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AMERIKKALAISEN JALKAPALLON 
KOULUDEMO  
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1.TUTUSTUMINEN PALLOON 

• pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä 
• huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja
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2.OPETUSKESKUSTELU 
a) OTE PALLOSTA HEITOSSA

• etusormi pallon päässä olevan 
viivan päällä, muut nauhalla

• purista palloa sormilla, 
kämmenen ja pallon väliin jää 
pieni väli

• mitä pienempi käsi, sitä enemmän 
ote on pallon päästä kiinni
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2. OPETUSKESKUSTELU 
b) HEITTÄMINEN 

Heittokäden peukalo osoittaa alkuasennossa 
korvaan ja päätyy etutaskuun heiton lopuksi.

• astu kiinniottajaa kohti heittokäden vastaisella jalalla

• heittoliike aloitetaan pään yläpuolelta, kyynärpää 
edellä

• heittoliike on nopea veto 
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3. OPETUSKESKUSTELU 
KIINNIOTTAMINEN

• katso pallon kärkeä 
• ota pallo kiinni sormilla
• ylös suuntautuneissa heitoissa (peukalot 

yhteen) 
• alas suuntautuneissa heitoissa 

(pikkusormet yhteen) 
• muista joustaa käsivarsilla
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3. KIINNIOTTOHARJOITUS

 - pelinrakentajan merkistä kiinniottaja juoksee suoraan eteenpäin ja 
yrittää ottaa pallon kiinni

 - pelinrakentaja heittää rennosti 5 metrin matkalla kiinniotettavia 
palloja:

a) polvien korkeudelle 
b)pään yläpuolelle ja 
c)molempien olkapäiden yli
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4.VIITEPELI  JEFU ULTIMATE 
- kuin frisbeellä 

• suorakaiteen muotoiset maali-alueet ovat 
kentän päissä - maali=6 pistettä

• pallon pudottaminen vaihtaa 
hyökkäysvuoron pudotuskohdassa

• pallon kanssa ei voi juosta
• pelissä hahmotetaan maalialue-käsite, 

syötönkatko ja miesvartiointi
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5. OPETUSKESKUSTELU 
ALOITUSLINJA JA –KOMENTO

• aloituslinja: pallon levyinen neutraali 
alue, jonka eri puolilla hyökkäys ja 
puolustus

• hyökkäyksellä aloituskomento: down-
set-hut-hut-hut! hyökkääjät 1s paikoillaan

• puolustus reagoi, he voivat liikkua 
vapaasti, reagoivat juoksuun tai heittoon
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6. TAITO
    PITKÄ ALOITUSSYÖTTÖ&KOUKKUKUVIO

• sentterin aloitussyöttö: leveä haara-asento, polvet 
koukussa, peukalo nauhoilla pallosta, katse 
eteenpäin, rento ranneliike 

• laitahyökkääjä: juoksee 6 metriä eteenpäin ja 
kääntyy 180 astetta. koukku (hook)-kuvio

• pelinrakentaja: aloituskomento, syötön vastaanotto 
ja heitto laitahyökkääjälle 

• kierrätetään rooleja, pallon kiinniottanut pelaaja on 
sentteri, sentteri pelinrakentajaksi ja pelinrakentaja 
laitahyökkääjäksi
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7. TAITO
 PALLON KANTAMINEN JA 

HAND OFF-KÄVELY

• Pallonkantaminen
- kaksi sormea pallon kärjen ympärille
- purista palloa kyynärvartta vasten 

• Hand off -kävely
- toinen parista ojentaa pallon 
- pallon vastaanottaja avaa “taskun”
- kyynärpää ylös siltä puolelta, josta pallo ojennetaan

- kävellään ensin sitten hölkätään
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8. TAITO “TAKLAAMINEN”
MAALIIN JUOKSU

 
- hyökkääjät menevät alueen reunaan jonoon ja puolustajat 

vastaavasti jonoon vastakkaiseen reunaan
-  valmentaja ojentaa pallon hyökkääjälle, joka yrittää juosta 

maaliviivan yli joutumatta “taklatuksi”. Hänen täytyy pysyä 
alueen rajojen sisäpuolella
 - puolustaja saa liikkua hyökkääjän liikkeestä
 yritys loppuu: hyökkääjä pääsee maaliviivan yli/häntä kosketetaan 

selkään  /hän juoksee rajan yli
-  harjoitteessa ei saa törmätä toiseen
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9A. PELATAAN 
TOUCH FOOTBALLIA 

• pelikenttä on n. jumppasalin kokoinen

• aloituslinjan yli edettyään pallollinen 
pelaaja ei voi syöttää palloa enää.  
Sama pätee jos saa pallon heitosta 
kiinni aloituslinjan etupuolella

• pallollinen pelaaja pyrkii juoksemaan 
maaliin aloituslinjan ylitettyään

• hyökkäyksellä on 4 yritystä päästä 
tavoitelinjan (keskilinja) yli, jonka 
jälkeen saa vielä uudet 4 yritystä
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9B. PELATAAN 
TOUCHFOOTBALLIA 

• pelinrakentaja saa heittää palloa aluksi rauhassa
• puolustajien tehtävä on pyrkiä koskettamaan pallonkantajan selkään 

yhdellä kädellä  juoksupeleissä mahdollisimman ajoissa tai 
katkaisemaan heitto

• puolustajat pelaavat aluksi miesvartiointia



  

              10. BLOKKAAMINEN

Blokkaamista voi harjoitella esim. seinään 
nojaavaan voimistelupatjaan.
 
VAIHE 1
 Lähtöaskel on lyhyt n. 15 cm pitkä
 Jalan osuessa maahan, samanaikaisesti 

ojennetaan käsivarret napakasti,  kämmenet 
osuvat patjaan 
 peukalot osoittavat ylöspäin, kyynärpäät 

kapealla
 blokkaaja jää täydelliseen blokkaus-

asentoon, riittävä polvikulma, katse ylös, 
valmiina työntämään
 suoritetaan vaihe 1, mutta jatketaan liikettä 

iskun jälkeen jaloilla työntäen



  

              11. TAKLAAMINEN

Taklaamisen alkeita voi harjoitella esim. 
pystyssä olevaan voimistelupatjaan.
 
VAIHE 1 LÄHESTYMINEN
 - lähesty patjaa metrin päästä (taklattavaa) 
lyhyillä askelilla jalat leveällä

VAIHE 2 TAKLAAMINEN
- pidä selkä suorana, niska pystyssä ja katse
Patjassa (taklattavassa)
- nosta kontaktissa hartialla patjaa alhaalta 
ylöspäin, sama jalka ja hartia edessä
- pää liukuu patjan (taklattavan) sivulle
- kääri kädet patjan (taklattavan)ympärille 
tiukasti 
- anna jalkojen käydä taklauksen ajan



  

              12. PALLONKANTAMINEN

Pallonkantamisen harjoittelua varten voi 
tehdä ”tunnelin”
- palloa kantavalla pelaajalla on pallon pallon 
kantoasennossa
- muut oppilaat muodostavat tunnelin, jossa 
heillä on käsissään voimistelumatosta tehty 
rulla
- pallonkantaja juoksee tunnelin läpi, muiden 
estäessä liikettä eteenpäini
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13A. PELINOMAISIA LEIKKEJÄ JA 
HARJOITTEITA

1. MAALITUULETUS Aikuinen heittää helpon heiton alakautta polvi maassa. Lapsi ottaa 
pallon kiinni ja juoksee maalialueelle, joka on merkitty 4:llä muovikartiolla ja tekee oman 
tuuletuksen (riemuitsee maalin teosta, voidaan ensin näyttää erilaisia tuuletuksia)

2. POTKU&JUOKSU Pallo laitetaan matalaan muovikartioon pystyyn ja lapsi potkaisee 
palloa ja juoksee hakemaan pallon. Pallon  tulee olla pienikokoinen ja potkun suunnan 
turvallinen

3. KUUMA PALLO Lapset ovat kahdessa ympyrässä (toinen ringeistä sisäpuolella). 
Pallo (t) laitetaan kiertämään molempiin ympyröihin aluksi pelaajalta toiselle ojentaen.

4.  VAPAA PAIKKA Tarkoituksena saada kolme onnistunutta heittoa peräkkäin 
joukkueelle. Lapset etsivät vapaata paikkaa. Epäonnistunut heitto vaihtaa pallon toiselle 
joukkueelle

5. TARKKUUSHEITTO  Heiton kohteena on esim. voimistelurengas, roskakori tms. 
johon pyritään osua. Tai esim. 3 juomapulloa 5-10 metrin päähän aloituslinjasta. 
Tarkoitus on saada kaadettua kaikki 3 juomapulloa palloa heittämällä. Kaikki ryhmässä 
heittävät vuorotellen, ja heittäjä hakee pallon ja antaa seuraavalle heittäjälle.  Se ryhmä 
joka saa ensimmäisenä kaikki 3 pulloa kaadettua voittaa.

6. ALOITUSSYÖTTÖTUNNELI lapset ovat jonossa ja käsivarren mitan päässä 
toisistaan. Jonon ensimmäinen antaa pallon haarojen välistä taakse, josta seuraava 
ottaa pallon ja ojentaa sen samaan tapaan seuraavalle. 
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13B. PELINOMAISIA LEIKKEJÄ JA 
HARJOITTEITA II

7. SIVULLE HEITTO (TOSS-YMPYRÄ) Lapset muodostavat ympyrän, siten että selkä 
ympyrän keskipistettä kohti, seisoen noin 2 metriä toisistaan. Pallo tulee heittää 
viereiselle lapselle alakautta, molempia käsiä käyttäen. Seuraava ottaa pallon kiinni ja 
heittää pallon taas seuraavalle. Ohjaajan vihellyksestä kiertosuunta vaihtuu.

8. HAND OFF -VIESTI Jaa lapset kahteen tasavertaiseen jonoon. Jonon ensimmäiset 
lähtevät liikkeelle pallo kainalossa, kiertäen kartion joka on sijoitettu 10-15 metriä 
aloituspisteestä. Juoksijan tulee antaa oikeaoppinen hand-off seuraavalle jonossa.

9. PATJANTYÖNTÖ Jaa lapset sopiviin ryhmiin,  2 joukkuetta aina vastakkain. Ryhmän 
tulee työntää vastustajan joukkue omalle alueelleen. Ryhmän ”turva-alue” on 2 metriä. 
Jos joutuu sen ulkopuolelle on peli menetetty. Esim. 3 vs 3 sopivalla patjalla välissä.

10.  SYÖKSYKOPPI Aseta pehmeä voimistelupatja tasaiselle alustalle. Lapsen tulee 
muutaman askeleen vauhdilla heittäytyä patjalle ja samalla yrittää ottaa ohjaajan 
heittämä pallo ilmasta kiinni. 

11. KAIKKI PALLOLLE Lapset liikkuvat vapaasti ympäri kenttää. Yksi pallo on kokoajan 
liikkeessä. Ohjaajan vihellyksestä pallon omistaja vaihtuu heittämällä/hand-offilla/tossilla. 
Ohjaajan toisesta merkistä esim. käsien taputus, kaikki juoksevat pallon luokse. Se lapsi 
jolla pallo on käsissä toisen merkin anettaessa jää paikalleen.

12. HULLU PALLO  Lapset ovat jonossa ja ohjaaja heittää/vierittää ensimmäiselle pallon 
maata pitkin. Pallo pompii arvaamattomasti ja lapsen tulee poimia pallo maasta ja tuoda 
pallo ohjaajalle.
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