OTETAAN YHDESSÄ HAASTE VASTAAN:

LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

Kuten kaikki tiedämme, nykyinen tilanne on haastava.

Asioista kannattaa kuitenkin löytää positiivisiakin puolia.
Tässä tapauksessa yksi niistä voisi olla se, että:

LIIKKUMISTA EI OLE KIELLETTY! ☺
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Meidän on hyvä muistaa myös poikkeusaikoina hyvinvoinnin kulmakivet:
1) Levätään ja pidetään arkirytmistä kiinni. Yöunet ovat arvokas voimavara.
2) Syödään terveellisesti ja monipuolisesti. Koneemme tarvitsee polttoainetta.
3) LIIKUTAAN RIITTÄVÄSTI! Se tuo arkeen vaihtelua ja kirkastaa mielen!
Nämä edellä mainitut asiat edesauttavat myös omatoimisen opiskelun edistymisessä.

Joten, OTETAAN YHDESSÄ HAASTE VASTAAN JA LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

VALMENTAJILLE JA VANHEMMILLE,
Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on aktivoida lapsia liikkumaan. Elämäämme tulleet
rajoitukset saattavat passivoittaa meitä kaikkia. Ehdotukseni kuitenkin on, että huolehtisimme

riittävästä liikunnasta myös näinä päivinä. Liikkuessamme yhdessä lasten kanssa saamme
itsekin vaihtelua arkeen ja mikä arvokasta, olemme läsnä. Sopisiko teidän päiväänne
vähintään 1h ulkoliikuntaa yhdessä? Pelejä, leikkejä jne. Vain mielikuvitus on rajana!
Nykyaikana meillä on loistavat mahdollisuudet aktivoida lapsia myös erilaisten haasteiden,

kisojen ja tehtävien kautta. Tässä esityksessä on muutamia esimerkkejä jääkiekon
näkökulmasta lasten aktivoimiseen. Rakentakaa niistä viikkokisoja ja huomioikaa
aktiivisia lapsia esimerkiksi joukkuetasolla!
Jos tarvitsette tukea lasten aktivointiin muutoinkin, niin autan hyvin mielelläni.
Tehdään tästä yhteinen asia.

PELAAJALLE,
Urheilussa on sellainen sanonta, että haasteet kasvattavat. Ymmärrän kovan harmituksesi siitä,
ettet pääse harjoittelemaan yhdessä joukkuekavereidesi kanssa samaan kaukaloon. Sinulla on

kuitenkin mahdollisuus kehittyä jääkiekossa tarvittavissa ominaisuuksissa myös nyt, jolloin
joukkueharjoittelua ei voi toteuttaa. Pohdi myös itse mitä voisit tehdä.
Tässä esimerkkejä:

Voit parantaa fyysistä kuntoasi, jotta jaksat luistella koko pelin kovalla vauhdilla – lähde
lenkkeilemään, pelaa rajoituksia kunnioittavasti pihassa, pyöräile, lähde metsäretkelle jne.!
Tarvitset käsien voimaa laukomisessa, jalkojen voimaa luistelussa, keskivartalon voimaa
kaikessa mitä jäällä teetkin – suunnittele yhdessä vanhempiesi / valmentajan kanssa itsellesi

lihaskuntopiiri ikäsi ehdoilla! Haasta myös vanhemmat ja sisarukset tekemään samat liikkeet!
Harjoittele tekniikka samalla tavalla kuin kesälläkin – lauo levyltä ja tee puukuulaharjoitteita!
Harjoittelun lisäksi: auta vanhempiasi kotitöissä sekä opiskele tunnollisesti myös kotioloissa.

Fiksu jääkiekkoilija toimii vastuullisesti myös kaukalon ulkopuolella!

KAIKILLE!
Ehdotukseni siis on, että aktivoidaan toinen toisiamme liikkumaan ja harjoittelemaan!
Muodostakaa joukkuekohtaisia viikkokisoja ja päivätehtäviä.
Niiden keksiminen ja organisoiminen vaatii lähinnä viitseliäisyyttä ja mielikuvitusta.
Joko keksit viikonlopuksi haasteen?

HAASTE NUMERO 1: ”BARKOVIN KÄDET”
Kuinka monta kertaa saat tehtyä puukuulalla / tennispallolla kahdeksikon 30 sekunnissa?

Aika: 30 sekuntia.
Keilojen / kiekkojen väli: 50 cm.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

Kerro tuloksesi myös joukkuekavereille!

PS: Connor McDavid sai 24.

HAASTE NUMERO 2: ”LAINEEN PYSSY”
Kuinka monta osumaa saat maalin keskellä roikkuvaan ”maaliin” kymmenellä kiekolla?
Suoritus: 10 kiekkoa → kuinka monta osumaa?
”Maali”: muovipullo / vastaava. 40cm yläriman alapuolella (kiinnitä narulla).
Laukomisetäisyys: 5 metriä maalista.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

Kerro tuloksesi myös joukkuekavereille!
Paljonko vanhempasi saavat? ☺

HAASTE NUMERO 3: ”RANTASEN FYSIIKKA”
Kuinka monta kertaa teet viikossa lihaskuntopiirin?

Yhden kerran läpi päivässä = 1 piste. Kuinka monta pistettä saat viikossa?
Liikkeet (yhdessä sopimanne tavat):
Vatsat: 2 x 20

Selät: 2 x 20
Punnerrukset: 2 x 20
Etukyykyt: 2 x 20
Askelkyykyt: 2 x 20
Huomioitavaa:
Muokatkaa liikkeet ja toistomäärät tarvittaessa pelaajan iälle sopiviksi.
Lihaskuntoa tehtäessä vastukseksi kyykyissä riittää lapsilla hyvin maila.
(harjoittelu oman kehon painolla).

HAASTE NUMERO 4: HAASTAKAA TOISENNE”
Kuten kolmesta esimerkkihaasteesta huomasitte, erilaisille haasteille on vain mielikuvitus rajana!

Haastakaa toisenne. Sopikaa vuorotellen suorituksista. Kisailkaa hyvässä hengessä keskenään.
Olkaa rehellisiä toisillenne, kuten hyvässä jääkiekkojoukkueessa kuuluukin!
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HAASTE NUMERO 5: ”MIKKO KOIVUN PERUSVARMA”
Kuinka monta osumaa saat yläkulmissa oleviin pulloihin / vastaaviin kymmenellä kiekolla?
Suoritus:
Kiekko kämmeneltä rystylle ja nosto rystyllä yläkulmaan x 5.
Kiekko rystyltä kämmenelle ja nosto kämmenellä yläkulmaan x 5.
”Maali”: muovipullot / vastaavat molempiin yläkulmiin.

Keilat: 2,5 metriä maalista ja keilojen etäisyyttä toisistaan voi pohtia iän mukaan.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

HAASTE NUMERO 6: ”HELMISEN LÄTTY VOL. 1”
Kuinka monta osumaa saat ilmassa lättysyötöllä viiden metrin päässä olevaan kiekkoon?
Suoritus: 10 kiekkoa → kuinka monta osumaa?
”Maali”: osuma ilmassa kiekkoon.
Syöttöetäisyys: 5 metriä toisesta kiekosta.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

HUOM! Voitte muokata kisaa joukkueen
kesken. Syöttömatkaa voi pidentää
haastavuuden lisäämiseksi. Voitte
syöttää jonkin yhdessä sopimanne
esteen yli. Muistakaa kuitenkin, että
kiekon tulee tipahtaa oikeaan paikkaan,
kuten Raipellakin. :)

HAASTE NUMERO 7: ”HELMISEN LÄTTY VOL. 2”
Parikisa: syötelkää lättysyöttöjä vuorotellen. Tavoitteena osua ilmassa keskellä olevaan kiekkoon.
Suoritus: voittajaksi selviää syöttäjä, joka saa ensin viisi osumaa keskellä olevaan kiekkoon.
Syöttöetäisyydet: 5 metriä keskellä olevasta kiekosta.
Suorituksia: niin paljon kuin haluatte!

Ehdotus: haasta kisaan perheenjäsen, jonka mielestä
syöttäminen on helppoa ja hän usein ihmettelee
syöttöjen laatua katsoessaan jääkiekkoa. ;)

HAASTE NUMERO 8: ”RINTEEN RÄPYLÄ”
Kuinka monta kertaa saat pallon kiinni? Laske peräkkäin onnistuneet suorituskerrat ja haasta joukkuekaverisi!
Suoritus: heitä pallo oikealla kädellä seinään, pyörähdä oman akselisi ympäri (360) ja ota pallo kiinni vasemmalla kädellä.
Heitä pallo seinään vasemmalla kädellä, pyörähdä oman akselisi ympäri ja ota pallo kiinni oikealla kädellä… jne.
HUOM! Voit ensin harjoitella suoritusta jättämällä pyörähdyksen pois tai muuttamalla heittoetäisyyttä.
Heittoetäisyys: 3 metriä seinästä.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

HAASTE NUMERO 9: ”KAPASEN JALAT”
Kuinka nopeasti juokset nopeusradan läpi? Ota aikaa ja haasta joukkuekaverisi!
Suoritus: Lähde liikkeelle keilalta 1, Juokse mailojen yli (yksi askel per väli), kierrä keila 2 ja juokse samalla tavalla takaisin.
Kierrä keila 1 ja tee rata uudelleen läpi. Kun kosketat takaisin tulessa keilaa 1, niin aika pysähtyy.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!
Etäisyydet:
Keila 1 ja ensimmäinen maila: 5m.
Mailojen välit: 0,5m.
Kuudes maila ja keila 2: 5m.

HAASTE NUMERO 10: ”AHON PEHMEÄT HANSKAT ”
Kuinka monta kertaa saat mailalla kiekon ilmasta kiinni? Laske peräkkäin onnistuneet suorituskerrat ja haasta kaverisi!
Suoritus: Kiekko lavan päällä. Heitä kiekko ilmaan ja käy samalla kyykyssä. Tule nopeasti kyykystä ylös ja ota kiekko kiinni niin,

että se jää uudelleen lapasi päälle.
Suorituksia: niin paljon kuin haluatte!

HAASTE NUMERO 11: ”RASKIN LIIKKUVUUS”
Kuinka monena päivänä teet itse rakentamasi liikkuvuusharjoituksen viikon aikana?

Vinkkejä löytyy esimerkiksi Leijonien sosiaalisista medioista (Facebook ja Instagram).
Yhden kerran läpi päivässä = 1 piste. Kuinka monta pistettä saat viikossa?
Toimi näin:

-

Valitse itsellesi 5 liikettä ja rakenna niistä itsellesi harjoituskokonaisuus, jonka kesto on 20-30 minuuttia.

-

Muista lämmitellä ensin hyvin!

HAASTE NUMERO 12: ”TERÄVÄISEN NO LOOK”
Kuinka monta osumaa saat yläkulmissa oleviin pulloihin / vastaaviin kymmenellä kiekolla katsomatta maalia kohti?
Suoritus: Ammu yhteensä 10 kiekkoa. Vuorotellen molempiin yläkulmiin. Et saa katsoa maalia kohti.
”Maalit”: muovipullot / vastaavat molempiin yläkulmiin.
Laukaisupaikka: vuorotellen maalin oikealla ja vasemmalla sivulla. 5 metriä maalista.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

HAASTE NUMERO 13: ”HEISKASEN KATSE PELISSÄ ”
Liiku kohti maalia eri kiekonhallintatavoin ja pidä katse ylhäällä. Lauo terävästi ”patjan päälle”.
Kuinka monta kiekkoa saat ammuttua peräkkäin ”maaliin” kuljetuksen jälkeen?
Suoritustavat, katse ylhäällä koko suorituksen ajan kiekkoa / palloa leipoen:
1) Vartalon edessä

2) Vartalon vieressä kämmenpuolella

3) Keksi oma tapasi ja haasta pelikaverisi!

”Maalit”: muovipullot / vastaavat molempiin yläkulmiin.

Suorituspaikka: kuljetettava matka 15m., laukaus 5 m. maalista.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat!

HAASTE NUMERO 14: ”RIIKAN MONIPUOLISUUS ”
Valitse viikonlopulle kolme erilaista pallopeliä ja pelaa kaikkia vähintään tunti!
Muista noudattaa yleisiä ohjeita. Voitte pelata esimerkiksi yhdessä perheen kanssa.

HAASTE NUMERO 15: ”GRANLUNDIN KETTERYYS ”
Rakenna itsellesi kuvan mukainen ketteryysrata. Kuinka nopeasti pystyt radan suorittamaan läpi?
Tee vähintään 10 suoritusta ja kerro joukkuekavereillesi nopein aikasi! Voit haastaa myös isän tai äidin.
Rata tehdään kaksi kertaa läpi = yksi suoritus:
1: 1. kierros etuperin, 2. kierros takaperin

2: molemmat kierrokset pujotellen
3: molemmat kierrokset: etuperin, 1 askel per väli
4: 1. kierros, sivuttaisjuoksu, oikea kylki edellä.

2. kierros, sivuttaisjuoksu, vasen kylki edellä.
Maali: lähtökeilojen välissä.

Radan sivujen pituudet 15 metriä. 2: keilojen väli 1m. 3: mailojen väli 0,5m.

HAASTE NUMERO 16: ”MÖRKÖ LYÖ SISÄÄN! ”
Kuvittele itsellesi irtokiekkotilanne. Maalissa Ruotsin, Venäjän tai Kanadan maalivahti. ;)

Menossa on MM-puolivälierä, MM-välierä tai MM-finaali. Lyö kiekko sisään maalin edestä ja tuuleta asianmukaisella tavalla!
Kuvaa tilanteesta video ja laita jakoon joukkuekavereillesi. Päättäkää yhdessä kenen tuuletus on hienoin!
Jos jaat videon sosiaalisessa mediassa, niin käytä hashtageja #tuuletus ja #leijonat.

Esimerkin voit katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=86aIEwWz0dM

HAASTE NUMERO 17: ”KAAPON LÄHTÖNOPEUS”
Kuinka nopeasti saat vietyä kiekot keilalta toiselle? Saat viedä yhden kiekon kerrallaan.

Suoritus: vie viisi kiekkoa keilalta 1 keilalle 2. Keilojen väli 15 metriä. Kello pysähtyy kun olet saanut vietyä viidennen kiekon.
Suorituksia: Yritä vähintään 10 kertaa ja kerro joukkuekavereillesi nopein aikasi.

HAASTE NUMERO 18: ”KONNAN BACK HAND – FORE HAND”
Kuinka monta kertaa saat pomputeltua palloa mailalla?

Suoritus: pomputtele tennispalloa lavalla. Vuorotellen rystyllä ja kämmenellä. Yritä saada mahdollisimman monta toistoa
yhtäjaksoisesti tippumatta palloa maahan. Palloon saa koskea ainoastaan mailan lavalla.
Suorituksia: niin paljon kuin haluat! Haasta pelikaverisi mukaan!

Näet alkuperäisen suorituksen YouTubesta haulla: ”kontiola saksa peli”

HAASTE NUMERO 19: ”NOORAN SILMÄ-KÄSI -KOORDINAATIO”
Opettele jonglööraamaan!

Suoritus: Opettele jonglööraamaan kolmella pallolla. Jo harjoitellessa silmä-käsi –koordinaatiosi paranee. Löydät hyviä
videoita aiheesta YouTube -haulla ”jonglööraus kolmella pallolla”. Kun suoritus alkaa sujua, niin kuvaa siitä video ja lähetä se
joukkuekavereillesi. Muista, että oppimiseen saattaa mennä pidempäänkin, joten etene askel kerrallaan! :)

TSEMPPIÄ HARJOITTELUUN!

