
Syyslukukaudella jaksoja on 3 ja kevätlukukaudella 4 kpl. 
Syyslukukauden jaksojen teemat toistuvat kevätlukukaudella

Fysiikkavalmennuksen vuosi jakaantuu 7 x 4-5 vkon pituiseen jaksoon. 

            progressiona.

Liikkeen jatkumo ja saumattomuus. Eri 

liiketasoissa tapahtuvien liikesuoritusten hyvä 

hallinta, sekä yksittäisten ketteryys- ja 

suunnanmuutossuoritusten nivominen 

saumattomaksi liikekokonaisuudeksi.

Harjoitusten kokonaiskuormitus

Ti 4-6 RPE
Ke 6-8 RPE   

 
      - Avatkaa nuorille mitä tarkoittaa (RPE 1-10)      

 

Liikkumistaidoissa tavoitteena kehonhallinnan, 

liikkuvuuden ja peruskunnon kehittäminen. 

Tärkeää on ylläpitää liikettä koko treenin aikana. 

Kauden alussa käytetään aikaa sosiaalisiin 

taitoihin, ryhmäytymiseen ja pelisääntöjen 

yhdessä luomiseen. 

Suorituskyvyn parantaminen voimantuoton ja 
sen mekanismien kautta. Turvalliset liikeradat 
ja tehokkuus. Harjoittelu oman kehon painolla 
ja erilaisia vastuksia mm. parin kanssa 
tehtävät harjoitteet.

Liikelaajuuksien, liikesarjojen sujuvuus ja 
ketteryyden kehittäminen. Huomiota myös 
rytmiin, temponvaihtoon ja koordinaatioon.

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

KEVÄT 4
NOPEUS & VOIMA

SYKSY 2 
          HALLINTA

KEVÄT 3
HALLINTA 2 

Urhean fysiikkaharjoittelu 
ti aamut ja ke iltapäivät

SYKSY 1
LIIKKUMISTAIDOT

VUODEN JAKSOTUS

SYKSY 3
NOPEUS & VOIMA

Vauhdin ja liikenopeuden kehittäminen lyhyillä 

intervalleilla sekä pidempikestoisilla 

vauhtileikittelyillä. Nopeuden kehittämisen tueksi 

voimaominaisuuksia monipuolisesti 

kehonpainoharjoitteilla. Huomio tuki- ja 

liikuntaelimistön liikeradoissa. KEVÄT 1
HAVAINNOINTI 

KEVÄT 2
LIIKKUMISTAIDOT 2

Intervalliharjoittelu ja liikkeiden tekeminen eri 
tempoilla, sekä kehonhallinnan, aktiivisen 
liikelaajuuden ja liikevirtauksen kehittäminen.

Havaintomotoristen taitojen kehittäminen. Huomio

havainnoinnissa, reaktiokykyvyssä,

päätöksenteossa ja kognitiivisissa taidoissa

(havaitseminen, ajattelu ja muistaminen sekä

oppimiskyky). Fyysisistä ominaisuuksista

ylläpidetään nopeutta.

Valmentajan materiaali



Ti 4-6 RPE
Ke 6-8 RPE
Harjoitusten kuormittavuus (RPE 1-10)

 

Urhean fysiikkaharjoitukset ovat jaksotettuja,

suunnitelmallisia ja monipuolisesti kehittäviä.

Kun jaksot toistuvat kevätkaudella, niin niissä

tehdään vaativampia liikkeitä ja harjoitteita, sekä

nostetaan vaatimustasoa syksyyn verrattuna.
Nuorille avattava selkeästi jakson tavoitteet, 
monipuolisen treenaamisen sekä 
ominaisuuksien merkitys urheilusuoritukseen.   
 
Pyrkimyksenä on viedä jokaista nuorta 
yksilöllisesti eteenpäin ja osallistaa nuoria 
luomaan henkilökohtaiset tavoitteet joka 
jaksolle.

Suorituskyvyn muutos systemaattisella seitsemällä

4-5 viikon jaksolla. 

Jokaisella jaksolla alkuun ja loppuun helpposti

toteutettavia kenttätestejä, joilla nähdään kehitys ja

nuoria motivoidaan omatoimiharjoitteluun.

 

Harjoitukset yhtenä jouhevana kokonaisuutena. 

Esimerkiksi liikkuvuusharjoittelu ei ole 
 yksittäinen osio staattista venyttelyä
harjoituksen lopussa, vaan mukana läpi koko
harjoituksen aktiivisina ja dynaamisina
liikkeinä.

Urhean fysiikkavalmennuksen  suuntaviivat

Omien tai toisten suorituksien analysoinnin
kehittäminen pienryhmissä tai videoanalytiikalla,
esim. puhelinsovelluksien avulla.

Tiistaiaamu on keskiviikon iltapäivää
kevyempi. Keskiviikon fysiikkaharjoituksen
tulisi olla nuorille päivän pääharjoitus.

Sisällöllisesti tiistai ja keskiviikko ovat
samat harjoitettavien ominaisuuksien ja
taitojen suhteen. Ero esimerkiksi
intensiteetissä. Urhean fysiikkaharjoitusten
kuormittavuus ovat tiistaisin 4-6 ja
keskiviikkoisin 6-8 (RPE 1-10).

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

KUORMITUS

TAVOITTEEN
ASETTELU

ANALYSOINNIN
KEHITTÄMINEN

Valmentajan materiaali

Urhean fysiikkatreenit

JAKSOTUS
 

KEHITYKSEN
SEURANTA

HARJOITUKSEN
TOTEUTUS

MOTORISET- JA
LIIKKUMISTAIDOT

Harjoittelussa olisi tärkeää kehittää
monipuolisia liikkumis- ja motorisia
perustaitoja.  

Laatu ja huolellisuus ovat tärkeitä
suorituksissa.

ILO & 
INNOSTUS

VINKKILISTA

Tässä materiaalissa on joka jaksolle muutama 

esimerkkiharjoite ja -testi. Toivottavasti saatte niistä 

inspiraatiota. Niitä saa myös vapaasti soveltaa. 

On hyvä eriyttää, antaa sopivasti haastetta ja progressiota 

ruokkimaan nuorten motivaatiota ja halua treenata hyvällä 

mielellä. Vanhempia oppilaita voi myös käyttää 

mallisuoritusten antajina.



ESESIMERKKITESTEJÄ AEROBISENIMERKKITESTEJÄ AEROBISEN  
KUNNON MITTAAMISEEN:KUNNON MITTAAMISEEN:  

  

Syksy 1
 Liikkumistaidot

 vko 35-39

 
 A.Jokainen vuorollaan kohtaa jokaisen

osallistujan, ja molemmat kertoo nimensä, missä

koulussa käy ja oman urheilulajinsa. (Molemmat

myös toistavat toisen nimen, koulun ja lajin). 

B.Ringissä jokainen vuorollaan sanoo oman

nimensä ja tekee jonkun liikkeen. Muut tervehtivät

sanomalla tämän henkilön (X) nimen ja tekevät

hänen esittämänsä liikkeen. Tämä ketjutetaan,

niin että muistettavien liikkeiden määrä lisääntyy

jokaisen henkilön jälkeen yhdellä. (Kaikki tekevät

toistettavat liikkeet alusta loppuun, ettei

kenenkään tarvitse yksin muistaa pitkää

liikesarjaa). 

C.Nimi ja substantiivi tai adjektiivi, joka alkaa

samalla kirjaimella kuin oma nimi. Esim. "Hei minä

olen Arto atleetti/ atleettinen". Johon muut

vastaavat: "Hei Arto atleetti/ atleettinen". 

3 min porrastesti (oppimateriaalit JAMK): LINKKI

Osittainen piip -testi soveltuvuuskokeesta. (tarkemmat ohjeet sivun alaosassa ! )

Piiptestin ohjeistus: LINKKI

Piiptestin ääniraita: LINKKI 

 

Tavoite: 
Jaksolla keskitytään  liikkumistaitojen, kehonhallinnan ja peruskunnon kehittämiseen .
Kauden alussa on hyvä käyttää aikaa myös sosiaalisiin taitoihin ryhmäytymisen ja
pelisääntöjen luomisen merkeissä

Joku peli tai leikki, jossa pysytään koko ajan

liikkeessä (Ultimate). 
Pienpelit hyviä. 
Kiertoharjoittelu kestoltaan min. 40 harjoitus,

jossa tärkeintä jatkuva liikkeellä pysyminen

(PPP-sääntö/ syke 120-140).  Tehdään

liikepareja tai liikkeitä (10-30 toistoa) ja välit

hölkätään. (Jos mahdollista niin kirjoita

liikkeet treenipaikkaan esille).

Yleisliike (burpee) + haara- perushyppy  

Punnerrus + saksihyppy  

Liskokävely/ Spider man + vuorikiipeilijä  

Kuppi-kerä -vatsaliike + selkäliike X

avauksella  
Askelkyykky kävellen + vatsalleen -selälleen

(seisoma-asennosta vatsalleen kädet pään

jatkoksi -ylös seisomaan kädet ylhäällä -

selinmakuulle kädet pään jatkoksi) –

seisomaan... 

Esimerkkejä liikepareiksi:  

  
 

ESIMERKKEKKEJÄ

Flamingo-vaaka
LINKKI

Askelkyykky taakse + kurotukset 
LINKKI 

Kylkilankku-kierto 
LINKKI

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

OHJE 
PIIP -TESTILLE

ESIMERKKEJÄ
KEHONHALLINNAN

LIIKKEISIIN: 
 

 KESTÄVYYDEN     
HARJOITTAMISEEN: 

 

Valmentajan materiaali

ESIMERKKEJÄ
RYHMÄYTYMISEEN: 

 

Testissä juostaan 45 viivaväliä (aika 5.48)
Heti juoksun jälkeen mitataan loppusyke joka 
vähennetään maksimisykkeestä.

Jos saatujen lukujen ero on kasvanut, niin 
aerobinen kunto on kehittynyt.
Aerobisen kunnon kehittymisen seuranta    
vaatii siis alku- ja lopputestin jaksolle.

Ensin selvitetään nuoren maksimisyke. 

Jakson alku- ja lopputestistä saatuja  lukuja 
verrataan keskenään.

https://oppimateriaalit.jamk.fi/ebossdigivalmentaja/files/2017/01/Fyysiset-testit-11_2016.pdf
https://oppimateriaalit.jamk.fi/ebossdigivalmentaja/files/2017/01/Fyysiset-testit-11_2016.pdf
https://oppimateriaalit.jamk.fi/ebossdigivalmentaja/files/2017/01/Fyysiset-testit-11_2016.pdf
https://www.soveltuvuuskoe.fi/#Kest%C3%A4vyys
https://www.urheilututkimukset.fi/media/soveltuvuuskoe/Viivajuoksu.mp3
https://youtu.be/aqKTwwoW-Mo
https://youtu.be/0Ty7KFWi6sY
https://youtu.be/naFcVbA2yog


ESESIMERKKITESTEJÄ LIIKKUVUUDENIMERKKITESTEJÄ LIIKKUVUUDEN
MITTAAMISEEN:MITTAAMISEEN:  

  

Syksy 2
 Liikuvuus ja sujuvuus

 vko 40-45

Mitataan aikaa. 
Lähtö tapahtuu ajanottajan komennosta seisaalta

varpaat viivalla A (patjan C reunassa kiinni), selkä

viivaa B kohti. Lähtömerkistä takaperinjuoksu, niin

että molemmat jalat käy kokonaisuudessaan viivan B

yli. 
Juoksu eteenpäin patjalle C, jossa kuperkeikka

eteenpäin. Kuperkeikan jälkeen sivulaukka askeleella

(4m) kosketus sormilla viivan D yli. 

Sivulaukka askeleella (4m) takaisin päin ja kosketus

sormilla viivan A yli. 
Kärrynpyörä ja spurtti maaliin viivan B yli. (8 m)

RATA:

 
A. Mittarimato ja jänis  LINKKI 

 
B. Valakyykky   LINKKI 
 
C. Sivuttain siirtyminen   LINKKI

 
D. Polvi olkapäähän   LINKKI

Aktiivinen takaketjun liikkuvuus LINKKI

Monimuotoinen ketteryystesti 8 m radalla. LINKKI  

Soveltuvuuskokeen tähtirata  LINKKI    

Harresin testi: (aitojen korkeus 76/84 cm)/ RF Elitidrottsförbund Bosön LINKKI 

Monimutkainen 5-loikka LINKKI

           Vinkki: Puhelimeen voi ladata Angle meter -sovelluksen, ja käyttää omaa puhelinta mittauksessa apuna. 

ESIMERKKITESTEJÄ KETTERYYDEN MITTAAMISEEN:   

(Ohjeet ja piirros radasta tämän sivun lopussa)  

 

Tavoite: 
Jaksolla keskitytään liikelaajuuksiin, ketteryyteen ja liikeketjuihin, sekä näiden
hallinnan merkitykseen. Huomiota tulisi kiinnittää myös rytmin, temponvaihdon ja
koordinaation kehittämiseen. 

Liikkuvuutta, sujuvuutta ja kehonhallintaa
kannattaa harjoitella eri nopeuksilla
suoritettuna. 

Hitaasti tehtynä haastetaan sekä
kehitetään kehontuntemusta ja –hallintaa
& keskivartalon voimaa. 

SUORITUSOHJEET 
 KETTERYYSTESTIIN

:  

Mittarimato LINKKI 

Slamball-heitto  LINKKI

Karhunkävely   LINKKI 

Kamelikävely  LINKKI

Etunoja - tähti   LINKKI 

        

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

TÄRKEÄÄ

ESIMERKKEJÄ
KEHONHALLINNAN
JA LIIKEKETJUJEN

LIIKKEISIIN:

Valmentajan materiaali

ESIMERKKEJÄ
LIIKKUVUUDEN JA

SUJUVUUDEN
HARJOITTAMISEEN:  

PEHMEÄ, RAUHALLINEN,
KONTROLLOITU JA

KISSAMAINEN LIIKELAATU… 
 

Huom. Ei pelkkä notkeus

https://youtu.be/J-OZt3L-Sr4
https://youtu.be/tBJ32bYpuMo
https://youtu.be/RCvDuJhjUAc
https://youtu.be/psALy7B_cCA
https://youtu.be/isYSteVkYrk
https://youtu.be/KJ2PDHLr6r4
https://www.soveltuvuuskoe.fi/#Liikkumistaidot
https://www.youtube.com/watch?v=rzJEGOaBXDY
https://youtu.be/DgTlAUYBEiU
https://youtu.be/J-OZt3L-Sr4
https://youtu.be/ED8mzHidgOE
https://youtu.be/gBT-fQv-Ku8
https://youtu.be/NyTbtIzTfSg
https://youtu.be/vhZHj7rU6_c
https://youtu.be/vhZHj7rU6_c


ESESIMERKKITESTEJÄ NOPEUDENIMERKKITESTEJÄ NOPEUDEN
MITTAAMISEEN:MITTAAMISEEN:  

  

 
 A. Sprintit, spurtit ja vauhtileikittely (10 s-90 s

riippuen tehosta ja vauhdista) 

 
B. Erilaiset askellukset nopeustikkailla. (Aloita

perus askelkuvioista. Huomio nopeudessa. Ei 

 haastavissa askelkuvioissa.) 

Vinkki: Hae hakukoneella: basic agility ladder

drills tai basic speed ladder drills saadaksesi

vinkkejä ja mallia) 
 
C. Viivan hyväksikäyttö jos ei ole nopeustikkaita. 

 
D. Myös muutakin kuin jalkojen nopeutta

kannattaa harjoittaa. Esim. räjähtävät

punnerrukset. 

Spurtti 10 - 30 m. Ei lähtökomentoa. Ajanotto alkaa kun juoksijan takajalka irtoaa alustasta. Ajanottaja seisoo 

maaliportin kohdalla. VARATKAA RIITTÄVÄSTI JARRUTUSMATKAA SPURTIN JÄLKEEN!

1 jalan lateraalihypyt viivan yli 10 s. Tehdään niin monta kuin pystyy 10 sekunnissa. Viivalle tulleet suoritukset voi 

vähentää kokonaissummasta tai sitten vain mitata pelkästään nopeutta ilman tarkkuutta. LINKKI

Vauhditon pituus
                                                                              HYVÄT LÄMMÖT JA PAIKKOJEN AVAUKSET ENNEN NOPEUSTESTEJÄ!

Tavoite: 
Jaksolla keskitytään vauhdin ja liikenopeuden kehittämiseen. 
Huomiota tulisi kiinnittää myös tuki- ja liikuntaelimistön optimaaliseen toimintaan

Syksy 3
 Voima ja nopeus

 vko 46-50

Hartiasiltaan nousu: LINKKI 

Rapukävely lantio ylhäällä - LINKKI 

Mountain climber: LINKKI

Lantion ekstensiota ja pakara-aktivaatiota

kehittävät esim. 
 

 

 
Nilkkanivelen käyttöä kehittävä (myös

keskivartalolle) esim. 
 

Muistakaa aloittaa hyvällä ja
tarkoituksenmukaisella alkulämmittelyllä. 

Nopeusharjoittelu kannattaa teettää 
harjoituksen alkupuoliskolla. 

ESIMERKKEJÄ

Nopeus ei tarkoita ainoastaan lineaarista
juoksunopeutta paikasta toiseen.

Se on myös kykyä muuttaa liikesunntaa tai -
tasoa nopeasti ja hallitusti.

Se on myös kykyä liikuttaa kehoamme tai
raajojamme nopeasti ilman tilassa
tapahtuvaa siirtymistä paikasta toiseen         
 = liikefrekvenssi.

Reaktionopeuteen keskitymme kevään 1.
jaksolla.

 

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

TÄRKEÄÄ

HUOMIOITA
NOPEUDESTA 

 

KEHONHALLINNAN
LIIKKEISIIN TUKI- JA
LIIKUNTAELIMISTÖÖN

Valmentajan materiaali

ESIMERKKEJÄ 
NOPEUDEN

HARJOITTAMISEEN 
(HUOMIOI PALAUTUMISAJAT

SUHTEESSA
SUORITUSAIKAAN JA

-TEHOON).

Syyslomalla vko 42 ei treenejä

https://youtu.be/NhTD9PJ6WDU
https://youtu.be/qq2y8x0bOKg
https://youtu.be/DLy-SBgwi04
https://youtu.be/cPJJb09ZTvk


ESESIMERKKITESTEJÄ HAVAINNOINNINIMERKKITESTEJÄ HAVAINNOINNIN
JAJA TARKKUUDEN MITTAAMISEEN: TARKKUUDEN MITTAAMISEEN:    

  

Kevät 1
 Havainnointi ja tarkkuus

 vko 3-7

Reagointi palloon

Chase down -tyyppiset harjoitukset

kahdessa rivissä, jossa yritetään saada

kosketus pariin ennen kuin tämä on viivan yli

turvassa. (lähtökomentona parilliset ja

parittomat luvut, maat ja kaupungit, meret ja

joet, vokaalit ja konsonantit, kivi, sakset,

paperi parin kanssa…) 

Tarkkuushyppy. Suoritetaan joku tietyn

pituinen hyppy tai hyppyrata (merkiltä

toiselle tai vanteen sisään), joka koitetaan

toistaa silmät kiinni. Voidaan mitata

hyppyjen tarkkuuden ero. (hallittu alastulo)

LINKKI 

 

          LINKKI
 

          LINKKI 
 

Annetaan ennakkoon tarkka asteluku kahden jalan rotaatiohypyssä esim. 180-720 astetta (= ympäri jännehyppy paikallaan).

(molemmat suunnat, alastulo myös tasajalkaa ja jalkaterät samaan suuntaan) Teippaa lattiaan kompassiviivat. 

Pallon heitto ja kiinniotto. Mitataan heiton ja kiinnioton välinen etäisyys. (käyttäkää eri painoisia ja kokoisia palloja esim.

tennispallo, sulkapallo, koripallo…). Heitto voi myös tapahtua selin. 

Erilaiset “kymppikset” seinää vasten heittäen ja kiinniottaminen kopilla. (Muistakaa vakioida  etäisyys ja minkälaiset heitot

sekä bilateraalisuus).  

           LINKKI  

           LINKKI

Move -mittauksen pallonheitto testi sporttipankki  LINKKI 

Tavoite: 
Jaksolla kehitetään havaintomotorisia taitoja. Huomio havainnoinnissa,
reaktiokykyvyssä, päätöksenteossa ja kognitiivisissa taidoissa (havaitseminen,
ajattelu ja muistaminen sekä oppimiskyky). Fyysisistä ominaisuuksista ylläpidetään
nopeutta.

Tämä jakso sisältää paljon (taidon) oppimiseen

ja kognitiivisuuteen liittyviä osa-alueita. Siksi

tällä jaksolla olisi erittäin hyvä mahdollisuus

hajautettuun harjoitteluun. Eli harjoitteita voisi

hyvin varioida eri harjoituskerroilla. 

Strukturoimaton, esim. pelityyppinen
harjoittelu kehittää monipuolisesti, sen sijaan
että aikuiset keksisivät “monipuolisia”
harjoitteita, joissa on paljon sääntöjä tai
määreitä.  

Monimutkainen loikkasarja

Lisääntyvät liikesarjat muistin ja liikemuistin
kehittämiseen. Pienryhmissä piirissä
jokainen sanoo yhden sanan ja tekee
vuorollaan jonkun liikkeen, jotka kaikki
toistaa ketjuna ensimmäisestä sanasta ja
liikkeestä alkaen. Liikesarjan pituus kasvaa
vuorojen edetessä eteenpäin.  
Temppurata, jossa eri liikkeitä tai taitoja
vaativia asemia. 
Peilikuva tai “viivekamera” -harjoitteet,
joissa kopioidaan parin liikkumista
(samanaikaisesti tai viiveellä). 
Voimistelu-, liikesarja tai koreografia, joka
tulee opetella ja muistaa ulkoa. 

           LINKKI 

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

TÄRKEÄÄ

ESIMERKKEJÄ
KOGNITIIVISEN

TAIDON
HARJOITTAMISEEN:  

HAJAUTA JA VARIOI
ERI TREENIKERROILLA

Valmentajan materiaali

ESIMERKKEJÄ
HAVAINNOINNIN,

PÄÄTÖKSENTEON JA
REAKTIOKYVYN

HARJOITTAMISEEN:  

https://youtu.be/oIlKG8wqJ44
https://youtu.be/H96wloeEmZc
https://youtu.be/OgRrD7e1heo
https://youtu.be/5pgGheQpBoA
https://youtu.be/eUj9UJposeE
https://www.youtube.com/watch?v=sUlk_nZiWbM
https://youtu.be/KlJ0bBnnMpk


ESESIMERKKEJÄ JA AJATUKSIAIMERKKEJÄ JA AJATUKSIA
TESTAAMISEEN: TESTAAMISEEN:     

  Testit voisivat olla tällä jaksolla jotain testiliikkeitä, joita jaksolla treenataan. Näin ollen taidon

ja liikehallinnan kehittymisen myötä nuoret havaitsisivat vaikeiden liikkeiden muuttumisen helpommaksi

jakson aikana. Liikkeet voisivat liittyä kehonhallintaan tai aktiivista liikelaajuutta vaativiin, ja olla sellaisia,

jotka ovat joko skaalattavissa tai niillä on selkeä progressio. 

Mittarina voisi toimia subjektiivinen tuntemus, toistomäärä tai nuoren omalla puhelimella kuvatut

suoritukset.  
 

Kevät 2
 Liikkumistaidot 2

 vko 9-12

 Kärrynpyörät molempiin suuntiin.

(Mielikuvana suoritus pystysuorassa kahden

seinän välissä.)  

Kuperkeikka ja haarakuperkeikka eteenpäin

yksittäisenä suorituksena sekä jatkuvana

ketjuna.   

Kantapään kosketus ulkokautta

taaksetaivutuksessa.    LINKKI 

Luisteluloikka, jossa joka kolmas loikka

pysähtyy tasapainoon tai tehdään

välihypyllä.    LINKKI  

Pistoolikyykky joko selän kautta rullauksella,

korokkeella tai lattialla.    LINKKI

 

Tavoite: 
Jaksolla keskitytään mm. Intervalliharjoitteluun ja liikkeiden tekemiseen eri tempoilla, sekä
kehonhallinnan, aktiivisen liikelaajuuden ja liikevirtauksen kehittämiseen.    
Tällä jaksolla koko treenin voisi vetää läpi intervallityyppisesti. Kiinnitä huomiota liikkeiden
taloudellisuuteen ja liikevirtaukseen (esim. liike-energian/ momentumin ja käsien hyväksikäyttö).  

Merenneito     LINKKI

Punnerrus siltaan (soveltuvuuskoe)   LINKKI

Pyramidiasennosta kierto ja kurotus. Progressio

kierähdys siltaan ”Skorpioni”   LINKKI

Askelkyykky takareiden venytyksellä. Pidä

ylävartalo ja olkapää tiukasti kiinni etureidessä koko

polven ojennuksen ajan (pysäytä polven ojennus,

mikäli ylävartalo/ olkapää alkaa irrota reidestä)  

 LINKKI

   

   

  

Työvaihe 20-30 sekuntia ja
maksimitoistomäärä liikkeitä aikaa
vastaan. (AMRAP)
Liikesarjojen
välissä 50% tauko tai tehdään X
määrä liikkeitä esim. 30 s sisällä ja
kierroksen lopussa palautus 1-2 min. 
Jos mahdollista niin kirjoita liikkeet
treenipaikkaan esille).  

Kiertoharjoittelu 4-6 liikkeellä.

20 s työtä ja 10 s taukoa. 8 kierrosta eli kesto
4 min. 

Esim Tabata yksi tai kaksi liikettä (nuoret saavat
valita suoritettavan liikkeen tai liikkeet joita
vuorotellaan). 

Esimerkkiliikkeitä: Burpee, viivakosketusjuoksu
4m, vatsalihasliike, punnerrus…) 

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

VAIHTOEHTO
INTERVALLI

-HARJOITUKSEEN

ESIMERKKEJÄ
TEHOKKAAMPAAN
INTERVALLIHAR-

JOITUKSEEN:

 LOPPUUN AKTIIVISEN
LIIKELAAJUUDEN
KEHITTÄMISEEN: 

(KEVYESTI JA
PALAUTELLEN) 

Valmentajan materiaali

ESIMERKKILIIKKEITÄ
KEHONHALLINTAAN: 

(MUISTA VARIOIDA TEMPOA)   

https://youtu.be/4_40W9bT3nU
https://youtu.be/tFvL2FNvzUc
https://youtu.be/tFvL2FNvzUc
https://youtu.be/hj18-oFFSdQ
https://youtu.be/hj18-oFFSdQ
https://youtu.be/j3OtF89R6m8
https://www.youtube.com/watch?v=vMEFnABdzyU&feature=emb_logo
https://youtu.be/HGxXiCh0js0
https://youtu.be/fftlRWjnkg4


ESESIMERKKEJÄ KETTERYYDENIMERKKEJÄ KETTERYYDEN
MITTAAMISEEN:MITTAAMISEEN:  

  

Kevät 3
 Liikkuvuus ja sujuvuus 2

 vko 13-16

 Kuperkeikat/ kierähdykset, hypyt ympäri

(kierrehypyt), esteiden ylitykset, alitukset,

esteradat, temppuradat (NOPEASTI TEHTYNÄ),

kärrynpyörät, kierähdykset pituus- ja

poikittaisakselin ympäri, sulavasti liikkeestä ja

liikesuunnasta toiseen, suunnanmuutokset,

painotus monipuolisessa liikkumisessa ja

liikkumistaidoissa, orgaaninen liike,

taloudellisuus, monimuotoisuus, luovuus,

liikesarjoja monipuolisesti eri liiketasoissa ja

suunnissa...

Monimuotoinen ketteryystesti 8 m radalla.   LINKKI

Harresin testi: (aitojen korkeus 76/84 cm) 

          Ohjeet ja piirros radasta syksyn 3. jakson kohdalla. 

          LINKKI / RF Elitidrottsförbund Bosön

Tavoite: 
Jaksolla keskitytään liikkeen jatkumoon ja saumattomuuteen. Tavoitteena eri
liiketasoissa tapahtuvien liikesuoritusten hyvä hallinta, sekä yksittäisten ketteryys-
ja suunnanmuutossuoritusten nivominen saumattomaksi liikekokonaisuudeksi. 

 Rolli ja ylöstulo  

Non alignment

Ulkotilojen hyväksikäyttö: 

           LINKKI 
 

           LINKKI  
 

           LINKKI  

Pääpaino ei ole keskittyä yksittäisten
liikkeiden suorittamiseen, vaan kuinka eri
liikkeet nidotaan jouhevasti ja
tarkoituksenmukaisesti yhteen ja miten
siirtymä liikkeestä toiseen saadaan
sulavaksi ja tehokkaaksi (esim. haltuunotto,
harhautus ja heitto/laukaus). 

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

PAINOTUS

ESIMERKKEJÄ
SAUMATTOMUUDEN
JA JATKUMON
HARJOITTAMISEEN: 

Valmentajan materiaali

ASIASANOJA
JAKSON TEEMAAN

Nuorille tulisi perustella mikä hyöty näistä
liikesuorituksista on kaikkiin lajeihin, 
vaikka ne eivät olisikaan juuri oman lajin
suoritusliikkeitä tai lajinomaisia. 

Haastakaa nuoria.

PERUSTELKAA 
JA HAASTAKAA

Treeninvetäjän mahdollisuudet ovat melkein
rajattomat. Harjoittelussa voi käyttää lähes
kaikkea mitä mieleen tulee, jossa voi yhdistää eri
liikesuuntia tai –taitoja toisiinsa. Hyväksi voi
käyttää kaikkea treeniympäristöstä löytyvää esim.
temppuradat ovat oiva tapa saada urheilija
tekemään kokonaisuutta eikä niinkään miettimään
yhtä yksittäistä suoritusta tai liikettä, sekä
suuntaamaan huomion ulospäin kehosta. 

Harjoituskerran tulee sisältää myös fyysisten
ominaisuuksien kehittämistä. Tällä jaksolla se on
anaerobinen kestävyys (ei tiistain 1h treenissä)
sekä voimaharjoittelu kehonpainolla isoilla
liikelaajuuksilla. Aktiivinen liikkuvuus kehoa
huoltavana osana. 

MAHDOLLISUUDET

CONTROL

Huom! Voi hyvin käyttää
samoja testejä, kuin
syksyn vastaavalla jaksolla

https://youtu.be/KJ2PDHLr6r4
https://www.youtube.com/watch?v=rzJEGOaBXDY
https://youtu.be/-N5WZgvxeL4
https://youtu.be/E8UNKhxj-e8
https://youtu.be/xyMJ25pNd90


ESESIMERKKITESTEJÄ :IMERKKITESTEJÄ :   
  

Harjoituksessa maksimaalisen

nopeuskestävyyden suoritusten (2-6 kpl)

kestot 10-30 s mittaisia ja palautuminen

huomattavasti pidempi kuin itse suoritus.

 Submaksimaalisen nopeuskestävyyden

suoritusten (3-10 kpl) kestot 30 -90 s. ja

palautuminen vähintään yhtä pitkä kuin

suoritus. 

Muista hyvät palautumiset toistojen välissä.

Palautuminen kannattaa olla aktiivista

seisoskelun sijaan. 

Harjoitteina voi olla esimerkiksi

polvennostojuoksu, suojuoksu (patjoilla) tai

ulkona umpihankijuoksuna, nopea mountain

climber etunojassa (tukijalan polvi suorana)

 

Pistoolikyykky eri variaatioilla (oli viime jaksolla). Linkki: Pistoolikyykky + eri variaatiot  

 Punnerrus (esim. Taputuksella, jalat korokkeella, käsinseisonnassa...). Linkki: Punnerrus  

Bulgarialainen kyykky. Maksimimäärä toistoja 30 s. Linkki: Bulgarialainen kyykky nopealla tahdilla  

Saksi kyykkyhypyt 20 s. Linkki:  Saksi-kyykkyhypyt 

Viivajuoksu kosketukset kädellä (viivaväli esim. 4m) esim. 20 tai 30 s. 

Tavoite: 
Nopeudessa keskitytään maksimaalisen ja submaksimaalisen nopeuskestävyyden
kehittämiseen. Voimassa kehitetään voimantuottomekanismeja, sekä suoritusten
tehokkaita ja turvallisia liikeratoja.  Harjoitteissa hyödynnetään oman kehon painon
lisäksi erilaisia vastuksia mm. parin kanssa tehtävät harjoitteet.

Kevät 4
 Voima ja nopeus 2

 vko 17-20

A. Yhdenjalan kyykyt (eri versiot ja urheilijalle

sopiva: tuettu, eksentrinen, konsentrinen...) 

  
B. Lantion nosto etunojasta (lattialla tai jalat

jumppapallon päällä) Pidä paino voimakkaasti

käsien päällä ja lantio nostetaan vatsalihaksilla.  

Linkki: Lantionnosto etunojasta + variaatiot  

  
C. Raskas etunojapunnerrus, jalat korokkeella,

venäläinen punnerrus, toispuolipunnerrus

(keskivartalon hallinnan kanssa tarkkana)  

  
D. Lantion nosto selinmakuulla polvet koukussa

kahdella tai yhdellä jalalla. Tai sitten vartalo

suorana. Linkki: Lantionnosto selinmakuulla +

variaatiot

Jakson voimaharjoittelu raskailla
kehonpainoliikkeillä. Mielellään 5-15 toiston
sarjoja.

Kiertoharjoitteluna tai paikkaharjoitteluna

ESIMERKKEJÄ

Muistakaa aloittaa hyvällä ja
tarkoituksenmukaisella alkulämmittelyllä.
Nopeusharjoittelussa huomio tehokkaissa
liikeradoissa ja käsien käytössä.
Nopeusharjoittelu kannattaa teettää ennen
voimaharjoittelua, koska nopeusharjoittelu
vaatii keskittymistä ja voimavaroja

YHTEYSTIEDOT
Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmennus yläkoulut) 040 5431646 asla.jaaskelainen@urhea.fi
Erik Piispa (fysiikkavalmennuksen vastaava) 045 6384772 erik.piispa@urhea.fi
Jari Savolainen (kehittämispäällikkö yläkoulut) 040 5307679 jari.savolainen@urhea.fi

TÄRKEÄÄ

JAKSON
VOIMAHARJOITTELU

LIIKEPAREIKSI
VOIMAHARJOITTELUUN

Valmentajan materiaali

ESIMERKKEJÄ 
NOPEUDEN HARJOITTAMISEEN
 
(HUOMIOI PALAUTUMISAJAT
SUHTEESSA SUORITUSAIKAAN
JA -TEHOON)

https://youtu.be/hj18-oFFSdQ
https://youtu.be/hj18-oFFSdQ
https://youtu.be/l-sFlTQDOZw
https://youtu.be/-1RNZXbi1pk
https://youtu.be/rMyM-_K8wog
https://youtu.be/rMyM-_K8wog
https://youtu.be/1CoWAIuTD2Y
https://youtu.be/1CoWAIuTD2Y
https://youtu.be/9WgMosKlre8

