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Valmennuksen kehä

•”Minulla on 
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pelitilanteita 1-
2 peli-kaverin 
kanssa” 

Peli- ja 
ajattelutaidot

Taidot ja 
tekniikka

•”Voitan 
tilanteita!”

•”Pystyn ja 
jaksan ratkaista 
tilanteita”

Henkiset 
taidotOminaisuudet
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Taidon herkkyyskaudet 

• Taito jaetaan perinteisesti yleistaitavuuteen ja 
lajitaitavuuteen.

• Yleistaitavuudella tarkoitetaan kykyä hallita ja oppia 
erilaisten suoritusten ja urheilulajien taidollisia 
vaatimuksia, sekä hallita kehoa tasapainoa ja 
suunnanmuutosta vaativissa tilanteissa.

• Lajitaitavuudella tarkoitetaan tietyn lajin tekniikan 
tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä tilanteen 

• Lajitaitavuudella tarkoitetaan tietyn lajin tekniikan 
tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä tilanteen 
vaatimusten mukaan, muuttuvissa olosuhteissa sekä 
tekniikan korjauskykyä ja uuden tekniikan oppimiskykyä.

• Ikävuodet 1–6 ovat parhaimpia yleistaitavuuden 
kehityksen ja kehittämisen kannalta

• Ikävuodet 7–12 yleistaitavuuden vakiinnuttamisen ja 
lajikohtaisten taitojen oppimisen kannalta.

• Murrosiän taantumisvaiheessa liiketaitoharjoittelu on 
jälleen tärkeää

• Varsinainen lajitekniikan herkkyyskausi ajoittuu 
yleistaitavuuden oppimis- ja vakiinnuttamisvaiheen 
jälkeen



Herkkyyskaudet



Herkkyyskaudet





Taidon oppiminen



Taidon osatekijät

• Liikunnallisen taitavuuden pohjana ovat taidon osatekijät 
(ns. koordinatiiviset edellytykset), joita harjoittamalla 
yleistaitavuutta ja lajitaitavuutta voidaan merkittävästi 
kehittää. 

• Koripalloharjoittelun kannalta kaikkein keskeisimpiä 
osatekijöitä ovatosatekijöitä ovat

– reaktiokyky,

– tasapainokyky,

– rytmikyky,

– sekä koordinaatiota ja

– ketteryyttä kehittävät osatekijät  



Taidon oppiminen

• Miten taitoa opitaan? Entä opetetaan?

– Elinikäinen oppiminen

– Oppimaan oppiminen

– Perustuu urheilussa perusliiketaitojen yhdistämiseen 
erilaisiin järjestyksiin

Yleistaitavuus – Lajitaitavuus– Yleistaitavuus – Lajitaitavuus

– Liikehallintakyvyt – motoriset perustaidot – lajitaidot

– MOTIVAATIO – HAVAINTO – HARJOITUS – OPPIMINEN –
MUISTAMINEN

– Tilannesidonnaisuus / Tavoitesuuntautuneisuus

– Ymmärrys auttaa oppimaan



Taidon oppiminen

• Keinoja taidon opettamiseen 

– Oikeanlainen palaute (määrä, laatu, ajoitus)

– Mallit, muiden oppimisen seuraaminen

– Virheistä oppiminen!!

– Suoritustavan vaihtelu

– Vaikeuden lisääminen

– Epätavalliset alkuasennot, loppuasennot, olosuhteet

– Peilikuvana

– Liikenopeuden vaihtelu

– Motivaatio!!!

– Fun factor



Taidon oppiminen

LIIKETAITOHARJOITTELU



Liiketaitoharjoittelu

• Liiketaidot
1. Valmiusasento

2. Liikeaskel

3. Hyppy ja alastulo3. Hyppy ja alastulo

4. Suunnanmuutosaskel

5. Heittäminen ja kiinniottaminen

6. Hartioiden ja lapojen liike



Liiketaidot työkaluna

Liiketaidot osana

1. Taitoharjoittelua

2. Nopeusharjoittelua

3. Liikkuvuusharjoittelua

WARM UP, 
COOL DOWN3. Liikkuvuusharjoittelua

4. Stabiliteettiharjoittelua

5. Voimaharjoittelua

COOL DOWN



Ydinkohdat: Valmiusasento

• Paino päkiällä ja jalan 
sisäterällä 

• Polvet kevyesti 
sisäänpäin �
voimantuottovektori �
pakaroiden esijännitys 

• Lantio taakse • Lantio taakse 
• Keskivartalo tiukkana 
• Kyynärpäät taakse ja 

lavat takataskuun �
vatsalihasseinämän 
esijännitys 

• Varvas – polvi – hartia –
linja 



Ydinkohdat: Liikeaskel

• Painonsiirto 

• Polvi – varvaslinja

• Askelkontaktin 
laatulaatu

• Liikkuvuus 
lantiossa 

• Hartiat taakse –
ryhti pystyyn

• Käsien liike 



Ydinkohdat: Hyppääminen ja 

alastulo

• Äänetön alastulo 

• Alastulo päkiä 
edellä 

• Koko jalkapohjan 
kontakti kontakti 
ponnistettaessa, 
painopiste päkiöillä 

• Lantio taakse 
alastulossa 

• Käsien rytmitys 



Ydinkohdat: 

Suunnanmuutosaskel

• Optimaaliset 
nivelkulmat 

• Painopisteen siirto 
suhteessa 
voimantuottovektorii
n n 

• ”Stay in the tunnel” 
• Ensimmäisen 

askeleen jalan 
varpaat 
menosuuntaan �isot
lihakset käyttöön 

• Kiihdytys ja jarrutus 
yhtä tärkeitä 



Ydinkohdat: Hartioiden ja 

lapojen liike

• Keskivartalon ja 
ylävartalon 
integrointi 



Ydinkohdat: Heittäminen ja 

kiinniottaminen

• Koko kehon 
integrointi 

• Lihastoimintaketj
ujen optimointi ujen optimointi 

• Elastisten 
komponenttien 
rekrytointi 



Liiketaidoista lajitaitoihin

Opetuskehittelymalli:

1. Valmistava liiketaitoharjoite

2. Dynaaminen liiketaitoharjoite

3. Valmistava lajitaitoharjoite3. Valmistava lajitaitoharjoite

4. Lajitaitoharjoite

5. Pelitaitoharjoite (hk-taktiikka)

6. Pelitaitoharjoite (ryhmätaktiikka)



Taidon osatekijöistä lajitaitoihin

• Reagointi

• Tasapaino

• Rytmikyky

• Ketteryys• Ketteryys

• Koordinaatio

� Yleistaitavuudesta lajiharjoitteluun



Salissa

Liiketaidoista lajitaitoihin

• Opetuskehittelyesimerkki jokaisesta 
liiketaidostaliiketaidosta



Materiaalit 

jussi.raikka@naantali.fijussi.raikka@naantali.fi



Lähteet

• Discover movement

• Suomen Valmentajat ry.

• Lasten ja nuorten fyysis-motorinen 
harjoittelu, Hakkarainen ym.harjoittelu, Hakkarainen ym.

• Koulutusmateriaalit, SKL


