
 

 

IKÄ –  KEHITYSTAULUKKO 

MITEN HARJOITELLAAN 

IKÄ PIENPELI  

KEHITYS 

MUUT 

 PELIMUODOT 

KENTTÄPELAAJAN TEKNIIKKA FYSIIKKA 

7 2v2    3v3   1v0   1v1 Pallon kuljetus, pallon suojaus Tasapaino, liikkuvuus, 

reaktionopeus 

8 2v2     3v3 

4v4 

1v1    2v1  

3v1 

Kuljetus, harhautukset, suojaus, syöttö Koordinaatio, reaktionopeus, 

askeltiheys  

9 3v3    4v4 1v1   2v1  3v1 

3v2 

Kuljetus, harhautus, suojaus, syöttö, 

ensimmäinen kosketus palloon, potku 

Koordinaatio, reaktionopeus, 

askeltiheys 

10 4v4   5v5 1v1   3v2   4v2 Syöttö, ensimmäinen kosketus, potku Nopeus, askeltiheys, kimmoisuus 

11 5v5   6v6 4v2   4v3   5v3 Syöttö, potku, haltuunotot, pääpeli Nopeus, kimmoisuus,  

12 6v6   7v7 4v3   5v3   5v4 Syöttö, potku, haltuunotot, pääpeli Peruslihastasapainon 

kehittäminen, liikkuvuus, nopeus 

  

 

 



IKÄ PELAAJAN TAKTINEN KEHITYS – HAVAINNOINTI-

PÄÄTÖKSENTEKO 

MUU KEHITYS 

7 - Pelikentän havainnointi. Minä suhteessa muihin pelaajiin, pelikentän 

rajoihin ja maaleihin. Joukkueen peliryhmitys-pelipaikat tutuksi. Voi tulla 

”Kalaparvi”-ilmiö jossa kaikki pelaajat haluavat pallon. Muistuta 

pallottomien pelipaikat ja annetaan pallolliselle tilaa tehdä ratkaisuja. 

- Missä on tyhjä tila minun lähellä? Missä on lähin vastustaja? Missä on lähin 

oma pelaaja? Mihin voin kuljettaa palloa? Missä kohtaa kenttää voin ottaa 

rauhassa syötön vastaan? 

 

- Tervehtiminen 

- Ilmoitus osallistumisesta 

harjoituksiin ja peleihin. 

8 - Pelikentän havainnointi. Minä suhteessa muihin pelaajiin, pelikentän 

rajoihin ja maaleihin. Joukkueen peliryhmitys-pelipaikat tutuksi. 

- Syöttö, harhautus vai kuljetus? Mihin voin kuljettaa palloa? Mihin voin 

syöttää pallon? Missä kohtaa kenttää voin ottaa rauhassa syötön vastaan? 

Päätöksenteko. Palloton liikkuu tukemaan pallollista. Missä on kaksi lähintä 

omaa pelaajaa? Missä on lähin vastustajan puolustaja? Pallonmenetyksen 

jälkeen lähin pelaaja heti pallonriistoyritys. 

 

- Ilmoitus osallistumisesta 

harjoituksiin ja peleihin. 

- Loppuun asti yrittäminen 

- Hyvät käytöstavat 

9 - Havainnointi pelikentällä 

Hyökätessä eri roolit: Minulla ei ole palloa. Minä saan kohta pallon. Minulla 

on pallo. Mitä teen eri tilanteissa? Havainnointi.  Pallollisen tukeminen. 

Juoksut tyhjään tilaan hyökätessä. Missä on lähin vastustajan puolustaja? 

Pallonmenetyksen jälkeen lähin pelaaja heti pallonriistoyritys. 

- Loppuun asti yrittäminen 

- Hyvät käytöstavat 

- Muiden huomioiminen 

- Kannustaminen 

 



10 - Pelikentän havainnointi. Osallistun aktiivisesti hyökkäyspeliin. Sijoittuminen 

omalla pelipaikalla joukkueen pelisysteemin mukaan. Mitä teen eri tilanteissa 

hyökätessä? Havainnointi.  Pallollisen tukeminen. Juoksut tyhjään tilaan 

hyökätessä. 

Puolustaminen. Oma pelipaikka ja vastustajan puolustaminen 1v1 

puolustustilanteessa. Pallonmenetyksen jälkeen 2-3 lähintä pelaaja heti 

pallonriistoyritys. 

 

- Muiden huomioiminen 

- Kannustaminen 

- Joukkueen sääntöjen tekeminen ja 

noudattaminen 

- Omatoimisuus 

11 - Pelikentän havainnointi.  Sijoittuminen omalla pelipaikalla joukkueen 

pelisysteemin mukaan. Mitä teen eri tilanteissa hyökätessä? Havainnointi.  

Pallollisen tukeminen. Hyökätessä laitapelaajat peli leveänä. 

Puolustaminen. Oma pelipaikka ja vastustajan puolustaminen 1v1 

puolustustilanteessa. Pallonmenetyksen jälkeen 2-3 lähintä pelaaja heti 

pallonriistoyritys. 

- Joukkueen sääntöjen tekeminen ja 

noudattaminen 

- Omatoimisuus 

- Valmistautuminen harjoituksiin ja 

peleihin 

 

12 Pelikentän havainnointi. Mitä teen eri tilanteissa hyökätessä? Hyökätessä 

laitapelaajat peli leveänä. Hyökkääjä pidä kenttä tarpeeksi pitkänä. 

Sijoittuminen. Tilanteko vastustajan vartioinnista itselle. 

Puolustaessa sijoittuminen 1v1 tilanteessa ja puolustuslinjassa. Oman pelaajan 

miesvartiointi. Peli tila pois. Paitsiolinja opettelu. 

 

- Omatoimisuus 

- Valmistautuminen harjoituksiin ja 

peleihin 

- Terveelliset elämäntavat 

 

 

 



 

Mitä on tärkeintä oppia pelaamisessa ensimmäisenä? 

Havainnointi. Ilman ympäröivän pelin havainnointia pelaaja ei voi tehdä oikeita ratkaisuja pelin eri tilanteissa. Jos pelaaja ei 

havainnoi ympäristöä, niin tällöin pelaajan taidot tai fysiikka ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen pallon 

syöttämistä on opittava havainnoimaan kenelle pallon voi syöttää. Tämän jälkeen tekniikka ja päätöksenteko vaikuttavat 

suoritukseen. Mihin voin syöttää pallon? Millä tekniikalla ja voimalla? Millä hetkellä syötän pallon? 

 

 


