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1. JOHDANTO 

Käsissäsi on Forssan Salaman nuorisovalmennuksen käsikirja. Sen tehtävänä on kuvata valmennuslinjausta, 

minkä mukaisesti ohjaus- ja valmennustoimintaa pyritään seurassamme toteuttamaan ja kehittämään. 

Käsikirja toimii ohjekirjana kaikille Forssan Salaman nuorisovalmennustyössä mukana oleville henkilöille 

(ohjaajat, valmentaja, toimitsijat, urheilijat ja vanhemmat, jne.). Käsikirjaa jaetaan kaikille ohjaajille ja sen 

sisältämät asiat käydään vuosittain läpi ohjaajakoulutuksissa ja muissa valmentajien ja ohjaajien yhteisissä 

palavereissa. Näin varmistetaan sekä jokaisen ohjaajan ja valmentajan tiedon saanti ohjaus- ja 

valmennustoiminnan arvoista, tavoitteista ja toimintamalleista että voidaan päivittää käsikirjaa riittävän 

usein.  

 

2. FORSSAN SALAMAN VALMENNUSTOIMINNAN ARVOPERUSTA 

Forssan salaman urheilukoulu- ja valmennustoiminnan (lapsi- ja nuorisourheilu) taustalla vaikuttavat arvot 

ovat eettisyys, kunnioitus, vastuullisuus ja rehellisyys. Tämä näkyy mm. siinä, että 

- jokaisesta lapsesta ja nuoresta välitetään seurassa 

- päämääränä on erilaiset nuorten tarpeet huomioiva yleisurheilu 

- kaikilla nuorilla on mahdollisuus valmentautua seurassa 

 

3. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT FORSSAN SALAMAN LAPSI- JA NUORISOVAIHEEN 
YLEISURHEILUSSA (= mitä on hyvä harjoittelu/valmennus?) 

 
a) harjoittelu on monipuolista, lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitysvaiheet huomioivaa, 

urheilijalähtöistä toimintaa. Tällä tarkoitetaan mm. 

o taidon (yleistaitavuus ja lajitaidot) sekä kunto- ja kudoskestävyyden (hengitys- ja 

verenkiertoelimistö, lihaksisto) laaja-alaista kehittämistä 

o herkkyyskausien huomioimista harjoittelun sisällöissä ja painopisteissä 

o kilpailutoiminnan korostamista osana monipuolista harjoittelua 

o yksilöllisyyden huomioimista sekä urheilijan omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen kasvamisen 

tukemista  

 

b) lapsia ja nuoria pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti  

o valmennus on kasvatustavoitteista toimintaa, jolloin harjoittelussa korostuvat eettiset 

perusperiaatteet: mm. sääntöjen noudattaminen, toisten kunnioittaminen, terveet 

elämäntavat ja reilun pelin periaatteet 

o lasten ja nuorten psyykkisiä ominaisuuksia (mm. itsetunto ja itseluottamus) pyritään 

kehittämään taidon ja fyysisten ominaisuuksien rinnalla harjoitus- ja kilpailutilanteissa 

o myös urheilijoiden tiedollista osaamista harjoittelusta ja lajitaidoista pyritään kasvattamaan 

tasaisesti lasten ja nuorten kehittyessä 
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c) harjoittelu on määrällisesti riittävää 

o harjoittelua pyritään ohjaamaan niin, että yleisten suositusten mukaisiin (20 tuntia viikossa) 

liikunnanharrastusmääriin olisi mahdollisuus päästä. Kokonaisuudessa pitää aina huomioida 

seuran yhteisharjoitusten ja ohjeistetun omatoimisen harjoittelun lisäksi kaikki omaehtoinen 

liikunta, koululiikunta sekä muiden lajien harrastaminen 

o yleisurheiluharjoittelun osuutta pyritään tasaisesti kasvattamaan kokonaisliikuntamäärässä 

 

d) valmennus on ryhmäharjoittelua suosivaa, positiivista yhdessä tekemistä 

o harjoittelu on yhteistoiminnallista ja sosiaalista, silti urheilijan yksilölliset tarpeet huomioiva 

o valmennusilmapiiri on myönteinen sekä salliva ja tukee urheilijan motivaatiota 

o valmennus on innostunutta ja innostavaa  

 

Tavoitteena on, että laadukkaalla harjoittelulla ja valmennustoiminnalla luodaan lapselle/ 

nuorelle hyvä liikunnallinen perusta elämälle sekä mahdollisuus tavoitella – niin halutessaan – 

nuorisovaiheen jälkeistä kilpa- ja huippu-urheilu-uraa sekä omia maksimituloksiaan n. 25 

ikävuoden jälkeen. 

 

 

4. VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 

Valmennusryhmät 

 Starttiryhmä 5-7-vuotiaat  

 Harrasteryhmä 7-15-vuotiaat  

 Kilparyhmä 9-15-vuotiaat 

 Tehoryhmä 12-15-vuotiaat 

 NVR   15-vuotiaat ja sitä vanhemmat 20 ikävuoteen saakka 

Ryhmien vastaavat valmentajat 

 Nuorisovalmennuspäällikkö vastaa startti-, harraste- ja kilparyhmästä 

 Valmennuspäällikkö vastaa teho- sekä alueellisesta nuorisovalmennusryhmästä. 

Ohjaajien ja valmentajien vaatimustasot eri valmennusryhmissä 

Ryhmänsä päävastaavalla tulee olla vähintään seuraavat koulutukset tasonaan: 

 Starttiryhmä  Lasten yleisurheilu ohjaajatutkinto  

 Harrasteryhmä  Nuorten yleisurheilu ohjaajatutkinto 

 Kilparyhmä  Nuorisovalmentajatutkinto 

 Tehoryhmä   Nuorisovalmentaja/ valmentajatutkinto tai 

oma sm-tason urheilijaura  
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 NVR   Nuorisovalmentaja/ valmentajatutkinto tai                                                                                      

oma sm-tason urheilijaura tai pitkä 

menestystä tuonut valmennusura (Oma ura 

sekä menestys valmentajana väliaikaisesti. 

Tavoite aina koulutustaso) 

Ryhmien kokosuositukset 

Ryhmistä ei saa tehdä liian suuria ettei toistomäärät ja laatu kärsi. Lisäksi ohjaajia / valmentajia 

tulee olla joka ryhmässä riittävästi jotta voidaan taata laadukas ohjaus ja valmennus. Seuraavassa 

alla on esitettynä ryhmäkoot sekä ohjaajien / valmentajien minimimäärä ryhmää kohden: 

 Starttiryhmä 10-15 urheilijaa  2 ohjaajaa  

 Harrasteryhmä 20 urheilijaa  2 ohjaaja ja/ tai valmentajaa 

 Kilparyhmä 15-20 urheilijaa 2 valmentajaa  

 Tehoryhmä  10 urheilijaa  1 valmentaja  

 NVR  Lajiryhmävalmentaja päättää montako voi ottaa mukaan 

 

- Jos ryhmään on enemmän tulijoita, niin ryhmiä muodostetaan lisää 

- Ohjaajia ja valmentajia tulee kuitenkin olla jokaiseen perustettavaan ryhmään riittävästi 

- Valmentajien ja ohjaajien puutteesta voidaan pakkotilanteessa ryhmä jakaa kolmeen 

harjoittelupisteeseen (rastit). Jokaista ryhmää vetää yksi ohjaaja tai valmentaja. Näin 

ryhmäkoko voidaan kasvattaa poikkeuksellisesti 60 henkilöön. 

 

Harjoittelun määrälliset laatutekijät 

 
Harjoittelun kokonaismäärä viikossa  

Ryhmä Kokonaisliikuntamäärä Ohjatut harjoitukset Omatoimiset/ohjelmoitu 

Starttiryhmä  10-12 h  1 kertaa  2 kertaa 

Harrasteryhmä  10-15 h  2 kertaa  2-4 kertaa 

Kilparyhmä  15-20 h ( iän mukaan)  3 kertaa  2-4 kertaa 

Tehoryhmä  20 h (kestävyys 25h)  3-5 kertaa   4-5 kertaa 

NVR  20 h (kestävyys 25h)  3-5 kertaa  4-7kertaa 
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Harjoittelun sisällölliset laatutekijät:  

 
Ryhmä 

 
Osaamistavoitteet 

Startti 

 vähän lajitaitoja, paljon 
motorisia taitoja 

 paljon hengästymistä ja 
liikettä 

 Oppii toimimaan ryhmässä häiritsemättä muita 

 Oppii kuuntelemaan ohjaajia ja keskittymään 

 Oppii monipuolisesti yleistaitoja (vartalon hallinta, koordinaatiot 
ym. motoriset perustaidot) 

 Oppii lajituntemusta lajitaitojen kautta 

Harraste 7-11 

 yhtä paljon lajitaitoja 
kuin yleistaitoa 
kehittäviä harjoitteita 

 paljon hengästymistä ja 
liikettä 

 Oppii yleisurheilun lajitaitoja ja perustekniikkaa osasuoritteiden 
kautta 

 Omaksuu lajin sääntöjä ja lajituntemusta 

 Toimii ryhmässä muita kannustavasti 

Harraste 12-15 

 Lajitaitojen määrän 
lisääminen 

 paljon hengästymistä ja 
liikettä 

 Lajitaidot jalostuvat osasuoritteista kokonaissuoritteiden 
osaamiseen ja hallintaan 

 Omaksuu lajin sääntöjä 

 Osaa toimia ryhmässä itsenäisesti ja vastuullisesti  

Kilpa 9-11 

 yhtä paljon lajitaitoja 
kuin yleistaitoa 
kehittäviä harjoitteita 

 osasuoritteiden kautta 
kokonaissuoritukseen 

 paljon hengästymistä ja 
liikettä 

 Oppii yleisurheilun lajitaitoja ja -tekniikkaa  

 Oppii lajin säännöt 

 Oppii perusteita terveellisestä elämäntavasta 

 Oppii kilpailutaitoja (voittaminen / häviäminen  tunteiden 
käsittely) 

 Toimii ryhmässä muita kannustavasti 

Kilpa 12-15 

 lajiharjoittelun 
korostunut määrä 

 paljon hengästymistä ja 
liikettä 

 Osaa eri lajien kokonaissuorituksia 

 Hallitsee lajin säännöt 

 On tietoinen urheilijan terveyteen ja ravitsemukseen 
vaikuttavista asioista 

 Osaa toimia ryhmässä itsenäisesti ja vastuullisesti 

 Kykenee omatoimiseen ohjattuun harjoitteluun 

Teho 

 Lajitaitojen 
jalostaminen 

 Ominaisuuksien 
kehittäminen lajin 
vaatimusten mukaisesti 

 Hallitsee eri lajien täysivauhtiset suoritukset harjoituksissa ja 
kilpailuissa (oman ikäluokan A – luokan tulostaso) 

 Oppii huomioimaan terveyteen ja ravitsemukseen liittyviä asioita 
omassa toiminnassaan 

 Oppii ”kuuntelemaan” omaa kehoaan ja osaa toteuttaa 
huoltavaa harjoittelua  

 Tietää loukkaantuneena urheilemisen riskit ja osaa käyttää 
korvaavia harjoitteita tarvittaessa 

 Osaa hyödyntää asiantuntijaverkostoa tarvittaessa (lääkäri, 
fysioterapeutti, hieroja, ym.)  
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Herkkyyskausien huomioiminen harjoittelussa 

 
Ryhmä 

 
Harjoitussisällöt 

Startti 
 

 Motoriset perustaidot 50 – 60 % 

 Hengitys ja verenkierto 30 – 40 % 

 Tukielimet ja lihakset 5 – 10 %  

 Lajitaitoja kokeiluna lyhyt hetki / harjoitus 

 Leikinomaista 

Harraste 7-11 
 

 Motorisia perustaitoja 20 – 30 % + paljon liikkuvuutta 

 Hengitys ja verenkiertoelimistö 40 %  

 Lajiharjoittelu 30 – 40 %  

 Tukielimet ja lihaksisto 5 – 10 %  

 Lisäksi kaikkien harjoitusten tulisi sisältää paljon 
nopeusharjoitteita 

 Leikinomaista 

Harraste 12-15 
 

 Lajitaitoja 50 %  

 Hengitys ja verenkiertoelimistö 20 – 30 %  

 Tuki ja liikuntaelimistö 20 %  

 Motorinen harjoittelu 10 – 15 %  

 Lisäksi kaikkien harjoitusten tulisi sisältää paljon 
nopeusharjoitteita: pojilla liiketiheyttä ja tytöillä askelpituutta 
kehittävää nopeusvoimaharjoittelua 

Kilpa 9-11 
 

 Motorisia perustaitoja 20 – 30 % + paljon liikkuvuutta 

 Hengitys ja verenkiertoelimistö 40 %  

 Lajiharjoittelu 30 – 40 %  

 Tukielimet ja lihaksisto 5 – 10 %  

 Lisäksi kaikkien harjoitusten tulisi sisältää paljon 
nopeusharjoitteita 

 Leikinomaista 

Kilpa 12-15  Lajitaitoja 50 – 60 %  

 Hengitys ja verenkiertoelimistö 20 – 30 %  

 Tuki ja liikuntaelimistö 20 %  

 Motorinen harjoittelu 10 -1 5 %  

 Lisäksi kaikkien harjoitusten tulisi sisältää paljon 
nopeusharjoitteita: pojilla liiketiheyttä ja tytöillä askelpituutta 
kehittävää nopeusvoimaharjoittelua 

Teho 
 

 Lajiharjoittelua 60 – 70 %  

 Hengitys ja verenkiertoelimistö 15 – 20 %  

 Tuki ja liikuntaelimistö 20 %  

 Motorinen harjoittelu 10 – 15 %  

 Lisäksi kaikkien harjoitusten tulisi sisältää paljon 
nopeusharjoitteita: pojilla liiketiheyttä ja tytöillä askelpituutta 
kehittävää nopeusvoimaharjoittelua 

 Voimaharjoittelun lisääminen 13-15 vuoden isässä 
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5. VALMENNUSJÄRJESTELMÄN LAATUTEKIJÄT / MITTARIT 

Forssan Salaman urheilu- ja valmennustoiminnassa pyritään hyvään laatuun. Laatutekijöitä on 

monenlaisia, mutta paras osoitus toiminnan onnistumisesta on ”asiakastyytyväisyys”. Mikäli 

urheilijat pysyvät pitkään mukana toiminnassa ja osallistujamäärät ovat tasaisessa kasvussa, 

voidaan toiminnan katsoa olevan kiinnostavaa, arvokasta ja laadukasta. Tämän lisäksi seuran 

toiminnan laatua ja sen kehittymistä tulee vuosittain seurata myös määrällisillä mittareilla, 

joita ovat: 

 

a) Valmennusjärjestelmän laatumittarit: 

- Urheilijoiden määrä seurassa / kilpailevien urheilijoiden määrä kaikkiaan ja ikäluokittain 

- Urheilijoiden määrä talviharjoituksissa kaikkiaan ja ikäluokittain 

- A- ja B- luokkatason urheilijoiden määrä kaikkiaan ja ikäluokittain 

- Seuran sisulisäpisteet (piiritaso) kauden lopussa  

- Urheilijoiden määrä SM- kisoissa kaikkiaan ja ikäluokittain 

- Menestykset 14-22v SM- kisoissa  

- Aikuisurheilijoiden määrä seurassa ja seuran omien kasvattien määrä 

- Menestys aikuisurheilussa  

- Seuraluokittelupisteet  

 

b) Urheilijoiden kehittymisen seuranta:  

- Urheilijoille laaditaan testipaketti ja testipaketti toistetaan mukana oleville joka vuosi. 

Tulokset kirjataan ylös ja seurataan jokaisen urheilija kehityskaarta. Testipaketti elää ja 

kasvaa ikävaiheittain. 

- Testejä tehdään muutamia kertoja vuodessa: kesällä mm. urheilukoulussa ja talvella 

erikseen ilmoitettavina testipäivinä  

- Kilparyhmäläisistä ikäluokassa 12v ja ylöspäin otetaan harjoituspäiväkirja käyttöön sekä 

opetetaan nuorat käyttämään harjoituspäiväkirjaa  

- Kilpailumenestystä ja kilpailutuloksia seurataan 
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Liitteessä 24 on eri ikäryhmille tehtävien testien testipakettien taulukko 

 

Forssan Salaman testipatteristot  
Liite No: 24 

       

         

Testilaji Starttiryhmä Harraste 
7-11 

Harraste 
12-15 

Kilpa 
9-11 

Kilpa 
12-15 

Tehoryhmä NVR Huom! 

Vauhditon pituus x x x x x x x  

5- loikka  x x x x x x  

Kevennyshyppy      x x  

20m kinkkatesti      x x pika/aitajuoksu 

100m juoksuloikka       x kestävyysryhmä 

Lentävä 20m  x x x x x x  

Paikalta seisten 30m 
kiihdytys 

     x x  

Kuulanheitot (pye,jve, pyt)     x x x ikäluokan kuula 

1000m maksimi   x x  x   

Cooperin testi     x x x  

Leuan veto     x x x x  

Istumaan nousu 1min      x x x  

Rekkivatsa     x x x  

Syvä ja puolikyykky maks.       x  

Rinnalle veto       x  
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