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Sisällysluettelo

Tueksi valmentajille
Tampere United juniorit - Kehittävät pelimuodot

Tampere United juniorit U6 kausisuunnitelma ”Tutustu palloon, rakastu lajiin”

Tampere United juniorit U7 kausisuunnitelma ”Tutustu peliin, rakastu palloon”

Tampere United juniorit U8 kausisuunnitelma ”Tutustu harjoitteluun, rakastu peliin”

Tampere United juniorit U9 kausisuunnitelma ”Tutustu kilpailuun, rakastu harjoitteluun”

Tampere United juniorit U10 kausisuunnitelma ”Tutustu seuraan, rakastu kilpailuun”

Tampere United juniorit U11 kausisuunnitelma ”Rakastu seuraan”

Tampere United juniorit U12 kausisuunnitelma ”Opettele kilpailijaksi”

Tampere United juniorit U13 kausisuunnitelma ”Opettele harjoittelijaksi

Tampere United juniorit U14 kausisuunnitelma ”Opettele urheilijaksi”

Tampere United juniorit U15 kausisuunnitelma ”Löydä vahvuutesi”

Tampere United juniorit U17 kausisuunnitelma ”Pelaa vahvuuksillasi”

Tampere United juniorit U20 kausisuunnitelma ”Hallitse peliä vahvuuksillasi”
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Esipuhe

Tämä  opas on kirjoitettu Tampere Unitedin valmentajien tueksi ja seuran joukkueiden harjoittelun, 
pelaamisen ja pelaajakehityksen yhtenäistämiseksi. Joukkueesta ja kaupunginosasta riippumatta 
toivomme, että Tampere Unitedissa pelattaisiin tässä oppaassa esitettyjä pelimuotoja käyttäen 
joukkueiden harjoituksissa ja seuran sisäisissä pelitapahtumissa. Jossain määrin näitä on mahdollista 
käyttää jopa muiden seurojen kanssa järjestetyissä pelitapahtumissa.

Seuran tahtotilana on jalkauttaa seuralle tunnusomaiset pelitavalliset sisällöt jokaisen ikäluokan 
käyttöön. Jotta tähän tavoitteeseen voidaan päästä, tulee pelimuotojen ja pelaamisen kehittämisen 
olla systemaattista ja järjestelmällistä heti ensimmäisistä harjoituksista lähtien. Tavoitteena on, että 
kaikki seuran pelaaja ymmärtävät ja ovat omaksuneet nämä tietyt pelitavalliset sisällöt siirryttäessä 
11v11 pelimuotoon. Tarkoituksena ei ole harjoitella tuloksellisesti optimaalista tapaa pelata 5v5 tai 8v8 
pelejä, vaan opetella loogisessa järjestyksessä 11v11 pelissä tarvittavia taitoja.

Pelimuodon yhteydessä mainitut ikäluokat ovat ohjeellisia, mutta kehittyneempään pelimuotoon 
siirtyminen edellyttää aina edellisen pelimuodon hallitsemista. Hyvin todennäköistä siis on, että eri 
ikäluokkien valmentajien tulee käyttää myös muita pelimuotoja kuin ikäluokalle suunniteltua. Samassa 
joukkueessa voi hyvin olla muutamia juuri jalkapalloharrastuksen aloittaneita lapsia ja vastaavasti 
myös useampia vuosia pelanneita. Ideaalitapauksessa tällöin harrastuksen aloittaneet lapset pelaavat 
yksinkertaistettua 2v2 tai 3v3 peliä neljään maaliin samalla kun pidempään harrastaneet pelaavat 
haastavampia pelimuotoja kahdella vierekkäisellä pelialueella.

Nautinnollisia pelihetkiä jalkapallon parissa.

Tampereella 28.2.2019

Martti Bergström

Juniorivalmennuspäällikkö

JS Tampere United ry
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Mini-Football

Mini-Football on hollantilaisen Horst Weinin kehittelemä kokonaisuus pienpelejä, jossa edetään 
vähitellen kohti suurempia pelaajamääriä ja suurempaa kenttäkokoa. Matkalla huomioidaan lasten 
ikä ja luontainen kehitystaso eri pelimuotojen pelaajamäärissä, kenttäkoossa ja säännöissä. Mini-
Footballin lähtökohtana on ollut pelikäsityksen opettaminen ja valitut pelimuodot tukevatkin pelaajien 
sen hetkistä kehitystasoa ja mahdollistavat pelikäsityksen kehittymisen optimaalisella tavalla.

Mini-Footballissa käytetään kummassakin päässä kenttää kahta maalia, mikä kehittää pelaajien 
havainnointikykyä ja pakottaa heidät tekemään päätöksiä havaintojen perusteella. Lähes aina 
toiseen maaleista on edullisempaa yrittää maalintekoa. Maalialueella varmistetaan se, että nuoret 
pelaajat eivät yritä maalintekoa kaukaa, vaan joutuvat pelaamaan pallon kontrolloidusti hyvälle 
maalintekosektorille. Lisäksi pelaajamääränä 2v2, 3v3 ja 4v4 tarkoittavat sitä, että kaikki pelaajat ovat 
pakotettuja osallistumaan aktiivisesti peliin. Tämä myös johtaa useampiin pallokosketuksiin pelien 
aikana kuin suuremmilla pelaajamäärillä.

Tampere Unitedin näkökulmasta Mini-Football tarjoaa vielä yhden erinomaisen lähtökohdan 
jalkapallon opettamiseen. Hyökättäessä kahteen maaliin Mini-Footballin mallin mukaan opetellaan 
samalla automaattisesti pelaamaan koko kentän leveydellä. Vahva ja menestyksekäs laitapelaaminen 
on ollut Tampere Unitedin tunnusmerkki läpi koko seuran historian ja tätä halutaan vaalia 
tulevaisuudessakin. Laitojen kautta pelaaminen on voimakkaasti läsnä myös niissä pelimuodoissa, 
joissa varsinainen maali tehdään normaalin pelin tapaan keskellä sijaitsevaan yhteen maaliin.

Mini-Football
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Tarvittaessa voidaan pelata myös 3v3, mutta tällöin pelaajien lukumäärä suhteessa pelaajien taitotasoon 
ei ole optimaalinen pelaajien kehityksen kannalta. 

Tämän ikäluokan osalta suositeltu pelimuoto on 2v2 ilman maalivahtia pelattuna neljään minimaaliin. 
Opetuksellinen painopiste on pallollisen pelaajan valintojen opettamisessa ja toissijaisesti pallottoman 
hyökkääjän liikkumisen opettamisessa.
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U6 - 2v2 neljään maaliin ilman maalivahtia

U6 pelimuodon säännöt

Lähtökohtaisesti tässä ikäluokassa käytetään 2 pelaajan joukkueita ja pelataan ilman maalivahteja. Jos 
pelaajia on paljon ja pelikenttiä vähän, voidaan erityistapauksissa pelata myös 3 pelaajan joukkueilla, 
mutta edelleen ilman maalivahteja.

Maalin voi tehdä kumpaan tahansa hyökkäyspään maaliin. Maalit sijaitsevat lähellä kentän kulmia, 
mutta kuitenkin niin, että sivurajan ja tolpan väliin jää muutama metri tyhjää tilaa. Maalin saa tehdä 
ainoastaan maalialueelta.

Pelissä ei ole paitsioita, kulmapotkuja tai rajaheittoja. Pallon mennessä minkä tahansa kentän rajan 
yli, peliä jatketaan rajakuljetuksella tai -potkulla paikasta, jossa pallo meni rajan yli. Poikkeuksena 
päätyraja, jossa peliä jatketaan kahden maalin väliseltä alueelta, mahdollisimman keskeltä.

Rajakuljetuksen tai -potkun tapauksessa vastustajien pitää olle vähintään 2m päässä pallosta.

Ei vapaa- tai rangaistuspotkuja. Näiden sijaan rikottu pelaaja saa lähteä kuljettamaan kentän 
keskipisteestä ja kaikki muut pelaajat lähtevät 5m taaempaa. Rikkeen paikalla ei ole vaikutusta 
pelinjatkamistapaan.

Peliaikana joko 1x12min tai 2x8min.
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Tarvittaessa voidaan pelata myös 4v4 (3+mv/joukkue), mutta tällöin pelaajien lukumäärä suhteessa 
pelaajien taitotasoon ei ole optimaalinen pelaajien kehityksen kannalta. 

Suositeltu pelimuoto on 3v3 (2+mv/joukkue). Edelliseen ikävuoteen verrattuna mukaan tulevat 
maalivahdit tuovat pallolliselle pelaajalle lisää valintoja ja toisaalta myös mahdollistavat pallon 
pitämisen omalla joukkueella.
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U7 - 3v3 neljään maaliin maalivahdeilla

U7 pelimuodon säännöt

Lähtökohtaisesti tässä ikäluokassa käytetään 3 pelaajan joukkueita, jolloin käytössä on 2 kenttäpelaajaa 
ja maalivahti. Jos pelaajia on paljon ja pelikenttiä vähän, voidaan erityistapauksissa pelata myös 4 
pelaajan joukkueilla, eli 3 kenttäpelaajalla ja maalivahdilla.

Maalin voi tehdä kumpaan tahansa hyökkäyspään maaliin. Maalit sijaitsevat lähellä kentän kulmia, 
mutta kuitenkin niin, että sivurajan ja tolpan väliin jää muutama metri tyhjää tilaa. Maalivahti saa 
vapaasti sijoittua ja liikkua omien maaliensa edessä.

Pelissä ei ole paitsioita, kulmapotkuja tai rajaheittoja. Pallon mennessä minkä tahansa kentän rajan 
yli, peliä jatketaan rajakuljetuksella tai -potkulla paikasta, jossa pallo meni rajan yli. Poikkeuksena 
päätyraja, jossa peliä jatketaan kahden maalin väliseltä alueelta, mahdollisimman keskeltä.

Rajakuljetuksen tai -potkun tapauksessa vastustajien pitää olle vähintään 2m päässä pallosta.

Ei vapaa- tai rangaistuspotkuja. Näiden sijaan rikottu pelaaja saa lähteä kuljettamaan kentän 
keskipisteestä ja kaikki muut pelaajat (poislukien vastustajan maalivahti, joka on omalla maalialueellaan)  
lähtevät 5m taaempaa. Rikkeen paikalla ei ole vaikutusta pelinjatkamistapaan.

Peliaikana joko 1x12min tai 2x8min.
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Tässä ikäluokassa pelataan ensimmäisen kerran vain kahteen maaliin, mutta kentän leveyden 
hyödyntäminen on edelleen vahvasti mukana keskialueen ja maalialueiden välillä olevien porttimaalien 
muodossa. Hyökkäävän joukkueen on pelattava pallo portin läpi ennen maalinteon yrittämistä.

Tarvittaessa pelimuotona voidaan käyttää myös 5v5 peliä porttimaaleilla, mutta tällöin keskialue on 
ikäluokan taitotasoon suhteutettuna liian ahdas. Keskialueelta saa edetä maalintekoon vain porttien 
läpi, mutta pallon voi myös riistää toisen joukkueen maalialueella, jolloin maalin saa tehdä heti.
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U8 - 4v4 kahteen maaliin maalivahdilla ja porttimaaleilla

U8 pelimuodon säännöt

Lähtökohtaisesti tässä ikäluokassa käytetään 4 pelaajan joukkueita, jolloin käytössä on 3 kenttäpelaajaa 
ja maalivahti. Jos pelaajia on paljon ja pelikenttiä vähän, voidaan erityistapauksissa pelata myös 5 
pelaajan joukkueilla, eli 4 kenttäpelaajalla ja maalivahdilla.

Pelikentän keskialueella pelataan 3v3 peliä, josta pääsee etenemään hyökkäysalueelle pelaamalla 
(syöttämällä tai kuljettamalla) pallon toisen porttimaalin läpi tai riistämällä pallon vastustajan 
puolustusalueella.

Pallollinen joukkue saa käyttää omaa puolustusaluettaan ja maalivahtiaan 4v3 ylivoimatilanteen 
luomiseksi ja porttimaalista pelaamisen helpottamiseksi.

Pelissä ei ole paitsioita, rajaheittoja. Pallon mennessä minkä tahansa kentän rajan yli, peliä jatketaan 
rajakuljetuksella tai -potkulla paikasta, jossa pallo meni rajan yli. Poikkeuksena päätyraja, jossa peliä 
jatketaan kentän kulmasta (kyseiseen päähän hyökkäävä joukkue) tai maalin edestä (kyseistä päätä 
puolustava joukkue).

Rajakuljetuksen tai -potkun tapauksessa vastustajien pitää olle vähintään 2m päässä pallosta.

Ei vapaa- tai rangaistuspotkuja. Näiden sijaan rikottu pelaaja saa lähteä kuljettamaan kentän 
keskipisteestä ja kaikki muut pelaajat (poislukien vastustajan maalivahti, joka on omalla maalialueellaan)  
lähtevät 5m taaempaa. Rikkeen paikalla ei ole vaikutusta pelinjatkamistapaan.

Peliaikana joko 1x17min tai 2x11 min.
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Pelijärjestelmää voidaan vaihdella tilanteesta riippuen, mutta Tampere Unitedissa suositaan 
lähtökohtaisesti sellaista pelaajien roolitusta, jossa laitapelaajilla on suuri rooli. Yksi esimerkki, jossa 
tämä toteutuu on nk. timanttimuodostelma, jossa kenttäpelaajat ovat 1-2-1 ryhmityksessä.

Jos maalivahtia voidaan hyödyntää myös pallollisessa pelaamisessa, kenttäpelaajat voivat olla 
lähempänä 3-1 muodostelmaa ja maalivahti nousta rohkeasti osallistumaan pallolliseen pelaamiseen 
puolikenttään tai jopa sen yli.
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U9 - 5v5 kahteen maaliin maalivahdeilla

U9 pelimuodon säännöt

Tässä ikäluokassa pelataan virallisilla Palloliiton 5v5 pelimuodon säännöillä, joihin ainoat poikkeukset 
liittyvät pelikentän kokoon ja peliaikaan liittyviä.

Peliaika 1x25min tai 2x17min.
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