinteko:  
peli maalivahtia vastaan

• Tunnista tilanne:  
voita tilaa/tee tilaa 

• Puolustusvalmius:  
kiekon kontrollointi  
(suojaus, laukaus, siirto)

2. PELITILANNEROOLI

• Maalinteon tukitoimet:  
peli maalivahtia vastaan

• Tarjonta:  
tilaa voittavasti/ tilaa  
tekemällä, oikea reagointi

• Hyökkäyksen tukeminen

3. PELITILANNEROOLI

• Paine luistelemalla  
(puolustuskulmat)

• Maila paine + syöttö pois  
+ laukauksen peittäminen 

• Taklaus pelitaitona

4. PELITILANNEROOLI

• Syötön peittäminen  
(puolustuskulmat ja  
etäisyydet)

• Luistelu puolustavalle 
puolelle, keskustan  
puolustaminen

• Takapaine luistelemalla, 
reagoiminen

LU
O

N
N

E Itsensä  
kehittämiseen taidot

Arvot ja asenteet Voimavarat ja vireystila Sisäinen motivaatio

LU
IS

T
E

LU

Laukominen,  
suojaaminen,  
harhauttaminen,  
syöttäminen

Luistelu,  
silmä-käsikoordinaatio,  
reagointi

Kiekosta irrottamisen  
eri osa-alueet

Luistelun  
monipuolisuus

HARJOITTELUTAPA HAVAINTO–PÄÄTöKSENTEKO–TOIMINTA -ketju mukana kaikissa harjoitteissa 
KULTAISTEN SÄÄNTöJEN harjoituttaminen erilaisten pien- ja viitepelien kautta

Sisällöt jaksoittain

Suomalaisen pelaajan voittava pelaaminen  
pelitilannerooleissa (pelaamisen taito)


