
Eri-ikäisten maajoukkueiden 
vaatimuksista sekä millä 

keinoilla Suomi 
pärjää kilpailussa 

Esa Määttä



HYVÄN JOUKKUEEN TUNNUSMERKIT

YHTENÄINEN KÄSITYS PELAAMISESTA
Kaikki pelaajat tuntevat ja tietävät joukkueen perusajatuksen sekä hyökkäys- että puolustuspelaamisesta.

PELAAJAT TIETÄVÄT MITÄ TEKEVÄT
Pelaajat tiedostavat mitä heiltä odotetaan hyökkäys- ja puolustuspelissä. Odotukset eivät kahlitse, vaan auttavat 
pelaajia suoriutumaan

POSITIIVINEN, KANNUSTAVA JA KRITIIKIN SALLIVA ILMAPIIRI
Pelaajat suhtautuvat itseensä ja pelikavereihinsa positiivisesti.
Omalla toiminnalla pyritään luomaan positiivista onnistumisen ilmapiiriä.
Pelaajat uskaltavat vaatia toisiltaan.
Pelaajat ovat valmiita antamaan ja vastaanottamaan kritiikkiä myös toisiltaan.

YHDESSÄ TEKEMISEN MEININKI - ”Me teemme – me voitamme”  ei ”Minä teen ja voitan”

PELAAJIEN KESKINÄINEN KUNNIOITUS - Pelaajat kunnioittavat toisia ja heidän mielipiteitä.

JOUKKUEEN AVAINPELAAJAT OVAT VOIMAVARA EIVÄT ESTE
Avainpelaajat nostavat joukkuetta omalla tekemisellään ja puheillaan
vaikeina hetkinä.

JOUKKUE ON ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA
Emme ole yksilöitä joukkueessa.



JUNIORIMAAJOUKKUEIDEN TOIMNTA
ENNEN JA NYT
Maajoukkueiden valintaprosessi:

1. Alueellisesti leirille - sieltä joukkue ja kisoihin
2. Piirijoukkueturnaus – leiri – joukkue – kisoihin

PLÄTS: Suoraan kisoihin

3. Training Camp oli lähtölaukaus nykyiselle 
toiminnalle
- Pelaajat oppivat tuntemaan toisensa
- Valmentajat näkivät pelaajia aikaisemmin

4. Kesäjääpallokoulut osaksi toimintaa
- Pelaajat tutustuivat entistä enemmän toisiinsa
- Pelaajat kykenivät vertaamaan itseään 
ruotsalaisiin

2012 TODELLINEN JYTKY!

Nuorisomaajoukkuetoiminta sai aivan uuden 
ajattelutavan ja samalla myös toimintavan

- Kesäjääpallokoulut
- Ruotsin leirit syksyllä
- Leirit ennen kisoja



JUNIORIMAAJOUKKUEIDEN MENESTYS

Miten menestyimme ennen?

Miten elämä jälkeen JYTKYN?

Mistä menestymisen muuttuminen johtuu ja mihin se johtaa?

Olemmeko me oikeasti parempia vai nautimmeko joukkuepelin
tuomasta menestyksestä ??????????

Oma vastaukseni …........



NUORISOMAAJOUKKUEIDEN KILPAILUKENTTÄ

VENÄJÄ

Menee omaa latuaan, vaikea sanoa. Ei ole tarkkaa tietoa.
Kokemukset Mini World Cup tai Nuorten kisat
Ammattilaisuus jo nuorena – paha uhka!

NORJA

Oma junioritoiminta suhteellisen vaatimattomalla tasolla.

Ruotsin ”jääpallolukiot” luovat edellytyksiä kehitykselle
Mitä näkynyt juniorimaajoukkueissa ( -91 synt. + nuoremmat)



RUOTSI

Junioritoiminnan peruslähtökohdat alle 15 v ikäluokissa

Tekojäärata-aikakausi ei aiheuttanut suurta huolta nuorissa.

Hallit ovat hieman muuttanet tilannetta, mutteivat ratkaisevasti
- Enemmän harrastajia
- Enemmän pelejä
- Enemmän motivoituneita pelaajia ja vanhempia
- Harjoitusmäärät suhteellisen alhaisia

NUORISOMAAJOUKKUEIDEN KILPAILUKENTTÄ



”Jääpallolukiot”

Niiden historia ja toiminta tekojäärata-aikakaudella (Sandviken, Ljusdal ja Nässjö)
Eivät ehkä ole tehneet kauhean suurta eroa, mutta ehkä n. 50% maajoukkuepelaajista käyneet 
jääpallolukion.

”Jääpallolukioiden” räjähdysmäinen kasvu 2000-luvulla

-Kouluja lähes kaikilla paikkakunnilla
-Hallit mahdollistavat lajiharjoittelun määrän ja tason valtaisan nousun
-Ammattitaitoiset vetäjät luovat todellisen uhkan

Sandviken: Tony L. & Peter Isaksson
Edsbyn: Kuben O. & Thomas Liw
Västerås: Pelle F, Lillis J, Micke K, Johan Ganebro

Lukioissa suorittaa harjoittelua aamuisin satoja junioria!

Lukioista muodostuu ruotsalaisille pelaajille luonnollinen polku!

NUORISOMAAJOUKKUEIDEN KILPAILUKENTTÄ



Elitserie- ja Allsvenskanin seurojen yhteistyö

- Ruotsissa ollaan huolestuneita nuorten pelaajien kehittymisestä.
- Nuorten pelaajien on hyvin vaikea mahtua Elitserieniin pelaamaan.
- Ruotsin juniorisääntö on ollut ehkä enemmänkin farssi
- Nuoret pelaavat yhä useammin jonkun alasarjajoukkueen mukana
- Usealla paikkakunnalla voimakasta työtä junioritoiminnan kehittämiseen
- Mukaan on saatu aktivoitua paljon entisiä pelaajia

”Tästä tulee vielä jatkossa isoja ongelmia”

NUORISOMAAJOUKKUEIDEN KILPAILUKENTTÄ



KANSAINVÄLINEN PELI ON MUUTTUNUT
1. PELINOPEUS

Lisääntynyt viime vuosina aivan valtavasti!

Tähän vaikuttaneet seikat:

1. Syöttönopeus
Pelaajien kyky ja halu syöttää nopeasti mullistanut pelin
2. Syöttökovuus
Lisääntynyt taitotaso ja lajiharjoittelu antanut 
itseluottamusta syöttää kovempaa
3. Pelaajat kykenevät havaitsemaan syöttöpaikat 
nopeammin
4. Pelaajien syöttötaito kehittynyt huomattavasti
5. Pelaajat ymmärtäneet ja sisäistäneet pelinopeuden 
sekä merkityksen että hyödyn
6. Pelin kääntönopeus on kasvanut

2.PELAAJIEN TAITOTASO KEHITTYNYT

Hallien merkitystä ei voi väheksyä
1. Lajiharjoitusten määrä lisääntynyt todella paljon
2.  Laadukkaiden taitoharjoitusten määrä lisääntynyt
3. Pelaajien motivaatio taitoharjoitteluun kasvanut
4. Pelaajat pystyvät yhä vaativimpiin teknisiin suorituksiin
5. Syöttötaito on noussut aivan uudelle tasolle
6. taitavien luistelijoiden määrä noussut huomattavasti

3.PELIEN MÄÄRÄ KASVANUT

Pidentyneen kauden avulla kilpakumppanit ovat tuplanneet 
pelien määrät.

Tällä on suora yhteys pelin kehittymiseen!



KANSAINVÄLINEN PELI ON MUUTTUNUT

6. PELAAJAT OVAT HUIPPU-URHEILIJOITA

Pelaajien fyysinen suorituskyky kehittynyt 
huomattavasti

1. Kyky tehdä laadukkaita ratkaisuja koko pelin ajan
2. Kyky liikkua hyvällä vauhdilla koko pelin ajan
3. Kyky tehdä laadukkaampia ratkaisuja
4. Pelikovuus nousee

4. TAKTINEN PELAAMINEN

Joukkueet ovat kehittäneet ja kehittävät koko ajan 
taktista osaamista.
Pelien ja lajiharjoitusten lisääntyminen mahdollistaa 
kehittymisen aivan toiselle tasolle.

5. KOKONAISVALTAINEN PELAAMINEN

1. Kaikki osallistuvat sekä hyökkäys- että puolustuspeliin
2. Kaikki pelaajat kykenevät tekemään luovia ratkaisuja
3. Taktisen ymmärryksen lisääntyminen on 
mahdollistanut vapaammat roolit
4. Pelaajat kykenevät hahmottamaan pelikokonaisuuden



NUORISOMAAJOUKKUETOIMINNAN HAASTEET

Mitä on tapahtunut meidän Maailmanmestareille 2013?

Voidaanko maajoukkueiden menestyminen ratkaista maajoukkuetoiminnalla?

+ Pelaajat saavat motivaatiota
+ Pelaajat saavat enemmän pelejä – kovia pelejä
+ Pelaajien lajikausi pidentyy
+ Pelaajat oppivat pelaamaan parempien pelaajien kanssa
+ Pelaajat oppivat hyödyntämään pelikavereita
+ Pelaajat oppivat noudattamaan sovittua pelitapaa
+ Pelaajat voivat verrata itseään kansainvälisesti
+ Pelaajat näkevät jääpallossa mahdollisuuden
+ Laji saa paljon positiivista mainetta

VALTAVASTI POSITIIVISIA ASIOITA!!!!! 
TURVAAKO TÄMÄ MAAJOUKKUEIDEN MENESTYKSEN?

Aikaisemmin pullonkaula tuli 17-v eteenpäin, entä nyt?

Oma vastaukseni ….....



RATKAISUKEINOJA ?
1. Seuravalmennuksen laatu nostettava

2. Oltava selkeä kuva mitä harjoitellaan ja milloin

3. On kehitettävä pelaajia – ei tulosta

4. Seuroissa on tiedettävä kv-pelien vaatimukset

5. Maajoukkueissa on tunnettava kv-pelin vaatimukset

6. Maajoukkueisiin valitaan oikeita pelaajia

7. Seuroissa on tunnistettava paremmin tulevat pelaajat

8. Pelaajamäärät on saatava ylöspäin

9. Urheiluakatemiat on saatava toimimaan laadukkaasti

10. Meidän on keksittävä keinot kehittää 18-22 v pelaajia



MAAJOUKKUEPELAAJAN OMINAISUUDET JA 
VAATIMUKSET

Henkiset ominaisuudet

1. pitkäjänteisyys
2. yhteistyökyky
3. positiivisuus
4. uskaltaa epäonnistua
5. Olla oma itsensä
6. asenne/tahto/henkinen vahvuus
7. toimia esimerkkinä 
seurajoukkueessa – asettaa 
toiminnan tason

USKO ITSEESI

Näe mahdollisuuksia – älä esteitä!

PELILLISET OMINAISUUDET

1. Pelinopeuden merkityksen 
ymmärtäminen
2. Monipuolinen luistelutaito
3. Luistelunopeus
3. Syöttötaito
4. Kyky ja halu nopeisiin ratkaisuihin
5. Ymmärtää ja hallitsee pelin taktiset 
perusasiat
6. On koko ajan pelin sisällä
7. Kyky reakoida nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin
8. Monipuolisuus
9. Erityisvahvuuksia
10. Kyky tehdä muista pelaajista parempia



URHEILUAKATEMIA TOIMINTA
Mitä se on?

Kuka sitä järjestää?

Mitä se mahdollistaa?

Urheiluakatemiatoiminnan merkitys jääpallolle?

URHEILUJOUKOT

Missä toimii?

Mitä se tarjoaa urheilijoille?



Kiitos!

Kysymyksiä?


