
Nuorten maajoukkueohjelma



Nuorten maajoukkueohjelman 
tavoitteet

• Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa 

aikuismaajoukkueisiin
vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka
3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

• Kilpailla EM- ja MM-kisojen 
lopputurnauksessa/A-tasolla

• Luoda edellytykset aikuismaajoukkueiden 
menestykselle
Aikuismaajoukkueemme ovat heijastuma koko suomalaisen 
käsipallon toiminnan laadusta



Arvot

• Kovan työn kautta voittoon

• Yhteistyö on onnistumisen perusta

• “Koko ei ole este. Se on vain haaste”



Kaikilla maajoukkueilla yhteinen 
pelikäsitys ja -tapa

Maajoukkuearvot 

2 valmentajaa ja 1 fysio per joukkue

Yhtenäinen maalivahtivalmennus ja 
mentaalivalmennus

Taustaryhmä

Maajoukkueidentiteetti

Seuravalmennus, 
Talenttileirit U14

Maajoukkue-ohjelman 
alku ”Kasva urheilijaksi” 
U16

Maajoukkueen 
kilpailutoiminta, 
Käsipalloakatemia 
Urhea U18

Maajoukkueen 
kilpailutoiminta, 
Urheilukoulu U20

Ulkomaan liiga tai SM-
liiga/SM-Sarja

MMJ ja NMJ



Maajoukkueohjelman alku, 
”kasva urheilijaksi”, 

40–60 pelaajaa leirityksessä 
U16

Maajoukkueen kilpailutoiminta, 
EM-kisat + EOC

21–25 pelaajaa leirityksessä
U18

Maajoukkueen kilpailutoiminta, 
EM-kisat + MM-karsinnat,

21–25 pelaajaa leirityksessä
U20

Nuorten maajoukkuepolku

Puolustusvoimien Urheilukoulu

Käsipalloakatemia + Urhea Lukio 1–4

Yläkoululeiritys 7–9-luokka



Maajoukkueleiritoiminta U16

• U16 maajoukkueleiritys on yhdistetty 
yläkoululeirityksiin

• Maajoukkueleirejä on 5-6 per lukukausi

• Maajoukkueleirit ovat viikolla, 
kouluajalla, maanantai-torstai

• Yläkoululeirityksestä lisätietoa liitteenä 



Maajoukkueleiritoiminta U18-U20

• U18-U20 maajoukkueleirejä on 4-5 per kausi

• Maajoukkueleirit ovat kestoltaan 5 päivää ja 
sijoittuvat kouluajan ulkopuolelle

• Maajoukkueleirit sijoittuvat seuratoiminnan 
ulkopuolelle

• Maajoukkueleirit 2017 -> tammikuu, helmikuu, 
kesäkuu, elokuu, mahdollisesti myös heinäkuu.



Maajoukkuepelaajan kasvu

• U14 seuravalmennus ->
Fokus lapsen ja nuoren pelaajan kehittämisessä

• U16 kasva urheilijaksi ->
Fokus urheilijan kehittämisessä

• U18 kilpailutoiminta ->
Yhteinen pelikäsitys + fokus yksilön kehittämisessä

• U20 kilpailutoiminta -> 
Yhteinen pelikäsitys ja pelitapa + fyysinen harjoittelu



Maajoukkuepelaajan kasvu

• Nuorimmat pelaajat pyritään pitämään 
omassa ikäluokassa

• Pelaajan kasvaessa, pelaa hän tasonsa 
mukaan omassa tai vanhemmassa 
ikäluokassa

• Pelaajat sijoitetaan eri ikämaajoukkueisiin 
yhteistyössä ikäluokkien valmentajien kanssa

• Tähtäin jokaisella pelaajalla on aikuisten 
maajoukkue



Maajoukkuepelaajan kehittäminen

• Joukkue- ja pelaajakohtainen videoanalyysi 
jokaisen pelin jälkeen

• Missä olemme vastustajia perässä

• Analyysi ja yhteistyö seura- ja 
Akatemiavalmennuksen kanssa jokaisen leirin 
jälkeen 

• työteho, painopisteet, laatu ja yleisraportti leiristä



Strategia

• UUSI maajoukkueohjelma ja 
pelaajapolku

• Yksilön kehittäminen ja urheilijaksi 
kasvaminen

• Yhteinen pelitapa kaikissa ikäluokissa

• Yhteinen maajoukkueidentiteetti 

• Valmentajat rekrytoidaan 
maajoukkueohjelmaan



Seuravalmennuksen ja 
pelaajapolun laatukriteerit

• Seuralla on valmennuslinja, jossa on 
yksilöity käsipalloilijan urapolku sekä 
valmentajien koulutustaso

• Seura sitouttaa valmentajat ja ohjaajat 
valmennuslinjan toteuttamiseen 

• Valmentajille on koulutussuunnitelma 
• Seura edistää urheilun ja opiskelun/työn 

yhdistämistä 

1. Liite Käsipalloilijan urapolku
2. Liite Laatukriteerit käsipalloseuroille





Maajoukkuevalmennuksen muutos 
tavoitteet 2017-2020

• Ikäkausivastaavat valmentajat

• Valmentaja valmentaa joukkuetta 2 vuotta

• Valmentajat eivät jatka joukkueen kanssa 
vanhempaan ikäluokkaan

• Jokainen kausi on erittäin tärkeä 
pelaajan/joukkueen kehityksessä

• Nuorten maajoukkueen menestys ei ole yhden 
valmentajan saavutus, vaan koko valmennustiimin 
saavutus



Maajoukkuevalmennus

• Harjoituksissa toteutamme kahden 
valmentajan yhteistyötä
• Valmentaja A johtaa harjoitusta 
• Valmentaja B antaa henkilökohtaista- ja 

ryhmäpalautetta

• Pelaaja saa rakentavaa henkilökohtaista 
palautetta joka harjoituksessa

• Oppimisperiaatteet ovat 
• Tekemällä oppiminen



Maajoukkuevalmennus

Yhteisen pelitavan ja toimintakulttuurin 
ansiosta valmentajien työ joukkueiden 
välillä on mahdollisimman saumatonta. 

Meillä on koko ajan kaikkien 
maajoukkuevalmentajien osaaminen ja 
kokemus käytössä toimintaa kehittäessä.



Maajoukkuevalmennus sisältää

 Kahden valmentajan panoksen 

maajoukkueleireillä

 Fysioterapeutin palvelut leireillä 

ja turnauksissa

 Maajoukkueleirit 

o 4–6 leiriä joukkueesta riippuen

 Kattavat fyysiset testitset testit



Testaus ja sen tavoite

Maajoukkuepelaajien testipatteri 
• Kevennyshyppy 
• 30 metrin juoksu 
• Beep-testi 
• Liikkuvuus-testit

Tavoite 
• Kontrolloida pelaajien oikeanlaista harjoittelua
• Kontrolloida maajoukkuepelaajia 

Enemmän terveitä harjoittelupäiviä

• Motivoida pelaajia harjoittelemaan enemmän 



Ennaltaehkäisevä harjoittelu

• Jokainen joukkue harjoittelee 
ohjelmoidusti 2-5 kertaa leirin aikana

• Harjoittelun tarkoitus on valmistaa 
maajoukkuepelaajaa käsipallon 
fyysisiin vaatimuksiin

• Jokainen maajoukkuepelaaja saa 
ohjelman omatoimiseen harjoitteluun 



Pelaajavalinnat

• Pelaajavalinnat ilmoitetaan n. kuukausi ennen 
tapahtumaa, jonne pelaajat on valittu

• Finnhandball.net-sivustolla julkaistaan lista 
kutsutuista pelaajista

• Maajoukkuevalmentajan tai liiton leirityksessä 
mukana oleva valmentajan tulee tiedostaa 
oma asemansa suhteessa pelaajiin. Pelaajien 
rekrytointi maajoukkuevalmentajana toisiin 
seuroihin on kielletty 



Kehityskeskustelu

Jokaisen ikäluokan valmennusjohto käy valmennusrinkiin 
kuuluvien pelaajien kanssa erillisen kehityskeskustelun vähintään 
kerran vuodessa. 

Keskustelussa käydään läpi seuraavat asiat:  
• Testitulokset 
• Viikoittaiset harjoittelumäärät ja niiden suhde testituloksiin 
• Pelaajan motivaatiotaso ja sitoutuminen 
• Tulevaisuudensuunnitelmat pelaajana 
• Millä osa-alueella pitäisi kehittyä 
• On tärkeätä että jokaisesta keskustellusta aiheesta annetaan 

rakentava, motivoiva ja asiallinen palaute, joka kannustaa 
parempaan 





Maajoukkuepelaajan kustannukset

• Yhden maajoukkuepelaajan kokonaiskustannus 
on n. 2000 € / maajoukkuevuosi

• Summa koostuu leirimaksuista, matka- ja 
ottelukuluista sekä valmentajapalkkiosta

• Maajoukkuepelaajien omavastuuosuus on     n. 
1500 € / maajoukkuevuosi

• Käsipalloliitto vastaa lopuista kuluista.



Taustaryhmä

Taustaryhmälle on eduksi jos siinä on jäseniä mahdollisimman monesta 
joukkueesta. Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä valmennuksen 
kanssa. Taustaryhmä huolehtii myös joukkueen varainhankinnasta. 
Matkajärjestelyt ulkomaille sekä turnausjärjestelyt kotimaassa hoidetaan 
yhdessä liiton toimiston kanssa.

Seuraaville aiheille on hyvä valita vastuuhenkilö taustaryhmän jäsenistä: 
• Koordinaattori (toimii taustaryhmän vetäjänä) 
• Joukkueenjohtaja 
• Tiedotus 
• Talous 
• Matkustaminen 



Stepit 2016–2025

1. Yhteinen identiteetti ja pelitapa

2. Maajoukkuepelaajan polku

3. Valmennuksen vaatimustaso ja 
osaaminen

4. Lisätään harjoituspäiviä ja 
ottelumääriä



Nuorten maajoukkueohjelma

• Kasvattaa ammattilaispelaajia

• Avaa ovet valmentajille kv-kentille

• On laadukas ja tunnettu kansainvälisesti

• Antaa menestymisen mahdollisuuden 
aikuisten maajoukkueille




