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SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI
31.1.2015 SPL –SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA

• Esityksen sisältö:
• 1. Sami Hyypiä Akatemian rooli
• 2. SHA pelaajakehityskonsepti – valmentaja/valmennuspäälliköiden
kehittämiskonsepti = Yhteinen oppimisprosessi, jota ohjataan/tuetaan faktoilla
• 3. SHA:n mennyt toiminta 2011-2015 – avainasioita
• 4. SHA:n tuleva toiminta 2015-2019 – avainasioita
--------• 5. SPL HKIn piiri /Mika Riutto -> ” Piirin toteuttama kevennetty SHA-konsepti
pilotti”
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1. SAMI HYYPIÄ AKATEMIAN ROOLI

• EUO/Valmennuskeskuksen (SHA ) rooli valtakunnallisessa urheilun kehittämisessä
• SHA:n rooli jalkapallon kehittämisessä

1. HANKKEEN TAUSTALLA OLEVA
ASIOITA /- SPL <-> SHA
-

EUO/SHA on Palloliiton strateginen kumppani / SHA on osa palloliiton
strategiaa 2013-2016

• Palloliiton strategia 2013-2016 strategiset painopisteet ovat:
• 1. Johtajuus ja hyvä hallintotapa, 2. Pelaajakehitys, 3. Seurakehitys, 4.
Markkinointi, viestintä ja myynti, 5. Osaamisen kehittäminen

• -> Euo/SHA:n osahanke valmennuskeskusten yhteishankkeessa toteuttaa
erityisesti pelaajakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvää
kokonaisuutta SPL:n strategiaan 2013-2016 liittyen”

.
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TEKSTIÄ SPL STRATEGIASTA 2013-2016 /2.
PELAAJAKEHITYS
• Kuluneen strategiakauden keskeisimpänä tavoitteena on ollut yksilökeskeisen valmennusfilosofian
• ja pelaajakehityksen lähtökohtien määritteleminen ja luominen suomalaiseen jalkapalloon. Tyttöjen
ja poikien pelaajakehityksen lähtökohdat muodostettiin lajiprosessien kautta, samalla kun
suomalaisen jalkapallon pelaajakehityksen vaiheet ja sisällöt dokumentoitiin Palloliiton
valmennuslinjaksi. Pelaajakehitystä tukevaa valmennusorganisaatiota täydennettiin
strategiakauden aikana poikien puolella neljällä päätoimisella aluevalmentajalla, sekä tyttöjen ja
naisten puolella kolmella päätoimisella valmentajalla.

• Pelaajakehitystä tukemaan perustettiin yhteistyössä Eerikkilän urheiluopiston kanssa
Sami Hyypiä Akatemia. Akatemian tehtävänä on luoda yksilökeskeinen ja
kokonaisvaltainen kehittymisen seurantakonsepti suomalaiseen jalkapalloon.
• Tulevan strategiakauden keskeisin tavoite on uudistaa ja kehittää lasten ja nuorten
valmennusta valmennuslinjan mukaisella tavalla. Uudistuksella pyritään varmistamaan
laadukas toimintaympäristö ja jokaiselle jalkapalloa pelaavalle tytölle ja pojalle
edellytykset kehittymiseen omalla tasollaan.
• Jotta edellä mainitut tavoitteet toteutuvat, tulee strategiakaudella uudistaa
valmennuslinjan jalkauttamiseen liittyvä valmennus- ja koulutusorganisaation
kehittäminen ja ulottaa tämä koko kentälle aina lapsista aikuisiin.

.
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TEKSTIÄ SPL STRATEGIASTA 2013-2016 /2.
PELAAJAKEHITYS
• Pelaajakehityksen kehitysalueet ovat:
•

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia, Osaamisen kehittäminen, Kansallinen kilpailutoiminta, Olosuhteiden kehittäminen,
Kansainvälinen toiminta

•

• Yksilökeskeinen valmennusfilosofia
• Pelaajakehityksen ytimessä on tulevalla strategiakaudella yksilökeskeisen
pelaajakehitysmallin käytännön toteutus. Tämä edellyttää uuden valmennuslinjan
kokonaisvaltaista toteutumista ja valmennusorganisaation vahvistamista vastaamaan
operatiivisia tavoitteita. Resurssien priorisointi tulee tehdä pelaajalähtöisesti, alueelliset
tarpeet huomioiden. Merkittävä osa kehitystyötä on pelaajien kehittymisen liittyvän
seurantakonseptin asteittainen käyttöönotto ja laajentaminen valtakunnalliseksi
toiminnaksi.
•
• Osaamisen kehittäminen
• Tulevan strategiakauden osalta osaamisen kehittämisessä tulee pelaajakehityksen
näkökulmasta olemaan kaksi merkittävää kokonaisuutta: valmentajakoulutus ja
erotuomaritoiminta.
•
• Pelaajakehityksen näkökulmasta tulevalla strategiakaudella jatketaan
valmentajakoukutuksen sisältöuudistusta lajiprosessin loppuraportin ja UEFAn
vaatimusten mukaisesti. Pääpaino tulevalla strategiakaudella on lasten valmentajien
valmentajakoulutuksen uudistamisessa

.
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TEKSTIÄ SPL STRATEGIASTA 2013-2016 /5. OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
•

Edellisen strategiakauden merkittävimmät uudistukset – valmennuslinjan uudistaminen, lajiprosessin määrittely ja
valmennuskeskuksen (SHA) toiminnan käynnistäminen, sekä UEFA-tasoisen koulutuksen uudistaminen – luovat hyvän
pohjan jalkapallon valmennuksen edelleen kehittämiseksi.

•

Tulevan strategiakauden tavoitteet ylätasolla ovat:

•

Pelaajakehitystä tukevan osaamisen kehittäminen yksilökeskeisen valmennusfilosofian mukaisesti

•

Seurakehityksen valtakunnallisten toimintamallien käyttöön otto ja näiden liittäminen osaamisen kehittämiseen sekä
toimintaedellytysten parantamiseen

•

Keskeinen teema on kokonaisvaltainen yksilön kehittyminen ja jatkuva oppiminen.

•

•

Valmennuskeskus (SHA) keskittyy edelleen vahvistamaan pelaajien ja kentällä toimivien valmentajien
osaamista. Eerikkilän Urheiluopisto keskittyy kouluttamaan seurajohtoa ja hallinto-organisaatioita. Osaamisen

kokonaisvaltainen kehitys jalkapallon seura- ja vapaaehtoistoimijoiden keskuudessa edellyttää myös valmennuskeskusten
määrän kasvattamista sekä laajamittaista yhteistyötä Palloliiton ja ulkopuolisten koulutusyhteisöjen kanssa.
•
•

Osaamisen kehittämisen kohderyhmät ovat:

•

•

Urheilutoimijat

•

•

Operatiiviset henkilöt

•

•

Luottamushenkilöt

•

•

Ulkoiset sidosryhmät

•

•

Vapaaehtoiset

•

.
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Sami Hyypiä Akatemian rooli

.
© Copyright 2014

4

2.2.2015

PILOTTIAUDITOINTI 2014(LIITTO JA SHA)

Seuran
toiminnan
johtaminen

Urheilutoiminta:
Sami Hyypiä
Akatemia
Ja
liitto

Urheilutoiminnan
johtaminen

Hallinto:
Seurakehitys
(liitto)

Markkinoinnin,
myynnin ja
sidosryhmien
johtaminen

Seuraohjelma (laatujärjestelmä)

.
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2. SHA PELAAJAKEHITYSKONSEPTI – VALMENTAJA /

VALMENNUSPÄÄLLIKÖIDEN KEHITTÄMISKONSEPTI =
YHTEINEN OPPIMISPROSESSI, JOTA OHJATAAN/TUETAAN
FAKTOILLA

• Taustalla olevia avainasioita – kehittämisen perusedellytyksiä
• Kokonaisvaltainen näkökulma kehittämiseen
• Pelaaja- Valmentaja – VP / Joukkue – Seura
• Konsepti kokonaisuus
• Konseptin toteuttamisen onnistumisen edellytyksiä
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1.PELAAJIEN KOKONAISVALTAINEN KEHITTÄMINEN JA
KEHITTYMISEN SEURANTA

.

•

Tavoitteena pelaajan kokonaisvaltainen kehittäminen ja säännöllinen
sekä pitkäjänteinen kehittymisen seuranta

•

Kokonaisvaltaisella kehittämisellä tarkoitetaan fyysis-motoristen,
kognitiivisten, emotionaalisten ja sosiaalisten valmiuksien kehittämistä
(taito/tekniikka, pelikäsitys/peli, henkinen vahvuus)

•

Kehitetty pelaajien kokonaisvaltainen kehittymisen seurantakonsepti 1014-vuotiaille -> voidaan todentaa faktoilla kehittyminen

•

Kehitteillä kokonaisvaltaisen kehittymisen/ oppimisen prosessi

VK-strategia / 07.10.2014/ Kyösti Lampinen
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2. VALMENTAJATÄYDENNYSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS JA
VALMENNUSPROSESSIEN HALLINTA KOKONAISVALTAISEN
OPPIMISEN NÄKÖKULMASTA

.

•

Tavoitteena vaikuttava valmentajatäydennyskoulutus, jonka seurauksena
valmentajan valmiudet kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti paranevat

•

Kehitetty vuoden sisällä toteutuva yhteistoiminnallisen oppimisen
konsepti, joka perustuu holistiseen ja humanistiseen ihmiskäsitykseen
sekä humanistisen, kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimisen
näkökulmiin.
• Lähtökohtana kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan tulokset
sekä valmentajan omat kehitystarpeet, tavoitteena
päivittäisvalmennuksen laadun kehittäminen

•

Kehitetty tiedonkeräysmalli, jolla saadaan tietoa pelaajan, valmentajan ja
valmennuspäällikön yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, jonka pohjalta
pelaajien, valmentajien ja valmennuspäällikön kehityskeskustelut

VK-strategia / 07.10.2014/ Kyösti Lampinen
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Valmentajan
osaamistarpeet

Mihin valmentaja voi
vaikuttaa?
Ihmisenä
kasvu

Voimavarat

Itsensä
kehittämisen
taidot

Ihmissuhdetaidot

Itsensä
kehittämisen
taidot

Kuulumisen
tunne

Urheilijana
kehittyminen ja
lajiosaaminen

Urheiluosaaminen

.
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SHA TAPAHTUMISSA KERÄTTÄVÄ FAKTATIETO POHJANA
VALMENNUSOSAAMISEN MALLIN MUKAISEEN
KEHITTÄMISEEN
PELAAJA

VALMENTAJA
Pelaajan
kehittyminen

Kehittymisen
seuranta (testit, pelit)
Pelaajan
arvio

Pelaajan arvio
omasta osaamisesta

.
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Pelaajan koettuun
pätevyyteen,
motivaatioon,
viihtymiseen liittyvät
ulkopuoliset tekijät
(harjoittelu,
joukkuekaverit,
valmentajat…)

Päävalmentaj
an arvio
pelaajan
osaamisesta
Pelaajan arvio
kokonaisuudest
a ja
päävalmentajas
ta
Valmentajan
itsearvio

Kehittääkö
valmennus pelaajia
kokonaisvaltaisesti?

Millä tasolla pelaajat
arvioivat olevansa ja
miten lähellä se on
valmentajan arviota?

Minkälaista
palautetta valmentaja
antaa pelaajille?
Minkälaista on
valmentajan toiminta
pelaajan ja
valmentajan oman
arvion perusteella?

VP
Pelaajan
kehittyminen

Palaute
VP:lle

VP arvio
päävalmentaja
sta
Valmentajan
itsearvio

Kehittääkö seuran
linjan mukainen
toiminta pelaajia?

Millä tasolla pelaajat
arvioivat olevansa ja
miten lähellä se on
valmentajan arviota?

Minkälaista
palautetta seuran
valmentajat antaa
pelaajille?
Minkälaista on
seuran valmentajien
toiminta pelaajien,
heidän oman ja VP:n
arvion perusteella?
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SHA:N JA SEURAN VÄLINEN YHTEISTYÖ VUODEN SISÄLLÄ

Syksy 2014

VP + V kehityskeskustelut

Kevät 2015
Kaikki VA jakso 2 vaihtoehtoa

00 ja 01 tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla ma-ti / to-pe

VP + V yhteinen prosessi seurassa
VP + V yhteinen prosessi seurassa

Tytöt / 02 ja 03 tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla ma-ti / to-pe

VP ja VA yhteinen jakso
Tytöt / 02 ja 03 tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla ma-ti / to-pe

VP + V kehityskeskustelut

EeNet

00 ja 01 tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla ma-ti / to-pe

VP + V tehtävät ennen 1. tapahtumaa

VP + V yhteinen prosessi seurassa

Kaikki VP oma jakso

Seurakäynti johto, VP, VA, vanhemmat

SHA Seurakäynti: (Auditointi +)
Seuran valmentajakoulutus

.

Kaikki VP oma jakso
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SHA:N KONSEPTIN TOTEUTUSPROSESSI VUODEN
SISÄLLÄ
Syksy

Kevät

SHA kansainväliset tapahtumat
12-13-v tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla 2-3.päivä

Valmentajakoulutus lähijakso
SHA työryhmä

SHA työryhmä

10-11-v tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla 2-3.päivä

VP ja Valmentajat yhteinen lähijakso
10-11-v tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla 2-3.päivä

EeNet

SHA työryhmä

12-13-v tapahtuma + V + joukkue
VP paikalla 2-3.päivä
SHA työryhmä

VP koulutus lähijakso

Seurakäynti johto, VP, VA, vanhemmat

Seurakäynti johto, VP, VA, vanhemmat

VP koulutus lähijakso

.
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SHA kesäturnaukset
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Osa-alue
Taustamuuttujat

.
© Copyright 2014

Muuttuja
Pituus
Paino
Syntymäkk
Harjoittelu
Kokonaisharjoittelu
Ohjattu JP
Oma JP
Yleistaidot
Voimistelu
5-loikka
Ponnauttelu
Lajitaidot
Syöttö
Pujottelu
Kuljetus ja laukaus
Fyysiset ominaisuudet Nopeus 10m
Nopeus 30m
Ketteryys
Kevennyshyppy
Piip-testi
Taktiset taidot
Sijoittuminen ja päätöksen teko
Tietoisuus pallosta
Tietoisuus muista
Toiminta muuttuvissa tilanteissa
Psyykkiset taidot
Motivaatio
Itseluottamus
Keskittymiskyky
Henkinen valmistautuminen
Koettu pätevyys
Omien taitojen arviointi
Oman fysiikan arviointi
Oman joukkuepelaamisen arviointi
Omat ja muiden odotukset

P 14v.

P 13v.

x
x

P 11v.

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

P 12v.
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

T 13-14v. T 11-12 v.

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Vihreällä tilastollisesti merkitsevät erot ”lahjakkaiden” ja muiden välillä

3. SHA:N MENNYT TOIMINTA 2011-2015 – AVAINASIOITA
• Voidaan osoittaa, että pelaajat ovat kehittyneet
• On syntynyt uudenlaista toimintakulttuuria = asioita työstetään yhdessä
• SHA konseptin toimintamalli vuoden sisällä on sisäistetty
• On olemassa kokonaisvaltainen kehittymisen seurantakonsepti, josta ollaan
kiinnostuneita myös ulkomailla
• On olemassa toimintatapa, jossa kerätään faktoja sekä faktat hyödynnetään nopeasti
käytännössä sekä toisaalta faktoista voidaan johtaa tutkimustyötä ja
kehittämistoimintaa
• Turnauksen hinnalla on voitu tarjota turnauksen lisäksi kehittymisen
seurantakokonaisuus palautteineen sekä toimenpidesuosituksineen
• Tiedetään kerätyillä faktoilla sekä toteutetulla yhteistoiminnalla suomalaisen
futiksen suurimmat haasteet -> voidaan yhdessä ratkoa niitä

• Vammojenennaltaehkäisy kokonaisuus saatiin käyntiin
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4. SHA:N TULEVA TOIMINTA 2015-2019 - AVAINASIOITA
• Uusi haku kahden vuoden määräaikaiseen yhteistyöhön alkaa ensi viikolla
• Lapsiurheiluvaiheen lisäksi (10-13 v) alkaa nuorisovaihe ( 14-16-v)
• Kokonaiskonseptiin sovitetaan espanjalainen ”ekkono” menetelmä ( teknis-taktisten
taitojen kehittämiseksi )
• Perussabluuna säilyy , kuitenkin sekä kehittymisenseurantaan, että
täydennyskoulutukseen tulee uusia elementtejä sekä toteutustapoja mukaan.
• Vammojen ennaltaehkäisy sekä henkisen valmennuksen prosessit etenevät
käytännön toteutukseen
• Uusi sähköinen kehittämisympäristö otetaan käyttöön 8/2015

5. SPL HKIN PIIRIN PILOTTI ”KEVENNETTY SHAKONSEPTI”

• - Olemme toteuttaneet SPl HKIn piirin kanssa pilottikokonaisuuden ” miten
kevennetty SHA-konsepti voidaan siirtää SPL piirin käyttöön sekä miten SPL piiri
voisi kokonaisuutta toteuttaa käytännössä”
• Mika Riutto avaa tätä toteutettua pilottia.
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KIITOS!

21.

Name of presentation | Place lorum ipsum
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