
  
                 UEFA C -KOULUTUS 

 

Kouluttajat (+lisätiedot): Mika Hemmilä, mika.hemmila@fcinter.fi, 040-5246487 
Kouluttaja 

Jani Meriläinen 
Maalivahtikouluttaja 

Fysiikkakouluttaja 

Paikka: Veritas Stadion: Derby pub, Lounge, Kupittaan kentät 
Hinta: 300€ koulutus + 182€ tutorointi (7h). Ei koske seurayhteisön seuroja (Inter, PiPS, TuNL, KaaPo, PIF). 
Lisätiedot ja Ilmoittautuminen: 10.10.2019 mennessä sähköpostilla mika.hemmila@fcinter.fi 

- Valmentajan Nimi, seura, PalloID, sähköpostiosoite, puh.nro  

Koulutuksen aikataulu: 

Tuntimäärät: 
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): ~20h 
Kontaktijaksoja: 64h 
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h 
Tutorointi: ~4-6 h (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa) 
 

Valmistautuminen 1. Päivään 

- Millainen on jalkapallo pelinä tulevaisuudessa? 
- Valmennusosaamisen malliin tutustuminen 

La 12.10. klo 10:00-18:00 
1. päivä: Koulutuksen kokonaisuus ja pelin opettaminen 8h Hemmilä 

Koulutuksen avaus ja prosessin kuvaus  
Jalkapallo pelinä ja tulevaisuuden jalkapallo  
Lounas  
Pelin opettamisen viitekehys: pelin keskus ja keskuksen ulkopuoli  
Kouluttajan vetämä malliharjoitus (kurssilaiset tekevät) KENTTÄ (1,5h)  
Reflektointi  
 

Valmistautumistehtävät 2. päivään 

- Valmennustyylit, kuinka valmennan taidot, harjoitetyypit 
o luentomatsku, itsearviointi 

- Harjoitussuunnitelman tekeminen 
- Murrosikäinen nuori materiaali 

 
La 16.11. klo 10:00-17:30 
2. päivä: Minä valmentajana ja harjoittelun suunnittelu 7,5h Hemmilä 
 
Päivän avaus  
Kokonaisvaltaisuus ja nuori  
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Harjoittelun suunnittelu, perusteet (viikko, jakso)  
Lounas  
Valmennustyylit, kuinka valmennan taidot, harjoitetyypit  
Harjoitussuunnitelmien sparraus  
Reflektointi  

Valmistautumistehtävät 3. päivään 

- Fyysiseen harjoitteluun liittyvä ennakkotehtävä ja lukumateriaali 
o PHV vihko ja ikävaihekurssien taitoharjoittelu ja fysiikka lukumateriaali.  

 
La 30.11. klo 10:00-18:30 
3. päivä: Nuorten fyysinen harjoittelu 8,5h fysiikkakouluttaja 
Fysiikkakouluttaja vetää 
Avaus, nuorten fyysinen harjoittelu -  kokonaisuus ja Terve futari  
Futisliikkuvuus ja futisnopeus  
Kouluttajan harjoitus I KENTTÄ 
Ruokailu  
Futisvoima ja -kestävyys  
Kouluttajan harjoitus II KENTTÄ 
Päivän reflektointi ja ohjeet jatkoon  
 
Valmistautumistehtävät 4. päivään 

La 14.12. klo 10:00-18:30 
4. päivä: Yksilön teknis-taktiset valmiudet osa 1 ja pelin opettaminen 8,5h Hemmilä 

Hyökkäysrooli I ja puolustusrooli I  
Ruokailu  
Pelin opettamisen keinoja: kompleksisuus ja vaikeustaso  
Harjoitusten suunnittelu (yllä oleva teema)  
Harjoitusten johtaminen (malliryhmä) KENTTÄ (2h) 
Päivän reflektointi ja ohjeet jatkoon  

Ensimmäinen harjoitustapahtuman tutorointi (valmennustyylit, kuinka valmennan taidot ja 
harjoituksen rakenne) mahdollisimman nopeasti 4. päivän jälkeen pienryhmässä.  

Valmistautuminen 5. päivään 

- Ottelujohtamisen aineiston lukeminen ennakkoon. Peli-iloa otteluihin.  
 

Su 12.1. klo 10:00-19:30 
5. päivä: Yksilön teknis-taktiset valmiudet osa 2 ja ottelun johtaminen 9,5h Hemmilä 

Avaus  
Hyökkäysrooli II/III ja puolustusrooli II/III  

- työstöt ja purku 
Ruokailu  
Hyökkäysrooli II/III ja puolustusrooli II/III  
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- kouluttajan yhteenveto ja harjoitusten suunnittelu 
Ottelujohtaminen  
Harjoitteiden johtaminen H2+ H3 ja P2+P3 rooleista KENTTÄ (2h)  
Päivän reflektointi ja ohjeet jatkoon  

Ottelujohtamisen tutorointi sovitetaan 5. osion koulutuksen jälkeen.  

Valmistautuminen 6. päivään 

- Yksilön teknis-taktisiin teemoihin liittyvän harjoitteiden suunnittelu ja ohjattua oivaltamista 
painottava valmennustyyli. Vaiheittaiset kysymykset tarkkaan. Teemaan keskittyvän harjoitteen 
lähettäminen kouluttajalle/hyväksyminen.  

 
Su 2.2. klo 10:00-18:30 
6. päivä: Joukkueen pelaaminen – pelin keskuksen ulkopuoli 8,5h Hemmilä 

Pelin keskuksen ulkopuoli – hyökkäyspelin perusteita  
Yksilön teknis- taktisiin liittyvän harjoituksen johtaminen ja purku osa I        KENTTÄ (2h) 
Ruokailu  
Pelin keskuksen ulkopuoli – puolustuspelin perusteita  
Yksilön teknis- taktisiin liittyvän harjoituksen johtaminen ja purku osa II       KENTTÄ (2h)  
Reflektointi  

Valmistautuminen 7. päivään 
- VLC-työkalun lataus ja oman ottelun videointi – suora linkki 
- Viikkosuunnitelman laatiminen ja toteutus 
- Havainnointiaineistoon PP-esitys ja havaintomotoriikan materiaaleihin tutustuminen ennakkoon  

 
Su 23.2. klo 10:00-18:00 
7. päivä: Havainnointi ja henkis-sosiaalinen teema 8h Hemmilä 

Avaus  
Havainnointi 12-15  
Videoklipit havainnoinnista, analysointi, harjoitteen suunnittelu  
Ruokailu  
Yhtenäinen joukkue ja pelaajille vastuuta  
Viikkosuunnitelman sparraus ja suhde valmennuslinjaan  
Päivän reflektointi ja ohjeet jatkoon  

Valmistautuminen 8. päivään 

- valitun henkis-sosiaalisen teeman käytännön testaus oman joukkueen pelaajien kanssa 
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Su 15.3. klo 10:00-18:00 
8. päivä: maalivahtipelaaminen, valmennusfilosofia, etiikka 8h                Meriläinen, Hemmilä 

Avaus  
Nuorten maalivahtipelaaminen (teoria)  
Nuorten maalivahtipelaaminen (kouluttajan johdolla käytäntö, kurssilaiset malliryhmänä) KENTTÄ 
(1,5h)  
Ruokailu  
Henkis-sosiaalisen tehtävän purku  
Valmennusfilosofia ja etiikka  
Päivän ja koulutuksen reflektointi ja ohjeet jatkoon  

 

Harjoitustutorointi 2 omassa toimintaympäristössä: tekniikka, fysiikka, harjoitusten 
tarkoituksenmukaisuus suunnitelmaan peilaten ja päätöskeskustelu.  

 

 

TUTOROINTI JA ARVIOINTI/OSAAMISEN NÄYTTÖ 

Koulutuksen tutorointi, itsearviointi ja osaamisen näyttö 

UEFA C -koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan 
vetämän harjoituksen ja yhden ottelun. Ensimmäinen harjoitustutorointi on pienryhmätutorointi, 
jossa noin 4 valmentajaa johtaa kukin noin 25 min. osion ja oppii samalla toisia valmentajia 
seuraamalla.  

Toinen harjoitustutorointi on kunkin valmentajan omassa ympäristössä yksi harjoituskokonaisuus.  

- Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista.  
- Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten 

mukaista osaamista.  
 

HYVÄKSI LUKEMISET / OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN 

Mahdolliset hyväksi lukemiset / osaamisen tunnustaminen  
Valmentaja voi osoittaa osaamisen ja kerätä mm. todistukset osioihin joihin hyväksilukua hakee.  
Valmentaja voi osoittaa vastuukouluttajalle näyttämällä teemakohtaisen osaamisen.  
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