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KOULUTUKSEN RAKENNE

  7 LÄHIJAKSOA – (Vok-perusteet/erityisaiheet, ryhmätyöt, 

keskustelut, mentorointi, otteluanalyysit, luento) 

OPINTOMATKA LOUISIANAAN (harjoitukset,valmentaja-
kokoukset, luennot, reflektio-sessiot, oppimispäiväkirja, materiaali)

1. LÄHIJAKSO

11.12. 2009

OPINTOMATKA 
SPRING FOOT-

BALL CAMP

19.3.-28.3.2010

       LC COACHIN
          SEURAKÄYNTI             KESÄKUU 2011

7.LÄHIJAKSO

SAJL VALMEN-
TAJAPÄIVÄ 
28.11.2010

ITSENÄINEN TYÖSKENTELY ( valmennusmateriaalin
 tuottaminen, työskentely oman joukkueen kanssa, opiskelu lajin
 tietopankeista internetissä, kirjallisuus, dvd:t)

SÄHKÖINEN OPPIMISALUSTA (etätehtävät, vuorovai-

kuttaminen, dokumentointi, viestintä)  



OSALLISTUJAT
 valittiin seitsemän kurssilaista eri puolilta Suomea; Oulu, 

Lappeenranta, Nokia, Helsinki, Vantaa, Jyväskylä ja Vaasa
 ikähaarukka 35-50 vuotiaita, osa ollut perustamassa seuroja 1980-

luvulla =lajikonkareita
 lähes kaikki toimivat seurojen päävalmentajina aikuisten tai nuorten 
 osalla pelaajakokemusta miesten maajoukkutasolta, kaikki pelanneet 

pääsarjatasolla



KOULUTTAJAT
SUOMESSA
Mikko Lyyra - opettaminen ja opetustyylit, Liikuntatieteellinen ped. 
opettaja
Marko Malvela - mentorointi, Suomen Valmentajat ry 
mentorointikouluttaja
Tuomas Heikkinen – miesten maajoukkueen päävalmentaja, 
päävalmentajuus &strategia
Heikki Halttunen – kurssin koulutussuunnittelija, VOK perusteet

Jukka Kataja  - psyykkinen valmennus, Easy Living Oy/Suomen 
Valmentajat ry 
Joup Wouldenberg -kansainvälisyys, EFAF coaching department 
USA/Hollanti
Martin Rooney – fyysinen harjoittelu, Parisi Speed School/ 
Suomen Valmentajat ry 

LOUISIANA COLLEGESSA
Buch Buchanan - pääkouluttaja ja puolustuslinja pelaaminen 

Justin Webb - TFS-tyylisen hyökkäyssysteemin 
hyökkäyslinjatoiminta
Mike Richards – hyökkäyslinja pelaaminen I-back 
voimajuoksuhyökkäys 
Vance Morris – organisointi ja h-linja

Jack Carlisle - erikoisjoukkuepelaaminen

Sherard Poteete - pelinrakentajat  ja yliopiston hyökkäyssysteemi

David Batson – tukimiehet 
Henry Hunter -  laitahyökkääjät

Mike Muffet -  keskushyökkääjät

Justin Charles - takakenttävalmentaja ja  yliopiston 
pelaajavärväys





VOK PERUSTEET - TYÖKALU
VOK-perusteiden 3-tason 
osiota käytettiin työkaluna 
lähijaksojen suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Lähijaksot saivat:
 jäsenneltyjä 
sisältökokonaisuuksia 
 selkeitä oppimistehtäviä 
työtapoineen
 ohjeistusta oppimisen ja 
osaamisen arviointiin 



  

MENTOROINTI 
 Mentorikouluttaja Marko Malvela alusti teemaa 

koulutuksessa. Olisi ollut tarvetta useammalle sessiolle, 
nyt kyse oli pintaraapaisusta

 kurssin aikataulutuksiin pyrittiin jättämään aikaa ns. 
saunakeskusteluihin=hedelmällisiin 
valmennuskeskusteluihin

 lähijaksoilla oli mukana sessio, jossa kurssilaiset 
esittelivät jonkun arjen valmentamisen liittyvän casen, 
jota purettiin yhteisesti ratkaisuja hakien

 3-tason pilottiryhmällä oli paljon tietoa itsellään ja tätä 
pyrittiin saamaan esille 





OPINTOMATKA USA:HAN
 2007 solmittiin yhteistyösopimus Liiton ja yliopiston välille
 Louisiana collegessa aiemmin: 2 suomalaista valmentajaa 

opiskelemassa, Lahden Urheilukoulun lajiryhmä 2009 leirillä ja 
2009 suomalainen pelaaja aloitti opiskelun 

 Kustannukset (per valmentaja):
  lennot 700 euroa Helsinki-Alexandria, Louisiana
  Kolmesti päivässä tapahtunut ruokailu maksoi 100  

dollaria (70 euroa) + muutama omakustanteinen 
iltaruokailu. 

 yöpyminen yliopistolla ilmainen. Gym käytössä.
 autot ja paikalliskuljetukset järjestettiin yliopistolta

 jenkkifutiksen lisäksi kurssilaiset  tutustuivat paikalliseen 
ruokakulttuuriin ja elämäntapaan; babtisti-kirkko sunnuntaina, 
kalastusretki, alligaattori-illallinen cajun-maustein...

 Ilman pääkouluttaja coach Buch Buchanan suurta työmäärää, ei 
opintomatkasta olisi tullut  yhtä onnistunutta



ESIMERKKIPÄIVÄ OPINTOMATKALLA
Tuesday March 23
 05:00 Wake up
 05:30-7:05 Louisiana College practice at Stadium
 07:15 Breakfast - reflection with coach Buck
 08:00-9:30 Free time
 09:30 Video Review from practice 
 10:30-12:00 Film breakdown and scouting with Coach Buck 
 12:00-01:00 Lunch 
 01:00-03:00 Defensive backs techniques and drills with coach 

Justin Charles
 03:00-04:00 Free time
 04:00-06:00 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)



HAASTEET
 resurssit ovat pienet, mielikuvitusta sai 
käyttää
 Talousasiat olivat haasteellisia, 
erityisesti opintokäynti
 ISO haaste löytää sopivia kouluttajia, 
lopulta 17 eri henkilöä oli
kurssin koulutuksessa ( 7 Suomessa, 
10 USA:ssa)
 ajankäyttö – yhteisten aikojen 
löytäminen lähijaksoille, kiireisiä ja 
buukattuja olivat niin kouluttajat ja 
kurssilaiset. Kaksi lähijaksoista 
ottelutapahtumien ohessa
 koulutussuunnittelu oli välillä liian 
omatoimista ja yksinäistä 

 



TAVOITTEET- ONNISTUMISET
Pilottikurssin aikana on tavoitteena 
luoda ensimmäinen 3-tason 
koulutuskokonaisuus lajille 
– raamit 3-tason koulutukselle 
saatiin, jokainen kurssi tulee 
olemaan kuitenkin omanlaisensa, 
seuraava kurssi  v. 2012 / 2013

Koulutusosioiden oppisisällöt 
seuraavat aiheen uusinta tietotaitoa
 – erityisesti opintomatkan jälkeen 
päivitettiin useita osia suomalaiseen 
lajivalmentamiseen. USA:ssa 
valmentajat käyvät klinikoilla ja 
seminaareissa ja suomalaiset 
saavat suoraan tämän osaamisen 
itselleen

Uuden suomenkielisen 
valmennusmateriaalin tuottaminen
– materiaalia tullaan tuottamaan 
varmasti koulutuksen jälkeenkin, 
mutta kurssin aikana tehty SAJL 
Valmennusmanuaali ja sekä 
valmennuspäivän luentomateriaali 
ovat päivitettyä uutta suomenkielistä 
lajivalmennusmateriaalia. 



TAVOITTEET- ONNISTUMISET 
Kehittää huippuvalmennusta
– viitteitä siihen antoi mm. naisten 
amerikkalaisen jalkapallon MM-pronssi 
2010 Tukholmasta (päävalmentaja 
mukana kurssilla), kaksi valmentajaa
kurssilta tuli mukaan nuorten maa-
joukkuevalmennukseen. Vuoden 
valmentaja valittiin 3-tason ryhmästä

Antaa valmiuksia valmennuspääl-
likkönä toimimiselle seurassa
– jäi vähäisemmälle käsittelylle, mutta 
yleiselle seuratyöskentelylle ja valmen-
nuksen organisoimiselle tuli valmiuksia

Valmentajapersoonan kehittäminen ja 
tukeminen
– mentoroinnin avaaminen oli tähän 
erityisesti sopiva teema, vaikka sen
käsittely olikin pintaraapaisu, mutta 
tulee varmasti vaikuttamaan jatkossa 

 

Koulutuksen käyneet toimivat 
jatkossa SAJL kouluttajina
– 3-tason kurssilaiset  tulevat ole-
maan tärkeä voimavara 
koulutuksen alueellisen toiminnan 
kehittämisessä. Ensimmäiset 1-
tason paikalliskoulutukset alkavat 
tämän kurssin johdannaisena 
Jyväskylässä ja Oulussa 2011. 
Luonnollisesti kurssilaiset tulevat 
osallistumaan 3-tason 
jatkokehittelyyn. 



VAIKUTUKSET

 kurssilaisista saisi koottua loistavan oman valmennusryhmän
 ryhmäytyminen onnistui hienosti, henkilökohtaisia 
ystävyyssuhteita
 valmennuspäivillä taklaustekniikan päivittäminen
 muille lajeille ohjenuorana tämän hankkeen pohjalta voi suositella 
erityisesti pienille lajiliitoille yhteistyötä lajin emämaan tai 
voimakkaan osaajatahon kanssa
 USA:ssa lajiosaamista ei piilotella, paras peli esitellään 
valmentajaseminaarissa. Kyse on sen jälkeen sen toteuttamisesta 
eli urheilujoiden fyysisestä suorittamisesta
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