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KOULUSTRATEGIAN TAUSTOJA
JA AJATUKSIA  
Amerikkalaisen jalkapallon lajinarvot opettavat 
harrastajaa/lle:
-* Kohtaamaan haasteita ja voittamaan itsensä 
-* Kunnioittamaan yhteistä tekemistä ja muita ihmisiä
-* Sosiaalisia taitoja ja yhteistyötä 
-* Täsmällisyyttä, kurinalaisuutta 
-* Sitoutumista 
-* Johtajuutta 

Ohjausryhmä Mikko Lyyra, 
Jyrki Lempinen, Henna-Riikka Kivioja,
Pekko Aalto, Heikki Halttunen
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Tavoitteet

Luoda oma koululiikuntastrategia, jonka avulla jenkkifutikselle saadaan päivitettyjä 
esittelytapoja uuden 2016 opetussunnitelman mukaisesti

tehdä lajia tunnetuksi 

hankkia lisenssiharrastajia

opettaa liikunnan perustaitoja jenkkifutiksella maustettuna

Seuroilla on toimivia tapoja tehdä yhteistyötä resurssiensa mukaisesti
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Kohderyhmät

VÄLITUNTITOIMINTA, LAJIESITTELYT, KERHOTOIMINTA

Alakoulut 9-12-vuotiaat oppilaat (3.-6.lk) lajikokeilijat
Lajilla tarjota monilajiharrastajille  0-lisenssi (jenkkifutislisenssi ei maksa mitään)
Paikkakunnat? On/ei ole lajiseuraa?
Liikkuva koulu hankkeen alakoulut 

TAITOKISA,YLÄKOULUHARJOITTELU
Yläkoulut 13-15-vuotiaat oppilaat (7.-9.lk) 

OPETTAJAT
Ratkaisevassa asemassa miten lajitaitoja opetetaan kouluissa sekä miten harrastajia 
ohjataan lajimme pariin
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Liikkuva koulu -ohjelma

 - on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta

-  hallituksen tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan 
tunnin päivässä

- liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu 
voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan

- ohjelmassa levitetään hyviä, jo kokeiltuja käytäntöjä esimerkiksi pidennetystä 
välitunnista ja kolmannen sektorin kanssa tehdystä yhteistyöstä

-  koulutilojen lii- kuntakäyttöön liittyviä esteitä puretaan ja kolmannen sektorin 
mahdollisuuksia toimia koulujen tiloissa aamu- ja iltapäivisin lisätään.
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Lapsuusvaihe

http://www.sport.fi/koulu

http://www.sport.fi/koulu
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Monitasoisen toimintamallin kehittely

Jokaiselle amerikkalaisen jalkapallon lajiseuralle kouluyhteistyö on välttämätöntä 
pelaajien rekrytoinnin, seuran imagon ja lajin pr:n kannalta

Koulukäynnit perustuvat tällä hetkellä  yksittäisten seurojen tarpeisiin ja aktiivisuuteen. 
Yhteistoimintamallien kautta saadaan yhteistä rintamaa ja sanomaa huomioiden  2016 
OPS:in näkökulma lajittomuudesta. 

Seurojen resurssien mukaisesti koulukäynneille tulee luoda eri tasoja ja mahdollisuuksia. 

Aluejärjestöjen ja muiden lajien kanssa tehtävä seurayhteistyö on myös tärkeää. 
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Seura-koulu toiminnan resurssit

Opettajat (koulutus, opettajat esittelevät lajia toisissa kouluissa, liikunnanopettajan vaihto)

Opiskelijat

Oman seuran pelaajat (juniori-ikäiset)

Pelaajat kouluissa (asiantuntijat)

Seurayhteistyö

Ulkomaiset pelaajat

Vanhemmat

MOL 

...
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Kertavierailu

 Pitkä välitunti (30 min) heittoseinä tms.
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Lajiin tutustumiset
 Voidaan puhua yleisesti amerikkalaisesta jalkapallosta 

 Näytetunti (90 min) lajidemo NFL jenkkifutis/flagi/touchfootball

 Rastikoulutus (heittäminen, taklaaminen, pallon kuljetus)

 muu

http://www.sajl.fi/koulutus/opettajille/tutustumiset/
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Pysyvä toimintamalli
 tarjotaan väline-paketteja (10 palloa kouluun, 5 välitunnille+5liikuntatunnille)

 Alakouluille Blue Lion -pallot, piirretään valkoisella tussilla kuvioita palloon

 omatekoisia ratkaisuja voimistelupatjat muut koulussa sijaitsevat valmiit välineet
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Ottelut
 Koulujen sisäiset ottelut

 Koulujen väliset ottelut

 Paikallisturnaus

 Koulujen SM-turnaukset

 Kansainväliset kouluturnaukset vrt. NFL flag 2007

http://www.sajl.fi/sarjat/lippupallo/koululippupallo/arkisto/
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Jenkkifutiksen koulusarja –Jaguaarit 
- ilmainen osallistujille (oma vakuutus tai kirjallinen vastuuvapautus, kengät+hammassuojat)
- liikunnanopettajat kontaktoitava ->  infoavat oppilaita. Vastaanotto ollut yleensä hyvä,
- ei potkupelejä, ei vyötärön alle kontaktia paitsi taklaus ok
- juniorit pelaavat omissa kouluissaan, qb:ksi lajiharrastaja jos koululla ei ole lajiharrastajia
- koulukohtaisesti onko toiminta koululiikuntaa vai ei (vakuutusasiat), koulukurssin suoritus
- 4 koulua optimi = 3 ottelun sarja + 2 parasta pelaa finaalin
- 2 viikkoa kestävä sarja. Arkisin alkuillasta tai päivällä klo 14-16. Vuorot 2 ottelua pitkiä
- peliaika 2x25min suoraa aikaa tai sitten 4x8min jos on hyvä kenttätilanne
- seuran jäsenten on nähtävä iso vaiva varusteiden suhteen (30varusteet/Jaguaarit. Koppi/pakettiauto 
- seurasta yksi valmentaja, joka vastaa joukkueen osaamisesta (turvallisuus ja oikeat tekniikat)
- alkuinfot kouluilla ruokavälitunnilla. Innostava ja osaava henkilö myymään koulusarja nuorille
- alkuinfossa perustettava whatsApp-ryhmä heti  tai muuten pelaajia ei tavoita
- rekrykeinona vaatii paljon jalkatyötä, mutta tulokset ovat erittäin hyvät
- 3-4 peliä kokeiltuna niin kokeilijat tietävät tarkalleen jatkavatko seuratoiminnassa
- ensimmäisissä lukiosarjoissa finaalissa 2000-luvun alussa oli Viitaniemessä n.250 katsojaa!
-  Jaguaarit sai n. 15 uutta pelaajaa, suurin osa valmiita urheilijoita

Vesa Peltola
Sarjapäällikkö ja U19-päävalmentaja
vesa@noitamedia.fi

Kalle Lahtinen
Nuorisotoiminnan johtaja
KaaPo.lahtinen@gmail.com
040-5119976
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Kerhotoiminta
- Seuran oma tai yhteistyössä muiden seurojen kanssa järjestettävä monilajikerho  ( 6krt 
/ syksy+kevät)

-  osa isoista monilajiseuroista järjestää toimintaa keskellä koulupäivää Salo

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTYvMTAvMTAvMTVfMDNfMTRfMzk3X1NpbmV0dGlzZXVyYXNlbWluYWFyaTIwMTZfU2Fsb25fUGFsbG9pbGlqYXRfcnlfWWh0ZWlzdHlfc3Nfa291bHVqZW5fa2Fuc3NhLnBkZiJdXQ/Sinettiseuraseminaari2016_Salon%20Palloilijat%20ry%20-%20Yhteisty%C3%B6ss%C3%A4%20koulujen%20kanssa.pdf
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Liikuntavirastojen kerhotoiminta

Yhä useammilla kunnilla on matalan kynnyksen harrastamiseen kerhotoimintamah-
dollisuuksia. Esim. GS Demons on mukana Helsingissä Fun Action -lajikerhoissa. 
Kaupunki maksaa valmentajalle korvauksia, tilat ovat ilmaiset ja takana iso markkinointi. 
Kartoitan eri paikkakuntien tarjotaan, mutta sitä on ainakin: 

Espoo Muuvi
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Ohjattu_liikunta/Lapset_nuoret_perheet/MUUVIharrasteryhmat(47352

Tampere Hip
http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/hip.html

Helsinki  Fun Action 13-17-vuotiaille
http://funactionnuorille.fi/lajiesittelyt/amerikkalainen-jalkapallo/

Turku Lapset liikkeelle -lajikokeilu
http://www.turku.fi/vapaa-aika/liikunta/harrastamaan/liikuntapalvelut-lapsille-ja-perheille/lapset-liikkeelle

http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Ohjattu_liikunta/Lapset_nuoret_perheet/MUUVIharrasteryhmat(47352
http://www.turku.fi/vapaa-aika/liikunta/harrastamaan/liikuntapalvelut-lapsille-ja-perheille/lapset-liikkeelle
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Kiinteä osa koulutoimintaa

 Koulun pihaan maalattu heittopuu

  välitunnilla käytössä heittoseinä

  soikea pallo mukana liikuntatunneilla

 koulusta ohjataan harrastamaan jenkkifutista

  ...
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Yläkoulut - taitokisa / skills day
-  USA:ssa punt+pass+kick -kisa

- esimerkiksi jalkapallossa valtakunnalliset taitokisat

- iskevä slogan, markkinointi (vrt. kick-pass-punt

- oma koululaiskisapäivä, lajiseuran paikkakunta/ Liiton SM-kisatapahtumaa

- yläkouluikäisille (liikunnanopettaja voi ohjata)

- pallot lentämään puistoissa

- seuraan uusia pelaajia: pelipaikka kicker

http://www.nflppk.com/about
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Urheiluakatemioiden yläkoulut
Lähivuosina jenkkifutiksen on tultava mukaan kovasti kehittyvään 
yläkouluakatemiatoimintaan. 
Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa. Lajiseurat 
joilta löytyy aamuvalmentajia ovat mukana yläkouluvalmennuksessa. Yhteistyö muiden 
lajien ja seurojen kanssa.

Urheiluyläkoulu

Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu
• Urheiluluokka liikuntaa ja urheilua 10 h/vk
Täyttää kansalliset urheilukoulukriteerit
– Mahdollisesti lisäksi liikuntaluokka liikuntaa ja urheilua 6 h/vk 

Liikuntapainotteinen koulu
Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu
• Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua 6 h/vk 

Liikuntalähikoulu
Lähikoulu oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta
• Urheiluakatemialuokat 6 h/vk
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