
Fysiikka + lajitaitotreenejä 
 

Fysiikka + lajitaitotreeni 1 
 

1. 5 min tasavauhtista hölkkää + 5 min kevyet venyttelyt.  

2. Nopeuskoordinaatio: 4x30 m korkea polvennostojuoksu + 3 x30 m vuorohyppely voimakkaasti 

eteenpäin ponnistaen. Kävelypalautus + 15 sek. huili ennen jokaista suoritusta.  

3. Nopeusvoima: 

a. 8 pitkää kinkkausta vasen jalka + 8 oikea jalka. Tehdään 2x molemmat jalat. 

Kävelypalatus+15 sek. huili. 

b. 8 tasahyppyä eteenpäin voimakkaasti ponnistaen. 2x tehdään, kävelypalautus +15 sek. huili. 

Nopeus 6x30 m spurtteja maksiminopeus.  

Lajitaitotreeni 

 

4. Ponnauttelu: a) 5-20 vuorojaloin, reisillä, päällä palloa b) sama kävelyssä eteenpäin c) ponnauttelua 

juostessa eteenpäin samalla jalalla oikea/vasen ja sitten päällä. 

5. Potkutekniikka: 20 pitkää kaarisyöttöä ilmassa maaliin tai kaverille. Tehdään molemmilla jaloilla 

esim. 10 oik-10 vas-10 oik-10 vasen Etäisyys maalista tai kaverista 15-35 m oman potkutaidon 

mukaisesti.  

6. Omasta kuljetuksesta maalinteko. Laita pallo 25 päästä isoa maalia tai 20 m päästä pientä maalia. 

Kuljeta ristiin/viistoon oikealle ja tee maali oikealla jalalla laukauksella ristikkäiseen sivuverkkoon. 

Tee sama vasemmalla jalalla vasemmalle kuljettaen. Tee molemmilla jaloilla 10 x ja laske monta 

maalia saat tehtyä niin että pallo menee sivuverkkoon. 

 

 

Fysiikka + lajitaitotreeni 2 
 

1. 10 min tasavauhtista hölkkä juoksua + 5 min venyttelyä.  

2. Juoksukoordinaatio:  

a. 3x 10 m jalan nosto korkealla ylös vuorojaloin terävästi eteenpäin kävellen  

b. Eteenpäin-liikkeessä haara-perus hyppely 3x10 m  

c. Korkea polvennostojuoksu 3x20 m. Kaikki kävelypalautuksilla.  

3. Nopeus/Nopeusvoima:  

a. juoksuloikat 5x20 m,  

b. 8x50 m 95% kiihdytysjuoksua. Rauhallinen Kävelypalautus + 15 sek. huili ennen seuraavaa 

suoritusta.  

Lajitaitotreeni 

 

4. Maalinteko/ tekniikka  

a. 10 laukausta omasta kuljetuksesta oikea jalka + 10 vasen jalka,  

b. päällä: heitä pallo korkealle ilmaan eteesi noin 5 m. Anna pallon pompata ja hyppää ilmaan 

puske pallo maaliin. Tee tämä 15x,  

c. ponnauttele palloa jaloilla + nosta pallo ilmaan + laukaise ilmasta maaliin. Tee tämä 10 x.  

d. heitä pallo sivurajaheittona noin 10 m eteesi + pyrähdä perään ja laukaise pomppiva pallo 

maaliin. 

5. Jalkapallokunto 1 

a. laita pallo viereesi. Tee 4x10 hyppyä pallon yli jatkuvassa liikkeessä terävästi ponnistaen. 10 

hypyn jälkeen aina 30 sek. tauko,  

b. laita pallo jalkojesi väliin. Tee 10 hyppyä niin että jalkasi koskettavat pallon päällä toisiaan 

yhteen. Toista 3x. 30 sek. huili välissä.  

c. 3x10 punnerrusta,  

d. vatsalihas 3x10 linkkuveitsiliike. 30 sek. huili 10 liikkeen jälkeen.  

6. Jalkapallokunto 2: pallon kuljetus/maksiminopeus.  

a. Kuljeta paikallaan lähdöstä palloa 4x50 m maksiminopeudulla. Kävelypalautus 

lähtöpaikkaan + 45 sek. huili kuljetusten välillä. 



Fysiikka + lajitaitotreeni 3 
 

1. 5 min hölkkäjuoksua + 5 min venyttely  

2. Nopeuskestävyys: 8×80 m kiihdytysjuoksua 90% teholla. Kävelypalautus +15 sek. huili. Voit juosta 

esim. jalkakäytävällä 2 tolpan väliä, kävellä 3, juosta 2 jne. 

 

Lajitaitotreeni 

 

3. Spurtteja palloa eri lähtöasennoista täydellä vauhdilla eteenpäin kuljettaen 8×10 m (seisaaltaan; 

selin 2x, vasen kylki lähtiessä edellä 2, oikea kylki 2, haara-asennosta 2x). Kävelypalautus +15 sek. 

huili.  

4. Ponnauttelu 10-20 x jalat, reidet, päällä. Toista 3x.  

5. Käännökset: 10 m rauhallinen kuljetus + nopea/terävä käännös ja kuljetus eri suuntaa 10 m 

maksiminopeudella. Käytä käännöksissä jalkapohjaa, ulkoterää, sisäterää. Tee yhteensä 10-15 

suoritusta välillä huilaten.  

6. Jos voit harjoitella kaaripotkuja esim. maaliin tai seinään, tee 10 potkua molemmilla jaloilla 

vuorojaloin. Yritä saada pallo ilmassa maaliin/seinään tiettyyn kohtaan (vasen laita, oikea laita) ja 

laske onnistumiset. 

7. Harjoituksen lopuksi 3x30 m korkea polvennostojuoksu kävelypalautuksin. 

 
 

Fysiikka + lajitaitotreeni 4  
 

1. Alkuverryttely/koordinaatio;  

a. Haaraperushyppely eteenpäin 3x10 m  

b. jalannosto korkealle eteen ylös 3x15 m 

c. Polvet rintaan-hyppy 3x6  

d. Polvennostojuoksu 3x15m. Tee kaikki liikkeet terävästi, kävelypalautukset suoritusten välillä.   

2. Rytmiikka/juoksukoordinaatio/nopeus/nopeusvoima.  

a. Juoksu maksiminopeudella: etuperin 10m - käännös-takaperin 10 m -käännös -etuperin 10 

m. Tee juoksu 4 x.  

b. 15 m spurtteja eri lähtöasennoista niin nopeasti kuin voit, yhteensä 8 kpl (mahaltaan 2x, 

selältään 2x, istualtaan 2x, polviltaan 2x.  

c. Pitkä kinkkaus voimakkaasti eteenpäin ponnistaen. Tee molemmilla jaloilla 3x15 m 

kävelypalautuksin.  

Lajitaitotreeni 

 

3. Syöttö:  

a. syötä penkkiä/seinää vasten vuorojaloin yhdellä kosketuksella sisäterällä 20 (10 oikea/10 

vasen) syöttöä. Välimatka penkkiin/seinään noin 5 m. Liiku aina syötön jälkeen takaperin ja 

sitten palloa vastaa etuperin. Tee sama harjoite pienen huilin jälkeen 3x.  

b. maalinteko: kuljeta pallo nopealla tempolla viistoon oikealle ja laukaise pallo oikealla jalalla 

ristikkäiseen maalin alakulmaan. Toista sama 10x. Tee sama harjoite vasemmalle kuljettaen 

vasemmalla jalalla. Myös 10 toistoa.  

c. kuljeta palloa ponnautellen eteenpäin 5m ja nosto pallo ilmaan eteesi ja laukaise pallo 

maaliin ilmassa verkkoon. Tee sama suoritus 10-20x vaihdellen sitä jalkaa jolla laukaiset.  

4. Jalkapallofysiikka:  

a. 5x30 m täysivauhtinen kuljetus -kävelypalautukset.  

b. hyppyjä vieressäsi olevan pallon yli 3x10, 

c. punnerrukset 3x10,  

d. vatsalihasliike istumaan nousu selältään koskettaen kyynärpäällä ristikkäistä polvea 3x10.  

5. Harjoituksen loppuun 10 min tv hölkkäjuoksua. 

 

  



Fysiikka + lajitaitotreeni 5 
 

1. 10 min tasavauhtista hölkkä juoksua + 5 min venyttelyä.  

2. Juoksukoordinaatio:  

a. 3x 10 m jalan nosto korkealla ylös vuorojaloin terävästi eteenpäin kävellen  

b. Eteenpäin-liikkeessä haara-perus hyppely 3x10 m  

c. Korkea polvennostojuoksu 3x20 m. Kaikki kävelypalautuksilla.  

3. Nopeus/Nopeusvoima:  

a. juoksuloikat 5x20 m,  

b. 8x50 m 95% kiihdytysjuoksua. Rauhallinen kävelypalautus + 15 sek. huili ennen seuraavaa 

suoritusta.  

Lajitaitotreeni 

 

4. Maalinteko/ tekniikka 

a. 10 laukausta omasta kuljetuksesta oikea jalka + 10 vasen jalka,  

b. päällä: heitä pallo korkealle ilmaan eteesi noin 5 m. Anna pallon pompata ja hyppää ilmaan 

puske pallo maaliin. Tee tämä 15x,  

c. Ponnauttelu palloa jaloilla + nosta pallo ilmaan + laukaise ilmasta maaliin. Tee tämä 10 x.  

d. heitä pallo sivurajaheittona noin 10 m eteesi + pyrähdä perään ja laukaise pomppiva pallo 

maaliin. 

5. Jalkapallokunto 1 

a. laita pallo viereesi. Tee 4x10 hyppyä pallon yli jatkuvassa liikkeessä terävästi ponnistaen. 10 

hypyn jälkeen aina 30 sek. tauko,  

b. laita pallo jalkojesi väliin. Tee 10 hyppyä niin että jalkasi koskettavat pallon päällä toisiaan 

yhteen. Toista 3x. 30 sek. huili välissä.  

c. 3x10 punnerrusta,  

d. vatsalihas 3x10 linkkuveitsiliike. 30 sek. huili 10 liikkeen jälkeen.  

6. Jalkapallokunto 2: pallon kuljetus/maksiminopeus. Kuljeta paikallaan lähdöstä palloa 4x50 m 

maksiminopeudulla. Kävelypalautus lähtöpaikkaan + 45 sek. huili kuljetusten välillä. 




