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ESIPUHE
Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa -ohjelma jokaiselle lapselle ja nuorelle rakentuu kahdelle pääperiaatteelle: kiitoksen ja kannustuksen ilmapiiri ja turvallisen aikuisen läsnäolo.
Kaikki Pelaa -kehitysohjelman tavoitteena on ottaa vastuuta lapsen jokapäiväisestä elämästä yhdessä kodin, koulun, seurakunnan ja muiden tahojen kanssa. Jokaisella
lapsella ja nuorella on oikeus kehittyä turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Urheileminen kuuluu jokaiselle lapselle. Kilpaileminen ja kisaileminen ovat lapsia kiehtova ja tärkeä osa liikuntaharrastusta. Parhaimmillaan kilpailut voivat tarjota mahdollisuuksia seurata omaa kehittymistä. Ne voivat myös tarjota loppuelämän ajan
muistoissa kestäviä tunne-elämyksiä. Kuitenkin tärkeintä on, että jokaisella lapsella on
mahdollisuus oppia ja kokeilla uusia asioita. Jokaisen oma kehittyminen ja sen seuraaminen sekä elinikäisen liikuntainnostuksen synnyttäminen ovat lasten liikunnan tärkeimmät tavoitteet.
Jalkapalloharrastus tarjoaa lukemattomia tapoja kehittää lasten fyysistä kuntoa ja
motorisia perustaitoja. Harrastus tarjoaa myös sekä yhteistoiminnallisia että kilpailullisia haasteita. Tavoitteesta riippuen jalkapalloa voidaankin käyttää useiden erilaisten
kasvatuksellisten ja fyysismotoristen alueiden harjoittelemiseen. Lajin monipuolisuudesta johtuen jokaiselle lapselle tulee antaa mahdollisuus nauttia pelaamisesta ja onnistumisesta pelitilanteessa. Tämän mahdollisuuden toteuttamiseen tarvitaan joskus
soveltavaa jalkapallonopetusta. Tavoitteenamme on rohkaista ohjaajia ottamaan mukaan toimintaan myös erityistukea tarvitsevia lapsia.
Palloiluaapisessa paneudutaan tarkemmin lasten jalkapallon erilaisiin osa-alueisiin, kuten yhdessä harrastamiseen, onnistumisen elämyksiin ja jokaisen yksilön huomioimiseen. Aapisessa käydään läpi myös jalkapallon perusteita ja soveltamisen mahdollisuuksia sekä yleisiä asioita, joita tulisi huomioida uutta ryhmää perustettaessa.
Lisäksi Aapiseen on koottu liikehallintatekijöitä harjoittavia viitepelejä ja -leikkejä. Jokainen peli/leikki sisältää myös vinkkejä niiden soveltamiseen.
Palloiluaapinen on laadittu useiden eri tahojen yhteistyönä. Palloliiton Kaikki Pelaa -toiminnon ideaa lähti ennakkoluulottomasti toteuttamaan Joensuun Yliopiston
liikunnan erikoistujien aineseminaariryhmä, joka osana omia opintojaan perehtyi oppaan aihealueisiin ja teki korvaamattoman aineiston keruutyön. Oppaan toimitti jyväskyläläinen erityisliikuntaan perehtynyt Anu Nissinen, joka kirjoitti ja suurelta osin
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täydensi oppaan sisällöt painettuun muotoon aineseminaariryhmän aineiston pohjalta. Palloiluaapisen kuvituksesta vastasi jyväskyläläinen Jaakko Laukkanen.
Palloilun avulla on erinomainen mahdollisuus opetella liikunnallisia perustaitoja leikkien ja pelien kautta yhdessä kavereiden kanssa. Käytetään tämä mahdollisuus
ja tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus tutustua oikukkaan pallon saloihin. Liikunta kuuluu jokaiselle!

Helsingissä tammikuussa 2005
SUOMEN PALLOLIITTO RY
Timo Huttunen
Nuorisopäällikkö

www.palloliitto.ﬁ/kaikkipelaa
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Anu Nissinen
LitM, Jyväskylän Yliopiston
Liikuntakasvatuksen laitos

LASTEN JALKAPALLO ON YHDESSÄOLOA
PELIKAVEREIDEN KANSSA
Yhdessäolo pelikavereiden kanssa on tärkeä osa lapsen jalkapalloharrastusta. Yhdessäolon tunnetta voidaan edistää yhteistoimintapeleillä, jotka toimivat myös virkistävinä välipaloina ja tukevat jalkapallon oppimista. Yhteistoimintapeleillä tarkoitetaan yksinkertaisia pallopelejä ja -leikkejä. Ne eivät opeta suoraan jalkapalloon pelinä, mutta
tukevat peliajatuksen omaksumista kehittämällä pelaajan pallonkäsittelyä, liikkumista, sijoittumista ja yhteistoimintakykyä. Tämän oppaan lopussa on esitelty 30 erilaista
jalkapallon harjoitteluun soveltuvaa peliä/leikkiä.
Pelikavereiden keskinäinen yhdessäolo on osa yhteistoiminnallista oppimista. Tarkemmin ilmaistuna yhteistoiminnallinen oppiminen sisältää ryhmän jäsenenä toimintaa, ongelmanratkaisutaitojen harjoittamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen
vahvistamista, ihmissuhdetaitojen kehittämistä sekä yksilön kasvun tukemista.
Onnistunut yhteistoiminnallinen oppiminen tarvitsee toimiakseen seuraavia osaalueita:

OSA-ALUE

ESIMERKKI

POSITIIVINEN
RIIPPUVUUS

Ohjaaja voi yhteistoiminnallisen oppimisen avulla ohjata
pelaajat ymmärtämään, että ryhmän yhteinen onnistuminen edellyttää jokaisen panosta ja koituu näin jokaisen jäsenen hyväksi.

VUOROVAIKUTTEINEN VIESTINTÄ

Kaikki joukkueen jäsenet voivat olla yhdessä sopimassa
sääntöjä, jotka auttavat estämään epäreilua käyttäytymistä.

YKSILÖIDEN
VASTUU

Pelaajia totutetaan arvioimaan toisen suoritusta ja hyväksymään toisen antamaa arviointia. Voidaan myös esimerkiksi
pelata ilman tuomaria.

SOSIAALISET
RYHMÄTAIDOT

Ohjaaja voi ohjata ja kannustaa yhteistoimintaan, vastapuolen pelaajien kunnioittamiseen sekä toisten hyväksymiseen
ja kannustamiseen.

TOIMINNAN
JA OPPIMISEN
YHTEINEN
ARVIOINTI

Pelaajat voivat tarkkailla tietoisesti ryhmän toimintaa, yhteistyötaitojensa kehittymistä ja omaa oppimistaan esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mitä opimme? Miltä
toiminta tuntui? Miten voimme parantaa yhteistä työskentelyämme? Näiden kysymysten pohtiminen mahdollistaa
kokemuksesta oppimisen ja kokemuksen hyödyntämisen
tulevaa oppimista varten.

JOKAISELLA LAPSELLA ON OIKEUS
ONNISTUMISEN ELÄMYKSIIN JOKAISESSA
HARJOITUKSESSA JA JOKAISESSA OTTELUSSA
Elämys on yleensä erityinen, kokijalle ainutlaatuinen ja positiivinen (verrattuna esim.
kokemukseen, joka voi olla myös negatiivinen) – eli ohjaajan tulee pyrkiä luomaan
kaikkeen toimintaan turvallinen ilmapiiri. Ilman turvallista ilmapiiriä elämysten kokeminen on vaikeampaa. Elämykset tehostavat mieleen palauttamista ja muistamista.
Elämyksellisyydellä pyritään rohkaisemaan lapsen ja nuoren uskaliaisuutta, kekseliäisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Jotta lapset voisivat saavuttaa elämyksiä, tehtävien
vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa lapsen taitoihin. Lapsi turhautuu jos rima on
asetettu liian korkealle. Jos haaste on liian helppo, seurauksena on helposti kyllästyminen. Epäonnistumiset ja virheet kuuluvat oppimistilanteeseen. Tie onnistumiseen käy
usein epäonnistumisten kautta.
Peliin opettelu aloitetaan
monipuolisilla ja helpoilla
harjoitteilla, leikeillä ja peleillä. Näin kaikki pelaajat pystyvät osallistumaan toimintaan
ja kokevat onnistuvansa tehtävien suorittamisessa. Jalkapallon opetus alkaa yleisellä
opetuksella, joka sisältää pallon hallintaa kehittäviä leikkejä ja pelejä. Yleinen opetus
jatkuu jalkapallon lajikohtaisen opetuksen rinnalla sitä tukien ja täydentäen. Yleisopetuksen tavoitteena on tarjota
onnistumisen elämyksiä kaikilta kehittymisen osa-alueilta. Opetustilanteessa on hyvä
muistaa, että lasten jalkapallon pelaamisessa tärkeintä on
ilon, riemun ja onnistumisen
kokemusten saaminen.
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OHJAAJAN TULEE HUOMIOIDA JOKAISEN
LAPSEN YKSILÖLLINEN KEHITYSVAIHE
Jokainen lapsi kehittyy omaa yksilöllistä vauhtiaan. Ohjaajan tehtävänä on havainnoida lasten ominaisuuksien kehittymistä. Hän käyttää havaintojaan ja tietojaan opetustilanteen suunnittelun pohjana. Yksilöllisillä harjoitteilla ohjaaja voi soveltaa toimintaa
jokaisen yksilön tarpeet ja kehitystaso huomioiden sekä harjaannuttaa jotakin tiettyä
ominaisuutta.
Varhaisvuosien liikunnalliselle kasvatukselle on tyypillistä lapsen suuri fysiologinen tarve ja sisäinen halu liikkua. Mielihyvää kokeakseen lapsi hakeutuu mielellään
asteittain vaativampien tehtävien pariin. Hän oppii uusia motorisia taitoja, jotka oikeiden toistojen myötä aikanaan automatisoituvat. Näistä syistä johtuen lasta tarvitsee harvemmin erikseen motivoida liikkumaan. Alle kouluikäiselle lapselle on hyvin
tärkeää jokapäiväinen aktiivinen touhuaminen. Leikeissä lasten motoriset perustaidot
harjaantuvat monipuolisesti. Erilaisissa ympäristöissä liikuttaessa niistä alkaa hiljalleen muuttua täsmällisempiä ja tarkoituksenmukaisempia taitoja, joita kutsutaan lajitaidoiksi. Lasten jalkapallo onkin enemmän harjoittelua – vähemmän otteluita.
Seuraavassa kuviossa esitetään lapsen motorisen kehityksen vaiheet. Mitä vankempi ja laajempi on lapsen perustaitojen pohja, sitä paremmat mahdollisuudet erityistaitojen kehittymisellä on.
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2–6-vuotiaan lapsen motorinen kehitys on nopeaa. Tässä ikävaiheessa lapsi osaa
muutamia perustavia liikkumismuotoja kuten ryömiä, kävellä, kiivetä, vetää, juosta,
heittää vauhditta ja hypätä matalien esteiden yli. Koulun alkamisvaiheessa lapsi osaa
tärkeimpien motoristen perustaitojen alkeet. Kuudesta yhdeksään vuoteen saakka
harjoittelun tulee olla hyvin monipuolista eikä vielä niin lajinomaista. Tällöin eri ominaisuuksien kehittäminen tulisi perustua erilaisiin liikunnallisia perustaitoja kehittäviin peleihin ja leikkeihin.
6–10-vuotias lapsi hallitsee kokonaisvaltaiset ja yksinkertaiset liikkeet, mutta ei
vielä liikkeitä, joissa on useita eri vaiheita tai joissa vaaditaan taidokasta kehon ääriosien käyttöä. Tässä ikävaiheessa olevat lapset ovat uteliaita ja he kokeilevat mielellään
uusia liikuntatehtäviä. Lapsen liikuntaharrastuneisuuden tukeminen on tässä ikävaiheessa erityisen tärkeää. Erittäin tärkeätä on myös positiivisten kokemusten ja elämysten tarjoaminen liikunnan avulla.
10–13-vuoden iässä lapsi edistyy taidoissaan merkittävästi ja tämä ikävaihe on
lajitaitojen oppimisen aikaa. Tässä vaiheessa on tärkeätä harjoittaa liikkuvuutta, reaktio- ja rytmikykyä, koordinaatiota sekä nopeutta, koska näiden taitojen herkkyyskaudet ovat päällä. Tässä kehitysvaiheessa aikaisemmin opitut liikemuodot kehittyvät
merkittävästi. Uusia liiketehtäviä opetellaan ja vakiinnutetaan usein myös ilman ohjausta. Lapset oppivat uusia liikesuorituksia nopeammin ja herkemmin kuin missään
muussa vaiheessa elämänsä aikana. Nämä ikävuodet ovat liikuntataitojen oppimisen
parasta aikaa. Oppimista tukevat muun muassa kehon parantuneet edellytykset, hermotoimintojen joustavuus ja aikaisemmin hankitut liikekokemukset.

JOKAISELLA LAPSELLA ON OIKEUS HARRASTAA
JALKAPALLOA OMILLA EHDOILLAAN
Jokainen meistä on erilainen. Jokainen lapsi on oma tähtensä – yhtä arvokas! Lasten
urheilu on liikunnallista kehittymistä ja kasvamista turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. On tärkeätä, että jokainen mukana oleva lapsi huomioidaan ja jokaista arvostetaan hänen omista suorituksistaan ilman vertailua muihin. Monilla lapsilla on
erilaisia erityistuen tarpeita; allergiaa, astmaa, kömpelyyttä, ylivilkkautta tai jokin muu
synnynnäinen tai vammautumisen kautta syntynyt pitkäaikaissairaus tai vamma. Erityistuen tarve ei aina välttämättä näy päällepäin. Jokaisesta ohjattavasta ja hänen tekemisestään löytyy kuitenkin kiittämisen ja kannustamisen arvoista. Keinoja on monenlaisia: katse, kosketus, ilme tai ele, sanallinen kannustus, säännöistä huolehtiminen tai
keskustelu. Itsetunnon kehitykselle ja toiminnassa viihtymiselle on keskeistä henkilökohtaisen huomion saaminen omalta ohjaajalta ja muilta mukana olevilta aikuisilta.
Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on vastuu tärkeimpien liikuntaharrastuksessa huomioon otettavien asioiden kertomisesta ryhmän ohjaajille. Ohjaajan ei tarvit8

se olla erityisliikunnan asiantuntija. Riittää, että ohjaaja osaa kysyä esimerkiksi: ”Onko
jotakin erityistä, jota minun tulisi tietää esimerkiksi turvallisuuden kannalta?” Käytännössä hyväksi tavaksi kysyä tärkeimpiä toiminnassa huomioon otettavia asioita on
osoittautunut yksinkertainen yhteystietolomake, jonka kaikkien lasten vanhemmat
täyttävät ryhmän alkaessa tai toimintaan myöhemmin liityttäessä.

KAIKILLE AVOIMEN JALKAPALLOTOIMINNAN
PERUSTEITA JA TOTEUTTAMISTAPOJA
Jalkapallo lajina kuuluu maalipeleihin. Maalipeleille on luonteenomaista pelivälineen
toimittaminen vastustajan maaliin. Maalipeleissä on yleensä vähintään viisi pelaajaa.
Tyypillistä on myös pelaajien erikoistuminen omiin pelipaikkakohtaisiin tehtäviin
sekä pelitilanteiden vaihtelevuus. Muita maalipelejä ovat mm. salibandy, käsipallo, jääkiekko ja amerikkalainen jalkapallo. Näiden eri lajien sukulaissuhteita voi hyödyntää.
Esimerkiksi jalkapallossa on samoja piirteitä kuin salibandyssä: molemmat lajit ovat
vauhdikkaita, koska hyökkäys- ja puolustustilanteet vaihtelevat nopeasti. Molemmissa
lajeissa pyritään myös saamaan pallo vastustajan maaliin, jota vartioi maalivahti.
Jalkapallotoiminnan monipuolistamiseksi kannattaa harjoituskerralle ottaa erilaisia pelejä ja niiden sovelluksia. Pelisovellutukset voidaan jakaa seuraaviin tasoihin:
• Normaalit täysmuotoiset pelit pelataan virallisilla kilpailusäännöillä.
• Viitepelit ovat samankaltaisia kuin normaalit pelit, mutta niistä on poistettu
fyysisesti ja teknisesti vaikeita osia tai osa-alueita.
• Pienpelit tai sovellettujen sääntöjen pelit perustuvat normaalin pelin
perussääntöihin, mutta tuovat kognitiiviset ongelmat korostuneesti esille.
• Leikkipelien tavoitteena on tasoittaa taitoeroja siten, että voima, nopeus ym.
fyysiset tekijät eivät vaikuta menestymiseen.
Jalkapallossa kuten lasten ja nuorten liikunnassa yleisemminkin on tavoitteena,
että jokainen saa osallistua. Tämä tarkoittaa myös niitä lapsia, jotka kuulovamman
vuoksi eivät kuule, näkövamman takia näe tai hahmota, kehitysvamman tai -viivästymän takia ymmärrä tai liikuntavamman takia liiku samalla tavalla kuin muut ikäisensä. Kaikille avoimessa jalkapalloryhmässä ei suljeta ketään pois vamman tai muun erityistuen tarpeen vuoksi. Seuraavasta taulukosta käy ilmi erilaisia tapoja, joilla ohjaaja
voi organisoida toimintaa siten, että jokainen ryhmän jäsen voi aktiivisena toimijana
olla mukana yhteisessä jalkapalloperheessä. Ohjaaja voi toteuttaa kaikille avoimia harjoitteita, soveltaa harjoitteita erilaisiin tarpeisiin, toteuttaa rinnakkaista toimintaa, jossa lapset harjoittelevat omilla taitotasoillaan tiettyä harjoitusta tai vaikkapa kokeilla
vammaisurheilun pelejä. Myös erillinen toiminta on mahdollista.
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ESIMERKKI

Kaikille
avoimet
pallopelit

Toiminta soveltuu sellaisenaan tai pienin sovelluksin kaikille
harrastajille. Jokainen toimii omalla tasollaan. Avoimia harjoitteita voidaan käyttää esimerkiksi liikuntatuokion alku- ja loppuleikkeinä. Esimerkiksi ”Pallohippa” tai ”Oma puoli puhtaaksi” -leikki alkuverryttelynä.

Sovelletut
pallopelit

Kaikki voivat osallistua yhteiseen toimintaan, mutta tehtävien
sääntöjä tai välineitä sovelletaan jokaisen liikkujan tarpeisiin.
Tavoitteet ovat yhteiset, mutta keinot yksilölliset. Pelissä voidaan käyttää esimerkiksi kirkasväristä, äänilähteellä varustettua palloa heikkonäköisen lapsen mukana pelaamisen helpottamiseksi.

Rinnakkaiset
tehtävät

Kaikki osallistujat suorittavat samanlaisia tehtäviä yhteisissä tiloissa, mutta kukin omalla tasollaan. Esimerkiksi pallo- tai tehtäväradalla voi olla erilaisia vaihtoehtoja tehtävien suorittamiseen.

Käänteinen
integraatio

Vammaisurheilun lajeja tarjotaan kaikille osallistujille. Esimerkiksi näkövammaisten kilpapeli maalipallo (silmät peitettyinä
helisevällä pallolla) voi olla hauska kokemus kaikille. Se on samalla erittäin hyvää asennekasvatusta vammattomille liikkujille.

Erilliset
tehtävät

Vammattomat ja vammaiset harjoittelevat samassa seurassa,
mutta erilaisin tavoittein. Kummatkin joukkueet harjoittelevat
omiin kilpailuihinsa tai esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammattomien yhteinen joukkue omiin Uniﬁed-kilpailuihinsa.

UUDEN RYHMÄN PERUSTAMINEN
Uutta toimintaryhmää seuraan perustettaessa on tärkeätä saada uudet ihmiset alusta alkaen tietoisiksi seuran toimintakulttuurista ja -tavasta hoitaa erilaisia asioita. Monissa seuroissa uuden ryhmän tukena on sen toiminnan alkuvaiheessa ainakin joku
seuran vastuunkantajista auttamassa käytännön asioiden hoitamisessa. Erityisryhmää
käynnistettäessä on hyvä pohtia koko seuran toimintastrategiaa ja -tapoja. On tärkeätä yhdessä miettiä, miten seurasta voidaan kehittää aidosti monikulttuurinen, suvaitseva ja tasa-arvoinen yhteiskuntavastuullinen toimija. Osallistumiskynnystä seuran
toimintaan madaltavia tekijöitä ovat saatujen kokemusten mukaan tuttuus, helppous
toimia ja olla mukana, edullisuus sekä hyvä tiedotus.
Tiedotuksessa kannattaa hyödyntää useampia erilaisia keinoja: mm. vertaisverkostoja, suusta suuhun viestitystä, kunnan erityisliikunnanohjaajan tiedotuskanavia,
mahdollista koulujen hyödyntämistä sekä vammaisliikunnan ja soveltavan liikunnan
järjestöjen markkinointikanavia.
Ilmoittautumistilanteessa tai ensimmäisellä tapaamisella kannattaa kysyä lapsen
ohjaukseen vaikuttavia asioita, kuten mahdollisten apuvälineiden tarve, lääkitys, avustuksen tarve ja kommunikointiin liittyvät asiat.
Osallistumismaksut voivat aluksi olla jopa osallistumisen este niille lapsille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta urheiluseurassa toimimisesta. Kokeilumahdollisuus
madaltaa osallistumiskynnystä. Tukea toiminnan käynnistämiseen (mahdolliset lisäkulut kuten avustajat, apuvälineet tms.) voi hakea kunnan liikuntatoimelta tai ryhmän
toimintaa voi järjestää yhdessä mm. kansanterveys- tai vammaisjärjestön kanssa. Jos
tavoitteena on käynnistää jalkapalloseuraan pysyvää erityisryhmätoimintaa, kannattaa seurassa tehdä yhteinen päätös ryhmän toimintamaksujen tasosta, jotta vältytään
seuran sisäisiltä erimielisyyksiltä. Erityisen tärkeätä tämä on silloin, jos seura päättää
kohdella erityisryhmäjoukkuetta ja siinä lajia harrastavia eri tavalla kuin muita seuran jäseniä.
Operaatio Pelisäännöt (Nuori Suomi) on erinomainen työkalu ryhmän yhteisten pelisääntöjen sopimiseen. Mitä erilaisimmista taustoista ryhmän jäsenet tulevat
ja mitä enemmän muutoksia perinteiseen ohjaukseen tarvitaan sekä mitä näkyvämpää erilaisuus on (apuvälineet, erilainen liikkuminen, ihonväri, toimintakyvyn rajoitukset) sitä tärkeämpää on sopia alusta alkaen toimintatavat, joilla mahdollisia ristiriitoja voidaan välttää.
Aluksi tulee miettiä millainen ryhmä on lajia harrastaville paras. Jalkapallotoimintaa järjestävät mm. urheiluseurat, kunnat ja erilaiset järjestöt. Lisäksi kannattaa
myös selvittää millaista tukea lapsi tarvitsee ja millaista tukea on tarjolla. Tukipalveluita ovat esimerkiksi henkilökohtainen avustaja, kuljetuspalvelut ja erityiset liikuntaja toimintavälineet.
Harjoituspaikan sijainnin tulee on hyvä olla sellainen, että sinne on helppo tulla myös julkisilla kulkuneuvoilla. Harjoituspaikan tulee mielellään olla myös esteetön.
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Esteettömyys tarkoittaa matalia kynnyksiä, kynnyksettömyyttä, portaattomuutta, hissiä tai porraskiipijää, invamitoitettua WC:tä, pukeutumistiloja, suihkua ja selkokielisiä
opasteita. Näkemistä helpottavat selkeät värikontrastit, hyvä valaistus ja heijastumattomat pinnat. Hengitystä helpottaa hyvä sisäilma.
Erityisryhmän tai kaikille avoimen ryhmän ohjaajalla on tärkeätä olla ennakkoluuloton asenne ja ohjaajan tulee hallita lajin perussisältö. Erityinen vammojen ja
pitkäaikaissairauksien lääketieteellisten diagnoosien osaaminen ei ole tarpeen, sillä
yksilön toimintakykyyn liittyvät erityispiirteet ja lajin vaatimat sovellukset ovat opittavissa. Lääketieteelliset diagnoosit eivät yleensä kerro lajin kannalta olennaisia tietoja lapsen toimintakyvystä. Aikaisemmasta soveltavan liikunnan ohjauskokemuksesta
tai alan koulutuksesta on kuitenkin hyötyä. Avustajaa voidaan tarvita siirtymissä, oppaana tai apuohjaajana. Avustajana voi toimia lähiomainen tai esimerkiksi joku alalla opiskeleva.
Harjoituskerran selkeä ja looginen rakenne sekä säännöllisesti kerrasta toiseen
toistuvat rutiinit luovat turvallisuutta ja helpottavat oppimista. Kun harjoituskerralla
on selkeä rakenne, ohjaaja voi suunnata keskittymisensä itse tekemiseen ja sen sisältöön. Harjoittelukerran rakenne voi olla esimerkiksi seuraava:
1. ALKUVERRYTTELY
• harjoitukseen suuntaava leikki tai peli
• venyttely
2. HARJOITUSOSIO
• uudet harjoiteltavat ominaisuudet
• vanhat jo opittua vahvistava harjoitteet
3. PELIOSIO
• harjoitusosaan liittyvä leikki tai peli
4. LOPPUVERRYTTELY
• innostava ja hyvän mielen jättävä leikki, peli tai kisa
• venyttely

JALKAPALLON SOVELTAMISEN MAHDOLLISUUKSIA
Jokainen lapsi on erilainen. Jokaisella lapsella on samoja sosiaalisia ja liikuntakasvatuksellisia tarpeita. Soveltavan jalkapallonopetuksen pohjana on tavallinen jalkapallonopetus ja sen tavoitteet ovat pääpiirteiltään samat kuin tavallisessa jalkapallonopetuksessa. Jotta harjoittelu saadaan vastaamaan jokaisen lapsen tarpeita sitä voidaan ja
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sitä kannattaa soveltaa. Soveltaminen voi koskea yhtä pelaajaa tai koko joukkuetta. Soveltamisessa voidaan huomioida mm. jalkapallon opetuksen tarkoitukseen, lasten kehityksen erityispiirteisiin ja -tarpeisiin, liikuntamuotoon, työtapoihin, välineisiin, tiloihin ja arviointimenetelmiin liittyviä asioita. Soveltaminen voi tarkoittaa esimerkiksi
henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista, pelivälineiden soveltavaa käyttöä tai vaikkapa pelaajien liikkumistapojen muuntelua. Soveltava jalkapallonopetus on parhaimmillaan iloista ja elämyksellistä toimintaa, jossa kaikilla pelaajilla on mahdollisuus kokea onnistuvansa.
Soveltamisessa kannattaa muistaa ainakin seuraavia asioita:
• Sovelletaan tavoitteiden suunnassa. Kun tiedetään mihin taitoon tai muuhun
tavoitteeseen tähdätään, soveltamisen tarkoituksena on helpottaa tavoitteeseen
pääsyä.
• Soveltaminen on tilapäistä. Pyritään palaamaan takaisin jalkapallon/liikunnan
perussisältöihin
• Soveltamisessa huomioidaan lajinomaisuus ja jalkapallolle tyypillisiä
luonteenpiirteitä.
• Soveltamisesta tulee kaikkien hyötyä. Ei siis kannata soveltaa vain heikoimpien
ehdoilla. Myös nopeammin edistyvien harjoitteita kannattaa soveltaa
haastavammiksi.
Seuraavaan taulukkoon on koottu jalkapallon soveltamisen mahdollisuuksia:

SOVELTAMISEN
KOHDE

ESIMERKKEJÄ

TAVOITE

• Tavoite voidaan asettaa lyhyelle tai pitkälle aikavälille esim.
yhden harjoituskerran tavoite tai koko harjoituskauden tavoite.
• Tavoitteena voi olla jonkun perustaidon harjoittaminen: liikkuminen, potku, puskeminen, liikkeiden yhdistäminen tai reaktiokyky. Muita tavoitteita voivat olla esimerkiksi pelikäsityksen, joukkuepelin ja reilun pelin harjoittelu.
• Lisäksi jalkapallossa tavoitteena voivat olla erilaiset kunto- ja
liikehallintatekijät tai vaikkapa itsetunnon vahvistaminen.

HARJOITE

• Harjoitteena voidaan käyttää mm. normaalia peliä, viitepelejä, pienpelejä sekä leikkipelejä.
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OPETUSMENETELMÄ

ORGANISOINTI
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• Opetus voi edetä ohjaajajohtoisesti tai lapsikeskeisesti. Ohjaajajohtoiset työtavat, kuten komento- ja harjoitustyyli ovat hyviä
kun tavoitteena on uuden taidon oppiminen. Oppilaskeskeiset työtavat, kuten ohjattu oivaltaminen ja erilaisten ratkaisujen
tuottaminen ovat erinomaisia kun halutaan edistää luovuutta,
ongelmanratkaisukykyä, itsenäisyyttä tai sosiaalisia taitoja.
• Työtapoja sekä vastuu- ja roolijakoja voidaan vaihdella harjoituskerran aikana.
Kannattaa miettiä mm. seuraavia asioita:
• Milloin annetaan ohjeita?
• Miten ryhmää siirretään paikasta toiseen?
• Missä on hyvä näyttää demonstraatioita (suoritusmalleja)?
• Miten siirrytään harjoituksesta toiseen?
• Missä järjestyksessä harjoituksia tehdään?

KENTTÄ

• Kenttä voi olla ulkona tai sisällä.
• Kentän koko voi olla iso tai pieni, se voi olla rajattu tai rajaamaton ja alustan pintamateriaali voi vaihdella.
• Apuna voi käyttää erilaisia aluerajoituksia, esimerkiksi kenttään voidaan rajata alueita, joille vain tietyt pelaajat saavat mennä.

MAALI

• Maalin kokoa voidaan vaihdella. Se voi olla iso tai pieni.
• Lisäksi voidaan käyttää oikeaa maalia tai sovellettua maalia,
kuten esimerkiksi juoksuaitaa, voimistelupenkkiä tai -mattoa
jne.

PELIVÄLINE

• Pallo voi olla iso, pieni, painava, kevyt, hidas, nopea, täysi,
tyhjä tai epäkesko.
• Myös pallon materiaali, muoto ja väri voivat vaihdella.
• Pallojen lukumäärää voidaan vaihdella – yksi tai useampi.
• Peleistä saadaan erilaisia variaatioita ottamalla mukaan maila.
Peleissä voidaan pelata maila oikeinpäin, väärinpäin, oikealla
mailalla, sovelletulla mailalla (esimerkiksi sanomalehtimaila),
jokaisella voi olla oma maila tai parilla on esimerkiksi yhteinen
maila.
• Peliin voidaan ottaa mukaan erilaisia välineitä: esimerkiksi
vanne, pyyhe, laskuvarjo, ämpäri, muovipussi ja sukka, erilaiset
itse tehdyt välineet sekä apuvälineet.

PELAAJA JA
TOIMITSIJA

• Jalkapallon soveltamisessa voidaan käyttää hyväksi pelaajien
ikää, sukupuolta, taitotasoa, harrastuksia, vammoja ja rajoituksia.
• Joukkueen kokoa voidaan vaihdella pienryhmästä suurryhmään.
• Erilaisilla pelirooleilla, kuten hyökkääjä, puolustaja, maalivahti, maalipelaaja jne. saadaan vaihtelevuutta peliin.
• Vaihtopelaajia voidaan vaihdella vapailla vaihdoilla, merkistä
tai koko joukkue kerralla.
• Osa oppilaista voi toimia erilaisina toimitsijoina, kuten maalituomarina, kirjurina tai ajanottajana.
• Tuomarina voi olla ohjaaja, oppilas tai jokainen itse.

LIIKKUMINEN

• Voidaan liikkua erikokoisissa muodostelmissa: yksin, pareittain tai ryhmässä.
• Ilman välinettä voidaan liikkua esimerkiksi kävelemällä, juosten, erilaisin ohjaajajohtoisesti sovituilla tai yhdessä kehitellyillä tavoilla.
• Välineen avulla voidaan liikkua kelaamalla, luistellen, mahalautaillen jne.
• Lisäksi kaikkien ei tarvitse liikkua samalla tavalla.

VÄLINEEN
KÄSITTELYTAPA

• Pallon käsittelytapaa voidaan muunnella.
• Pallon kosketusten, syöttöjen ja pomppujen määrää voidaan
rajoittaa.
• Kuljetustapaa voidaan muuttaa esimerkiksi syöttelemällä,
kantamalla ja jaloin.
• Erilaiset pallonkäsittelytavat jalan eri osilla, vain toisella jalalla, jollakin sovitulla osalla jalkaa jne.
• Muutos voi koskea kaikkia tai jotakin yksittäistä pelaajaa.

AVUSTAJA

• Avustamista voidaan tarjota pukeutumisessa, pelaamisessa,
harjoitus- ja pelitilanteissa.
• Avustajana voi toimia oppilaan henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, resurssiopettaja tai luokkatoverit.
• Avustajia on hyvä olla riittävä määrä.
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AIKA JA
PELIJAKSO

• Harjoitusaika voi olla lyhyt tai pitkä, samoin toistuva tai vaihteleva, harjoite- tai tuntikohtainen.
• Pelijakso voi olla lyhyt tai pitkä.
• Välissä voi pitää lepotaukoja.
• Harjoittelun rakennetta voidaan selkiyttää erilaisilla paperille
tehdyillä aikatauluilla ja lukujärjestyksillä.

MUITA
SÄÄNTÖJÄ

Esimerkkejä:
• Ennen maalia pallon on käytävä kaikilla, jollakin nimetyllä
pelaajalla, tietyn rajan takana jne.
• Maali on tehtävä suoraan syötöstä, tietyllä kehon tai mailan
osalla tai määrättyyn paikkaan maalissa.
• Pelata voidaan myös ilman tuomareita. Silloin pelaajat itse
tarkkailevat ja kontrolloivat peliä ja sen tapahtumia.
• Lisäksi muita sääntöjä voivat olla erilaiset turvallisuus-, käyttäytymis- ja kannustussäännöt sekä terveyteen liittyvät säännöt.

PALAUTE

• Palautetta voi antaa eri asioista, kuten aktiivisuudesta ja tekniikasta.
• Palautteen antajana voi olla esimerkiksi ohjaaja tai lapsi itse.
• Palautetta voi antaa eri tavoin, kuten ilmeillä, suullisesti ja kirjallisesti.
• Palautetta voi olla monenlaista, kuten kannustavaa tai korjaavaa.
• Myös palautteen määrää ja ajankohtaa voidaan vaihdella.

LEIKIT JA PELIT
Lasten jalkapallotoiminnan sisältönä tulee olla lasten liikunnallisia ominaisuuksia kehittäviä leikkejä ja harjoitteita. Liikunnalliset ominaisuudet voidaan jakaa kahteen
ryhmään: kunto- ja liikehallintatekijöihin. Kuntotekijöitä ovat kestävyys, nopeus, voima ja notkeus. Liikehallintatekijöitä ovat suuntautumis-, erottelu-, reaktio-, rytmi-, tasapaino-, yhdistely- ja muuntelukyky.
Liikehallintatekijät leikeissä ja peleissä:
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LIIKEHALLINTATEKIJÄ

SELITYS

EROTTELUKYKY

Harjoitus voidaan tehdä eri nopeuksilla, muuntelemalla voimankäyttöä sekä vaihtelemalla harjoitusetäisyyttä ja maalin kokoa. Myös eri aistien merkitystä voidaan korostaa esimerkiksi
rajoittamalla näön käyttöä.

REAKTIOKYKY

Harjoitukseen voidaan liittää erilaisia lisätehtäviä mahdollisimman nopeasti suoritettuina: esimerkiksi pelitoverin väistäminen, suunnanmuutokset ja nopeasti syötetyn pallon vastaanottaminen.

RYTMIKYKY

Voidaan harjoitella eri rytmeissä liikkumista, rytmin vaihtoa ja
pysähtymistä. Rytmitys voi olla akustinen tai visuaalinen: esimerkiksi rytmitys käsin, musiikki, laskeminen tai käden liike.

SUUNTAUTUMIS- Voidaan harjoitella omaa liikkumista suhteessa vastustajaan,
oman joukkueen jäseniin ja pallon liikkeeseen.
KYKY

TASAPAINO

Harjoituksessa käytetään tasapainoa vaativia asentoja, esimerkiksi yhdellä jalalla hyppimistä. Tasapainoa tarvitaan myös kun
tehdään harjoitteita, joissa joudutaan pitämään peliväline tasapainossa.

YHDISTELYKYKY

Voidaan harjoitella samanaikaisesti useita motorisia perustaitoja ja lisätään harjoitteeseen liikkuminen. Esimerkiksi harjoitellaan juoksuvauhdista potkaisemista. Voidaan käyttää myös erilaisia suoritusasentoja, kuten kyykyssä istumista ja varpaillaan
seisomista.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitelty tämän Palloiluaapisen leikki- ja
peliesimerkeistä eroteltuja liikehallintatekijöitä. Yksittäisiä liikehallintatekijöitä ei voida tarkasti erotella toisistaan käytännön tilanteissa, koska usein sama harjoitus vaikuttaa moniin eri liikehallintatekijöihin. Oppaan leikeistä on poimittu selkeimmin esiintyviä liikehallintakykyjä sekä annettu vain muutamia soveltamisen mahdollisuuksia.
Oppaan leikit ja pelit on tarkoitettu suunnittelua ja toteutusta helpottavaksi lähtökohdaksi. Lopullinen vaikutus liikehallintatekijöihin riippuu mm. osallistujista ja heidän
valmiuksistaan, leikkien ja pelien lopullisista toteutustavoista, paikasta sekä käytössä
olevista välineistä.
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Liikehallintatekijät Palloiluaapisen leikeissä ja peleissä:
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1. FORMULARATA
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky, rytmikyky, suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Leikkitilan nurkkiin tehdään varikot esimerkiksi patjoista tai penkeistä. Formulakuskit saavat pallot, joita heidän on kuljetettava varikoiden välillä. Varikoiden
ulkopuolella vaanivat autottomat kuskit, jotka yrittävät ryöstää pois formulakuskien kuljettamat pallot. Pallojen vaihtaessa omistajaa, vaihtuvat samaan tahtiin myös kuskit.
Sovellukset:
• Käytetään erilaisia pallonriistotapoja, esimerkiksi pallo on saatava kokonaan pois tai
pelkkä kädellä selkään koskettaminen riittää.
• Pallollisen pelaajan liikkumista vaikeutetaan laittamalla esteitä alueelle tai tekemällä
sääntö, että vain joka toiselle varikolle saa pysähtyä tai varikolla täytyy tehdä jokin tehtävä,
esim. pallon heitto koriin.
• Pallollisen pelaajan pallon kuljetus tehdään vaikeaksi, käyttämällä vain muutamia palloja.

2. GOLFRATA
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky.
Pelin/leikin kulku: Rakennetaan golfrataa muistuttava pelirata. Golf-reikinä
voivat toimia esimerkiksi vanteet tai opetuskartiot.
Radalle voidaan halutessa rakentaa erilaisia esteitä
esimerkiksi patjoista, hernepusseista tai penkeistä. Rataa kierretään palloa potkien ja tavoitteena
on päästä rata läpi mahdollisimman pienellä potkumäärällä.
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Sovellukset:
• Pelataan erilaisilla palloilla, esim. isoilla tai pienillä, pehmeillä tai kovilla.
• Vaihtoehtona voi olla erilaisia reittejä, joissa on erikokoisia maaleja tai eri määrä maaleja.
• Vaihdellaan maalien kokoa ja sijoitetaan ne lähelle/kauaksi toisistaan.
• Peliä vaikeutetaan säännöllä: saa potkaista vain heikommalla jalalla.

3. HOPPUPELI
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky ja reaktiokyky.
Pelin/leikin kulku: Sisäjoukkueen palaaja potkaisee pallon kentälle. Ulkojoukkue ottaa
pallon kiinni ja muodostaa tunnelin, seisomalla jonossa haara-asennossa. Pallo vieritetään
jalkojen välistä viimeiselle, joka juoksuttaa sen etummaiseksi ja huutaa: ”Seis!”. Tällä välin
potkaisija tai koko sisäjoukkue on juossut kentän ulkolaidoille asetettujen opetuskartioiden
ympäri. Joukkue pysähtyy ”seis”-huudon kuultuaan. Joukkue saa niin monta pistettä, kuinka monta opetuskartiota joukkueen viimeinen on ehtinyt ohittaa.
Sovellukset:
• Kaikkien pelaajien ei tarvitse juosta, sovitaan erikseen ketkä pelaajat juoksevat.
• Erilaista voimankäyttöä harjoitellaan, kun vaihdellaan pelialueen kokoa ja käytetään erilaisia palloja, esim. isoja tai pieniä.
• Sisäpelaajan pelaamiseen saadaan haastetta, kun palloa potkaistaan heikommalla jalalla.

4. HÄMÄHÄKKIJALKAPALLO
Kehitettävä ominaisuus: Suuntautumiskyky, tasapainokyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Pelataan jalkapalloa ”rapukävely” asennossa. Tämä on raskas peli, joten välillä voi levätä maassa istumalla.
Sovellukset:
• Jokaisella pelaajalla on oma tyyli liikkua.
• Pelialue jaetaan pelialueisiin, jolloin saadaan pelata rauhassa omalla pelialueella.
• Vaihdetaan pallojen ja maalien kokoa.
• Palloa saa pelata myös käsin, jotta pelaaminen olisi helpompaa.
• Pallottomien pelaajien liike lisääntyy, mikäli pallon kanssa ei saa liikkua.
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5. IHMISPORTIT
Kehitettävä ominaisuus: Suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Joukkue asettuu rajatulle alueelle siten, että pelaajat seisovat alueella
sekaisin haara-asennossa. Paikanvalinnan jälkeen ei saa liikkua. Toisen joukkueen jokaisella pelaajalla on oma pallo ja he kiertävät pelialueella palloa kuljettaen. Tarkoituksena on
kerätä mahdollisimman paljon pisteitä annetussa ajassa (esimerkiksi 30 s). Pisteen saa kuljettamalla pallon vastustajan pelaajan haarojen välistä, pelaajan etupuolelta. Palloa ei saa
kuljettaa saman pelaajan haarojen läpi kahdesti peräkkäin.
Sovellukset:
• Käytetään erilaisia palloja, esimerkiksi kevyitä tai painavia.
• Jokaisella pelaajalla on oma pallonkuljetustapa: jalalla, kädellä, mailalla jne.
• Pelaajien taito- ja kuntotason mukaan pelialuetta voidaan pienentää/suurentaa tai peliaikaa lyhentää/pidentää.
• Pisteiden kerääminen vaikeutuu, kun portit saavat vaihtaa asentoaan tai paikkaansa
merkkiäänestä.

6. JALKAPALLOPESIS
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky, reaktiokyky, suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Syöttäjä vierittää pallon määrätyn etäisyyden päästä potkaisijalle, joka
potkaisee pallon suoraan syötöstä pelikentälle ja juoksee niin monta pesän väliä kuin ehtii.
Joka pesästä saa yhden pisteen. Ulkopelaajat yrittävät ottaa pallon kiinni mahdollisimman
nopeasti ja polttaa etenijän potkaisemalla pallon syöttäjälle. Potkaisija palaa, mikäli ulkopelaaja saa pallon kiinni suoraan ilmasta.
Sovellukset:
• Pelaajan taidoista riippuen käytetään erilaisia potkutyylejä, vaihdellaan potkun vauhdinottomatkaa ja käytetään erilaisia palloja.
• Pelialuetta voidaan suurentaa/pienentää ja pesävälejä lyhentää/pidentää.
• Etenijän peli helpottuu, kun pesälle saa jäädä turvaan.
• Ulkopelaajien liikkumista rajoitetaan, joten he joutuvat syöttämään pitempiä välimatkoja.
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7. JALKAPALLOPETANQUE
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky.
Pelin/leikin kulku: Maahan laitetaan maalimerkki, esimerkiksi keppi tai pieni pallo. Tarkoituksena on saada potkaisemalla oma pallo mahdollisimman lähelle maalimerkkiä. Peliä voidaan pelata yksilö- tai joukkuepelinä. Pallojen määrää voidaan vaihdella, esimerkiksi
jokaisella on oma pallo tai joukkueella on viisi palloa. Pisteitä saa vain se pelaaja tai joukkue, jonka pallo on lähimpänä maalimerkkiä. Pisteitä on mahdollisuus saada sen mukaan,
kuinka monta omaa palloa on lähempänä maalimerkkiä kuin vastustajan lähin pallo.
Sovellukset:
• Pelaajien taitotason mukaan jokaisella on oma potkaisupaikka ja tarvittaessa palloa saa
myös heittää.
• Pisteiden saaminen helpottuu kun maalimerkin ympärille piirretään kehä, josta voi saada pisteitä.
• Pelin taitovaatimustasoa säädellään pelialueen kokoa ja maalimerkin etäisyyttä vaihtamalla. Pelaaminen helpottuu jos käytetään suuria ja hitaasti vieriviä palloja sekä suurta
maalimerkkiä. Pelaaminen vaikeutuu jos maalimerkin ja heittopaikan väliin laitetaan este,
jonka yli pitää potkaista.

8. JALKATENNIS
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky ja tasapainokyky.
Pelin/leikin kulku: Pelataan tennistä jaloin. Pelataan normaalin tenniksen säännöillä, mutta pomppuja saa tulla useampi. Pelipuolten välissä on verkko.
Sovellukset:
• Pallon pomppuja sallitaan rajaton määrä, vain yksi tai kaksi tai jokaisella pelaajalla on
oma sallittu määrä pomppuja.
• Tarvittaessa voidaan sallia pallon kosketus myös kädellä.
• Pelin luonne muuttuu kun pelataan erikokoisilla ja huonosti pomppivalla pallolla sekä
vaihdellaan pelialueen kokoa.
• Pelaajien määrää voidaan vaihdella, kaksi tai useampia.
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9. KEILANVARTIJAT
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Ryhmästä valitaan muutamia oppilaita mystisten taikakeilojen vartijoiksi. Muut yrittävät kaataa keiloja, potkimalla palloja merkityn ympyrän rajan ulkopuolelta. Pallot eivät saa kohota lantiota korkeammalle.
Sovellukset:
• Keilojen kaataminen helpottuu jos pallon saa myös vierittää/heittää.
• Keilojen kaataminen vaikeutuu jos heikompi jalka määrätään potkaisujalaksi.
• Pelaajista taito- ja kuntotasosta riippuen pelataan pienellä/suurella pelialueella, käytetään
suuria/pieniä palloja.

10. KEILAT KUMOON
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Molemmilla joukkueilla on omat pelialueensa, joiden takarajoilla on
keiloja rivissä. Tarkoituksena on kaataa vastustajan keilat samalla suojaten omia keiloja.
Pallon saa potkaista tietyn, yhteisesti sovitun rajan takaa kohti vastustajan keiloja. Palloa ei
saa hakea vastustajan puolelta. Keilansa paremmin suojannut joukkue voittaa pelin.
Sovellukset:
• Jokaisella pelaajalla on oma potkaisupaikka ja tarvittaessa käsillä saa koskea
palloon.
• Pelataan suurella/
pienellä pelialueella tai peliaikaa rajoitetaan.
• Pallojen määrää voidaan vähentää/lisätä, riippuen pelaajien
taidoista ja lukumäärästä.
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11. KIINANMUURI
Kehitettävä ominaisuus: Suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Keskelle pelikenttää merkitään suorakaiteen muotoinen muurialue
(koko riippuu pelaajien määrästä ja taitotasosta), jossa lohikäärme saa liikkua. Muut pelaajat lähtevät hakemaan palloja pelialueen toiselta puolelta, yrittäen kuljettaa niitä yksi kerrallaan kotipesään. Lohikäärmeen kosketuksesta pelaaja joutuu palaamaan kotipesään.
Sovellukset:
• Leikin vaikeustasoa saadaan vaihdeltua muuttamalla muurialueen leveyttä tai lohikäärmeiden määrää: kaksi tai useampia.

12. KIMBLE
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky, rytmikyky, tasapaino ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Pelin perusidea on sama kuin Kimble-lautapelissä. Joukkueen jäsenet
suorittavat tehtäväpistettä vuorotellen. Joukkueella on kotipesässä pelinappi, jota he liikuttavat onnistuneesta suorituksesta yhden askeleen eteenpäin. Ensimmäisenä takaisin kotipesäänsä kiertänyt
joukkue on voittaja. Tehtäväpisteitä
vaihdetaan seuraavaan peliin. Tehtäväpisteitä voivat olla esimerkiksi pallon potkaisu maaliin, pallon kuljetus
jalalla tai pallon ponnauttelu jalalla.
Sovellukset:
• ”Syöntisääntö”: Saapuessaan ruutuun, jossa on jo toisen joukkueen
pelinappula, joukkue voi syödä siinä olevan pelinappulan palauttamalla sen takaisin heidän omaan kotipesäänsä.
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13. KOLMEN KENTÄN POTKIS
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Pelikenttä jaetaan kolmeen osaan. Toinen joukkue on kentän keskiosassa ja toinen puolitettuna molemmille päätyosille. Keskijoukkue yrittää pysäyttää päätyjoukkueen keskenään syöttelemiä palloja. Syötellään kunnes kaikki pallot on pois pelistä.
Sovellukset:
• Peliä muutetaan pelaamalla erikokoisilla pelialueilla, nopeasti/hitaasti liikkuvilla palloilla
tai lisäämällä pallojen määrää.
• Yksilöiden välisiä taitoeroja tasoitetaan kun taitavammat saavat potkaista palloa vain heikommalla jalalla tai jokaisella on oma potku-/heittotyyli.

14. KYMMENEN SYÖTTÖÄ
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky, reaktiokyky, suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Joukkue yrittää tehdä sovitun määrän onnistuneita syöttöjä peräkkäin.
Syötön antaneelle henkilölle ei saa heti syöttää takaisin, eikä pallollinen pelaaja saa liikkua.
Vastustaja yrittää katkaista syötön ja vastustaja saa onnistuneesta syötön katkosta pallon itselleen.
Sovellukset:
• Jokaisella pelaajalla on oma syöttötapa, esimerkiksi heikompi jalka, vahvempi jalka tai
pallon voi syöttää heittämällä.
• Peräkkäin onnistuneiden syöttöjen määrää vaihtamalla (esim. useampia onnistuneita
syöttöjä tai vain muutama onnistunut syöttö) sekä pelialueen kokoa vaihtelemalla pelistä
tulee ryhmän taitotasoa vastaavaa.

15. LIIKENNEPOLIISI
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky, rytmikyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Liikennepoliisi näyttää kädellä liikkumissuunnan: oikealle, vasemmalle, eteen, taakse, ylös = paikalla ympäri. Pelaajat kuljettavat palloa liikennepoliisin näyttämään suuntaan.
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Sovellukset:
• Lapsilla on käytössä erilaisia palloja ja kuljetuksessa voi olla apuna käsi tai maila.
• Pelin vaativuustaso nousee kun suunnanvaihtokomennot annetaan nopeassa tempossa
tai vaihtelevin väliajoin.

16. LIIKKUVAT MAALIT
Kehitettävä ominaisuus: Suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Molempien joukkueiden kaksi pelaaja muodostavat joukkueensa maalin pitämällä välissään keppiä tai narua. Liikkuvaan maaliin saa tehdä maalin kummalta
puolelta tahansa. Aluksi pelataan vain yhdellä pallolla.
Sovellukset:
• Jokaisella pelaajalla on oma maalintekotyyli.
• Pelin vaativuustasoa saadaan muutetuksi, kun maalien leveyttä vaihdellaan, maaleja on
kaksi tai useampi tai kun pelataan suurella/pienellä pelialueella.
• Vaikeustaso kasvaa esim. lisäämällä pallojen määrää tai määräämällä maalintekosuunta.

17. MIINAKENTTÄ
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky ja tasapainokyky.
Pelin/leikin kulku: Kentän eri osiin sijoitetaan muovisia kartioita tai muita väisteltäviä esineitä. Lapset jaetaan pareiksi, joista toinen toimii ohjeiden antajana sokkona olevalle pallon kuljettajalle. Ohjeiden antaja ei saa koskea sokkoon. Tarkoituksena on kuljettaa pallo kentän toiseen päähän ilman, että osuu miinoihin tai toisiin pelaajiin. Kentän toisessa
päässä osat vaihtuvat.
Sovellukset:
• Palloa voidaan kuljettaa myös kädellä tai mailalla.
• Kuljetuksessa käytetään erilaisia palloja, esim. pieniä/suuria, nopeasti/hitaasti liikkuvia.
• Radalla on paljon tai ei ole ollenkaan esteitä.
• Kuljetusmatkan pituutta vaihdellaan.
• Suullista ohjeidenantoa rajoitetaan tai ohjeita saa antaa sormella selästä painamalla.
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18. NIMIPALLO
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky ja reaktiokyky.
Pelin/leikin kulku: Pelaajat muodostavat piirin. Pallollinen pelaaja sanoo kaverin nimen
ja syöttää välittömästi pallon nimeämälleen pelaajalle. Leikki sopii hyvin joukkuekavereiden tutustumiseen.
Sovellukset:
• Pelataan suuressa/pienessä piirissä tai vaikkapa vapaassa tilassa.
• Syöttötapa määrätään etukäteen.
• Syöttäessä pitää sanoa sekä etu- että sukunimi.

19. OMA PUOLI PUHTAAKSI
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Puoliksi jaetulla pelialueella on paljon palloja. Merkistä alkaa pallojen
potkiminen maata pitkin vastustajan puolelle. Toisesta merkistä toiminta pysähtyy ja pallot
lasketaan. Voittajajoukkue on se, jolla on puolellaan vähemmän palloja.
Sovellukset:
• Apuna saa käyttää käsiä.
• Palloa potkaistaan heikommalla jalalla.

20. PALLOHIPPA
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky, suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Yksi pelaajista on hippa ja yrittää ottaa kädellä koskettamalla toisia
kiinni. Kiinnijäänyt pysähtyy paikalleen kosketuksesta. Pelissä on mukana pari palloa. Pallollinen pelaaja on turvassa hipalta. Pallollinen pelaaja voi pelastaa kiinnijääneen syöttelemällä palloa hänen kanssaan: esimerkiksi pallo käy molemmilla kaksi kertaa. Syöttelemässä olevia ei voi ottaa kiinni.
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Sovellukset:
• Pelin sääntöjä voidaan muuttaa pelaajien taitotason mukaan, esim. pelastukset voidaan
tehdä eri tavoin, pelissä on kaksi tai useampia hippoja tai liian kauan palloa pitävä joutuu
hipaksi.
• Pelissä voi olla monta palloa tai pelataan suurella pelialueella, jolloin kiinniottajien tehtävä vaikeutuu.

21. PALLON KUOLETUS
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky ja tasapainokyky.
Pelin/leikin kulku: Pelataan seinään, johon on rajattu erikorkuisia alueita. Potkaistaan pallo vuorotellen alimmasta ylimpään alueeseen ja pyritään ottamaan pallo haltuun mahdollisimman nopeasti. Etäisyys seinästä on pisteytetty esimerkiksi 1–5 pisteeseen. Potkujen lukumäärää voidaan vaihdella.
Sovellukset:
• Tehtävää voi eriyttää antamalla jokaiselle erilaisen pallon, vaihtelemalla potkupaikan etäisyyttä sekä merkitsemällä seinään erikokoisia alueita.

22. PIIMÄLEIKKI
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Yksi pelaaja on keskellä ja yrittää katkaista kahden tai useamman pelaajan syöttelemää palloa. Syötön katkosta pääsee syöttelijäksi ja katkaistun syötön antaja joutuu keskelle.
Sovellukset:
• Vaihdellaan pelialueen kokoa.
• Pelataan kahdella pallolla.
• Syöttelijät eivät saa liikkua.
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23. POLTTOPOTKUPALLO
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Pelataan kahdella joukkueella suorakaiteen muotoisella alueella, jonka toisessa päässä on kotipesä ja kotipesästä sopivalla etäisyydellä merkkilippu. Sisäpelaaja
potkaisee pallon kentälle, yrittää kiertää merkkilipun ja palata takaisin kotipesään tulematta poltetuksi. Lipun ympäripääsystä saa joukkueelleen yhden pisteen ja kotipesään takaisin
pääsemisestä kaksi pistettä. Ulkopelaajat saavat kopista yhden pisteen.
Sovellukset:
• Merkkilipun etäisyyttä vaihdellaan tai
käytetään kahta merkkilippua, jotka on pisteytetty.
• Pelialueen kokoa
vaihdellaan ja käytetään painavaa/hyvin
liikkuvaa palloa.
• Joukkue voi päättää kuka heidän pelaajistaan lähtee juoksemaan.

24. POTKUMYLLY
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Joukkueet seisovat vastakkain noin 15–20 metrin päästä toisistaan.
Puoleen väliin pelialuetta tehdään merkkikartioista maali. Joukkueesta menee yksi pelaaja
kerrallaan maalivahdiksi torjumaan vastustajan maaliin potkua siten, että potkaisijasta tulee aina seuraava maalivahti. Joukkueet toimivat vuorotellen maalivahteina ja potkaisijoina. Jos maalivahti saa torjuttua pallon, hän syöttää sen oman joukkueen jonon ensimmäiselle ja juoksee itse joukkueensa jonon viimeiseksi. Jos puolestaan toinen joukkue onnistuu
maalin teossa, seuraavana vuorossa oleva pelaaja hakee pallon potkaistakseen sen.
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Sovellukset:
• Taitoeroja tasoitetaan määräämällä jokaisella lapselle oma potkaisupaikka.
• Vaihdellaan maalin leveyttä ja sen etäisyyttä potkaisupaikasta.
• Pallo pitää potkaista maata pitkin.
• Peliä pelataan erikokoisilla palloilla.
•Maalivahdin tehtävä vaikeutuu, kun maalivahti saa torjua vain jaloilla.

25. RAJAPALLO
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky, suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Suorakaiteen muotoisen pelialueen molemmissa päissä on rajatut maalialueet. Pelaajat saavat liikkua ainoastaan maalialueillaan. Tavoitteena on potkaista pallo
toisen joukkueen maalialueen taakse. Pelialueen sivurajasta ylimenneestä pallosta vastajoukkue saa pisteen.
Sovellukset:
• Jokaisella pelaajalla on oma potkutyyli, tarvittaessa apuna voidaan käyttää käsiä tai mailaa.
• Vaihdetaan pelialueen kokoa.
• Maaleja on helppo tehdä, jos pelissä on paljon palloja.

26. SIIAMILAINEN JALIS
Kehitettävä ominaisuus: Rytmikyky, suuntautumiskyky, tasapainokyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Pelaajat muodostavat oman joukkueen sisällä parit. Parien jalat sidotaan nilkoista yhteen, joten heillä on käytössään ”kolme” jalkaa. Pelataan jalkapallon säännöillä, mutta ilman maalivahtia.
Sovellukset:
• Jokaisella parilla on oma pelialueensa.
• Pelataan kahdella pallolla tai yhdellä isolla ja hitaalla pallolla.
• Pelataan erikokoisiin maaleihin.
• Merkistä tapahtuu suunnanvaihto, jolloin maalintekosuunta vaihtuu.
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27. SYÖTTIS (Tornipallon sovellus)
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky, suuntautumiskyky ja yhdistelykyky.
Pelin/leikin kulku: Molemmista joukkueista yksi pelaaja menee seisomaan joukkueen
hyökkäyspäähän, maahan/salin lattiaan merkittyyn paikkaan maaliksi. Tarkoituksena on
saada syötettyä pallo oman joukkueen maalialueelle siten, ettei maalipelaaja joudu ulosalueelta ja saa pallon haltuunsa. Pallon kuljettaminen on kielletty eli palloa saa liikuttaa vain
syöttelemällä.
Sovellukset:
• Osa pelaajista saa liikkua pallon kanssa, esimerkiksi pyörätuolilla voi tehdä kaksi kelausta.
• Peliä pelataan erikokoisilla ja eripainoisilla palloilla.
• Tarvittaessa pallon kanssa saa liikkua.
• Maalin annetaan liikkua tukijalan varassa.

28. TANSSIVA PALLO
Kehitettävä ominaisuus: Reaktiokyky, rytmikyky ja tasapainokyky.
Pelin/leikin kulku: Pelaajat kuljettavat palloa (voi tehdä myös esimerkiksi musiikin tahdissa) jaloilla. Vihellyksestä pelaajien on pysähdyttävä mahdollisimman nopeasti tasapainoiseen asentoon jalka pallon päällä.
Sovellukset:
• Jokaisella pelaajalla on oma pallon kuljetustapa.
• Kuljettaminen vaikeutuu jos kuljetaan viivoja pitkin.
• Kuljetusrytmiä voidaan muutella: nopea/hidas.
• Palloa täytyy suojata kun annetaan lupa toisen pelaajan kuljetuksen häiritsemiseen.
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29. TARKKUUSPALLO
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky.
Pelin/leikin kulku: Kaksi penkkiä asetetaan kyljelleen maahan peräkkäin, ja sitten kaksi seuraavaa penkkiä kyljelleen edellisiä vastapäätä. Penkkien välissä on noin metri tilaa ja
penkin jalat ovat ulkopuolella. Maahan penkkien väliin erotetaan 10 ruutua. Ruutujen pituus on 40 cm. Ruudut numeroidaan 1–10. Tarkoitus on potkaista palloa ja saada se pysähtymään mahdollisimman suurinumeroiseen ruutuun. Pisteitä saa numeroiden mukaan.
Sovellukset:
• Jokainen määrää itselleen tavoitepistemäärää,
jota yrittää heittää.
• Pallon potkaisupaikan etäisyyttä ruuduista
vaihdellaan pelaajan taitotason mukaan.
• Ruutujen kokoa vaihdellaan, pelataan hyvin/
hitaasti liikkuvalla pallolla tai vaikkapa hernepussilla.

30. VANKILAPALLO
Kehitettävä ominaisuus: Erottelukyky ja suuntautumiskyky.
Pelin/leikin kulku: Pelitila jaetaan siten, että molemmille puolille tulee ”vankila” sekä kaksi ”pesää”, joissa on palloja. Alueen puoleen väliin tehdään kartioista maali. Pelin tarkoituksena on päästä juoksemaan toisen joukkueen pallojen luokse. Peli keskeytetään kun
joku pelaajista pääsee ”pesälle” ja pelaaja saa rauhassa yrittää potkaista pallon maaliin. Jos
vastustaja koskettaa ennen pesälle pääsyä, joutuu pelaaja vankilaan. Vankilasta voidaan pelastaa koskettamalla. Vankilasta on palattava ensin omalle puolelle, josta voi lähteä uuteen
hyökkäykseen. Lopuksi lasketaan joukkueiden saamat maalit.
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Sovellukset:
• Pelialueelle rakennetaan monta maalia, joista jokaisesta saa eri pistemäärän.
• Joukkue itse päättää, kuka potkaisee pallon.
• Vankilasta pääsee pois, kun on tehnyt esimerkiksi viisi kyykkyyn-ylös hyppyä.
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