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Mäntsälän Urheilijoiden jalkapallojaosto aloitti jaostovetoisen valmennuksen 

huhtikuun alusta 2015 juniori-ikäluokille.  

Pelaajille, valmentajille ja vanhemmille toimitettiin tiedoksi toukokuun 11. päivä 

jaoston kotisivuilla oleva kysely, johon vastausaikaa oli 19.5.2015 saakka.  

Kysely koostui taustatietojen lisäksi alla olevista kysymyksistä vastausvaihtoehtoineen.  

Kysymykset olivat: 

- Oletko tyytyväinen jaostovalmennukseen? Kyllä/Ei 

- Koetko jaostovalmennuksen hyödylliseksi? Kyllä/Ei 

- Haluatko, että jaostovalmennusta jatketaan? (vaihtoehtona paluu entiseen 

joukkuevalmennukseen) Kyllä/Ei 

- Toiveesi jaostovalmennuksen määrästä/vko? 1 x/vko / 2x/vko 

- Sana vapaa.. 

Kyselyyn vastasi 92 henkilöä, 72 nuoremmasta (2009 - 2004) ja 20 vanhemmasta (2003 - 1999) 

ikäluokasta. Vastaajista pelaajia oli 19,6 %, valmentajia 18,4 % ja vanhempia 62 %.  

Vastaukset jaoteltiin nuoremmat ja vanhemman ikäluokan välillä.  

Nuoremman ikäluokan osalta vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

Vastanneista pelaajista 92,3, vanhemmista 95,8 ja valmentajista 100 prosenttia oli tyytyväinen 

jaostovalmennukseen.   

Jaostovalmennus on kivaa! Haluan sen jatkuvan! Sitäpaitsi Ali on kiva :) (Pelaaja) 
 
Nyt kun on saatu ammattitaitoinen valmentaja Hasse mu:hun niin siitä kannattaa pitää kiinni. Lapset 
kehittyneet huimasti. Nyt voi futiksen kärkipelaajatkin harjoitella laadukkaasti Mäntsälässä eikä 
tarvitse lähteä muihin seuroihin hakemaan hyvää valmennusta. Harjoituksissa on hyvä tempo ja 
osaaminen. (Vanhempi) 
 
Erittäin hyvä harjoitusmuoto uusille pelaajille, paljon omaa tekniikkaa ja pienpelejä. (Valmentaja) 

 

Vastanneista pelaajista 7,7 ja vanhemmista 4,2 prosenttia koki, että jaostovalmennus ei ole hyvä 

juttu. 

 Tykkään enemmän treeneistä oman joukkueen kanssa (pelaaja) 

 Enemmän pallollista treenaamista oman joukkueen kanssa (vanhempi) 

Jaostovalmennusta piti hyödyllisenä vastanneista pelaajista 92,3, vanhemmista 97,9 ja 

valmentajista 100 prosenttia.  
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Kysymykseen, jatketaanko jaostovalmennusta, vastasi myöntävästi 92,3 % pelaajista, 95,8 % 

vanhemmista ja 90,9 % valmentajista.  

Jaostovalmennuksen viikkomäärän osalta nuorempi ikäluokka oli seuraavaa mieltä 

Rooli 1xvko 2xvko Tyhjä/EOS 
Pelaaja 15,4 % 84,6%  

Vanhempi 47,9 % 50,0% 2,1% 

Valmentaja 36,4 % 63,6%  

 

Vanhemman ikäluokan osalta vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

Vastanneista pelaajista 80,0, vanhemmista 44,4 ja valmentajista 83,3 prosenttia oli tyytyväinen 

jaostovalmennukseen.   

 Aina on varaa parantaa :) Ei kukaan yksin, vaan yhdessä ! (pelaaja) 

Isompien kanssa tämä on tietty haastavaa mutta pojille tekee hyvää a) nähdä muitakin valmentajia b) 

pelaajia. Lisäksi tämä yhteistapahtuma tuo me henkeä ja lisää jaksamista kokonaisuudessaan vaikka 

osataan me nuristakin. (valmentaja) 

Tyytymättömyys jaostovalmennukseen ilmaistiin pelaajista 20, vanhemmista 83,3 ja valmentajista 

16,7 prosentin osuuksiin mm. seuraavasti: 

 Antakaa nyt joukkueiden harjoitella rauhassa !!! (vanhempi) 

Jaostovalmennuksen hyödyllisyyttä kysyttäessä osuudet menivät seuraavasti; pelaajista 60 %, 

vanhemmista 55,6 % ja valmentajista 83,3 prosenttia pitivät jaostovalmennusta hyödyllisenä. 

Vanhemmasta ikäluokasta jaostovalmennusta halusi jatkaa 40 % pelaajista, 44,4 % vanhemmista ja 

83,3 % valmentajista.  

Jaostovalmennuksen viikkomäärästä 30 %:lla ei ollut mielipidettä, yhden harjoituskerran takana oli 

50 % ja kahden harjoituskerran takana 20 % vanhemmasta ikäluokasta  

 Itse harjoittelen mieluummin oman joukkueen kanssa oman valmentajan johdolla. (pelaaja) 

 Pojat haluaa harjoitella omassa kaveriporukassa. (vanhempi) 

Suunniteltu harjoitus/kerta, paljon toistoa ja focus pieniin asioihin. Jaostovalmennus antaa varmasti 

jokaiselle valmentajalle paljon lisää omaan tekemiseen + juuri niitä tärkeitä pieniä huomioita 

tekemiseen...esimerkkinä opetat pallon haltuunottoa liikkeeseen tietyllä tavalla, toinen näyttääkin 

oikean/vaihtoehtoisen tavan, valmentaja saa AHAA elämyksen ja pystyy jalostamaan siitä 

valmennettaville. tällä hetkellä ma-treenit hieman turhat, koska kukaan ei kerro, mitä tehdään, vaan 

joukkueen omat valmentajat keskittyvät omiin tekemisiin = yhteinen linja puuttuu ja menee 

kauemmaksi. (valmentaja) 
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Yhteenveto: 

Seuran toiminnanjohtaja on käynyt kyselyn yhteenvetoa läpi jaostovalmentajien kanssa. 

Nuoremman ikäluokan osalta on selkeästi huomattavissa, että jaostovalmennus on tuonut 

positiivista muutosta harjoitteluun. Jaostovalmennus nuoremman ikäluokan kanssa jatkuu myös 

syksyllä kaksi kertaa viikossa. Hienosäätöä myös nuoremman ikäluokan harjoittelussa tullaan 

tekemään, mutta perusrunko pysyy samana kuin kevään 2015 aikana.  

Vanhemman ikäluokan osalta tilannetta tarkastellaan vielä uudelleen ja pohditaan ennen syksyä, 

miten saadaan jaostovalmennus tukemaan vanhempien ikäluokkien toimintaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tästä informoidaan joukkueita elokuun alkupuolella.  

 

 

  

  

  

  

  

 

Paula Jurvanen 

Mäntsälän Urheilijat ry 

Toiminnanjohtaja 
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