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Yläkoulutoiminta, opettajien osaaminen sekä kerhotoiminta
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YHTEISTYÖN Taso 1
Seura viestii tai on
tukemassa yläkoulujen
viestintää ja rekryä
alueellisista lajin harrastusmahdollisuuksista.
(vrt. Matala kynnys
-toiminta) oppilaille.

YHTEISTYÖN Taso 2

YHTEISTYÖN Taso 3

YHTEISTYÖN Taso 4

Seura tukee yläkoulujen
opettajia jääkiekkoilevien
lasten arjen hallinnassa /
paremman vireystilan tavoittelussa (esim. päivä- ja
viikkokalenterin suunnittelu
yhteistyössä).

Seura tukee tarvelähtöisesti
liikunnanopettajien osaamisen kehittymistä järjestettävin täydennyskoulutuksin
(esim. jääpelit ja -leikit,
luistelun opetus, lajitaitojen
opetus tms.)

Seura tukee tarvelähtöisesti
yläkouluopettajien osaamisen kehittymistä mentoroinnilla (esim. liikunnanopettajan apuopettajana
jääliikuntatunneilla + arviointikeskustelu, liikunnan
integrointi yleisaineiden
opetukseen – toiminnallinen
opettaminen, liikuntaleikit
ja -pelit)

Vuoropuhelu urheilevia
lapsia opettavien opettajien
sekä heitä valmentavien
seuravalmentajien välillä
(vrt. ymmärrys ”lajimaailmaan” / ymmärrys ”koulumaailmaan”

Yläkoulutoiminta
2h/viikko:

Yläkoulutoiminta
6h/viikko:

Urheiluluokka /
Yläkoulutoiminta: 8h/viikko

Huipulle tähtäävä:
10+h/viikko

Laji hoitaa valmennuksen
vain omassa lajissaan
1 kerran viikossa
kouluajalla.

Laji hoitaa oman laji- ja
oheisharjoittelun kouluajalla
vähintään kerran viikossa
jaettuna eri vuosiluokille
/ tavoitetasoille.

kts. taso 2+ lisäksi laji tekee
yhteistyötä muiden lajien
kanssa kouluajan sisällä harjoittelussa vähintään kerran
viikossa. Kaikille tarjotaan
samat mahdollisuudet monipuolisiin lajikokeiluihin.

Yksilöity ominaisuusharjoittelu monilajisesti kouluajalla
(3 blokkia esim. 1 jää,
1 telinevoimistelu,
1 yleisurheilu)

Lajiharjoituksia
max. 50% harjoituksista.
Muut harjoitukset urheilija
ominaisuusharjoittelua.
Harjoituksiin on pääsy
kaikille vuosiluokilta 7-9.

Lajin järjestämä
vapaaehtoinen taitojää
kerho / Easy Hockey
epäsäännöllisesti.

Lajiharjoittelua
max. 40% 7. luokalla ja
60% 8. luokalla harjoituskerroista vuositasolla.
Luokkatasoille luodut
lajisisällöt käytössä
lajiharjoittelun osalta.

Yksittäiset lajit tarjoavat
kerhotoimintaa koulupäivän
jälkeen.

Lajiharjoittelua max. 40%
7. luokalla ja 60% 8. luokalla
harjoituskerroista vuositasolla.
Luokkatasoille luodut lajisisällöt käytössä lajiharjoittelun osalta.

Easy Hockey -toimintaa
jatkuvana väh. 1 kerta / viikko

Systemaattinen lajitapahtumien järjestäminen esim.
turnaukset eri lajeissa
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Lajiharjoittelua
max. 40% 7. luokalla ja
60% 8. luokalla harjoituskerroista vuositasolla.
Luokkatasoille luodut
lajisisällöt käytössä
lajiharjoittelun osalta.

Lajin järjestämä taitojääkerho
ja perusliikuntakerho yhdessä toisen lajin kanssa.
Yläaste: Taso 3 + sama
mahdollisuus useiden lajien
mahdollistamana (ei tarvitse
kuulua seuraan?)
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YläkouluTOIMINTA – linjaukset vuosiluokittain
7. ja 8. luokka

PELI

1. JAKSO
• Kiekko on aina
pelaaja nopeampi
• Kiekottomat hakevat vapaa paikkaa

LUONNE

• Kasva  Urheilijaksi
motivaatiotesti

Teemat

• Hyökkäyksessä on
syvyyttä ja leveyttä

Syöttäminen eri
tavoin muuttuvissa
tilanteissa

HARJOITTELUTAPA

2. JAKSO

3. JAKSO

4. JAKSO

5. JAKSO

• Aina yksi häiritsemässä kiekollista

• Sijoutu
puolustettavan
ja maalin väliin

• Kiekollinen ahtaasta tilasta väljään
tilaan

• Hyökkäyssiniviivan
jälkeen 2 pelaajaa
kohti maalia

• Jos pelaaja liikkuu
kohti niin hakeudu
vapaalle alueelle

• Maalit syntyvät
maalintekoympyrästä

• Kasva Urheilijaksi
elämänrytmitesti

• Autonomian
korostaminen
harjoittelussa

• Periksiantamattomuus

• Periksiantamattomuus

• Kamppailuhalukkuus

• Kamppailuhalukkuus

Laukominen
ja peli maalivahtia
vastaan

Kiekosta irrottaminen
mailalla ja vartalolla

Luistelun
monipuolisuus

Kiekonhallinta
muuttuvissa
tilanteissa ja
paineen alla

• Ohjaa kiekollista
pieneen tilaan

• Näe pidettävä
vastustaja ja kiekko

HAVAINTO–PÄÄTÖKSENTEKO–TOIMINTA -KETJU MUKANA KAIKISSA HARJOITTEISSA

1

9. luokka

PELI

1. JAKSO

2. JAKSO

3. JAKSO

4. JAKSO

1. Pelitilannerooli

2. Pelitilannerooli

3. Pelitilannerooli

4. Pelitilannerooli

• Maalinteko:
peli maalivahtia vastaan

• Maalinteon tukitoimet:
peli maalivahtia vastaan

• Paine luistelemalla
(puolustuskulmat)

• Tunnista tilanne:
voita tilaa/tee tilaa

• Tarjonta:
tilaa voittavasti/ tilaa
tekemällä, oikea reagointi

• Maila paine + syöttö pois
+ laukauksen peittäminen

• Syötön peittäminen
(puolustuskulmat ja
etäisyydet)

• Taklaus pelitaitona

• Hyökkäyksen tukeminen

LUONNE

• Takapaine luistelemalla,
reagoiminen

Itsensä
kehittämiseen taidot

Arvot ja
asenteet

Voimavarat ja
vireystila

Sisäinen
motivaatio

LUISTELU

• Puolustusvalmius:
kiekon kontrollointi
(suojaus, laukaus, siirto)

• Luistelu puolustavalle
puolelle, keskustan
puolustaminen

Laukominen,
suojaaminen,
harhauttaminen,
syöttäminen

Luistelu,
silmä-käsikoordinaatio,
reagointi

Kiekosta irrottamisen
eri osa-alueet

Luistelun
monipuolisuus

HARJOITTELUTAPA

HAVAINTO–PÄÄTÖKSENTEKO–TOIMINTA -ketju mukana kaikissa harjoitteissa
Kultaisten sääntöjen harjoituttaminen erilaisten pien- ja viitepelien kautta
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