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Valmentaja CV

 2008 Pelaajavalmentaja Seinäjoki Gators II-div
 2009 Pelaajavalmentaja Seinäjoki Gators II-div
 2011 U21 I-div  Apuvalmentaja
 2012 U21 SM Puolustuksenkoordinaattori
 2013 U21 SM Päävalmentaja/puolustuksenkoordinaattori
 2013 Seinäjoki Crocodiles Vaahteraliiga Hyökkäyksenapuvalmentaja
 2013 MJ-U17 kehitysjoukkue 



Mistä kaikki alkoi

 Rami Lilja soitti ja pyysi valmennusryhmään
 Valmennusvastuuksi tuli DB:t
 Valmennusvastuu kasvoi puhelinsoitolla DC + DB



Velodromin leiri

 Velodromilla leireiltiin kaikki yhdessä.
 Noin 75 pelaajaa
 Leirin kaikki treenit oltiin yhdessä.
 Leirin jälkeen pelaaja jaettiin kahteen joukkueeseen.
 Millainen oli eka leiri?

 Oli hieno valmentaa kun oli pelaajia paljon
 Oli valmis pelikirja käytössä



Pajulahti Leiri 2

 Aamulla kokoonnuttiin Pajulahteen ja kirjattiin pelaajat ylös, puolustus:
 2 DB
 3 LB
 4 DL
 Lauantain treenit kierrätettiin pelaajia hyökkäyksestä puolustuksen 

avuksi.



Pajulahti Leiri 2

 Päivä 2, apujoukot saapuivat
 U15 poikia 1 DB, 2 LB ja 2 DL 
 Nyt meillä oli joukkue



Valmentaja vastuu 

 Pajulahden leirillä vastuu kasvoi DC + DB + LB
 Pajulahdessa tehtiin myös valmentajien kanssa erikoisjoukkueet 

valmiiksi.



Joukkue on valmis peleihin

 3 DB
 5 LB
 6 DL

 Eli peitot on 1 ja 3



DEN2 vs fin2
Torstai päivä 1

 Ensimmäinen peli, ei mitään tietoa mitä tulee vastaan
 Tanskan hyökkäys Spread option
 Kysyin pelaajilta ennen peliä, että kuka tietää, mitä on read option?

 Ei juuri kukaan tiennyt  2 minuutissa puolustus iskuun.

 Pelikutsulistassa 22 kutsua joista käytin noin 8-10.
 Peli ei ollut puolustuksen voitto vaan hyökkäyksen.
 Ei omasta mielestä hyvä peli puolustukselta



DEN2 vs fin2
Torstai päivä 1



SWE2 vs DEN2
Perjantai päivä 2

 Valmistautuminen peliin.
 Katsottiin joukkueen kanssa Ruotsi 2 vs Tanska 2 
 Peli päättyi 8-0
 Kirjasin kaikki pelit ylös:
 6 heittoa noin 40 juoksua
 10 juoksupeliä meni tacklejen ulkopuolelle TOSS
 Loput, Dive, Wedge, Lead.



FIN II vs SWE II
Perjantain päivä 2

 Key points, millä peli voitetaan:
 Pysäytä juoksu ja pakota heittämään
 Pidä vastustajan hyökkäys pois kentältä ja hallitse omalla 

hyökkäyksellä kelloa.
 Peruspeliksi valitsin pelikirjan ulkopuolelta JET 22 stack peitto 1



JET 22 STACK Peitto 1
Perjantai päivä 2



JET 22 STACK Peitto 1
Perjantai päivä 2

 Kutsun idea
 Endit sulkee B aukot puskemalla hyökkäyksen tacklet B aukkoon.
 OLB sijoittuu Endin taakset ulkopuolelle pakotta pelin kääntymään sisään.
 ILB:t pysäyttää juoksun keskeltä ja täyttää ulkopuolen juoksuihin
 CB:t pelaa miehenä WR:t
 Slot WR OLB pelaa lyhyet pois ja FS pelaa pitkät kuvat miehenä.



Pelikutsut
Perjantai päivä 2

 Pidä asiat yksinkertaisena jos vastustaja ei muuta peliä
 Kahdella pelikutsulla pelattiin koko peli:
 JET 22 stack peitto 1
 31 Will/$ blitz peitto 1 



Joukkueen motivointi
Perjantai Päivä 2

 Millä motivoida joukkue?
 Ruotsi voitti Tanskan ja Ruotsi hallitsi peliä koko ajan.
 Millä perustella pelaajille, että me tullaan voittamaan peli?

 Motivointi
 Miksi olemme täällä?
 Miksi olemme treenanneet leireillä?
 Mitä me halutaan?



FIN2 vs swe2
Lauantai päivä 3



Tilastoiden valossa



Omat haasteet valmentaja

 Ensikertalainen maajoukkueessa
 Epäonnistumisen pelko 
 ”täysin uusi” jefu maailma 

 Suuri vastuu.
 Voittaa muiden valmentajien luottamus



Yhteenveto

 Tavoite oli ansaita paikka tulevaisuudessakin maajoukkueessa  
 Pesti jatkuu ja tehtävänä DC U17 edustus

 Mitä annoin valmentaja joukkueelle?
 Mitä sain palkkioksi?
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