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Alkusanat

Käsissäsi  on  amerikkalaisen  jalkapallon  kolmannen  tason  valmentajakurssin  opintomatkan 
raportti  koostettuna.  Runsaan  viikon  opinnot  USA:laisessa  yliopistossa  muodostivat 
kolmanneksen 3-tason koulutuskokonaisuudesta. Opintopäivä Pinevillessä sisälsi  harjoitukset, 
valmentajien  kokoukset,  videopalaverit,  luennot  sekä  päivittäisen  reflektointi-session,  jossa 
valmentajat  kirjasivat  tekemiään  huomioita.  Tässä  julkaisussa  on  kirjattuna  siis  osa 
opintomatkan oppimisesta.

Suomalainen delegaatio matkusti yhteistyöyliopisto Louisiana Collegen vieraaksi maaliskuussa 
2010.  Lisäksi  matkalla  oli  mukana  Jesse  Talikka,  joka  auttoi  entisenä  LC:n  opiskelijana 
kurssijärjestelyissä  sekä  oli  oppimassa  lisää.  Louisiana  College  on  kokoluokaltaan  3-
divisioonassa pelaava opinahjo, jolla on vireä amerikkalaisen jalkapallon ohjelma. Suomalaiset 
valmentajat  maksoivat  omakustanteisesti  matkat.  Liiton  ja  yliopiston  yhteistyösopimuksen 
johdosta ruokailut olivat subventoituja ja majoitus ilmainen. 

Pääkouluttaja  coach  Buchanan  oli  valjastanut  kymmenen  ammattivalmentajaa  suomalaisten 
koulutusta  varten.  Ohjelmassa  oli  päivittäinen  kahden  tunnin  tapaaminen  yliopiston 
pelipaikkavalmentajien  kanssa.  Sessioiden  aikana  valmentajat  kävivät  pelipaikan  perusteita 
yksityiskohtiin  asti  ja  tapaa  miten  asiat  opetetaan  Louisiana  Collegessa.  Tämä  antoi 
mahdollisuuden  opintomatkan  pääkouluttaja  coach  Buchananille  arvioida  yliopisto-
valmentajiensa opetusta.  Lisäksi valmentajilla oli  sessioita omien kiinnostuksien kohteidensa 
mukaisesti.  Viikon  aikana  Louisiana  Collegen  jalkapallojoukkue  harjoitteli  neljästi  johtuen 
yliopistourheilun kattojärjestön NCAA:n säännöistä. Viikon lopussa ryhmä seurasi Lafayetten 
kaupungissa ison University of Louisiana Raging Cajunsin spring football -ottelua.

Suomalaisvalmentajat saivat paljon irti  tästä mahdollisuudesta syventää valmennustietouttaan 
ammattimaisessa  ympäristössä.  Lajikoulutuksen  lisäksi  ryhmä  tutustui  louisianalaiseen 
elämäntapaan ja väkevään ruokakulttuuriin lämmittävän kevätauringon alla. 

Kiitokset vielä VOK hanketuelle, joka vaikutti 3-tason koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä kaikille kouluttajille, jotka antoivat opetuspanoksensa pilottikurssilla.

SAJL:n valmennuskoulutuksen puolesta

Helsingissä 28. marraskuuta 2010

Heikki Halttunen
koulutuspäällikkö
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto

vas. Louisiana Collegen coach Buchanan, 
SAJL:n Roope Noronen, Louisiana Collegen 

coach Ryan v. 2007 yhteistyösopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen.
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Ohjelma 

19.-28.3.2010 / Schedule March 19- March 28

Friday March 19
Arrive in Pineville 
Check into Dorms on Campus

Päivä 1, lauantai 20.3.2010 Program Philosophy / Division 
III Football, Coach Buck Buchanan (puolustuksen koordinaattori, assistant head coach): "It's not about the 
X's  and O's.  It's  about  the Johnnies and Joes."  Quarterback Play,  Coach Sherard Poteete (LC:n entinen 
hyökkäyksen koordinaattori ja QB-valmentaja): "QB's first priority is toughness. 2nd priority is unselfishness 
-  he  must  be  a  TEAM  PLAYER."  Sessioiden  lisäksi  purimme  illalla  videoita  ja  tutustuimme  LC:n 
videovalmennuksen saloihin. 

Saturday March 20
10:30 Meet in Church Hall Lobby - Campus Tour, Go to Café and Check in
11:30 Lunch in Cafeteria
12:00 Highlight Video in Jr. Sr. Lockeroom
12:30 Meet with Coach Buck, Program Philosohpy/ Division III Football 
01:30 Quarterback Play with Coach Poteete
03:30 Free Time
04:45 Buffet Dinner

Päivä 2,  sunnuntai  21.3.2010 Kävimme paikallisessa  kirkossa  tutustumassa  LC:n  sponsoreihin.  Tämän 
lisäksi käytimme päivän ostoksiin ja loppuillasta kokoonnuimme Coach Buckin maailmankuulujen tacojen 
ääreen keskustelemaan jalkapallosta ja valmentamisesta. 

Sunday March 21
10:30 A.M. Church at Calvary Baptist - optional
12:00-1:00 Brunch at Café after Church

Go to Mall and Academy Sports and Outdoors 
Evening - BBQ at Coach Bucks in the evening

Päivä  3,  maanantai  22.3.2010 Head  Coach  talk,  Coach  Dennis  Dunn  (päävalmentaja,  hyökkäyksen 
koordinaattori): "As a Head Coach, find yourself a good set of assistant coaches and LET THEM COACH!" 
Louisiana College Defense, Coach Buck Buchanan (puolustuksen koordinaattori): "White shirt pride" LC 
Offensive Line Drills and Techniques, Coach Justin Webb (hyökkäyksen linjan valmentaja): "When you're 
engaged, stay engaged until defender commits to you." 

Monday March 22
8:00-9:00 Breakfast in Café
9:00-10:00 LC staff meeting in fieldhouse 
10:00-11:00 Tentative (meet with Coach Dunn)
11:00-12:00 Free Time Go to LC Bookstore
12:00-1:00 Lunch in Café
1:00-3:00 Louisiana College Defense with Coach Buck in Meeting Room
3:00-4:00 Observe weight lifting workout with workout group
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4:00-6:00 Offensive Line Drills  and Techniques (Zone Scheme), Coach Justin Webb 
06:15 Dinner in Café

Off after Dinner

Päivä  4,  tiistai  23.3.2010 Defensive  Backs  Techniques  and  Drills,  Coach  Justin  Charles  (puolustuksen 
takakentän valmentaja): "Safety is a king in the defense." Offensive Line Techniques From a Power Run 
Perspective and High School Head Coaching Organization and Planning, Coach Mike Richard (hyökkäyksen 
linjan valmentaja): " 3 x 4yds = 1st down. First day in a new job is always the best - you haven't pissed 
anyone yet."

Tuesday March 23
05:00 Wake up
5:30-7:05 Louisiana College Practice at Stadium
07:15 Breakfast in Café reflection with Coach Buck
8:00-9:30 Free Time
09:30 Video Review from Practice 
10:30-12:00 Film Breakdown and Scouting with Coach Buck 
12:00-1:00 Lunch in Café
1:00-3:00 Defensive Backs Techniques and Drills with Coach Justin Charles
3:00-4:00 Free Time
4:00-6:00 Offensive Line techniques from a power running perspecive and High School Head 

Coaching organization and planning with Mike Richard
06:15 Leave campus to Eat at Tunks Cypress in (Cajun/Seafood) 

Päivä 5, keskiviikko 24.3.2010 Offensive Chalk Talk, Coach Buck Buchanan: "Just a little story about four 
people named body." Tacking And Tackling Drills, Coach David Batson (linebacker –valmentaja): "Come to 
practise with a mindset that you are going to IMPROVE. You either get better , or you get worse - You never 
stay the same!" 

Wednesday March 24
08:00 Breakfast in Café
8:45-11:00 Offensive Chalk Talk with Coach Buck in Cathouse
11:00-12:00 Defensive Staff Meeting (Planning the Afternoon Practice)
12:00-1:00 Lunch in Café
1:00-2:30 Tackling and Tackling Drills with LB Coach David Batson 
2:30-3:30 Meeting with President and Vice President of LC Location  or Meeting with International 
Student Coordinator
4:00-6:00 Louisiana College Practice at Stadium

Päivä 6, torstai 25.3.2010 Louisiana College Running Back Drills and Techniques for Zone Scheme, Coach 
Mike Moffett (running back –valmentaja): "Assignment comes before technique; knowing WHO to block is 
more important than knowing HOW to block." Louisiana College Wide Receiver Drills and Techniques for 
Spread Offense - also Minnesota Vikings experiences, Coach Clay Matchett (WR valmentaja): "The minute 
you stop coaching the little things, you start to become a worse football team." 

Thursday March 25
05:00 Wake Up
5:30-7:05 Louisiana College Practice at Stadium
07:15 Breakfast in Café reflection with Coach Buck
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8:00-9:00 Free Time
9:00-10:30 Louisiana College Running Back Drills and Techniques for Zone Scheme with Coach Mike 

Moffett
10:30-11:30 Practice Organization and incorporating practice to Game Plan with Coach Buck
12:00-1:00 Lunch in Café
2:00-4:00 Louisiana College Wide Receiver Drills and Techniques for Spread Offense also Minnesota 

Viking experiences with Coach Clay Matchett 
06:00 Dinner at Coach Buck's Tacos/Mexican Food

Päivä  7,  perjantai  26.3.2010 Everything  but  the  X's  and  O's,  Coach  Vance  Morris  (head  of  football 
operations): "We are often so focused on the goal that we miss the whole trip getting there - the team spends 
MUCH more time in the practise field than in the game field (70-80 practises vs. 10 games)." 

Friday March 26
08:00 Breakfast in Café
09:00 individual meetings with coaches.
3:30-6.:00 Louisiana College Practice at Stadium

Päivä 8, lauantai 27.3.2010 spring football -game Lafayette Raging Cajuns 1A-yliopisto 
Matkan  päätepisteenä  coach  Buchanan  tarjosi  vielä  matkan  katsomaan  korkeimman  yliopistosarjatason 
kevätkauden  harjoitusottelua.  Lafayetten  oma  hyökkäys  pelasi  omaa  puolustusta  vastaan.   Ottelussa  oli 
käytössä  tuomarit sekä kuulutus. Ragin’ Cajunseilla näytti  olevan pelinrakentajaongelma tiedossa. Ottelussa 
puolustus dominoi hyökkäystä lähes mielinmäärin. Coach Buchanan esitti omia näkemyksiään joukkueen 
mahdollisuuksista syksyllä. Kurssilaiset seurasivat ottelua valmennuksellisesta näkökulmasta. 
Iltapäivä kului valmennusmateriaalin kopioinnissa valmentajien toimistossa campuksella.

Saturday March 27

10:00 AM Go to Leave at Game starts at 
12:00 University of Lafayette for Spring Game 
Shop and Eat in Lafayette

Sunday March 28
Airport – departure to Finland
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Osallistujat

Vas. Sami Telenius/Nokia Ghosthunters

Aki Ollenberg/Jyväskylä Jaguaarit

Teemu Kuusisto/Helsinki Wolverines 

Timo Kauppi/Lappeenranta Rajaritarit, 

Rami Lilja/Vantaa TAFT

Risto Kivelä/Oulu Northern Lights 

coach Buch Buchanan/Louisiana College 

ja Raine Vasanoja/Vaasa Vikings.
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Kouluttajat

Buch Buchanan 
Yliopiston 
valmennuksen 
moottori ja 2. 
päävalmentaja. 
LouisianaCollege, 
pääkouluttaja, 
hyökkäys- ja 
puolustus strategia 
ja pelitavat. 
Louisiana Colle-
gen puolustuksen 

koordinaattori. AFCA coach of the Year 2009 div 
III ehdokas.

Mike Richards – 
hyökkäyslinja-
valmentaja jolla on 
35 vuoden 
valmennustausta 
Pinevillen Jonesboro-
Hodge ja Church 
Point High 
schooleista.

David Batson

Ensimmäisen 
vuoden valmentajan 
vastuulla on 
tukimiesten toiminta. 
Hän toimii myös 
yliopiston 
videokoordinaat-
torina.

Sherard Poteete - 

texasilaisen Trinity 
Valley community 
Collegen hyökkäys-
koordi-naattori, 
entinen Louisiana 
Collegen valmentaja, 
jolla Texasin high 
school -jalkapallosta 
menes-tynystä. 
Kokemusta pelinra-

kentajana 1A-koulusta, Southern Illinoisissa sekä 
ammattilaisena Arena Leaguessa. Workshopin 
aiheina pelinrakentajien kehittäminen ja 
valmentaminen. 

Jack Carlisle - Yli 
40 vuotta valmen-
tanut Carlisle on 
toiminut East 
Tennesee Staten 
päävalmentajana, 
apuvalmentajana 
Ole, Missisippi 
Collegessa. 
Hänellä on yli 300 
ottelua Missisippin 
high school 

jalkapallossa. Hän keskittyi kurssilaisten kanssa 
erikoisjoukkue pelaamisen taitoihin.

Justin Charles

Charles on viiden-
nen vuoden 
valmentaja, jonka 
peliura on yksi 
koulun mahtavam-
mista puolustuksen 
ja potkujenpalau-
tus-ten osalta. 2001 
hänet valittiin mm. 
all american 1. 

joukkueeseen. Hän toimii myös koulun pelaaja-
värväyskoordinaattorina. 

Justin Webb -  On 
koulun toinen 
hyökkäys-
linjavalmentaja, 
jonka esitys 
keskittyi zone-
juoksuhyök-
käykseen. Webb 
valmistui LC:stä 
muutama vuosi 
sitten.

Mike Moffett 
Valmentaa kolmatta 
vuottaan yliopiston 
keskushyökkääjiä.

 

Vance Morris - 
Director of Football 
Operations, neljän-
kymmenen vuoden 
valmennuskokemus 
mm. University of 
Missouri ja Austin 
Collegesta. Morris 
toimi Lousianan 
Collegen puolustus-
koordinaattorina 

2001-2005. Hän luennoi valmentamisen 
perusteista.

Dennis Dunn 
Viidettä vuotta 
yliopiston 
päävalmentajana. 
Dunn valmensi high 
school joukkue 
Evangel Christian 
Academya 
voitollisesti 14 
vuoden ajan 
recordilla 200 
voittoa ja 39 

häviötä. Voittaen kolme osavaltion mestaruutta. 
Kyseisessä koulussa Dunn valmensi mm. John 
David Bootya ja Brock Berlin nykyisiä NFL-
pelinrakentajia. Dunn on tehnyt paljon töitä 2008 
rakennetun Wildcat Stadiumin varojen 
keräämisessä

Clay Matchetts - 
laitahyökkääjät

 Oli 2006 Minnesota 
Vikingsin organisaa-
tiossa keskushyök-
kääjävalmentaja Eric 
Bienieymyn apulai-
sena. East Texas 
Baptist yliopistossa 
ja Alexandria Senior 
High schoolissa, josta 

siirtyi 2009 takaisin kasvattiyliopistoonsa, jossa 
hän oli all confrence takamies. 
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Motto

Coach Buch Buchanan

"Valmentaja  on  opettaja,  jonka  tiedolla  ei  ole 

mitään  merkitystä,  jollei  hän  kykene  siirtämään 

sitä joukkueelle ja pelaajille"

11



Oppia Louisianasta - 3-tason valmentajakurssin opintomatka

Matkan organisointi

Matka organisoitui onnekkaasti Suomen päässä, vaikka koordinointia ei liiemmin ollut esimerkiksi lippujen 
osalta, sillä jokainen hankki matkalippunsa omatoimisesti. Vaihtelevasti sujunut lentomatka Yhdysvaltoihin 
oli  täynnä  kommelluksia  ja  kesti  yhteensä  toista  vuorokautta.  Matkaan  liittyi  tarkalle  jäänyt  boarding 
koneeseen Pariisissa, jossa jäi 30 sekuntia aikaa koneeseen astumiseen. Ranskalainen arrogantti asenne ja 
turvatarkastuksen gallialainen velttous lähes jätti meidät kentälle!

Organisaatio paikan päällä oli loistava – ohjelma oli tasapainossa, valmisteltu, ja sopivan joustava. Saimme 
ensimmäisen  viikonlopun  aikaa  asettua  ja  tottua  aikaeroon.  Maanantaista  perjantaihin  ohjelma  oli  tiivis 
aamusta  iltaan,  eikä  aika  käynyt  lainkaan  pitkäksi.  Viimeisenä  lauantaina  kävimme  sitten  katsomassa 
University  of  Lousiana  Lafayette  (ULL)  Ragin’Cajunsien  kevätottelua.  Paluumatkalla  Suomea  kohti 
vietimme yhden päivän Memphisissä, jossa tuli nähtyä legendaarinen musiikkikatu Beale Street ja paikallista 
taloustaantumaa tyhjine kauppoineen. 

Ruokailu, asuminen, kuntosalin jäsenyys campuksella sekä kuljetukset hoidettiin todella hienosti. Louisiana 
Collegen ja etenkin pitkälti Coach Buck Buchananin panos laittoi miettimään, miksi he tekevät tätä meidän 
vuoksi.  Vastauksena  saatiin  kaksi  seikkaa;  he  oppivat  samalla  itsekin  sekä  Wildcats  haluaa  laajentaa 
rekrytointipohjaansa.  Yliopistossa on tällä hetkellä yksi  suomalainen opiskelija,  takamies Matias Sarvela 
joka on mukana jalkapallojoukkueen toiminnassa.  Sarvela kertoi  Louisianassa myös omia näkemyksiään 
opiskelija-pelaajan  näkökulmasta.  Lähitulevaisuudessa  mahdollisesti  kaksi  uutta  suomalaista  aloittaa 
Louisianassa.

Matkan  organisoinnista  ja  siitä  tavasta  miten  ryhmä  otettiin  vastaan  on  opittavaa  Suomen  päässä 
vieraanvaraisuudesta. Toisaalta Coach Buchanan sanoi, että useimmat yliopistoista eivät ottaisi meitä vastaan 
samalla  tavalla,  koska tuntevat,  etteivät  saa siitä  mitään irti.  Ohjelma antoi  hyvän pohjan jos Suomessa 
halutaan järjestää vastaavia tapahtumia. Ensimmäisestä päivästä lähtien ohjelma oli vakuuttava. Palauttavan 
aamupäivän  jälkeen  ryhmä  tutustui  kampukseen  ja  esiteltiin  kaikki  fasiliteetit:  kenttä,  joukkueen 
voimailusalit, juoksuradat ja muut harjoittelumahdollisuudet. Kuntosali on toimiva ja hyvä.

Ryhmä vietti Louisianassa yhteensä kahdeksan vuorokautta, johon mahtui TODELLA paljon asiaa. Coach 
Buchanan oli nähnyt valtavasti vaivaa laatiessaan agendan noille päiville. Lisäksi jokainen LC:n valmentaja 
oli sitoutunut vierailuun. Kurssilaiset pääsivät kuuntelemaan ja keskustelemaan jokaisen valmentajan kanssa 
hänen valmentamastaan pelipaikasta ja sen harjoitteista. Suomalaiset saivat mukaansa valtavasti materiaalia 
(videoita,  tiedostoja  yms.)  joista  tulee  olemaan  hyötyä  pitkäksi  aikaa.  Käytännön  toimintaa  seurattiin 
harjoituskentällä, punttisalilla ja asuntolassa, jossa asuimme pelaajien kanssa. 

Kaiken tämän lisäksi suomalaisvieraat saivat maistaa myös Syvän Etelän eksotiikkaa mm. alligaattorin lihan 
muodossa. Coach Buck järjesti myös kalastuspäivän, jonka aikana tuli juteltua lajista ja tätä kautta sai lisää 
eväitä myös valmentamiseen.
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LOUISIANA COLLEGEN URHEILUTOIMINNAN ORGANISOINTI

Louisiana  College  (LC)  herätti  30  vuotta  uinuneen  jalkapallotoimintansa  henkiin  10  vuotta  sitten. 
Yliopistossa nähtiin, että jalkapallolla voisi olla paikkansa Keski-Louisianassa, missä ei ole muita jalkapallo-
ohjelmia lähellä. Lousiana College on ainoa NCAA Division III ohjelma. Osavaltiossa on sitäkin enemmän 
Division I sekä IAA -ohjelmia: LSU Baton Rougessa, ULL Lafayettessa, McNeese State Lake Charlesissa, 
LA Tech Rustonissa, Northwestern State Natchitochesissa sekä ULM Monroessa.

Pelaajien rekrytointi

High school -jalkapallon taso on valmentajien mukaan heikko Keski-Louisianassa, joten alueelta ei juuri 
rekrytoida opiskelijoita. Suurin osa värvätyistä tulee Etelä-Lousianasta Lafayetten, Baton Rougen tai New 
Orleansin alueilta tai sitten Itä-Teksasista. Yliopisto rekrytoi pelaajia myös muista naapuriosavaltioista kuten 
Mississippi,  Alabama,  Georgia  ja  Florida.  Rekrytointi-alueet  on  jaettu  valmentajien  kesken.  Esimerkiksi 
Coach  Morris  rekrytoi  Louisianasta  itään,  Clay  Matchett  Etelä-Louisianassa  ja  Itä-Teksasissa  ja  Buck 
Buchanan  Keski-Louisianassa  sekä  New  Orleansin  alueilla.  Rekrytointi  käsittää  paljon  matkustamista 
marras-tammikuun  aikana,  jolloin  valmentajat  vierailevat  high-schooleissa  sekä  pelaajien  kotona 
keskustelemassa valmentajien ja opiskelijoiden kanssa. Viime vuosina LC on sen verran hyvin verkottunut, 
ettei sen valmentajien tarvitse matkustaa niin paljon kuin ohjelman alkuvuosina. 

2010 Vantaalla pelannut Louisiana Collegen all american tukimies Donavan Williams

Pelaajien kehittäminen

Pelaajan  urheilulliseen  kehitykseen  LC:ssa  panostetaan,  mutta  tärkeintä  on  pelaajan  kokonaisvaltainen 
kehittyminen ja kasvu. Urheilulliset tavoitteet eivät tätä ohita. Coach Buchananin tavoitteena on peluuttaa 
joukkueessaan kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden opiskelijoita, jotka ovat harjoitelleet ja kehittäneet 
taitojaan palaamalla varsity-joukkueissa. Joukkueessa on kevätkaudella suurimmillaan 170 pelaajaa ja rinki 
pienenee  myöhemmin.  Jokaisella  on  kuitenkin  mahdollisuus  harjoitella  ja  kehittyä  aloituskokoonpanon 
pelaajaksi. Jokaiselle pelaajalle laaditaan kehityssuunnitelma, jonka kautta tarvittavaa harjoittelua voidaan 
puutteellisilla osa-aluilla tehostaa. Uuden pelaajan vaativaan ohjelmaan kuuluvat nopeuden, koordinaation, 
voiman sekä pelitietämyksen kehittäminen.
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Kevätleirin aikana joukkue harjoittelee sääntöjen salliman määrän täydellä teholla, mutta ilman varusteita. 
Tavoitteena  on  opettaa  ja  käydä  läpi  kaikki  vaadittavat  perustekniikat  ja  -taidot.  Näin  syyskauden 
harjoitusjaksolla voidaan keskittyä suoraan pelikirjaan ja taktiikkaan täydellä teholla. 

Tässä on selkeä vertauskohta juniorikehitysohjelmaan, jota Suomessakin voidaan noudattaa mukailtuna.

Stipendit

NCAA DIV III  koulut  eivät  voi  myöntää  urheilustipendejä  vaan  ainoastaan  ns.  akateemisia  stipendejä. 
Akateemisen  stipendin  lisäksi  koulu  voi  myös  tarjota  töitä  kampuksen  asuntolassa  eli  käytännössä 
päivystysvuoroja.  Tämä tarkoittaa  sitä ettei  hyvän pelaajan tarvitse  maksaa suuria  summia opinnoistaan. 
Pelaajien osalta järjestelmän vahvuus on siinä, ettei  pelaaja menetä stipendiään, vaikka loukkaantuisikin. 
Koulumenestys  on  valmentajien  mukaan  erittäin  tärkeä  asia  ja  pelaajat  joutuvat  huolehtimaan 
koulunkäynnistään mikäli haluavat pelata. Athletic Director coach Morris kertoi, että yliopisto voi tarjota 
samat  edut  kuin  koulussa,  jossa  on  urheilustipendijärjestelmä  käytössä.  Stipendin  suuruuteen  vaikuttaa 
pelaajan tason lisäksi kuinka suuri tarve perheellä on stipendiin.

Joukkueen tilanne
 
Koulutus  alkoi  Louisiana  College  Wildcatsien  kauden  2009  esittelyvideolla.  Joukkueella  on  muutamia 
kansallisestikin huippupelaajia. Muutamalla pelaajalla ovat tavoitteet jopa ammattilaisurassa. Joukkue pelaa 
spread-hyökkäystä, jota on hiukan laajennettu power-juoksuilla. 

Filosofia
Wildcatsien joukkueen sääntönä on  avoimuus. Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus tulla keskustelemaan 
valmentajansa kanssa koska tahansa. Tämän saatoin havaita paikkaansa pitäväksi konkreettisesti, kun näki 
kuinka avoimesti ja helposti pelaajat tulivat keskustelemaan tavatessaan Buchananin.
 
Akateeminen onnistuminen on tärkeää Louisiana Collegessa. Pelaajan tulee säilyttää lukukauden aikana 
keskiarvo, jonka yliopistourheilun keskusjärjestö NCAA asettaa. Lisäksi vaadittu opiskeluviikkojen määrä 
tulee  täyttyä.  Jalkapalloilijoilla  on  olemassa  järjestelmä,  jossa  he  voivat  saada  teho-opetusta  pitääkseen 
akateemisen tasonsa.
 
Sitoutuminen,  joukkuepelaaminen ja  määrätietoinen työskentely ovat joukkueen pelaajilleen asettamia 
tavotteita. 

Ohjelman kehitys

Ohjelman  alkuvuosina  2000-luvun  alussa  Buchananin  lisäksi  oli  vain  toinen  kokopäivätoiminen 
valmennusresurssi.  Sen  lisäksi  yliopisto  hyödynsi  GA-apuvalmentajia  eli  ”graduate  assistants”,  jotka 
valmentavat  opintojen  ohessa.  Ensimmäiset  vuodet  urheilullinen  menetys  oli  heikko.  Vuosikymmenen 
puolivälissä  ohjelman  ruoriin  astui  uusi  päävalmentaja.  Yhteistyö  ei  sujunut  ollenkaan  ja  pelaajat  eivät 
halunneet pelata tälle valmentajalle. Ohjelman taso meni alaspäin ja pelaajarekrytointi kärsi usean vuoden 
ajan.  Coach  Buck  pohti  jo  uutta  siviili-uraa,  mutta  käänne  kohta  nähtiin  kun  päävalmentaja  vaihtui 
arvostettuun coach Dunniin vuonna 2008. 

LC:n ohjelman taso on kehittynyt huimasti – pelaajarekrytointi on helpompaaa ja joukkue on saanut uuden 
stadionin, johon lisätään asteittain uusia katsomoita. Viime kaudella joukkue oli 7-3 ja tulevalle kaudelle 
Dunn  haluaa  nähdä  etenemistä  play-offeihin  saakka.  Louisiana  College  Wildcats  sai  parhaan  tuloksen 
koskaan American Southwest Conferencessa tuloksella 7-1 (7-3 kaikki ottelut). Tämä ei kuitenkaan aivan 
riittänyt play off otteluihin. 
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Valmennus

Coach  Buck  viihtyy  roolissaan  assistant  head  coachina  (”kakkosmiehenä”),  sillä  tämä  antaa  hänelle 
vapauksia  vapaa-ajan  suhteen,  jolloin  hän  harrastaa  kalastusta.  Hän  saa  tässä  roolissa  olla  kehittämässä 
pelaajia  eli  valmentaa  niitä  pieniä  asioita,  jotka  tekevät  pelaajista  parempia.  Päävalmentaja  Dunn toimii 
joukkueen hyökkäyksen koordinaattorina. Aikaisemmin pelinrakentajavalmentaja Coach Poteete hoiti  tätä 
pestiä,  mutta  tämä  ei  oikein  toiminut.  Coach  Morris  on  roolissaan  Athletic  Directorina  käytännössä 
urheilutoimenjohtaja.  Hän  vastaa  joukkueen  logistiikasta;  matkat,  kentät,  varusteet  ym.  Valmentajien  ei 
tarvitse miettiä näitä asioita. Näiden kolmen henkilön lisäksi ohjelmalla on pelipaikkavalmentajia jokaiselle 
pelipaikalle. Linjamiehillä on molemmin puolin palloa kaksi valmentajaa – näitä pelipaikkoja painotetaan 
enemmän kuin muita pelipaikkoja. 

Pelinrakentajavalmentaja Poteete on vaihtamassa työpaikkaa Southern Illinoisin yliopistoon ja tällä hetkellä 
pelinrakentajilla ei ole omaa valmentajaa. Mielenkiintoista on myös se että kaksi valmentajista on eläke-
iässä, mutta heidät halutaan pitää kiinni työelämässä ja hyödyntää heidän kokemustaan. Valmentajilla on 
selkeät  roolit  ja  he  eivät  ylitä  valtuuksiaan.  Tiimissä  on  myös  selkeä  hierarkia  ja  ylemmälle  kollegalle 
sanotaan aina puhuttelunimi  -Sir.  Elintärkeänä koululle  ja  sen jalkapallotoiminnalle  on myös  paikallisen 
kirkon  tuki  –  valmentajat  käyvät  esimerkillisesti  kirkossa  sunnuntaisin  ja  tällä  on  myös  taloudellista 
merkitystä. Kärkikolmikko tekee myös jonkin verran varainhankintaa. 

Tukipalvelut

Pelaajat asuvat yhteisessä asuntolassa, jossa ei asu muita kuin pelaajia. Asuntolaan vierailijoille on tietyt ajat, 
jolloin he saavat tulla käymään ja silloinkin joutuvat kirjautumaan sisään. Kirjautumisesta, järjestyksestä ja 
siisteydestä  vastaa  päivystäjä.  Tyttöystäviä  saa  tuoda  huoneisiin,  mutta  ovea  on  pidettävä  auki.  Mikäli 
pariskunta istuu samalla huonekalulla, on jalkojen oltava lattialla. Harjoituksissa on läsnä myös 1-2 huoltajaa 
ja traineria. Nämä huolehtivat kentälle tarvikkeita ja nestettä. Huoltajilla on käytössään pieniä lava-autoja, 
joilla kuljettavat tarvikkeita tai loukkaantuneita pelaajia. Asuntolan yhteydessä on valmentajien toimisto, ja 
toimiston alakerrassa pukutilat sekä joukkueen oma kuntosali. 
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VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Harjoitukset

Harjoitusajankohdat ovat kevätleirillä aamuisin klo 
5.30 tai iltapäivällä klo 16.00. Ennen 
iltapäiväharjoituksia on ”pre-practise”, jolloin 
harjoitukset käytännössä alkavat klo 15.30. NCAA.n 
säännöissä III-tason ohjelmilla on lupa järjestää 
keväisin 15 joukkueharjoitustapahtumaa ilman 
varusteita. 

Ylemmillä tasoilla missä on urheilustipendijärjestelmä, 
joukkueet  harjoittelevat  täysissä  varusteissa  keväällä. 
Pelaajat  ovat  myöhässä,  jos  ovat  paikalla,  kun 
harjoitukset alkavat. Valmentajat sanovat, että 15 min ennen tarkoittaa, että on ajoissa. Aamuharjoituksista 
yksikään pelaaja ei ollut myöhässä. Jos pelaaja myöhästyy harjoituksista, hän joutuu juoksemaan kenttää 
päästä päähän autonrengas suorilla käsillä pään yläpuolella lukuisia kertoja vuorotellen etuperin ja takaperin. 
Pelaajat  ei  ymmärrettävistä  syistä  missään  nimessä  halua  joutua  tähän.  Pre-practisessa  palaajat 
valmistautuvat  omatoimisesti  harjoituksiin.  Jos  pelaajalla  on  vaikeuksia  jonkun tietyn  tekniikan  tai  osa-
alueen kanssa, hän pyrkii korjaamaan näitä asioita pre-practisen aikana. 

Harjoitusten toteuttaminen
Harjoituksissa  hyökkäyksen  pelaajat  lämmittelevät  pelipaikkakohtaisissa  ryhmissä,  kun  taas  puolustus 
lämmittelee  yhdessä.  Puolustuksen  mottona  on  ”white  pride”  (ylpeys  tehdä  töitä  valkoisissa 
harjoituspaidoissa)  ja  tätä  mentaliteettia  halutaan  viljellä  yhteisellä  varsin  intensiivisellä  lämmittelyllä. 
Harjoituksissa tehdään paljon samoja asioita mitä Suomessakin, mutta painopiste on keväällä ehkä enemmän 
perusteissa ja jalkatyöskentelyssä. 
Aikatauluun  kuuluu  varsinaisten  harjoituksen  aikana  lämmittely,  pelipaikkakohtainen  ”indy”  ja  lopuksi 
”team”. Varsinkin pelipaikkakohtaiset tekniikat saivat paljon aikaa harjoituksissa. Tukena valmentajilla on 
katsomossa iso kello, joka soi viiden minuutin välein. Kellossa oli iso taulu, jossa luki,  mikä periodi on 
menossa. Jokaisella valmentajalla on ”drill-chart”, josta hän näkee mitä oman ryhmän pitäisi tehdä jokaisen 
periodin aikana. Valmentajat ovat erittäin aktiivisia opettajia ja he antavat välittömästi selkeän palautteen. 
Opettajat ovat tyyliltään fyysisiä eli pyrkivät näyttämään pelaajille suoritustekniikoita itse. Pelaajat olivat 
useimmiten  erittäin  keskittyneitä  ja  he  myös  kuuntelivat  valmentajia.  Harjoitusten  jälkeen  joukkue 
kokoontuu yhteen, jolloin päävalmentaja antaa palautteensa ennen yhteistä rukousta. Päävalmentajan puheet 
voittamisesta  ja  kunniasta  kuulostivat  aluksi  mahtipontisilta,  mutta  parin  päivän  kuluttua  kaikki  puheet 
kuulostivatkin todella päivänselviltä. 

Aamutreeni klo 5:30
Aamuherätys oli suhteellisen varhain ja treenit alkoivat tasan klo 5:30. Yli sata pelaajaa saapui harjoituksiin 
unisina, mutta jokainen ajoissa! Unisuudelle ei jätetty ajatustakaan, vaan harjoitus lähti käyntiin tismalleen 
klo 5:30.  Kevätharjoittelun aikana ei  varusteita  saa  käyttää  NCAA:n sääntöjen mukaan,  eikä  myöskään 
apulaitteita  kuten  tyynyjä,  kelkkoja  yms.  Tästä  huolimatta  harjoituksen  intensiteetti  oli  valtava.  Oli 
ainutlaatuista  nähdä  joukkuelajiharjoitus,  joka  oli  hyvin  suunniteltu,  harkittu  ja  toteutettu.  Kentällä  oli 
yhtäaikaa  kymmenkunta  valmentajaa,  yli  sata  pelaajaa,  huoltajat  sekä  tietenkin  suomalaiset 
huipputarkkailijat tekemässä merkintöjään.

Harjoituksen kulku on perinteinen. Ensin suoritetaan lämmittely/kunto-osuus, jossa merkille pantavaa oli se, 
että kaikki neljä pelinrakentajaa ja hyökkäyksen linja olivat omissa ryhmissään ja erillään.
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Tämän jälkeen henkilökohtaisessa tekniikkaosuudessa käytiin omien pelipaikkavalmentajien kanssa drillejä 
kovalla tempolla. Drillejä on muokattu LC:n käyttämien tekniikoiden mukaan siten, että vain niitä asioita, 
joita tarvitaan ja käytetään pelissä, harjoiteltiin.

Harjoituksen  kesto  oli  1h  30min  ja  intensiteetin  taso  oli  yllättävää.  Valmentajien  määrä  ja  heidän 
innostuksensa  sai  pelaajista  irti  valtavan  määrän  toistoja.  Pelaajien  lukumäärä  piti  kuitenkin  yksittäisen 
pelaajan kuormituksen kurissa, joten palautumisaikaa oli riittävästi.

Yksityiskohtana tehokkuudesta  voi  mainita  hyökkäyksen  pelatessa  ilmaa  vastaan,  palloa  heitti  yhtäaikaa 
laitahyökkääjille ja backeille neljä pelinrakentajaa. Lisäksi muunkin harjoituksen vauhti oli full speed kaiken 
aikaa ja kontaktejakin nähtiin. Taklauksia tai törmäyksiä ei tehty luonnollisesti loppuun saakka. 

Iltapäivän treenit
Seuraavan päivän iltapäivän kahden tunnin harjoitukset olivat jälleen erittäin tehokkaat ja toimivat. Vauhti ja 
tempo oli ihailtavan kovaa. Lisäksi pelaajat tekevät voimaharjoituksensa kolme kertaa viikossa, joten jälki on 
sen  mukaista.  Päävalmentaja  Dunn  oli  erittäin  tyytyväinen  sekä  pelaajien  asenteeseen,  että  harjoituksen 
laatuun.  Lopussa  nähtiin  kuinka  hyvin  toimiva  spread-hyökkäys  on  lähes  mahdoton  pysäyttää,  vaikka 
puolustuskin olisi huippuluokkaa.
Harjoittelun  säntillisyyttä  parantaa  katsomon  päällä  sijaitseva  näyttö,  jossa  näkyy  kaikille  kulloinkin 
menossa oleva osio 1-20. Aina osion vaihtuessa törähtää torvi, ja kaikki tietävät vaihtaa paikkaa ja treeniä 
juuri oikeassa kohtaa.

Harjoitusten purku
Kevätkaudella  ja  syksyn  valmistautumiskaudella  harjoitukset  videoidaan  ja  ne  puretaan  valmentajien 
johdolla.  Pelaajat  saavat  palautteen  yhteisessä 
palaverissa,  jossa  video  käydään  nopeasti  läpi. 
Tyypillisesti palaveri kestää 30 minuttia ja se pidetään 
ennen harjoituksia. Pelaajille näytetään virheet ja hyvät 
suoritukset.   Palaute  annetaan  suoraan  ja  asiasta. 
Valmentajat  korostivat  erityisesti  jokaisen  pelaajan 
tuntemista  mahdollisimman  hyvin.  Tällöin  palaute 
voidaan  antaa  oikealla  tavalla,  painotuksella  ja 
äänensävyllä, joka pelaajalle sopii parhaiten.

Valmistautuminen otteluun

Konferenssin  sisällä  joukkueet  ovat  velvoitettuja  toimittamaan  yhteiseen  tietokantaan  filmejä.  Otteluun 
valmistautuminen alkaa heti edellisen ottelun jälkeen sunnuntaina video-analyysilla. Puolustus valmistellaan 
alkuviikosta ja hyökkäys loppuviikosta. ”Scouttiin” kuuluu tavanomaiset trendien analysointi, muodostelmat, 
kenttäasema,  ”hash”,  peli  jne.  Viime  syksystä  on  Wildcatsillä  ollut  käytössä  indeksointi-ohjelma,  josta 
valmentajat saavat nämä tiedot suoraan suodatettuna. 

Coach Buck on alkuvuosina tehnyt  yksityiskohtaisen ottelusuunnitelman, mutta hän koki,  että hän joutui 
luopumaan tästä aina jo ottelun ensivaiheissa. Nykyään hän laatii joustavamman ottelusuunnitelman, jossa 
on muutosten todennäköisyys ottelun aikana otettu huomioon. Itse ottelutapahtumassa pelaajat kokoontuvat 
joka ”driven” jälkeen ”sideline huddleen”,  jossa joka pelaajalla on oma paikkansa – myös varamiehillä. 
Ottelutapahtuman  aikana  coach  Buck  ei  halua,  että  puolustajat  seurustelevat  omien  hyökkääjien  kanssa 
sivurajalla, vaan että keskittyvät omaan tehtäväänsä.
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Amerikkalaisen jalkapallon perusta

Coach  Vance  Morris,  joka  on  Louisiana  Collegen  jalkapallojoukkueen  toiminnoista  vastaava  päällikkö 
(director of football operations), kertoi yli 40 vuoden kokemuksella jalkapallojoukkueen dynamiikasta ja sen 
luomisesta. Coach Morris piti hiljentävän ja inspiroivan parituntisen luennon teemoista. Coach Morrisilla 
tuntui  olevan  loppumaton  esimerkkien,  sanontojen  ja  kertomusten  sammio,  josta  hän  erittäin 
järjestelmällisesti  rakensi  kuvaa joukkueen rakentamisesta  ja  sen yhteishengen kasaamisesta.  hän kuvasi 
hienosti myös yhteisten kokemusten rakentamaa ystävyyttä, joka parhaassa tapauksessa saattaa kestää koko 
eliniän.

"Eleven brothers can´t be beaten”
"We and not me" 
"Did you fight or did you quit” 
"It is not the hours you put in, it´s the effort you put in the hours”
”It’s not the hours you put in, but what you put in the hours what counts”
”If ain’t broken, don’t fix it”
”Don’t ever over coach punters and kickers”
”Play inside out => from the heart”
”Coach makes 11 best to best 11”
”Defence: Hit, Swarm & Stuff ’em”
”Offence: FTS = Feed The Stud – get ball to your playmakers”

”You need to have a plan”

-What we are now? -Where you want to go? -How you get there?

”Have a system”-Know it-Teach it ot your players

”Gordon Wood – Formula of Winning:”
C/P: Coaches that care about players
C/C: Coaches that care about coaches
P/P: Players that care about players (loyalty)
P/C: Players that care about coaches

”Get most of the most => don’t concentrate too much to single individuals”
”Even if you have one rule, you need to be flexible”
”There is more important things than football!”
”Make sure your players know you care about them!”
”It’s not the X’s and O’s, it’s about the Jimmy’s and the Joe’s”
"DONT LET YOUR LIMITATIONS OVERSHADOW YOUR TALENTS"

Sanonnat  sisälsivät  kaikki  tarinan,  jonka kautta  Coach Morris  rakensi  hienosti  valmentajan merkityksen 
joukkueen rakentajana, joukkuehengen luojana ja intensiteetin ylläpitäjänä. Loistavan luennon lisäksi Coach 
Morrisin tapa kertoa tarinoida paljasti, että suuri osa länsimaisesta liikkeenjohdon konsultoinnista voitaisiin 
kirjoittaa  auki  toistamalla  jalkapallovalmentajien  toimintatapoja.  Yhteishengen  luominen,  luottamuksen 
rakentaminen, strategian myyminen kaikille ja kriisitilannejohtaminen voitaisiin kuvata jalkapallotarinoilla. 
Lisäksi Sun Tzun -sotataito-oppi on sovellettavissa jalkapalloon kutakuinkin pilkulleen.
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Päävalmentajuus

Runsaan 25 vuoden kokemuksella Louisiana Collegen päävalmentaja  Dennis Dunn kertoi meille runsaan 
puolentoista  tunnin  ajan  päävalmentajan  tehtävistä  ja  velvollisuuksista  omassa  toimistossaan.  Dunn  on 
äärimmäisen menestynyt high school ja college -valmentaja, joka oli esim. valmentanut joukkueen neljään 
perättäiseen  täydelliseen  kauteen  eli  voittanut  60  ottelu  putkeen.  Tästä  muistutti  pallo  toimiston 
palkintokaapissa. 

Amerikkalaisessa yliopistossa jalkapallo on tärkeää.  Joukkueen toiminta on taloudellisesti  merkittävää ja 
joukkue toimii opiskelijarekrytoinnin sekä entisten opiskelijoiden linkkinä. Jalkapalloon liittyvien seikkojen 
laajuus  on  yllättävää ja  hiukan  hämmentävää pohjoismaisesta  näkökulmasta.  Toimintakenttä  ei  ole  enää 
ainoastaan joukkueeseen liittyvien toimintojen ohjaaminen, vaan siihen liittyy yhteiskunnallisia, taloudellisia 
ja sosiaalisia edustusta vaativia seikkoja.  Pääpaino päävalmentajan toiminnassa on tavoitteen asettelussa, 
työmoraalissa ja keskittymisessä oleelliseen. Tässä auttaa pysyminen omana itsenään ja alaisten henkisten 
että fyysisten resurssien riittävyyden varmistaminen. 

Päävalmentajan  tärkein  tehtävä  on  hankkia  itselleen  hyvät  ja  lahjakkaat  apuvalmentajat  ja  antaa  näiden 
työskennellä  rauhassa.  Joukkueen  organisaatiossa  Dunn  painotti  apuvalmentajien  motivaatiota  ja 
vastuunkantoa. Yritysmaailmaan verratuna on päävalmentaja kuin toimitusjohtaja. Hänen tehtävänään ei ole 
piirtää jokaista X:ää ja O:ta, vaan löytää ihmiset, jotka tekevät ne oikein. Päävalmentajan tulee olla erittäin 
hyvin  selvillä  apuvalmentajien  toimintatavoista,  ja  antaa  heille  vastuuta  ja  vapaus  valmentaa.  Tietenkin 
joukkueen tavoitteisiin sopivalla tavalla.

Samalla  on  kuitenkin  huolehdittava,  että  ympäristö  ja  suunnitelmat  ovat  kunnossa.  Jonkun on  pidettävä 
jatkuvasti  fokus  kirkkaana  ja  huolehdittava,  että  kuljetaan  yhteiseen  suuntaan.  Joskus  tämä  tarkoittaa 
päävalmentajalta  raskaita  ja  kipeitä  valintoja,  mutta  ne  valinnat  on  tehtävä  viime  kädessä  joukkueen 
parhaaksi.  Kaikkia  ei  voi  miellyttää  jos  haluaa  pärjätä.  Teet  sen  mikä  sinusta  tuntuu  oikealta. 
Päävalmentajana voi joutua tekemään päätöksiä, joilla voi olla vaikutuksia toisen elämään tulevaisuudessa. 

Myös tavoitteiden asettaminen on päävalmentajan yksi keskeisiä tehtäviä. Tämä ei välttämättä tarkoita, että 
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päävalmentaja  yksin  tai  vain  valmentajat  yhdessä  asettavat  tavoitteet.  Mutta  oli  tapa  mikä  tahansa,  on 
tavoitteen asettelun oltava päävalmentajan fasilitoimaa. Tavoitteen asettelun jälkeen on käytävä tarkasti läpi, 
mitä  tavoitteiden  toteutuminen  vaatii.  Päävalmentajan  tehtäväksi  jää  varmistaa,  että  koko  vuoden  ajan 
toiminta vastaa asetettua tavoitetta ja fokus säilyy oikeissa asioissa.

Viikon aikana lisäksi coach Buchanan, hyökkäyslinjavalmentaja Mike Richards ja coach Morris kertoivat 
omista  kokemuksistaan  ja  näkemyksistään  päävalmentajana.  Kaikkia  miehiä  yhdisti  voimakkaasti  ajatus 
siitä,  että  jenkkifudiksen  pelaamisessa  ei  ole  kysymys  ensisijaisesti  X:stä  ja  O:sta,  vaan  pelaajista  ja 
valmentajista ihmisinä ja heidän välisestä vuorovaikutuksestaan. Heidän tärkeimmät prinsiipit näiden neljän 
miehen  ”huoneen  tauluista”.  Näihin  prinsiippeihin  liittyi  lukemattomia  tositarinoita,  useita  kuvitteellisia 
tarinan  muotoisia  esimerkkejä,  iskulauseita  ja  listoja.  Lisäksi  näissä  prinsiipeissä  toki  korostuu  nuorten 
miesten kasvatuksellinen vastuu, koska kyse on high school ja college -valmentajista.

Prinsiipit

1. Tavoitteiden asettelu. Joukkueen rakentamisessa on tärkeää asettaa joukkueelle tavoitteet. Tämä tehdään 
joukkueen kanssa yhdessä, ottaen tietenkin huomioon Amerikassa se seikka, että joukkueen päävalmentaja 
saa kenkää, jollei se voita! 
•tee ne kauden alussa, kun joukkue ensimmäisen kerran kokoontuu
•aseta saavutettavat, mutta haastavat tavoitteet

2. Miten saavutat tavoitteet. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee olla listattuna keinot, joita tarvitaan tavoitteen 
saavuttamiseen. Tämä voi käsittää harjoittelun määrää, laatua ja sisältöä määrittäviä seikkoja. Eri pelaajat 
oppivat  eri  tavoin;  luokkahuoneessa,  kentällä,  filmihuoneessa,  walk  through:n  aikana.  Niille  jotka  eivät 
näissä ympäristöissä opi,  on löydettävä muita keinoja.  Vaadi  pelaajia vetämään aina täysiä  ja pistämään 
itsensä likoon. Do not look easy way to win or practice.

A: Kuinka paljon meidän pitää tehdä töitä, 1-10 ei riitä, vaan 11-hyvä joukkuehenki auttaa kaikkia yrittämään parhaansa-älä hyväksy keskinkertaisuutta, yritä aina parhaasi

B: Miten meidät voi voittaa

C: Miksi me voitamme

3. Pysy focuksessa. Joukkueen valmentajien tulee tarkasti huolehtia joukkueen fokuksesta. Tehdään oikeita 
asioita oikeaan aikaan, ja riittävä määrä. Lisäksi intensiteetin tulee olla kohdallaan. Mitä ikinä tapahtuukin, 
pysy  tavoitteissa  vaikka  loukkaantumiset,  pelin  ulkopuoliset  asiat  ja  muut  asiat  pyrkivät 
vaikuttamaan siihen. 

4.  Play  your  own  song.  "Soita  omaa  biisiäsi!".  Dunn  tarkoitti  tällä  tekemisen  tason  olevan  juuri 
lopputuloksen kaltainen. Jos haluat nauttia siitä, mitä haluat tehdä, tee se niin hyvin kuin osaat! Kaikki eivät 
voi olla huippuja, mutta jokainen voi tehdä asiat niin hyvin kuin osaa.  Everyone has to play their song to  
success. Tämä pätee muillakin elämän osa-alueilla.

5,  Auta  muita  ja  itseäsi. Kukaan  ei  voi  saavuttaa  maailmassa  mitään  itse,  vaan  elämme  perheessä, 
yhteiskunnassa tai joukkueessa. Missään ei voi yksin saavuttaa suuruutta, jonka ryhmä voi saavuttaa. Tämä 
edellyttää yhteistyötä monella eri tavalla ja sektorilla.  Laajakatseinen kokonaiskuva ja motivaation tärkeys. 
Tasapuolisuus  jokaista  kohtaan.  Valmentajat  kasvattavat  ihmisiä  ja  kun vastaa  kysymyksiin,  saattaa  olla 
myös  varavanhempi,  malli,  isä,  äiti,  huoltaja  jne  roolissa.  Mitä  voin  tarjota  joukkueelle,  miten  teen 
pelaajista parempia. Pelaajia ei kiinnosta miten paljon tiedät vaan miten paljon välität heistä.
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Louisiana Collegen puolustus

Merkittävintä  coach  Buck  Buchananin  puolustusta  esitelleessä  luennossa  oli  se,  että  Suomessa  tehdään 
osassa seuroista juuri oikeita asioita, mutta ajankäyttö harjoitteluun on tietenkin toisenlainen. Pelaajien luvut 
ovat samankaltaiset, mutta LC:ssä ne voidaan opettaa niin juurta jaksaen, että jokainen osaa ne unissaankin. 
Asiat opetetaan ensin luokkahuoneissa, sitten ilman varusteita kevättreenikaudella.  Syksyn varsin tiiviillä 
harjoituskaudella  ennen  kautta  voidaan  keskittyä  pelivauhtiin  ja  todelliseen  pelaamiseen.  Tässä  lienee 
korjaamisen paikka Suomessakin.

Puolustuksessa on tällä hetkellä siirtymävaihe, mutta vuonna 2009 peruspuolustus oli 4-3, jonka keskeinen 
pelaaja oli vahvan puolen tukimies. Tuon pelipaikan pelaajan tulee olla joukkueen monipuolisin pelaaja, jolta 
odotetaan  heittopuolustusta,  passrush-taitoja  sekä  juoksun pysäyttämistä. Pelaaminen näin  monipuolisesti 
vaatii pelipaikalle todellista pelaajaa, jonka paineensieto, reagointi ja fysiikka ovat huippuluokkaa.

Puolustuksen osalta Coach Buck painotti:
−yhdentoista pelaajan yhdessä toimimista
−järkevää, mutta kovaa ja aina täysiä loppuun asti pelaamista
−tyhmien rangaistuksien välttämistä

Tämä näkyi myös Buckin harjoituksien ohjelmassa. Puolustus teki paljon yhteisiä harjoitteita, joihin liittyi 
juoksuttamista  ja  keskinäistä  kilpailua,  mutta  positiivisessa  hengessä.  Lisäksi  LC:n  puolustuksessa  oli 
voimakkaasti  esillä  ns.  ”White  Shirt  Pride”,  joka  viittasi  heidän  käyttämiinsä  harjoituspaitoihin.  Tämän 
tarkoituksena  oli  luoda  yhteenkuuluvuutta,  ylpeyttä  omasta  ja  koko  puolustuksen  tekemisestä  ja 
taisteluhenkeä. Buck painotti myös vastustajan opiskelua ja muotojen tunnistamisen tärkeyttä. Tätä kautta 
yleinen ymmärrys, minkä kaltaisia pelejä mistäkin muodosta tulee jne paranee.

Puolustusjärjestelmä
LC:n peruspuolustus on 4-3, jossa on 3-syvää aluetta. Aluksi kuitenkin näytetään 2-syvää aluetta.
Peitto voi muuttua myös Man-Press -puolustukseksi. Puolustusfilosofia on tällä hetkellä lähinnä ’säännöstö’, 
jota viilataan sarjakaudella tulevan vastustajan pelien mukaan.

Louisiana Collegen puolustusjärjestelmä perustuu yhteen ”safetyyn”, jossa pelataan joko ”press” tai 3 syvää. 
Frontissa  heillä  on  kolme  linjamiestä  ja  yksi  ”Ram”,  joka  on  ”stand-up  end”.  LC:n  puolustus  pystyy 
pelaamaan erittäin aggressiivisesti hyvien kulmapuolustajien ansiosta. 
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Puolustus on ns.  ”fast  flow double-gap”-konsepti,  joka sopii  Louisianalle,  sillä  heidän pelaajat eivät ole 
isokokoisia. Periaatteena puolustuksen linjassa on pohjois-etelä-liikkeen eliminointi ”spillauksella”. Joukkue 
ei ole vielä installoinut useita ”zone-blitz”-pelejä, mutta ne tulevat kuulumaan pelitapaan kauden aikana.

Puolustuksen  pelikirjan  säännöissä  oli  mielenkiintoista  se,  että  LC  pelaa  3-peittoa  myös  tasapainoisia 
muodostelmia  vastaan.  Neljän  vertikaalin  puolustaminen  kolmella  syvällä  alueella  muuttuu  siten  lähelle 
”combo”-konseptia, jossa yksi pelaaja pelaa syvän kuvion miehenä tai se voi jopa vastata neljä syvää. 

Toinen mielenkiintoinen asia on se, että LC:n puolustuksessa kutsutaan saman vahvan sekä ”frontille”, että 
takakentälle. Tämä pitäisi helpottaa ”zone”-konseptin toteuttamista etenkin jos vahvuus muuttuu ”motionin” 
myötä.  Asia  mitä  painotettiin,  oli  sijoittuminen  eri  peitoissa  erilaista  ”flowta”  vastaan  eli  ”fit”.  Tätä 
painotettiin etenkin tukimiehille ja safetylle. Asia on tärkeä, sillä nykyajan hyökkääjät ovat niin nopeita, että 
heitä on vaikea saada alas 1 vs 1 tilanteissa. 

Louisiana Collegen hyökkäys

Yliopiston huippuhyökkääjä #15 Jordan Rideaux

Coach  Buchanan  kertoi  yliopistonsa  hyökkäyksen  filosofiasta  ja  rakenteesta.  Pelikirja  on  suhteellisen 
yksinkertainen, mutta nerokkaalla tavalla laadittu hyökkäämään yhtä tai kahta puolustajaa vastaan. Heillä on 
käytössään nykyisin suosittu spread offense -konsepti ilman aloituskokousta (huddle) pelinrakentajan ollessa 
irti linjasta (shotgun). Apuvalmentaja vinkkaa sivurajalta päävalmentajan pelikutsut. Kaikki pelaajat kentällä 
katsovat sivurajalle ennen aloituskutsuja.

Hyökkäysjärjestelmä
Hyökkäystä koordinoi viime kauteen saakka pelinrakentajavalmentaja Sherard Poteete. Päävalmentaja Dunn 
kuitenkin päätti ottaa ohjat käsiinsä ja alkoi itse kutsua hyökkäyksen pelit. Coach Dunn sanoi, että Coach 
Poteete otti tämän muutoksen todella hyvin vastaan ja että hänen tapansa käsitellä asiaa on nostanut muiden 
valmentajien  arvostusta  häntä  kohtaan.  Aikaisemmin  myös  coach  Buck  on  toiminut  hyökkäyksen 
koordinaattorina,  jolloin  hyökkäys  perustui  power/playaction  -konseptiin.  Coach  Buckin  mielestä 
hyökkäyksen koordinointi on helpompaa kuin puolustuksen koordinointi. 

Nykyään LC:n hyökkäys on vertikaali heittohyökkäys jossa ottelusuunnitelma perustuu salamannopeaan All-
State-pelaajaan Jordan Rideaux’iin,  sekä heidän pelinrakentajaansa.  Wildcatsilla  ei  juuri  ole vaihtoehtoja 
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aloittavalle pelinrakentajalleen ja tämä onkin valmennusryhmän huolenaihe. 

Heittopelien avaimet, luvut ja järjestykset on laadittu järjestelmällisesti muotoon, jotka opeteltuaan kaikki 
pelaajat tunnistavat pelin tapahtumien lisäksi myös varsinaisen pelin ajatuksen. Louisiana hyökkää erittäin 
varmalla tavalla, jossa kolmen luvun jälkeen pelinrakentaja joko juoksee itse tai heittää pallon pois.

Aloitusmuodot  pääasiassa  ovat  ’2  by  2’  ja  ’3  by  1’,  mikä  aiheuttaa  useimmiten  puolustukseen 
miesvaihdoksen, LB ulos ja nickelback sisälle. Pelitilanteesta riippuen myös dimeback on kentällä, jolloin 
puolustus on 3-3-5.

Zone-juoksupeli
Juoksupeli on ”zone”-painotteinen, mutta yliopisto käyttää myös power-konseptia, jossa eristetään MLB tai 
pelinpuolen  ILB.  Hyökkäys  on  hyvin  heittopainotteinen  ja  sen  vertikaalisuus  avaa  toisena  vaihtoehtona 
juoksuväylät. 
”Zone”-juoksukonsepti on hyvin yksinkertainen ja siinä vapaat (”uncovered”) linjamiehet eivät ota ”drop”-
askelta, vaan kaikki ”reach/ jab-steppaa”. Backside ”cut-blokkaa” ja backside DE jätetään blokkaamatta ellei 
juosta kahden keskushyökkääjän muodostelmaa. Backside DE pyritään jäädyttämään pelinrakentajan ”boot-
actionilla”. 
Keskushyökkääjällä  on  kaksi  lukua,  eli  outside  zonessa  linjan  reunimmainen  ja  toiseksi  reunimmainen. 
Inside zonessa luku on toinen ja kolmas puolustaja pelin puolelta. Lukupiste on noin 3 jaardia linjasta, mikä 
edellyttää tarpeeksi syvyyttä keskushyökkääjälle. ”Zone”-konseptissa keskushyökkääjä avaa samalla tavalla 
sekä sisäpuolen, että ulkopuolen ”zonessa”. Outside zone ei ole ”stretch- peli, vaan siinä tavoitteena on edetä 
mahdollisimman suoraviivaisesti. Juoksevat myös ”zone read”-konseptia, mitä on hieman modifioitu hitaan 
pelinrakentajan vuoksi. 

Heittopeli
Heittokonsepti perustuu kahden ja kolmen kuvion yhdistelmiin eli ”comboihin”. LC:n heittopelit on kutsuttu 
aikaisemmin numeroilla, mutta tästä on siirrytty combojen kutsumiseen. Ajatus comboista vaikuttaa hyvältä, 
mutta tämä edellyttää syvemmän ja päivästä toiseen sitoutuneen rosterin, jossa pelaajat harjoittelevat samaa 
pelipaikkaa. Tämän vuoksi konsepti on haastava toteuttaa kotimaisessa ympäristössä, mutta mahdollinen. LC 
on  ”multiple”  -hyökkäys,  mutta  se  haluaa  pysyä  mahdollisimman  avoimena  (double  open,  trips  open). 
Joukkue käyttää todella paljon erilaisia nopeita tunnel/ jailbreak-screenejä sekä hitaita RB-screenejä pass-
rushin hidastamiseksi. Coach Dunn on ilmeisesti jopa kansallisesti kuuluisa screeneistään. 
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PELIPAIKAT

QB Pelinrakentaja

Coach Sherard Poteete piti erinomaisen luennon pelinrakentajan 
perustekniikoista.  1A-pelinrakentajan  kokemuksella  hän  kertoi 
perusasioiden ja toiston merkitsevän pelinrakentajan toiminnassa 
erittäin paljon.

Ominaisuudet
Pelinrakentajan  on  oltava  johtaja jota  muut  seuraavat.  Hän 
johtaa  esimerkillään  ja  saa  muut  seuraamaan  häntä  kentällä. 
Pelinrakentajan  hyvyyttä  ei  mitata  syöttöjen  tai  maalien 
määrässä vaan voittojen määrässä. 

Poteete  painotti  kovuutta yhtenä  tärkeimpänä  ominaisuutena. 
Fyysinen ja henkinen  vahvuus  kertovat  joukkuetovereille,  että 
pelirakentaja on johtaja, jonka kanssa joukkue voittaa otteluita. Jokainen haluaa pyrkiä samaan tavoitteeseen 
tekemällä parhaansa.

Tämä nousee arvoonsa erityisesti kun pitää ansaita hyökkäyksen linjamiesten kunnioitus. Kovat linjamiehet 
eivät pysty kunnioittamaan pehmeitä pelaajia,  jotka kitisevät jos heihin vähänkin osutaan. Vastaavasti  he 
tekevät kaikkensa pelinrakentajan eteen, joka nousee isku toisensa jälkeen uudestaan ylös. 

Epäitsekkyys ja joukkuepelaaminen korostuvat pelinrakentajan tekemissä valinnoissa. On erittäin tärkeää, 
että  pelinrakentaja  toimii  oman  joukkueen  edun  mukaisesti  kaikissa  tilanteissa.  Väärin  perustein  tehdyt 
valinnat ottelussa vahingoittavat joukkueen yhteistä tavoitetta. Hänen tulee siis noudattaa pelisuunnitelmaa ja 
heittää  ensin  lyhyet  helpot  kuviot  aina  kun  mahdollista.  Hämäykset  on  suoritettava  viimeisen  päälle  ja 
täysivauhtisina.

Pelinrakentajan valintaan vaikuttavat asiat:-luonne-lähtöasento-heittoon pudottautuminen -drops-high & tight (ball placement)-heittomekaniikka

Lähtöasento 
Aloitusasennon ja -askeleen merkitys  demonstroitiin huolellisesti.  Sherard painotti  hyvää lähtöasentoa ja 
perusmekaniikoita. Nämä ovat kaiken pohja ja niitä tulee treenata ja niiden oikeaa suorittamista tulee vaatia 
jatkuvasti.  Pelinrakentajan  tavoitteena  on  lähdössä  saada  syvyyttä  mahdollisimman  paljon  ja  nopeasti. 
Käyttämällä  oikeaa  lähtöasentoa,  voidaan aloitusaskeleen  tehoa  lisätä  30  cm,  joka  saattaa  joskus  olla 
ratkaiseva. Oikeakätisen pelinrakentajan lähtöasennossa vasen jalka hieman takana, 15 cm, paino taaempana 
olevan jalan päkiällä. 

Heittoon pudottautuminen

3-askeleen pudotus
- hyökkäyslinjalle kolmen askeleen heitossa paras on cut-blokki
- kolmen askeleen heitossa älä haudo palloa vaan heitä nopeasti
- heittoaskelluksessa voi ”huijata”. Kaksi askelta suoraan taakse. Viimeinen askel hiukan takaviistoon, niin 
- hartiat kääntyvät heiton suuntaan => pääsee nopeammin eroon pallosta
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- juoksu tai heitto, sama askellus, kummassakin droppi nopeasti taakse
- pelinrakentajan virheaskelta pitää seurata ettei sitä synny ja se pitää poistaa heti. Virheellisessä 
- askelluksessa pelinrakentaja nostaa vasenta jalkaa mikä hidastaa droppia
- jalkatyöskentelystä puolustus voi saada myös lukuja, joten hyvä olisi jos lähtöasento ja askellus pysyisivät 
samana koko ajan
- 3-askeleen pudotus = shotgun + 1 askelta

5-askeleen pudotus
- kun askellus on tehty, on jalat pidettävä liikkeessä => pääsee nopeammin eroon pallosta
- pudotuksen aikana pallo ylhäällä ja kiinni kehossa, keinuta” palloa dropatessa – rub the nipple
- 5-askeleen pudotus  = shotgun + 3 askelta

Heittomekaniikka (oikea kätinen pelinrakentaja)
- Heittoliikkeessä nopeus on kaikki kaikessa. 
- Heitä palloa lantion liikettä hyväksikäyttäen, voima häviää jos jalat leviävät liikaa. Punch step on kuin 
nyrkkeilijällä
- kyynärpää olkapään korkeudella
-  vasemmalle heitettäessä,  avaa vasenta jalkaa vähän laitahyökkääjän linjan ulkopuolelle,  olkapää toimii 
laser-tähtäimenä heitettäessä
-  jos  heitetään pallo  suoraan juoksusta  kohti  kiinniottajaa,  niin  heiton saa tehokkaammaksi  kun juoksee 
heiton  läpi  eli  ottaa  muutaman  juoksuaskeleen  pallon  kädestä  irtoamisen  jälkeen.  Olkapää  tähtäimenä 
heitettäessä pallo laitahyökkääjälle
- askel vähän vasemmalle kohteesta – pallon spinni vie palloa oikealle
- etusormi irtoaa viimeisenä pallosta – flip it

Heittosuojauksesta pakeneminen
Taskusta heittävän pelinrakentajan pakenemiskeinot eri painetilanteissa:
• pidä jalat liikkeessä koko ajan. Ei hyppimistä – vuoro jaloin, hae ensimmäisellä askeleella syvyyttä.
• yleinen virhe on painetta karkuun juokseminen eri suuntaa, josta rushaaja tulee. Rushaajalla on jo täysi 
vauhti päällä siihen suuntaan, joten pelinrakentaja on heikoilla tässä vaihtoehdossa. Tällöin pelinrakentaja 
keskittyy vain pakenemiseen, jolloin laitahyökkääjien kuvioden ajoitukset menevät pilalle
• painetta pitäisi  aina,  jos vain mahdollista,  pyrkiä pakenemaan samalle puolelle.  Vaihtoehtoina on ottaa 
syvyyttä  ja  kiertää  rush  tai  ”liukua”  sen  alta.  Näin  pystytään  pitämään  katse  parhaiten  yläkentällä  eikä 
jouduta vain hengen hädässä juoksemaan puolustajia karkuun. 
• jos linjan keskeltä tulee kova paine, tällöin tulee pelinrakentaja omatoimisesti valita liikkuuko vasemmalle 
tai oikealle puolelle heittoasemaan 
• heittotilanteissa valitse hyvä ja helpoin, blokkaa pois huono vaihtoehto, ole epäitsekäs. Heittotaskussa 
pelinrakentajan pitää olla iso, be big in a pocket, näe linjan yli, 
• heitto liikeradan korkeimmasta kohdasta - high release

Pallon  käsittely.  Pallo  korkealla,  rintakehässä  kiinni  oikealla  puolen  eli  "high  and  tight".  Pallon 
heittäminen nopeampaa, kun palloa ei tarvitse liikuttaa alhaalta. Lisäksi kun pallo on kunnolla rinnassa kiinni 
ja pelinrakentaja tulee taklatuksi kovaa, niin pallo pysyy kyydissä paremmin.

Pidä palloa kädessä niin, että puristat sitä sormillasi niin että päivänvalo näkyy pallon ja kämmenen välisestä 
raosta.  Älä purista palloa  liikaa sormillasi.  Lyhyissä heitoissa  sormien ei  välttämättä tarvitse  olla pallon 
nauhoissa, etusormi antaa kierteen pallolle. Kun on sadekeli ja pallo on märkä, ote vaihdetaan siten siten, että 
pidetään palloa tiukemmin kämmenen päällä. Silloin ei näy päivänvalo pallon ja kämmenen välistä. 

Handoff, pallon antaminen takimmaiselle keskushyökkääjälle, ei pumpata palloa fullbackille vaan viedään 
se nopeasti tailbackin haltuun, ensiksi pallo kiinni omaan mahaan ja sitten ojennus tailbackille.
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Screenin pelaaminen 
•Kun pelataan screen oikealle, niin viiden askeleen pudotus/ vasemmalle taas kolmen askeleen pudotus
•Jos nopea wr screen vasen, niin 1 askel ja shuffle step vasemmalle/ oikean puolen wr screen taas tehdään 
niin että snapin jälkeen käänny kokonaan ympäri, jumpflip ja heitto
•RB screen, päästä puolustaja lähelle, pudota 5 askelta ja heitä. Jos kukaan ei tule lähelle pelinrakentajaa ja 
huutaa screen, odota et puolustajat lähestyvät ja heitä sen jälkeen 

Ajoitukset
•jos laitahyökkääjien nopeuksissa eroja, laita nopeimmat laitahyökkääjät joko uloimmaksi tai double slotissa 
samalle puolen kenttää. 
•Timing drilli, 10-15 minuutin indit, yksi sama drilli joka päivä, kuvioissa tärkeintä wr:n kolme viimeistä 
askelta.

Puolustuksen peittojen lukeminen
•lue mikä peitto puolustuksella, mikä on frontti, missä safetyt pelaa, cover 2, kaksi safetya
•pelinrakentaja valitse pre snapissa puolen kummalle heittää. Smash, postcorner toimii.
•etsi sopivat heittopelit eri heittopuolustuksia vastaan
•kun puolustus  blitzaa,  blitzin  puolelle  keskushyökkääjälle  swing-kuvio  swing ja  wr  täyttää  blitz-aukon 
slantilla, jolloin saadaan ylivoima heittokuviossa joka kerta.

WR laitahyökkääjä

Luentoa  piti  Clay  Matchett,  jolla  on  kokemusta  aina  ammattilaisorganisaatio  Minnesota  Vikingsin 
organisaatiosta. Hän on nähnyt kaikki lajin tasot high schoolista NFL:ään. 

Laitahyökkääjien  valmentaja  Clay Matchett  on  äärimmäisen  energinen  valmentaja  niin  luokkahuoneessa 
kuin kentälläkin. Hänellä on valtava palo fudikseen yleensäkin ja hän olikin erittäin kiinnostunut meidän 
taustoistamme ja lajista Suomessa. Lisäksi hän oli äärimmäisen otettu, kun kuuli millaisissa oloissa ja millä 
resursseilla suomalaisvalmentajat tekevät työtään. Loistavana kädenojennuksena koko valmennuskurssi sai 
35 DVD:tä NFL laitahyökkääjien installaatio-filmejä, highlighteja, linjadrillejä ja muita valmennusvideoita, 
sekä Coloradon valmennusdrillit kuvattuina. Tälläistä pakettia ei Suomessa ole ennen nähty.

Matchett  painotti  perusasioita  kaikessa  tekemisessä.  Stanssi  oli  hänelle  kaiken  perusta.  Hän  drillautti 
laitahyökkääjiään  usein  siten,  että  pelaajan  tuli  pysyä  pitkiäkin  aikoja  stanssissa  erilaisten  harjoitteiden 
yhteydessä ja puuttui asiaan heti jos joku lepsuili. Matchettin valmennusfilosofia lähtee liikkeelle pienistä 
asioista – yksityiskohdat tekevät kokonaisuuden.  Hän totesikin: ”Coach the little things. The moment you 
stop coaching the little things your team gets worse”. 

Hän  painotti  myös  asenteen  ja  työnteon  merkitystä.  Hänen  laitahyökkääjänsä  eivät  todellakaan  voineet 
esittää  prima  donnan  elkeitä  vaan  töitä  piti  tehdä  kovaa  ja  nöyrästi.  Kuvioiden  oikea  juokseminen  ja 
blokkaaminen korostuivat  myös harjoitteissa.  Pallon kiinniotossa hän painotti  fokuksen tärkeyttä.  Kaikki 
kopit tuli katsoa loppuun asti, vaikka kyse olisi ollut kevyestä alkulämmittelystä.

Harjoituksissa painotetaan ”releasea”,  ja  sen ohitustekniikoita.  Nopeasti  liikkeelle ja eroon puolustajasta. 
Painotetaan kuvioiden myyntiä puolustukselle jolla aukeaa toiset kuviot. Laitahyökkääjät hakevat pallon itse 
korkealta  jos  on  tarvetta  –  haluavat  pallon itselleen  ja  ovat  joukkuepelaajia.  Laitahyökkääjän  on  oltava 
epäitsekäs, ja ymmärrettävä oma roolinsa pelin sisällä. 

Matchett korosti oikeaa lähtöasentoa, valmiutta taistella irti puolustajasta, käsien käyttöä ja taistelutahtoa. 
Pallon kiinniottaminen on itsestään selvyys laitahyökkääjälle. 
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Stance-ulkojalka takana-paino päkijöiden sisäosilla-kädet ”ylhäällä”-muuttuu tiukkaa miestä vastaan

Release-Just go-”steppailut”-aktiiviset kädet 

Blocking -lantio alhaalla-nopeat ja lyhyet askeleet-punch and drive

Route Running-Step on their toes. Uhkaa syvällä kuviolla, koska DB:t ei halua hävitä pitkiä palloja 

Little things & fight for the ball-Seuraa palloa katseella loppuun asti-High & Tight. 5 points to Ball security -Koppi korkeimmasta kohdata-Taistele pallosta

Kaikissa  drilleissä kiinnitettiin  huomiota  seuraaviin  asioihin.  Suuri  paino  harjoitteissa  on  kääntöpisteen 
kohdalla ulkopuolen jalan voimakkaassa iskussa alustaan.-Sink hips at cut/top of route-Throw elbow in turns-Get back to the ball-Catch and finish the play

OL hyökkäyslinja

LC juoksee sekä poweria, että zonea. Painotus on vertikaali-heittopelissä, jossa käytetään paljon 10 tai 11 
miehistöä (1 RB, 4 laitahyökkääjää). Hyökkäyksen linjaharjoituksissa painotetaan ”fit” ja ”drill progression” 
perustuu siihen. Linjamiehet eivät olleet isokokoisia, mutta vaikuttivat erittäin nopeilta. 

Harjoitukset aloitettiin ”ladderilla”, jonka jälkeen tulee zone step progression ensimmäisestä askeleesta jab 
step:istä lähtien. Tapa millä hyökkäyslinjavalmentajat Mike Richard ja Justin Webb opettivat linjamiehiä oli 
ihailtava. 

Zone juoksublokkaus

Hyökkäyksen linjan zone-blokkausta esitteli ansiokkaasti hyökkäyksen linjavalmentaja Justin Webb. Hänellä 
on oma pelaajatausta Louisiana Collegesta ja hän toimii science-opettajana läheisessä high schoolissa. Hän 
esitteli LC:n tällä hetkellä käyttämän zone blokkaus säännöstön. 

Zone  blokkaamisessa  korostuu  Webbin  mukaan  linjan  yhteispeli  ja  kommunikointi.  LC:n  käyttämä 
säännöstö, joka perustuu siihen, miten hyökkäyksen linja on katettu, on sinänsä hyvin yksinkertainen. Se 
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toimii  lähes  kaikkia  frontteja  vastaan,  aivan  muutamia  poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  Yhtenä  tärkeänä 
yksittäisenä asiana Webb korosti  isoja  splittejä ja  niiden vahtimista.  Hyökkäyksen linjalla  on usein tapa 
ruveta huijaamaan kanssa. LC käyttää zone blokkaamisensa kanssa 45-60 cm (18-24) tuuman linjavälejä. 
Blokatessa kaikki kengän nappulat maassa ja paino jalkaterän sisäosalla.

Zone blokki -säännöt
 On
 Playside Gap
 Second Level
 Do not commit to LB. Let LB come to you. 

Outside ja Inside zonessa on samat säännöt, vain linjan 
tekniikat  ja  RB:n  tähtäyspiste  vaihtuvat.  Webbin 
mielestä  oli  tärkeää  aloitusaskeleen  suunta,  säilyttää 
oikea asento iskiessä ja käsien käyttö. Cut-blokin käyttö 
backsidella  on  välttämättömyys,  mutta  sitä  ei  tehdä 
harjoituksissa.

Mielenkiintoista  oli  ettei  LC:n  linja  drop-askella,  vaikka  linjamiehen  kohdalla  ei  olisi  linjapuolustajaa. 
Kaikkialla  käytetään  jab/reach-askelta.  Sen  kulma  ja  pituus  riippuu  siitä  missä  ensimmäinen  uhka  on. 
Pelaajille opetetaan lukemaan puolustuksen linjamiehen lähintä polvea – jos tämä menee poispäin, haetaan 
kakkostasoa eli tukimiestä välittömästi. 

Hyökkäyslinjan tekniikat voimajuoksuissa 

Coach  Richard  on  taas  pitkän  linjan  valmentaja,  jolla  oli  monia  osavaltion  high  school  mestaruuksia 
päävalmentajana Coach Mike Richard tarinoi oldschool-juosupeleistä kokemuksen syvällä rintaäänellä. Mies 
on hankkinut runsaan kokemuksen highschool-tasolla, jossa on valmentanut yli 25 vuotta. Mike kertoi myös 
uransa hyvistä ja huonoista kokemuksista. Richard oli erittäin karismaattinen herra, mutta ehkä myös hieman 
loppuun palanut tiettyihin asioihin, erityisesti  päävalmentajan roolissa.  Hän puhui paljon päävalmentajan 
vastuusta  jenkkiläisessä  lukiomaailmassa  ja  esimerkiksi  vanhempien  kanssa  syntyvistä  konflikteista. 
Johtopäätöksenä on helppo todeta, että junioriurheilussa osalla vanhempia saattaa olla vaikeuksia hahmottaa, 
kuka pelaa ja miksi.

Richard kävi läpi seikkaperäisesti vanhan ajan perusjuoksupelit power ja iso I-muodostelmasta. Valmentaja 
suosii yllättävän kapeita linjamiesten välejä, mikä aiheuttaa sen, että linjamiesten on oltava suurikokoisia. 
Toisaalta  kysymyksessä  on  ’voima’  power- 
juoksupelaaminen,  joten  tilaa  tehdäänkin  voimalla. 
Richard  esitteli  mielenkiintoisen  pelitavan,  jossa 
voimajuoksun  blokkaminen  tehtiin  osittain  alue-  ja 
osittain miesblokkauksena. 

Power-pelissä  -blokkaustekniikka  onkin  erilainen 
Mike Richardin oppien mukaisesti ja siinä käytetään 
olkapäätä  yhdessä  ”shiverin”  kanssa  puolustajan 
nostamiseksi. 

Hän oli vuosien saatossa tehnyt todella pikkutarkkaa 
työtä  nimenomaan  powerin  ja  ison  juoksemisesta 
kahdesta  keskushyökkääjän  -muodostelmasta.  Hän 
oli  siis  vanhan  koulukunnan  mies  blokkaamisen 
suhteen ja 3,5 jaardia per peli tyylin kannattaja. Blokkaamisen lisäksi Richards korosti ajoituksen tärkeyttä 
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juoksupelissä ja kertoikin käyttäneensä nauhojen katseluun paljon aikaa, etsien optimaalista lähtösyvyyttä 
pallonkantajilleen, kullekin aina erikseen.

Richard esitteli  mielenkiintoisen skip pull  -tekniikan. Tässä linjamiehen sivullelähtötekniikassa lähdetään 
liikkeelle ristiaskeleella kauemmalla jalalla pullin suuntaan. Se nopeuttaa lähtöä, vaikka ei olekaan kaikille 
soveltuva hieman hankalampana tekniikkana. 

Heittosuojaus

Coach Buchanan avasi seikkaperäisesti  LC:n heittosuojauksen scheemat. Fyysisen pelin kannattajana hän 
lähti perusperiaatteesta ”When you hit somebody down, you have a good protection”. Teoriassa LC käytti 
vain  yhtä  perusheittosuojaa,  mutta  käytännössä  se  varioitui  mies  ja  slide  suojien  yhdistelmiksi  erilaisia 
puolustuksia vastaan. 

Pelinrakentajan vastuulla on blitzaavien tukimiesten merkkaaminen ns.  kuumat pelaajat..  Tämä vaikuttaa 
niin linjan ja RB:n blokkeihin, kuin myös mahdollisesti sisempien laitahyökkääjien heittokuvioihin, joiden 
vastuulle blitz saattaa jäädä kuvion juoksemisen kautta. Laitahyökkääjän kuvio täyttää blitzaavan pelaajan 
lähtöpaikan.

Safetyt  ovat  tärkeä  avain  pelinrakentajalle  luettaessa  blitzejä,  koska  he  usein  paljastavat  mistä  blitz  on 
tulossa.  Pelinrakentaja  voi  myös  vapaasti  siirrellä keskushyökkääjää blokkamaan eri  puolille  tai  lähettää 
kuvioon ja pyrkiä hyödyntämään omaa pelaamista blitzejä vastaan näin. 
Laskenta  toimii  melko  simppelillä  tavalla  ja  ottaen  huomioon  vain  muutamat  poikkeukset,  se 
yksinkertaisuudessaan voisi hyvin soveltua suomalaisen joukkueen pass protection-malliksi.

Heittosuojaus  on  periaatteessa  mies-blokkaus  järjestelmä,  joka  vastasi  ”half-slide”  suojausta,  jossa  on 
miespeitto  vahvalla  puolella.  Haluavat  aina  mikäli  mahdollista  kutsua  ”hotin”  heikolle  puolelle,  eli 
tavallisesti  tämä  on  heikon puolen  tukimies.  LC käyttää  tätä  miesblokkausjärjestelmää  suurimman  osan 
ajasta.

Teknisesti  LC oli  ajamassa sisään heittoblokkia,  jossa  koko hyökkäyksen linja  ottaa  alkuun pari  jaardia 
nopeasti  syvyyttä  ja  asettaa  kupin  vasta  sen  jälkeen.  Tämä  antaa  mahdollisuuden  reagoida  paremmin 
blitzeihin ja erityisesti stuntteihin. Toisaalta se vaatii toki, että pelataan gunista. Heittoblokissa valmennettiin 
käsien käyttöä peruutuksen aikana punch ja fit. LC ei valmenna kick-slide -askellusta heittosuojauksessa. 

RB keskushyökkääjä

Coach  Mike  Moffett  luennoi  keskushyökkääjien  tekniikoista  ja  drilleistä.  Hyvän  keskushyökkääjän 
ominaisuuksista  hän  painotti  erityisesti  kovaa  lähtönopeutta.  Yliopistojalkapallossa  lähdön  merkitys  on 
valtava, sillä puolen askeleen etu puolustajaan nähden voi ratkaista pelin kulun. Coach Moffettin mielestä 
seuraavana tulee  nopeus.  Koko ei  juuri  merkitse,  vaan nopeudella  on suurin merkitys.  Kuten Louisiana 
Collegessa mutikin valmentajat ovat todenneet: "Luck follows speed".

Coach Moffett käsitteli myös juoksukulmia, lähdön tekniikkaa ja heittosuojausta. 

Palloa puristetaan korkealla, että pallon puoli on poispäin taklaajasta riippumatta siitä, juokseeko hän sisällä 
vai ulkona ja että keskushyökkääjä kaatuu aina eteenpäin. 

Zone-readissä  valmennetaan  soft  squeeze  -tekniikkaa  pallon  haltuunotossa  ”handoffin”  yhteydessä. 
Keskushyökkääjille  opetetaan  zonessa  kaksi  lukua  eli  juoksuun  tulee  maksimissaan  kaksi  leikkausta. 
Keskushyökkääjä avaa aina eteenpäin ja inside sekä outside zonessa pyritään ottamaan samat avausaskeleet, 
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ettei puolustus tunnista onko kyseessä inside vai outside zone. 

Heittokuvioiden määrä ei keskushyökkääjillä ole 
kovinkaan  suuri,  mutta  niitä  käytetään 
varsinaisten  laitahyökkääjien  apukuvioina  ja 
screeneissä.  LC:ssä  tekevät  paljon  bag  drillejä, 
kuten  muillakin  pelipaikoilla,  eli  myös  tässä 
painotetaan jalkojen nopeaa liikettä. 

Heittopeleissä  keskushyökkääjän  täytyy  tietää  ketä 
blokata.  Filosofia  heittoblokeissa  on:  pysy alhaalla, 
iske  kädet  kun  olet  uhattu  ja  ole  väkivaltainen. 
Aggressiivisuutta  opetetaan  myös  keskushyök-
kääjille.  Merkillepantavaa  oli  "puolikkaan  miehen" 
pysäyttäminen.  Kokoero  keskushyökkääjän  ja 
puolustuksen pelaajien välillä voi olla melkoinen, ja 
tuolloin  pysäyttämällä  puolikas  miehestä  ja 
ohjaamalla sitä oikeaan suuntaan saadaan toivottu lopputulos.

Tärkeimpänä Moffett painotti, että RB:n on osattava tehtävänsä. Tärkeämpää tietää ketä blokata, 
kun tietää miten blokata.

LC RB filosofia-Osaa tehtäväsi. Tärkeämpää kuin tekniikka.-Pidä huolta pallosta-Jalkatyö-Blokkaamien. Hyvä RB blokkaaminen vie vastustajan blitzaus-halut.-Vision

Pass Pro-Don’t attack. Let LB/DL come to you-Katse ylhäällä-Cut outside leg 

DL puolustuslinja

Puolustuksen linjalla on kuten hyökkäyksen linjalla kaksi valmentajaa, joista vietimme jonkin verran aikaa 
nuoren Coach Stephen Davisin  kanssa.  Valmentajaryhmällä  ei  ollut  erillistä istuntoa puolustuksen linjan 
valmentajien  kanssa,  mutta  osaamista  tällä  saralla  saimme  kyllä  Coach  Buckilta.  Linjalle  painotetaan 
awareness-, effort- ja ”relentlessness -teemoja. 

Puolustuksen linjalle tehtiin paljon ladderia, sekä erilaisia hand placement-drillejä. Linjamiehille opetetaan 
lähtöasentoa  eri  kädet  maassa.  Askel  progressiota  ensimmäisestä  charge-stepistä  käytiin  läpi  myös. 
Linjamiehille painotettiin käsien pitämistä sisällä ja ohitustekniikoista valmensivat eräänlaista pull-push-rip 
tekniikkaa. 

LC:n  linjavalmentajat  antoivat  puolustuksen  linjamiesten  juosta  kuvioita  toisiaan  vastaan  tunnelman 
keventämiseksi. Sisempi ja ulompi linja harjoittelevat osittain erikseen. LCn puolustuslinjan LB-DL hybridi, 
eli ram-pelaaja, harjoitteli aina puolustuksen linjan kanssa. Hänelle ei paljon opetettu droppeja. Puolustuksen 
linjan  harjoituksista  jäi  mieleen  askel-progressio  sisemmille  linjamiehille  sekä  yllämainittua 
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ohitustekniikkaa, joka soveltuu nimenomaan zone-hyökkäyksiä vastaan. 
LB tukimies

Coach Dave Batson on nuori, hiljattain itsekin pelannut valmentaja, joka osallistui aktiivisesti teettämiinsä 
harjoitteisiin. Hän lähti tukimiesten valmennuksessa siitä, että ei tarvitse olla aina valtavan kokoinen, vaan 
nopea ja ketterä sekä varma taklaaja. Taklaamista hän pitikin selvästi oleellisimpana LB taitona ja panosti 
siihen harjoitteissa vahvasti. Batson kertoi erittäin selkeästi taklaamisesta kuvien ja demojen avulla avartaen. 
Harjoitteiden avulla Louisiana Wildcats on onnistunut parantamaan erityisesti avoimen kentän taklaamistaan. 
Batson esitti luennossaan hyviä LB-harjoitteita tehtäväksi ilman varusteita. Batson oli vienyt tutut asiat vielä 
yksityiskohtaisemmalle tasolle ja muokannut niistä hyvän harjoitepakin. 

Hän oli jakanut taklaamisen kolmeen osaan: 
•lähestyminen,  jossa tärkeää  on  jalkatyö,  jonka  avulla 
asettaudutaan ennen taklausta oikeaan asentoon ja valmiiksi 
vastaanottamaan vastustajan harhautus. Hyvä taklaus asento 
– ”hit up position” lähelle pallon kantajaa
•kontrollin  ottaminen,  shimmy  tekniikka  eli  3  askelta 
pallonkantajasta,  nopealla  ja  lyhyellä  askeleella 
lähestyttäessä pallonkantajaa
•lopetus,  asennossa kyynärpäät  kyljissä,  lantio  eteen, 
poljetaan ylös ja ulos draitessa

Taklaus-progressio  kolmen  askeleen  etäisyydestä,  jossa 
lähestytäänkin  shimmy-tekniikan  avulla.  Batson  esitteli  useita 
drillejä  shimmyn  opettamiseksi  tukimiehille.  Edestäpäin  ja 
etuviistosta tapahtuvissa taklauksissa Betson korosti lähestymisen 
jälkeen tapahtuvaa kontrollin ottamista  shimmy-tekniikalla,  eli 
nopealla ja lyhyellä askeleella, leveällä stanssilla.
Hän oli määritellyt tämän vaiheen alkavaksi (jo) kolmen askeleen 
päästä, eli suhteellisen kaukaa. Tämä perustuu kuitenkin siihen, 
että näissä taklaustilanteissa välimatka supistuu nopeasti ja mikäli 
päästää taklattavan lähemmäksi, on usein jo myöhässä kontrollin 
hakemisessa.  Shimmyn  jälkeen  tapahtui  aina  ylikorostettu 
loppuasento,  hieman ilmaa vastaan suoritettavaa form taklausta 
muistuttava liike. 

Harjoitteita voi tehdä eri lähestymiskulmista ja eri vauhdeilla. Mukana voi olla reaktio esim. kahdelle eri 
puolelle drillin vetäjään nähden, tms. Lisäksi Betson lisäsi näitä usein erilaisten ketteryysratojen loppuun. 

Roll Tackle – huonosta kulmasta tehtävä taklaus. Rullaus-tekniikan käyttöä voi käyttää taklaustilanteissa, 
joissa lähestytään pallonkantajaa takaa päin. Rullauksessa rullataan yläkentälle eli vastakkaiseen suuntaan. 
kädet tiukasti pallonkantajan ympärille
pyörähdä liike-energian suuntaan ja käytä omaa painoa hyväksi. Ei vaan roikuta lantiolla vaan pyöräytetään 
pallonkantaja nurin. 

Batson  näytti  tilanteita  videolta,  jossa  kyseinen  taklaustapa  tapahtuu  useasti  ottelussa.  Kyse  on  siis 
taklauksesta,  joka  tapahtuu  kun  taklattava  on  jo  hieman  ohittanut  taklaajan,  käytännössä  siis 
sivusta/takaviistosta.  Taklauksessa  syöksytään  jalkoihin/vyötäröön  kiinni  ja  pyöräytetään  oma  paino 
menosuuntaan ympäri. Betson esitteli hyviä tapoja treenata tätä dummeihin, koska tämä olisi harjoitteena 
aika riskialtis tehdä ihmiseen, suhteellisen kovan loukkaantumisriskin vuoksi.

Heittoa vastaan tukimiehiä opetetaan dig-kuvion lukemista eli lyhyt on ns no-cover -zone, jonka tehtävä on 
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avata kuvio tukimiesten taakse.  Samalla opetetaan tukimiehiä siirtämään pelinrakentajan ikkunaa digissä 
muuttamalla droppi-kulmaa. Tukimiesten halutaan olevan laitahyökkääjiä vastaan fyysisiä eli mitä enemmän 
sotketaan heittokuvioita, sitä parempi, kunhan ei unohdeta omaa tehtävää. 
Toinen yksityiskohta heiton puolustamisessa on pelinrakentajan olkapään kärjen lukemista silmien sijaan. 
Olkapään kärki on pelinrakentajan ”sihti”, ja se näyttää todennäköisimmin minne pallo on matkassa. 

Asia mitä Batson painotti oli filosofisempaa laatua, eli  blitzejä ei koskaan keskeytetä, vaan peli viedään 
aggressiivisesti loppuun saakka. Tukimiehille tehtiin paljon erilaisia bag-drillejä mihin yhdistettiin taklaus-
shimmyä. 

Coach Batsonilta saimme vielä tukimiesmanuaalin, jossa oli Rudyard Kiplingin sanat: ”The strength of the 
pack is the wolf, the strength of the wolf is the pack”. Kyseisen manuaalin mukaan tukimies tekee kovemmin 
töitä kuin kukaan muu kentällä ja kentän ulkopuolella.

DB takapuolustajat

Coach  Justin  Charles  kertoi  puolustuksen  takakentän  tekniikoista  ja  valmentamisesta  seikkaperäisesti. 
Charles on itse Louisiana Collegen entinen pelaaja ja valinta All-Conference miehistöön kahdesti. Hänellä on 
edelleen hallussaan useita koulun ennätyksiä erilaisissa fyysisissä testeissä. Hän oli myös pelannut Arena 
liigaa  ja  olisi  saattanut  päästä  pelaajaurallaan  pitkällekin  ilman  harmillista  loukkaantumista.  Charles  on 
erittäin uskottava  valmentajana. 

Valmentajana hän toteaa,  että ”speed follows luck”,  ja  että ”if 
you  think  fast,  you  play  fast”.  Suuri  huomio  lantion 
liikkuvuuteen  (notkeus),  jolloin  saadaan  kääntymiset  kaikkiin 
suuntiin  mahdollisimman  nopeasti.  Charles  oli  vaativa,  mutta 
rauhallinen  ja  pedantti  valmentaja.  Hänellä  riitti  energiaa 
jatkuvasti.  Hänen ykkösprinsiippinään  oli  jatkuva  tekniikoiden 
hiominen  ja  toistaminen.  Hän  painotti  takamiesten 
treenaamisessa EDD eli Every Day Drills -periaatettaan. Hyvä 
takamies ei ajattele vaan pelaa jatkuvasti täysillä pysäyttämättä 
jalkojaan  hetkeksikään.  Tälle  tasolle  voidaan  päästä  vain 
lukemattomien toistojen kautta.

Db #39 Matias Sarvela kiirehtii mukaan taklaukseen

Vaikka coach Charles käyttikin päivittäin paljon samoja drillejä, toi hän niihin aina jotain uutta lisää tai teki 
pieniä  muutoksia.  Näin  mielekkyys  ja  keskittyminen  pysyivät  pelaajilla  yllä.  Tietyt  perusasiat  olivat 
kuitenkin hänellä aina painotuksen alla.

Erityisesti  press-tekniikkaa  cornerbackien  tekniikkaa  käsiteltiin  tarkoin.  Samankaltaiset  käsitekniikat  ja 
lantion  liikkuvuuden  varmistaminen  ovat  erittäin  tärkeitä  puolustuksen  takakentän  pelaajilla.  Luennolla 
käytiin lukuisia drillejä, joiden kautta takakentän liikkuvuutta voidaan parantaa off-seasonilla ja pitää yllä 
kauden aikana.

Lousiana Collegen takakenttäpelaamisen perusteita:

• takakenttäpelaajat pelaavat paljon miestä, ja sen vuoksi heillä on oltava hyvä lantion liikkuvuus, ketteryys, 
nopeat jalat ja kädet. Näitä asioita opetetaan jokaisessa harjoituksissa. 
• suunnanmuutoksissa opetetaan pelaajia juoksemaan breikin läpi – T-steppiä ei siis suosita. 
• käsien käytössä opetetaan iskemään tai pikemminkin ohjaamaan laitahyökkääjää vastakkaisella kädellä, 
koska tämä kääntää laitahyökkääjän pois pelinrakentajasta.  Lisäksi  ohjaus vastakkaisella kädellä kääntää 
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puolustajan lantion siihen suuntaan minne laitahyökkääjä on menossa
• DB ei katso taaksepäin, kun pallo on ilmassa, vaan ojentaa kätensä laitahyökkääjän käsien päälle
• laitahyökkääjää pyritään ohjaamaan ulos nojaamalla häneen. 
• pelaajia opetetaan lukemaan laitahyökkääjän sisempää puolta lantiosta ja pitämällä jalat käynnissä ”hot 
feet” - kuitenkaan keinumatta
•LCn järjestelmän mukaisesti  halutaan  laitahyökkääjä  ohjata  ulos,  sillä  apuna on ainoastaan  yksi  safety 
sisäpuolella. Mitä enemmän laitahyökkääjää tanssii, sitä todennäköisemmin tulossa on sisäpuolen kuvio
•Takapuolustajan ei pidä yrittää katkaista syöttöä ellei pysty koskettamaan laitahyökkääjää
•Takaperin  juoksussa  valmennetaan  pelaajia  laahustamaan  jalat  eli  jalkoja  ei  saa  nostaa  liian  korkealle 
taakse. 

Opeta DB:t pelaamaan nopeasti -tiedä tehtävät-pelaa täysillä. Oikea luku tai ei.-Älä ajattele! Pelaa! Reagoi!

DB:llä oltava nopeat jalat, liikkuva lantio ja ”tarkat” kädet.

Drilleissä painotus-askelnopeus-lantion liike-reagointi-kiihdytys kännöksen jäkeen

Press-ota sisäpuolen release pois!-anna laitahyökkääjän tulle luoksesi – älä astu eteenpäin.-Odota fade tai comeback kuviota

LC  pelasi  paljon  miestä  pumpista.  Tämä  tietenkin  asettaa  valtavan  paineen  cornereille,  joten 
itseluottamuksen  täytyykin  olla  korkealla.  Tavoitteena  oli  häiritä  ja  hajoittaa  hyökkäyksen  ajoituksia 
mahdollisimman paljon. Kävimme seikkaperäisesti läpi pump and run -miespuolustusta ja sen tekniikoita. 
Tässä lista hänen perusteistaan:

•deny all inside releases
•never over extend to jam wr
•stay calm, let the receiver come to you
•don’t go for the ball, until you are on wr’s hip
•never quit => You are not beat, until the ball is caught 

Coach Charles suhtautuu erittäin intohimoisesti valmentamiseen ja haluaa myös itse kehittyä jatkuvasti. Hän 
ei siis vain toistanut tiettyjä asioita päivästä toiseen vaan oli valmis kuuntelemaan pelaajia ja opiskelemaan 
itse. Hänen valmennusmentaliteettinsa on ”aggressiivinen”, vahva mutta ymmärtävä. Kaikella oli pyrkimys 
siihen, että pelaajat omaksuisivat aggressiivisen ja itsevarman peliasenteen. Read-react-respond-recover.
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LOPPULAUSELMAT

Timo Kauppi

Oma  tavoitteeni  matkasta  oli  selkeä.  Luonnollisesti  tiedon  hankinnan  ja  pelitietämyksen  lisäksi  haluan 
erityisesti rakentaa mallia, jonka avulla Rajaritareille luodaan selkeä, aikataulutettu ja toimiva pelaajaura-
malli.  Mallin  tarkoituksena  on  amerikkalaisen  yliopiston  tapaan  mitattavasti  aloittaa  junioripelaajan 
kouluttamisesta harjoitteluun aina edeten ammatilaistason mittareihin senioripelaajissa. Jokaiselle pelaajalle 
annetaan oma, henkilökohtainen kehityssuunnitelma,  jossa huomioidaan pelaajan ikä ja muut ajankäytön 
seikat,  sarjataso ja omat tavoitteet. Tähän Lousiana College tarjoaa hyvä mallin, sillä Coach Buchananin 
malli perustuu samankaltaiseen rakennusprojektiin.

Louisiana Collegessa otetaan divisioonatasosta huolimatta Syvän Etelän tapaan jalkapallo erittäin vakavasti. 
Mahdollisuus  vierailla  ja  tutustua  huippuyliopiston  jalkapallo-ohjelmaan  Lisäksi  muita  suomalaisia  on 
vieraillut ja opiskellut koululla. Tien avasi Jari Kinnunen, joka vietti 2000-luvun alussa muutaman vuoden 
Louisiana Collegessa  ja  tutustui  hyvin  coach Buchananiin.  Kinnusen suosittelemana  Jesse  Talikka pääsi 
kahdeksi vuodeksi Louisianan jalkapallojoukkueen oppiin videovalmentajaksi ja tight end coachiksi. 
Viikko tuli  täyteen  nopeasti  ja  varsinkin  leirin  viimeiset  päivät  kuluivat  vauhdikkaasti.  Tämä matka  oli 
Louisiana Collegen ja erityisesti apulaispäävalmentaja Buck Buchananin valtava kädenojennus suomalaiselle 
jalkapallolle. Opintomatka Louisianaan oli aivan uskomaton kokemus. 

Kotona  Lappeenrannassa  tulee  olemaan  selkeä  tavoite  nostaa  harjoituksen  intensiteettiä  korkeammalle 
tasolle hyvän suunnittelun ja kapteenien johdolla.

Risto Kivelä

LC:n valmennus- ja pelifilosofiat (Coach Buck Buchanan) olivat pääpiirteittäin samoja kuin 80-luvulla Alma 
Collegessa aikoinaan (Northern Lights vieraili Michiganissa Alma Collegessa 1986). Samoja metodeja on 
tullut  itsekin  käytettyä.  Miksipä  nuo  asiat  muuksi  muuttuisivat;  menestyminen  on  asennekysymys  ehkä 
resursseillakin on jotakin tekemistä asian kanssa.

Sherard Poteeten qb:n tekniikkaosiossa käytiin asiat läpi lähinnä heittopelien näkökannalta. Aloitusasennon 
vasen jalka takana tuntui olevan ehdoton vaatimus. Perusteluina oli pelinrakentajan pääseminen kauemmas 
tiputtautuessaan heittopisteeseen. En vakuuttunut edelleenkään asiasta, en muuta omaa valmennusmetodia 
stancen  suhteen.  Mielestäni  tuolla  asennolla  tulee  ongelmia  juoksupelien  qb-mekaaniikkojen  kanssa. 
Pahimmassa  tapauksessa  annetaan  selkeä  lukuavain  puolustuksen  pelaajille,  mikäli  pelinrakentajalla  on 
erilainen aloitusasento juoksu- ja heittopeleille.

LC:n  hyökkäyslinjan  tekniikoista  luennoineen  coach  Justin  Webbin  selvittämänä  LC:n   juoksuhyökkäys 
perustuu  Zone  -peleihin  (Inside  zone,  Outside  zone)  Scoop/Combo  -blockilla.  RB  lukee  blockeja 
puolustuslinjamiehistä  ulkoa  sisään.  Inside  zone  –pelissä  base-osalla  jälleen  kerran  niin  tutuksi  tullut 
’revolveri’-heilautus  (gunman  punch)  ennen  kontaktia.  Tämä  näyttää  olevan  yleinen  tekniikka 
yliopistotasolla,  ainakin III-divisioonassa.  Ammattilaisten coaching pointeissa sitä ei  ole.  Outside zone –
peleissä ykkösblocki on reach. Tulipa jälleen kerran semmoinenkin ihmeellisyys esille, että opettavat Fold-
blockin askeleet nurin päin (Skip pull), linjamies ottaa takaristiaskeleen vapaan estämisen alueella (Box). En 
itse  tule  suosimaan koskaan kyseistä  tekniikkaa,  vierastan kaikkea ’ylimääräistä’ liikettä  ja  ristiaskeleita 
boxin  sisällä.  Niin  hyökkäyksessä  kuin  puolustuksessa.  Myös  LC:n  vanhempi  linjavalmentaja  (Mike 
Richard) piti tekniikkaa kyseen alaisena.

Tiistain  aamuharjoituksista  05.30  jäin  miettimään  harjoitusajankohdan  mielekkyyttä.  Jokin  aika  sitten 
useampien  tutkimusten  valossa  tultiin  tulokseen,  että  nuorten  (12-23v.)  vuorokausirytmi  poikkeaa 
luonnonajasta. Heidän sisäinen kello on n. 6 tuntia jäljessä. Oppiminen aamulla ja aamupäivällä ei silloin ole 
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optimaalinen.  Tutkimustulosten  perusteella  esim.  oppilaitosten  tentit  tulisi  suorittaa  iltapäivällä.  LC:n 
valmentajat itsekin ihmettelivät myöhemmin viikolla miksi viikon muut harjoitukset olivat parempia kuin 
tiistaina. Jos tiistain aikaisella harjoitus ajalla haetaan henkistä kovuutta ja asennetta, niin onko menettely 
sittenkään tarpeellinen – kevään yli  110 pelaajakanditaatin tiedossa on,  että syksyllä vain n.  30% heistä 
pääsee joukkueeseen. Näyttöhalut osaamisestaan valmentajalle on silloin luonnostaan voimakkaalla tasolla. 

Coach Buck esitti hyökkäyslinjan heittosuojaus systeemin, jonka periaate on täysin sama, mitä olen Oulussa 
2000-luvulla opettanut eri joukkueille.Vierailun aikana tuli luettua omalla ajalla mieletön määrä American 
Football Monthly (AFM) – lehtejä. Muotihyökkäys yliopistojoukkueilla on tällä hetkellä Spread Offense. 
Kaikki  artikkelien pelikaaviot  oli  esitetty pääasiassa  sellaisia  perinteisiä  puolustusmuotoja  vastaan,  jotka 
eivät olleet ’tasapainossa’ hyökkäykseen nähden. En löytänyt lehdistä yhtään puolustustaktiikkaa, jossa olisi 
ollut  esim.  mies-  ja  aluepuolustuksen  yhdistelmiä  tai  muita  jippoja  pelinrakentajien  lukujen 
harhauttamiseksi.

Opintomatka vahvisti sen, että teemme kotona Oulussa ihan oikeita asioita. Resurssimme ovat vain täysin 
alaarvoiset niin pelaaja- ja valmentajalukumäärien, harjoitusvälineiden sekä harjoitus- ja kokoontumistilojen 
osalta. Paljon tuli esille asioita, jotka olivat jo tiedossa ja meillä käytössä. Jonkun verran uusia näkökulmia ja 
harjoitteita, joita tullaan ottamaan harjoituksissa käyttöön sekä myös asioita, joita en missään tapauksessa vie 
eteenpäin. Matkailu avartaa.

Teemu Kuusisto

Matkasta  kehkeytyi  varmasti  yksi  ikimuistoisimmista  reissuista  kaikille  mukana  olleille.  Eikä  vähiten, 
reissun  isännän  ja  yhden  päämahdollistajan,  Buck  Buchanin  ansiosta.  LC  Wildcatsin  puolustuksen 
koordinaattori ja apulaispäävalmentaja Buck on eittämättä yksi reiluimmista ja aidoimmista ihmisistä, mitä 
olen  tavannut  elämäni  aikana.  Kaiken  tämän  lisäksi  hän  on  äärimmäisen  hyvä  ja  taitava 
jenkkifudisvalmentaja, joka varmasti tulee etenemään urallaan vielä pitkälle.
Vierailu  oli  siis  kaikin  puolin  loistava  kokemus  ja  monella  tavalla  paljon  uuttakin  asiaa  opittiin. 
Henkilökohtaisella tasolla toisaalta suoranaisesti jotain täysin uutta tai mullistavaa ei aivan valtavasti tullut. 
Toki monia uusia näkökulmia, ajatuksia tekemisestä, erilaisia vaihtoehtoja tekemiselle ja pieniä ideoita riitti 
paljon. 

X:n ja O:n kannalta III-divarin fudis ei ole mitään rakettitiedettä. Paperilla homma on hyvin samanlaista kuin 
Suomessakin, mutta suurin ero tulee varsinaisessa suorittamisessa ja valmistautumisessa. Tämä koskee niin 
pelaajia  kuin  valmentajiakin.  Vahva  suunnitelmallisuus  on  leimaavin  ero  suomalaiseen  fudikseen.  Toki 
Suomessakin osataan ja tehdään hyviä suunnitelmia, mutta resurssit ovat kuitenkin valtavan erilaiset. 

Vaikka III-divarin koulu ei voi kilpailla parhaista pelaajista stipendeillä ja resurssit ovat vaatimattomat I-
divariin verrattuna, on maailma, jossa jenkeissä eletään, kuitenkin aivan erilainen kuin meillä. Se ei tarkoita, 
etteikö sieltä pystyisi monia käytäntöjä ja tapoja siirtämään, varsinkin pienellä muokkaamisella, meillekin. 
Lähes kaikkien valmentajien, ja erityisesti Buckin, puheissa korostui jatkuvasti joukkueen rakentaminen ja 
siihen  vaikuttavat  mentaalipuolen  asiat.  He  elävät  sykleissä  opiskelijoiden  neljän  vuoden koulussa  olon 
mukaan  ja  luokka-asteiden  merkitystä  korostettiin  myös  paljon.  Rekrytointi  on  myös  asia,  jollaista 
suomalaiset eivät juuri kohtaa. Toki uusien pelaajien löytäminen ja värvääminen tätä prosessia muistuttaa, 
mutta ei kuitenkaan vastaa. 

Yksi  äärimmäisen  positiivinen  yllätys  oli  se,  että  käytännössä  kaikki  valmentajat,  jotka  pitivät  meille 
luentoja ja joiden kanssa olimme tekemisissä, olivat valmistautuneet omaan esitykseensä viimeisen päälle ja 
olivat myös muuten auliisti valmiita juttelemaan kanssamme mistä tahansa muunakin aikana. Toki osasin 
odottaa tätä ainakin osalta,  mutta ilmapiiri  ja  ajatusmaailma koko staffin keskuudessa meitä kohtaan oli 
loistava. Tämän ansiosta koko reissu saikin paljon suuremman merkityksen, kuin vain ”yksi klinikka lisää”.
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Rami Lilja

Kun matkan saldoa miettii ja pohtii eroja Suomeen ja mitä täällä voisi kehittää ja miten voisimme omaa 
toimintaamme parantaa,  on sanottava,  että suurin yksittäinen ero on kulttuuriero.  Tämä koskee varmasti 
laajemmin koko jenkkifudista  Suomen ja  Amerikan välillä,  ei  niinkään 3-divisioonan koulun ja TAFT:n 
toimintaa. 

Harjoitusolosuhteet  ovat  täysin erilaiset.  Oma kenttä,  punttisali,  kokoontumistilat  ja  asuntola  ovat  jotain 
sellaista,  mihin  emme  pysty  vastaamaan  millään.  Lisäksi  jalkapalloon  käytettävä  aika  on  aivan  toista 
luokkaa;  valmentajat  tekevät  sitä  työkseen  ja  jokainen  pelaaja  pystyy  harjoittelemaan  luontevasti  oman 
elämänsä ohella.  Kilpailu pelipaikoista ja peliajasta on huikeaa ja tätä kautta sitoutuminen toimintaan on 
aivan eri luokkaa kuin harrasteurheilussa, jota jenkkifudis meille väistämättä on. Tasoero pelaajien välillä on 
huomattava. Amerikassa lapset kasvavat jenkkifudiksen parissa ja siitä tulee heille luonteva osa elämää, kun 
taas Suomessa pelaajat pitää hakea kotoaan harjoituksiin ja tätä kautta harvat valikoituvat jenkkifudiksen 
pelaajiksi. 

Matka  ei  kuitenkaan  ollut  tuskainen  herätys  todellisuuteen  vaan  enemmänkin  inspiroiva  mahdollisuus 
kehittää itseään valmentajana ja saada uusia ajatuksia TAFT:n harjoittelun muokkaamiseen. Lopputulema on 
erittäin positiivinen ja inspiroiva, koska olin alusta asti liikkeellä sillä mentaliteetilla, että emme kuitenkaan 
pysty installoimaan suoraan pelillisiä LC:n oppeja omaan toimintaamme. Henkisen valmennuksen asiat ovat 
globaaleja ja sille puolelle saimme erittäin paljon uusia ajatuksia ja avaimia. Tavoitteenamme on kehittää 
toimintaa  ja  aika  yhdistettynä  oikeaan  tekemiseen  ja  osaamiseen  on  ainoa  lääke,  miten  voimme  edes 
kuvitella tavoittavamme erot isojen maiden ja meidän välillämme.
Kuten  aiemmin  jo  sanoin,  olisi  kohtuullisen  naiivia  kuvitella,  että  oppeja  voisi  hyödyntää  sellaisenaan 
joukkueemme  harjoitteluun.  Mutta  tiettyjä  asioita  soveltaen  ehdottomasti.  Oman  toiminnan  peilaaminen 
toisenlaiseen tapaan toteuttaa asioita on aina erittäin hyvää sparrausta - riippumatta sparraajan tasosta. Oma 
näkemykseni  valmentajana  toimimisesta  sai  osittain  vahvistusta  ja  osittain  paljon  ajateltavaa.  Kyllä  me 
asioita muutamme matkan antien perusteella, mutta miten, koska ja kuinka paljon ovat oleellisia kysymyksiä. 
Lisäksi haluan haastaa kaikki TAFT:n valmentajat saman materiaalin ääreen ja hakea heidän näkemyksiään 
tuliaisiin ja matkan oppeihin. Vasta tällaisen aivoriihen jälkeen voidaan todella sanoa muutosten laajuus - jos 
niitä tehdään. 

En koe, että mikään yksittäinen taito olisi kehittynyt matkan aikana, mutta olen saanut vahvistusta omille 
näkemyksilleni ja erittäin paljon syventävää tietoa useisiin asioihin. Valmennusfilosofiassani ei tapahtunut 
mullistuksia,  mutta  on  hienoa  huomata,  että  lajin  emämaassa  on  valmentajia,  jotka  ajattelevat 
jenkkifudiksesta samoin kuin minä.

Erittäin tärkeä oppi minulle päävalmentajana oli  kun Coach Dunn (päävalmentaja)  kertoi menestyksensä 
(mm. 60 perättäistä tappiotonta ottelua) salaisuudeksi osaavat apuvalmentajat. Tämä on yksi asia, jossa olen 
itse  onnistunut.  Olen  ympäröinyt  itseni  minulle  parhailla  mahdollisilla  apuvalmentajilla  ja  tulostakin  on 
syntynyt. Coach Dunnin sanoin: "As a Head Coach, find yourself a good set of assistant coaches and LET 
THEM  COACH!"  Jenkkifudisvalmennus  lähtee  ihmisistä  ja  urheilijoista,  ja  on  erittäin  tärkeää  tietää 
urheilijan  taustoja  voidakseen  rakentaa  häneen  kokonaisvaltaisen  valmennussuhteen.  Tätä  olen  pyrkinyt 
toteuttamaan aina valmentajana ja LC:ssä valmennetaan ennen kaikkea ihmisiä "It's not about the X's and 
O's. It's about Johnnies and Joes..." 

Raine Vasanoja

Eri  kokonaisuuksien  osalta  pyrin  miettimään,  miten  sitä  voimme soveltaa  Suomalaisissa  olosuhteissa  ja 
varsinkin  omassa  valmennusympäristössäni.  On  otettava  huomioon,  että  matkasta  saatujen  oppien  ja 
työkalujen käyttöönotto on suomalaisissa ympyröissä pitkä prosessi. Tällöin oma oppiminen on pitkälti myös 
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vielä edessäpäin.
Ennen matkaa laaditut suunnitelmat osoittautuivat täysin alimitoitetuiksi siihen nähden mitä matkan aikana 
saimme kokea.  Painopistealueena pidin koko matkan ajan henkisen valmennuksen merkitystä joukkueen 
suorittamisessa ja valmentamisessa. Halusin todella ottaa selvää, miten satapäisestä, keskenään kilpailevasta 
urheilijajoukkiosta  hiotaan  joukkue  ja  miten  sitä  käsitellään.  Kilpailun  merkitys  tässä  prosessissa  on 
käsittämättömän suuri ja siitä syntyvän sitoutumisen määrä on tuskin mitattavissa. 

Etenkin hyökkäyksen linjan askellusharjoitteet  ja  puolustuksen takakentän harjoitteissa oli  itselleni  uusia 
elementtejä.  Samoin  tukimiesten  ”shimmy”-drilleissä  on  asioita,  joissa  kehittyy  jalkojen  nopeus  ja 
reaktiokyky.  Laitahyökkääjien  osalta  LC juoksutti  neljää  laitahyökkääjää  kerralla,  ja  jokaiselle  heitettiin 
pallo.  Tämäkin  on  toteutustapa  mitä  tulemme  käyttämään.  Lämmittelyn  ”white  pride”-osiossa  oli 
ketteryysdrilli  mitä  olemme  jo  Vaasassa  soveltaneet.  Ladder-harjoitteissa  ns.  ”Ickey  Shuffle”-harjoite 
eteenpäin ja taaksepäin oli  uutta.  Toistomäärät  olivat  kaikille  pelaajille  suuret,  paitsi  potkaisijoille,  joille 
sallitaan vain rajoitettu määrä potkuja per harjoitus. Hyökkäyslinjan harjoituksissa omassakin ympäristössäni 
tulen valmentamaan zone-pelin askel-progression LC:n tavalla.
Toimenpiteitä oman valmennustoiminnan ja ympäristön kehittämiseksi: 

 Tulemme  organisatorisesti  miettimään  roolejamme  valmentajina,  esimerkiksi  jokaiselle  valmentajalle 
vastuut: laji, toiminta, tilat, pelaajarekrytointi.
 Tulemme pitämään luokkahuone-sessioita joka toinen viikko. Luokassa on erilaisia teemoja, esim. tietty 
heittopeli, zone säännöt, puolustuksen peitot, ”scout” tai muu kevennys. Tätä rutiinia olemme jo aloittaneet 
ja sekä pelaajat että valmentajat ovat pitäneet sitä erittäin hyödyllisenä.
 Lämmittelyrutiinia olemme uusineet. Lämmittelyssämme olemme sisällyttäneet reaktiokykyä, hermotusta 
ja tilanhallintaa kehittäviä elementtejä. Lämmittely on nyt intensiivisempi ja monipuolisempi.
 Tulemme  painottamaan  omatoimiharjoittelun  tarvetta.  Lousianassa  on  käytössä  ”pre-practise”.  Meillä 
keskustelemme pelaajien kanssa mitä tulisi kehittää omalla ajalla, esimerkiksi askelprogressioita (OL, DL), 
käsitekniikoita (OL, DL, DB, LB), vauhtikäännöksiä (DB), kolmen askeleen droppia (QB) jne.
 Pyrimme  kehittämään  valmennuksen  laatua  kuvaamalla  ja  analysoimalla  sitä.  Vaasan  seudun 
Urheiluakatemia kuvaa ja analysoi valmennustoiminnan kerran vuodessa. 
 Harjoituksissa sovellamme uusia harjoitteita ja tekniikoita matkan oppien mukaisesti. Olemme jo saaneet 
uutta sisältöä kaikille pelipaikoille sekä tekniikoiden opettamisessa että henkisellä puolella.
 Hyökkäyksessä  olemme  yksinkertaistaneet  blokkauskuvioitamme,  ja  harkitsemme  ”combojen” 
toteuttamista hyökkäyksessä. 
 Puolustuksessa  harkitsemme  3-syvän  pelaamista  4-vertikaalin  tasapainoisia  joukkueita  vastaan. 
Muokkaamme kuitenkin säännöt sopiviksi itsellemme combo-säännöillä.

Heikki Halttunen 

3-tason  koulutuskokonaisuuden  kannalta  opintomatka  muodostui  varsinaiseksi  jymymenestykseksi. 
Koulutuksen rakenne on herättänyt kiinnostusta yli  lajirajojen suomalaisessa urheilumaailmassa. SAJL:lle 
yhteistyö  pienen  amerikkalaisen  yliopiston  kanssa  oli  ratkaisevaa  pilottikurssin  onnistumisen  kannalta. 
Opintomatka oli intensiivinen ja erittäin antoisa osuus vuoden kestäneessä koulutuksessa. Se tarjosi uutta 
ajateltavaa,  päivitettyä  tietoa  ja  ennenkaikkea  piristystä  kurssilaisten  omaan  valmennusuraan. 
Suomalaisvalmentajat  olivat  innostuneita  tästä  mahdollisuudesta  syventää  valmennustietouttaan 
ammattimaisessa  ympäristössä.  Lajikouluttamisen  suunnittelun  yhteistyö  coach  Buchananin  kanssa  oli 
todella sujuvaa. Esitin hänelle raamit sisällöistä ja kurssilaisten toiveet, joista hän muokkasi opinto-ohjelman 
toimivaksi  kokonaisuudeksi  ammattivalmentajan  lailla.  Yksityiskohtien  hiomisesta  lankeaa  suuri  kiitos 
avustaville amerikkalaisille apuvalmentajille, jotka ilman korvausta tulivat mukaan talkoisiin. 

Kurssin  ajankohta  saatiin  räätälöityä  Louisiana  Collegen  kanssa  molempia  osapuolia  palvelevaan 
ajankohtaan.  Collegen  spring  football  -harjoitukset  olivat  paras  ajankohta  päästä  näkemään  käytännön 
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toimintaa.  3-tason  kurssilaisten  ei  ollut  pakko  lähteä  kurssimatkalle  vaan  sille  olisi  ollut  myös 
korvausmahdollisuus. Kurssilaiset osoittivat kuitenkin jokainen loistavaa kurssihenkeä ja järjestivät työ- ja 
perhe-elämänsä siten sekä satsasivat omaa rahaa siinä määrin, että matka rapakon taakse mahdollistui.
Edellisenä vuotena Lahden Urheilukoulun lajiryhmä suoritti pelaajan näkökulmasta samanlaisen ekskursion 
Louisianaan. Ratkaiseva tekijä näille suomalaisryhmien onnistuneille visiiteille oli valmentajien Kinnunen ja 
Talikka aikaisempi laadukas toiminta Louisianassa. 

Lousiana College on ottanut suomalaisen jalkapallon kehittämisen siipiensä alle henkilökohtaisella tasolla. 
Coach  Buchanan  pitää  sitä  kunnia-asianaan.  Vieraileva  valmentajaryhmä  vastasi  huutoon  erinomaisella 
tavalla.  Louisiana  Collegen  valmentajisto  puolestaan  toimi  Buch Buchanan johtamana koko viikon ajan 
ryhmän  kouluttajana  kovalla  intensiteetillä.  Buchanan  oli  omaa  työaikaansa  säästämättä  suunnitellut  ja 
organisoinut koko viikon vierailun ruokailuja, logistiikkaa ja koulutuspäiviä myöten sekä tämän lisäksi vietti 
vapaa-ajastaan  suuren  osan  valmentajien  kanssa.  Tämä  on  täysin  poikkeuksellista  USA:n  tiukassa  ja 
kilpailua  täynnä  olevassa  jalkapallomaailmassa,  jossa  valmentajilla  on  ainainen  huoli  työpaikoistaan. 
Eurooppalaisista maista on tiettävästi vain saksalaiset järjestäneet samantapaisen koulutustapahtuman USA:n 
Minnesotassa vuosia sitten. 

Opintomatkan  tuoma  päivitetty  materiaali  tulee  vaikuttamaan  suomalaiseen  amerikkalaisen  jalkapallon 
valmentamiseen uudistavasti. Louisiana College on eteenpäin pyrkivä jalkapallokoulu, jossa on vitaalisia, 
energisiä  valmentajia,  jotka  suorastaan  puhkuvat  kehittymisen  halua.  Tämä  henki  tarttui  suomalaisiin 
valmentajiin  ja  myös  näkymiä  tästä  on  saatu  viime  kilpailukaudelta  menestyksen  muodossa.  Jokainen 
kurssilainen sai kosolti virtaa ja materiaalia tulevaisuuden valmennusvuosia varten

Koulutustapahtuma  oli  myös  ennenkaikkea  sosiaalinen  tapahtuma,  jonka  johdosta  kurssilaisten  välillä 
päästiin  ystävyys-  ja  avunantotasolle.  Sitä  kuvaa  hyvin  yhteiset  leirisuunnitelmat  samalla  sarjatasolla 
kilpailevien seurojen järjestäminä. Tästä ryhmästä saisi  loistavan valmiin valmennusryhmän mille tasolle 
tahansa suomalaiseen jalkapalloon. Suomalaisvalmentajien lausunnoista voidaan ymmärtää, että Suomessa 
tehdään jo paljon oikeita asioita, mutta kehittämiskohteita riittää myös. 

Opintomatkan  vaikutukset  tulevat  olemaan  pitkäkestoisia  Suomessa.  Ennenkaikkea  matkalla  solmitut 
ystävyyssuhteet tulevat tiivistämään suhteita USA:n Keski-Louisianaan. Tämän johdosta yliopiston pelaajia 
tullaan näkemään suomalaiskentillä sekä lisää vastaavasti Louisianan keinonurmilla pohjolan poikia. 
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