
                

                                                
 
FC Lahti Koulutusyhteisön jalkapallotekniikat koulutus: NuPS 

 

Jalkapallotekniikat koulutuksessa perehdytään jalkapallossa vaadittaviin keskeisiin 
tekniikoihin, niiden laatutekijöihin sekä opetusvinkkeihin.  

Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille, joilla on vähintään Futisvalmentajan 
startti tai vastaava (D-taso) käytynä. Pääosin sisältö antaa valmentajille työkaluja lapsuus- 
(8-11v) ja nuoruusvaiheessa (12-15v) opeteltavien tekniikoiden oppimiseen.  

Koulutus on Palloliiton valmentajakoulutuksen polulla yksi vaihtoehtoinen teemakoulutus. 
Jokaisen valmentajan tulee käydä vähintään yksi teemakoulutus ennen UEFA C-tason 
koulutusta. Koulutus sopii erinomaisesti myös valmentajille, joilla on Palloliiton eri tason 
koulutuksia käytynä viime vuosikymmenten aikana.  

 

Koulutuspaikkana: 

NuPS toimisto 

Käytännönharjoitus: 

Kuoppanummen tn 

 

Mukaan tarvitset:  Jalkapallovarustuksen, juomapullon, muistiinpanovälineet ja 
mahdollisuuksien mukaan oman tietokoneen (läppäri).   

Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoitusta kentällä. 

Materiaalit:  Koulutus sisältää koulutusmateriaalit, jotka jaetaan pääosin 
sähköisesti. 

Ennakkotehtävä Ennakkotehtävän 1 ja 2 löydät tämän kirjeen lopusta. 

 

 

 

 



                

                                                
 
 

 

 

Osa 1: la 15.8.2020 

  8.30 –  9.00    Ilmoittautuminen ja aamukahvit   

  9.00  -  9.30   Esittäytyminen ja koulutuksen tavoitteet  

  9.30 - 10.30  Ennakkotehtävien 1 ja 2 purku    

10.30 - 11.30                  Syöttö ja 1. kosketus (maassa ja ilmasta) laatutekijät  

11.30 – 12.30                 Lounas  

12.30 -  14.00                 Syöttö ja 1. kosketus (maassa ja ilmasta) käytäntö ( malliharj. ) 

14.00 -  16.00 Kuljetus, käännökset, suojaaminen ja ponnauttelu/pallonkäsittely  

Tehtävänannot pienryhmille futistekniikoihin ja tekniikoiden laatutekijät, opetusvinkit ja 
lajianalyysi.  

- Hyödynnetään materiaalit: lajinanalyysi, jalkapallotekniikoiden laatutekijät,  

opetusvinkit ja videot aineistoa sekä käytännön harjoitusten manuaali.   

16.30 - 18.00 Kuljetus, käännökset, suojaaminen ja ponnauttelu    

18.00 - 18.00 Päivän yhteenveto ja reflektointi    

- Päivän nostot reflektointilomakkeella  

 

 

 

 

 

 



                

                                                
 
Osa 2: 16.8.2020 

  8.30 - 9.30                     Taitavuuden osatekijät      

  9.45 - 10.45  Harhautuksen ja 1v1 hyökkäys ja puolustus   

11.00 - 12.30                   Käytäntö: Harhautukset ja 1v1  ( malliharj. )  

12.30 - 13.30   Lounas  

13.30 - 15.00  Laukaus, potkutekniikka, pääpeli, pelaajien analysointi 

15.30 - 17.00  Laukaus, potkutekniikka, pääpeli Kenttä 

17.00 - 17.30                   Koulutuksen reflektointi ja yhteenveto  

 

  



                

                                                
 
Ennakkotehtävä 1 

Lue ja opiskele Taidon oppiminen, opettaminen ja valmentaminen –teksti.  

Tee itsellesi muistiinpanot valitsemallasi tavalla lukemastasi ja tuo ne mukanasi 
koulutukseen. 

Kirjaa itsellesi tekstin lukemisen perusteella kolme jalkapallotekniikan opettamiseen 
liittyvää tavoitetta, joita haluat kehittää omassa valmennuksessasi lähitulevaisuudessa. 

 

Ennakkotehtävä 2 

Katso allaolevasta Youtube –linkistä dokumentti urheilutieteen asiantuntijoiden tekemistä 
tieteellisistä testeistä Cristiano Ronaldolle. Tässä tieteelllisessä dokumentissa, kesto 45 
min, asiantuntija pyrkivät testien avulla analysoimaan, mikä tekee hänestä 
huippujalkapalloilijan. Katsottuasi tämän Tested to the limit –dokumentin vastaa alla 
olevaan kysymykseen erilliselle A4 -paperille. Tuo vastauksesi mukanasi koulutukseen. 
Ennakkokkotehtävä on yksi tärkeä osa koulutusta. Ennakkotehtävää käsitellään 
koulutuksesssa. ! Joskus linkit muuttuvat, joten etsi Youtubesta haulla, jos tämä linkki ei 
toimi.  

https://www.youtube.com/watch?v=4achmhzLNoY  

Miten voit soveltaa dokumentin oppeja omaan valmennustyöhösi? Pohdi 
mahdollisimman monipuolisesti kokonaisvaltaisen pelaajakehityksen näkökulmasta 
huomioiden valmennuksen tekninen, taktinen, fyysinen ja henkinen osa-alue. Kiinnitä 
erityishuomio pohdinnassasi, mitä teknisiä tai teknistaktisia oppeja voit soveltaa omaan 
valmennustyöhösi tästä dokumentista? Voit käyttää pohdinnassasi luetelmaviivoja tai 
laatia Mind Mapin eli miellekartan tai kirjoittaa pohdintasi tiivistelmänä kokonaisin 
lausein. 

 

  



                

                                                
 

 
Futistekniikat koulutuksen prosessin eteneminen 

Ennakkotehtävät 1 ja 2
Futistekniikat tavoitteet, 

lajianalyysi ja tekniikoiden 
oppiminen

Ennakkotehtävä 1 ja 2 purku

Kuljetus, käännökset, 
suojaaminen ja ponnauttelu 

teoria ja käytäntö
Syöttö ja 1. kosketus teoria ja 

käytäntö Päivän reflektointi

Päivä 2 aineistoihin 
tutustuminen Taitavuuden osatekijät

Harhautusten ja 1v1 
tilanteiden (h+p) laatutekijät 

teoria ja käytäntö

Laukaus, potkutekniikat ja 
pääpeli teoria ja käytäntö

Koulutuksen reflektointi ja 
tukiaineistot valmentajien 

arkeen



                

                                                
 
 


