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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka monta pelaajaa Suomen Pallo-
liiton Turun piirin piirijoukkueista on päässyt Veikkausliigaan tai ulkomaille, onko 
piirijoukkueiden ulkopuolelta tullut pelaajia kyseisiin sarjoihin ja missä vaiheessa 
vuotta piirijoukkuepelaajat ovat syntyneet. Tuloksien myötä tavoitteena on tar-
kastella sekä kehittää Turun piirin toimintaa piirijoukkueisiin valittavien pelaajien 
kohdalla. Hypoteesi ennen tutkimusta on, että piirijoukkueisiin valikoituu huo-
mattavasti enemmän vuoden alkupuolella syntyneitä pelaajia. 
 
Työ on määrällinen tutkimus, jossa tutkimukseen vaadittavat tiedot kerätään 
olemassa olevista rekistereistä sekä arkistoista.  Työ käynnistyi Palloliiton toi-
mintaan sekä piirijoukkuetoimintaan tutustumisella ja tutkimuksen tekemisellä. 
Tutkimustulokset osoittivat Veikkausliigaan päässeiden pelaajien määrän sekä 
sen, että piirijoukkuepelaajista suurin osa on syntynyt vuoden alkupuolella. 
Työn teoria käsittelee niitä syitä, jotka johtavat hypoteesin kaltaiseen tutkimus-
tulokseen. Hypoteesi perustuu aiheesta jo olemassa oleviin tutkimuksiin. 
 
Tutkimustulokset on koostettu kuvioiksi niiden lukemisen ja ymmärtämisen hel-
pottamiseksi. Tuloksista käy ilmi piirijoukkueista Veikkausliigaan tai ulkomaille 
päässeiden pelaajien sekä piirijoukkueen ulkopuolelta tulleiden pelaajien mää-
rä. Lisäksi tulokset kertovat, että piirijoukkueisiin valitaan huomattavasti enem-
män alkuvuonna syntyneitä pelaajia kuin loppuvuonna syntyneitä. Veikkauslii-
gaan tai ulkomaille päässeiden pelaajien kohdalla samanlaista ilmiötä ei yhtä 
voimakkaasti esiintynyt.  
 
Työn tarkoituksesta johtuen ilmiön syitä ei voida tarkkaan määrittää, mutta ilmi-
ön uskotaan johtuvan siitä, että alkuvuonna syntyneet pelaajat ovat biologiselta 
iältään ja fyysiseltä suorituskyvyltään loppuvuonna syntyneitä pelaajia edellä.  
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The purpose of this thesis was to clarify how many players of the SPL Turku 
district team have played in Veikkausliiga (Finnish Premier League) or abroad, 
have there been players in those series who have not played for the district 
team, and what time of the year the players were born. Based on the results, 
the purpose was to develop the SPL Turku district performance while choosing 
the players. The hypothesis for this thesis was that the chosen players are 
mainly born in the early months of the year. 
 
This is a quantitative thesis and the data was collected from existing registers 
and archives. The project started by getting to know the operation of SPL and 
by familiarising with the district teams operation. The research results showed 
the amount of players picked to Veikkausliiga, and that most of the district team 
players were born at the beginning of the year. The theoretical part of this thesis 
consists of those reasons that make the hypothesis come true. The hypothesis 
is based on existing research.   
 
The results are presented in tables to make them easily understandable. The 
results show the amount of players who have played in either Veikkausliiga or 
abroad, and whether those players have played for the district team or not. Fur-
thermore, the results show that more players born in the early months of the 
year are picked to the district team than those born later in the year. Similar re-
sults are not found among those who played in Veikkausliiga or abroad. 
 
Due to the purpose of this thesis, accurate results cannot be presented. How-
ever, this phenomenon is believed to occur because the players born at the be-
ginning of the year are more developed by their age and physical characteristics 
than the ones born later in the year. 
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1 JOHDANTO 

Piirijoukkue on nuoren jalkapalloilijan ensimmäinen tähtäin matkalla ammattilai-

seksi. Näihin joukkueisiin kootaan kunkin piirin alueelta ne pelaajat, joilla on 

parhaat mahdollisuudet päästä jalkapalloilijan uralla mahdollisimman pitkälle. 

Piirijoukkuetoiminta huipentuu joka vuonna pelattavaan lopputurnaukseen, jos-

sa kilpailevat paremmuudesta kaikki maan lupaavimmat jalkapalloilijat. On sel-

vää, että jokainen jalkapalloilijan alku haluaa olla mukana tässä turnauksessa, 

jossa pelaajia tarkkailevat nuorten ja aikuisten maajoukkueiden valmentajat. 

Piirijoukkueessa onnistuminen saattaa avata portit nuorten maajoukkueisiin se-

kä tulevaisuudessa aina miesten A-maajoukkueeseen asti. 

 

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Suomen Palloliiton Turun piirin kanssa, 

joka halusi saada selville, kuinka monta heidän piirijoukkuepelaajista on päässyt 

Veikkausliigaan pelaamaan. Samaan aikaan maailmalla on käyty keskustelua 

siitä, kuinka nuorten korkeatasoisen jalkapallon parissa on huomattavasti 

enemmän alkuvuonna syntyneitä pelaajia loppuvuonna syntyneisiin verrattuna. 

 

Näiden asioiden pohjalta opinnäytetyöni tarkoitukseksi tuli selvittää, kuinka 

monta pelaajaa Palloliiton Turun piirin piirijoukkueista on päässyt Veikkauslii-

gaan tai ulkomaille, onko pelaajia tullut piirijoukkueiden ulkopuolelta näihin sar-

joihin sekä selvittää, missä vaiheessa vuotta piirijoukkuepelaajat ovat syntyneet. 

Tutkimuksen tavoite oli tulosten pohjalta tarkastella sekä kehittää Palloliiton Tu-

run piirin toimintaa. Toiminnan kehittäminen kohdistui ensisijaisesti piirijouk-

kuepelaajien valintaperusteiden uudelleen tarkasteluun sekä loppuvuonna syn-

tyneiden pelaajien parempaan huomiointiin. 

 

Aihetta on Euroopassa tutkittu paljon ja siellä on tehty huomio, että nuorten jal-

kapallossa suurin osa menestyneistä jalkapalloilijoista on syntynyt vuoden alku-

puoliskolla. Tutkimuksella selvitettiin myös toistuuko Suomalaisessa jalkapal-

lossa samanlainen ilmiö kuin Euroopassa. Työn teoriaosa perustuukin näihin 

tutkimuksiin ja sillä pyritään perustelemaan, miksi kyseistä ilmiötä esiintyy ja 

mihin se perustuu. Teoriaosassa esitellään toimeksiantaja sekä piirijoukkuetoi-

minta ja siihen oleellisesti liittyvät asiat. Lisäksi käsitellään piirijoukkueikäisen 
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pojan fyysistä ja psyykkistä kehitystä sekä lahjakkuuden kehittymistä, sen tun-

nistamista ja arviointia. 

 

Toimin itse murrosikäisten poikien valmentajana jalkapallon parissa, joten aihe 

oli myös oman työni kannalta erittäin mielenkiintoinen. Valmennustyön ohella 

aihe kiinnosti, koska olen itse yksi kyseisen piirin piirijoukkuetta edustanut pe-

laaja. Jo silloin, kun itse edustin Turun piiriä piirijoukkueiden lopputurnauksessa, 

huomasin, että minun lisäkseni joukkueessa on vain muutama loppuvuonna 

syntynyt pelaaja. Työn tekemisen aikana olin myös katsojana alle 16-vuotiaiden 

poikien maaottelussa, jossa kohtasivat Suomi ja Ruotsi. Suomen joukkueen 

kokoonpanossa tässä ottelussa oli vain viisi pelaajaa, jotka olivat syntyneet 

vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, kun taas Ruotsin joukkueessa tällaisia pelaa-

jia oli kokoonpanossa vain yksi. Työlläni selvitän, olivatko oma piirijoukkueeni 

tai nuorten maaottelun syntymäkuukausijakaumat yleisiä, vai olivatko ilmiöt 

poikkeuksia? 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan poikien piirijoukkueita vuosien 1997 ja 2008 

välillä edustaneita pelaajia. Veikkausliigapelaajaksi on katsottu pelaaja, joka on 

pelannut Veikkausliigassa yli kymmenen ottelua. Mikäli ei ole tilillään kymmentä 

Veikkausliigaottelua, mutta on pelannut ammatikseen ulkomailla, otettiin heidät 

myös huomioon. Tutkimuksessa huomioon otetut pelaajat ovat syntyneet vuosi-

en 1982 ja 1994 välillä. Näin heillä on ollut realistiset mahdollisuudet päästä 

pelaamaan Veikkausliigaan tai ulkomaille. 
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2 PIIRIJOUKKUE – OSA PALLOLIITON VALMENNUSLINJAA 

2.1 Suomen Palloliiton Turun Piiri Ry 

Suomen Palloliitto Ry on vuonna 1907 perustettu jalkapallon lajiliitto, joka kuu-

luu kansainväliseen Jalkapalloliittoon (FIFA) sekä Euroopan Jalkapalloliittoon 

(UEFA). Työssäni käytän Suomen Pallolitosta lyhennettä SPL. SPL on jalkapal-

lon erikoisliitto, joka vastaa FIFA:n jäsenenä maamme jalkapallotoiminnasta ja 

sen kehittämisestä. SPL tekee ihmis- ja asiakaskeskeisistä lähtökohdista töitä 

kasvatus- ja harrastustoiminnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun parissa. Toimin-

nan päämäärinä ovat jalkapalloilumme nostaminen kansainväliselle huipputa-

solle, lajin kehittäminen kokonaisuudessaan suosituimmaksi suomalaiseksi ur-

heilulajiksi, Fair Play – hengen ulottaminen kaikille toiminnan tasoille, sekä liiton 

aseman vahvistaminen. SPL kiteyttää toimintansa yhteen lauseeseen ”Jalkapal-

loa jokaiselle – Euroopan huipulla”. (Suomen Palloliitto Ry 2014b.) 

 

SPL on jaettu kahteentoista piiriin, jotka kukin vastaavat toiminnastaan omilla 

alueillaan. Nykyään näiden kahdentoista piirin alueella on yli tuhat jäsenseuraa, 

jossa pelaa noin 115 000 rekisteröityä pelaajaa. Suomen Gallupin teettämän 

tutkimuksen mukaan jalkapallon harrastajia on Suomessa noin 500 000, joka 

tekee SPL:stä maan suurimman urheilun lajiliiton. (Suomen Palloliitto Ry 

2014b.) 

 

SPL:n Turun piiri on yksi maamme jalkapallopiireistä. Piiri on perustettu 

5.5.1924. ja sen toiminta-alueella on 27 eri kuntaa, joiden alueilla toimii 89 

(5/2012) jäsenseuraa. Rekisteröityjä pelaajia on yli 12 000. Keskimäärin Turun 

piirin toiminta-alueella olevien kuntien asukkaista 2,74 prosenttia on rekisteröity-

jä jalkapallon pelaajia. (Suomen Palloliiton Turun Piiri 2014b.) 

 

Piirin tehtävänä on antaa virikkeitä ja neuvoja jalkapallo- ja futsalharrastuksen 

laajenemiseksi sekä edistää reilun pelin hengessä ruumiillista ja henkistä kas-

vua jalkapalloilijoiden ja futsalpelaajien keskuudessa. Piiri voi tehdä aloitteita ja 

antaa neuvoja seurojen perustamiseksi sekä jo toimivien töiden tehostamiseksi. 

Piiri järjestää alueellaan kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä harrastus-, 
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koulu- ja työpaikkajalkapalloiluun ja futsaliin liittyvää toimintaa sekä järjestää 

valmentajien, erotuomareiden ja toimihenkilöiden koulutusta ja valmennusta. 

Piirin ylläpitämä piiritoimisto toimii aloitteellisesti Turun Piirin alueella olosuhtei-

den kehittämiseksi. (Suomen Palloliiton Turun Piiri 2014c.) 

 

 

2.2 Palloliiton valmennuslinja 

2.2.1 Taustaa 

SPL:n uuden valmennuslinjan luominen käynnistyi vuoden 2009 syksyllä, kun 

Olympiakomitea sekä Palloliitto sopivat lajiprosessista, jonka tavoitteena oli 

määrittää pelaajakehityksen lähtökohdat. Käytännön työskentely käynnistettiin 

10.1.2010 Palloliiton nimeämien lajiprosessiryhmän vastuuhenkilöiden Mika 

Laurikaisen ja Kimmo Lipposen johdolla. Prosessin kestoksi määritettiin yksi 

vuosi ja sen parissa toimineeseen ryhmään kuului maajoukkueiden valmentajia, 

SPL:n työntekijöitä sekä lukuisia entisiä huippupelaajia. Lisäksi ryhmä sai tukea 

Olympiakomitealta, Suomen urheiluopistolta sekä Kilpa ja Huippu-urheilun muu-

tostyöryhmältä. (Suomen Palloliitto ry 2010, 3.) 

 

Prosessin näkökulmana oli suomalaisen huippujalkapallon pelaajakehitys sekä 

lajin kestävän menestysperustan rakentaminen. Pyrkimyksenä oli tämän pro-

sessin myötä luoda Palloliitolle selkeä yksilökeskeinen valmennusfilosofia. Toi-

minnan päämääränä oli Palloliiton Visio 2020, jossa unelmana on, että Suomi 

on vuonna 2020 Euroopan kymmenen parhaan jalkapallomaan joukossa kaikilla 

mittareilla mitattuna. (Suomen Palloliitto ry 2010, 4.) 

 

Lajiprosessin myötä tuotettiin kaksi erilaista lajianalyysia jalkapallosta (fysiologia 

ja tekninen suorittaminen sekä teknis-taktinen lajianalyysi), raportti lahjakkuu-

desta jalkapallossa, maajoukkueiden yhteinen pelitapa sekä selkeä toimintamal-

li siitä, miten tämä kaikki saadaan käytäntöön ja toimintaan vuoden 2013 aika-

na. (Suomen Palloliitto ry 2010, 6–13.) 
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2.2.2 Valmennuslinja 

Palloliiton valmennuslinjan toinen vaihe valmistui 19.4.2013. Tämän jälkeen 

valmennuslinja pidetään jatkuvan kehittämisen alla ja sitä päivitetään sitä mu-

kaa kun kehitystä saavutetaan. Valmennuslinja on jaettu selkeästi eri osa-

alueisiin. Osa-alueet ovat yksilökeskeinen valmennusfilosofia, pelitapa, pelaaja-

profiilit, pelaajakehitys sekä valmentajakoulutus. Valmennuslinjan tähtäin ja 

unelma on sama kuin siihen johtaneen lajiprosessinkin, Palloliiton Visio 2020. 

(Laurikainen & Jeglerz 2013, 1.) 

 

Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla valmennuslinjassa tarkoitetaan valmen-

tajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka pyrkimyksenä on 

kehittää pelaajan valmiuksia kokonaisvaltaisesti kaikilla osa-alueilla. Valmen-

nusfilosofiassa nämä osa-alueet on jaettu teknisiin ja taktisiin valmiuksiin, fyysi-

seen suorituskykyyn, henkiseen vahvuuteen, sosiaaliseen toimintakykyyn, ta-

paan kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa sekä näihin liittyviin tiedollisiin 

valmiuksiin. Filosofian pyrkimyksenä on löytää potentiaaliset pelaajat mahdolli-

simman aikaisin ja sitä kautta turvata heille mahdollisimman hyvä ympäristö 

kehittyä jalkapalloilijana. Tämän avulla tavoitellaan joukkuepelaamisen tason 

nostamista ylöspäin paremman yksilöosaamisen kautta. (Laurikainen & Jeglerz 

2013, 2–4.) 

 

Valmennusfilosofiassa pelaajan kehittyminen on jaettu pelaajan iän mukaan 

kolmeen eri jaksoon. Näissä jokaisessa jaksossa valmennuksen painopistealu-

eet erottuvat hieman, kuitenkin niin, että yksilö on kaikissa keskiössä. Jaksot 

ovat lasten valmennus (alle 7 – alle 11-vuotiaat), Nuorten valmennus (alle 12 – 

alle 15-vuotiaat) ja huippuvalmennus (alle 16 – alle 21-vuotiaat). Valmennusfilo-

sofian muutoksen myötä koko suomalainen jalkapallo on joutunut ison ajattelu-

tavallisen muutoksen eteen, joten filosofian pohjalta on ryhdytty muokkaamaan 

koko valmennuslinjaa uudelleen. (Laurikainen & Jeglerz 2013, 5–7.) 

 

Valmennuslinjan pelitapa-osiossa Suomen nuorten, naisten sekä miesten maa-

joukkueille on luotu pelitavat, jota kussakin ikäluokassa tulee toteuttaa. Näiden 
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tarkoituksena on valmistaa maajoukkuepelaajia systemaattisesti kohti miesten 

tai naisten A-maajoukkueen pelitapaa. Yhtenäisellä pelitavalla ja sen harjoitte-

lulla taataan se, että A-maajoukkueeseen päästessään pelaajat osaavat toteut-

taa haluttua pelisysteemiä mahdollisimman hyvin, jonka taas uskotaan näkyvän 

A-maajoukkueiden parempina tuloksina. (Laurikainen & Jeglerz 2013, 13.) 

 

Pelitavan ja sen harjoittelun lisäksi valmennuslinjassa on tehty maajoukkuepe-

laajille pelaajaprofiilit sen mukaan, mitä taitoja ja ominaisuuksia kunkin pelaajan 

tulee hallita eri osa-alueista. Profiilit ovat tehty niin yleisten vaadittavien taitojen 

ja ominaisuuksien perusteella, kuin jokaisen pelipaikan vaadittavien taitojen ja 

ominaisuuksien perusteella. Pelipaikat on jaoteltu maalivahtiin, laitapuolusta-

jaan, keskuspuolustajaan, kolmeen erilaiseen keskikenttäpelaajaan ja kahteen 

erilaiseen hyökkääjään. Naisille on myös luotu omat vaatimukset näille samoille 

pelipaikoille. Taidot ja ominaisuudet on jaoteltu neljään eri osa-alueeseen. Nä-

mä osa-alueet ovat tekniset, taktiset, fyysiset sekä henkiset ja sosiaaliset omi-

naisuudet. (Laurikainen & Jeglerz 2013, 36.) 

 

Valmennuslinjassa on lisäksi luotu sekä pelaajille, että valmentajille selkeä kehi-

tys- ja koulutusmalli (Kuvio 1). Pelaajakehitysmallin tarkoitus on, että kaikki 

Suomessa jalkapalloa pelaavat lapset ja nuoret kulkisivat saman pelaajakehi-

tysmallin läpi aina A-maajoukkueeseen asti. Mallissa otetaan huomioon pelaaja 

mahdollisimman yksilöllisesti ja häntä yritetään kehittää kokonaisvaltaisesti ko-

ko kehityskaaren läpi, kaikki osa-alueet huomioon ottaen. Pelaajakehitysmalliin 

on yhdistetty valmennuskoulutuksen kulku, jolla taataan jokaisen pelaajan saa-

van mahdollisimman laadukasta valmennusta kussakin ikäluokassa. Pelaajake-

hitysmallissa on mukana Palloliiton ja piirien järjestämiä kehittymisenseurantati-

laisuuksia. Muun muassa piirijoukkue-cup kuuluu näihin pelaajien kehittymisen 

tarkkailutilanteisiin. (Laurikainen & Jeglerz 2013, 57–103.) 
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Kuvio 1. SPL:n Pelaajakehitysmalli (Laurikainen & Jeglerz 2013, 57) 

 

 

2.3 Piirijoukkuetoiminnan tarkoitus ja tavoitteet 

Poikien piirijoukkuetoiminta on osa Palloliiton pelaajakehitysmallia. Toimintaa 

toteutetaan jokaisen piirin alueella ja se huipentuu kesäkuussa pelattavaan 

C14-poikien Piirijoukkue-cupiin. Tämä on ensimmäinen nuorten tapahtuma, jos-

sa kaikki ikäluokan huiput kerätään yhteiseen tapahtumaan pelaajatarkkailua 

varten. Piirijoukkue-cupia luonnehditaan Palloliiton internet-sivuilla seuraavasti: 

 

”Piirijoukkue-cupin tarkoitus on järjestää mukana oleville C14 ja C15 
-ikäluokille (pojissa vain C14) valtakunnallinen pelaajatarkkailu- ja 
koulutustilaisuus, sekä toimia tärkeänä kilpailutapahtumana yksilöille 
ja piirijoukkueille. Pelaajatarkkailijoina toimivat Palloliiton maajouk-
kue-, liitto ja aluevalmentajat. 
 
Turnauksen aikana järjestetään koulutusta pelaajille, valmentajille ja 
erotuomareille. Koulutuksen sisällöstä vastaavat yhdessä Palloliiton 
maajoukkue-, alue- ja piirivalmentajat sekä Palloliiton erotuomarikou-
lutuksen vastuuhenkilöt.” (Suomen Palloliitto Ry 2014c.) 
 

Yllä oleva kuvaus on Palloliiton luoma piirijoukkue-cupin tarkoitus. Tämän lisäk-

si piirit ovat luoneet omalle piirijoukkuetoiminnalle tavoitteet ja toimintatavat. 

SPL:n Turun piiri pyrkii piirijoukkuetoiminnallaan opettamaan toiminnassa mu-

kana oleville pelaajille maajoukkueen yhteistä pelitapaa, jotta jokainen nuorten 

maajoukkueeseen pääsevä pelaaja pystyisi heti toteuttamaan sitä sujuvasti. 

Joukkueena Turun piirin piirijoukkue pyrkii kehittämään joukkuepelaamista 
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mahdollisimman hyväksi lopputurnausta ajatellen. Lopputurnauksessa tavoit-

teena on saada mahdollisimman monta pelaaja turnauksen päätteeksi pelatta-

vaan All Stars-otteluun. Toiminnalla pyritään löytämään yksilöiden erityisomi-

naisuudet, kannustamaan pelaajaa käyttämään otteluissa omaamiaan vah-

vuuksia, ohjata omatoimisen harjoittelun pariin sekä valmistaa pelaajaa tuleviin 

maajoukkuetapahtumiin. (Suomen Palloliiton Turun Piiri 2014a.) 

 

Turun piirissä toiminnasta vastaavat aluevalmentaja sekä piirivalmentaja. Piiri-

joukkue-cupiin tähtäävä toiminta aloitetaan jo 13-vuotiaissa pojissa, jolloin on 

kolme–neljä yhteistä leiripäivää. Pelaajien siirryttyä C-14 ikäluokkaan, laajenee 

toiminta niin, että tammi–kesäkuun aikana on neljä–kuusi yhteistä leiripäivää 

sekä huipennuksena kesäkuussa pelattava piirijoukkue-cup. (Suomen Pallolii-

ton Turun Piiri 2014a.) 

 

 

2.4 Piirijoukkuepelaajien valintaperusteet 

Pelaajat joukkueisiin valitaan SPL:n valmennuslinjaan kirjattujen pelaajaprofiili-

en mukaisesti, jossa tärkeinä tekijöinä toimivat pelaajan lahjakkuus, motivaatio 

ja asenne. Turun piiri on Palloliiton tekemien valintakriteerien oheen luonut 

myös omat pelaajan ominaisuudet joihin valitsijoiden tulee kiinnittää huomiota. 

Piirin painottamat ominaisuudet on valmennuslinjan mukaisesti jaettu teknisiin, 

taktisiin, fyysisiin sekä henkisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin. (Suomen Pallolii-

ton Turun Piiri 2014a.) 

 

Pelaajan teknisessä ominaisuudessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa 

potkutekniikkaan, ensimmäiseen kosketukseen, yksi vastaan yksi - pelaami-

seen, syöttövalikoimaan ja sen laatuun, päällä pelaamiseen sekä lajitaitoon liik-

keessä. Taktisessa osaamisessa huomiota tulee kiinnittää liikkumiseen pallot-

tomana pelaajana, pelikäsitykseen, peliasentoon, pelin/joukkueen tasapainoon 

sekä yhteistyöhön. Fyysisessä osaamisessa tulee huomioida urheilullisuus, laji-

taito liikkeessä, nopeus, pelikunto sekä taidon ylläpitäminen väsyneenä. Henki-

sissä ja sosiaalisissa ominaisuuksissa tulee huomioida toimiminen ryhmässä, 

vaikutus peliin, eläytyminen peliin, aktiivisuus, voitontahto sekä rohkeus. (Suo-
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men Palloliiton Turun Piiri 2014a.) Näiden lisäksi Turun piirin valmennuspäälli-

kön mukaan tällä hetkellä painotetaan kolmea keskeistä lahjakkuutta, jotka ovat 

lahjakkuus harjoitteluun, lahjakkuus hyvään asenteeseen sekä fyysinen lahjak-

kuus. Valmentajien keskeinen kriteeri on valintoja tehdessä nähdä se, missä 

pelaaja on muutaman vuoden päästä. (Mäki 2014.) 

 

 

2.5 Piirijoukkueturnauksen historiaa 

Poikien piirijoukkueturnaus pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Tällöin 

turnaus oli nimeltään Pohjola-Cup, turnauksen pääsponsorin mukaan. Piirijouk-

kue-cupiksi turnauksen nimi muuttui vuonna 2009 ja on siitä asti pysynyt ennal-

laan. Turnaus on aina ollut osa Palloliiton pelaajatarkkailuohjelmaa ja sinne on 

koottu ikäluokan parhaimmat pelaajat. Tämänkin päivän huippujalkapalloilijoista 

lähestulkoon jokainen on edustanut ikäluokkansa piirijoukkuetta. (Suomen Pal-

loliitto Ry 2014e.) 

 

Nykyään Piirijoukkueturnaus järjestetään poikien osalta vain C-14 ikäluokalle. 

Turnauksen historian aikana tämä yksityiskohta on vaihtunut moneen ottee-

seen. Turnauksen alkaessa vuonna 1973 mukaan otettiin niin ikään vain C-

poikien ikäluokka. Tämä toimintatapa kesti aina vuoteen 1984 asti, jonka jäl-

keen C-poikien lisäksi turnauksessa kilpailtiin myös B-poikien sarjassa. Vuonna 

2003 Palloliitto päätti jakaa C-poikien sarjan C-14 ja C-15 sarjoiksi ja B-poikien 

sarja poistettiin ohjelmasta. B-poikien ikäluokan toiminta siirrettiin tällöin Tähti-

tarhatapahtumaksi, eli ensimmäiseksi viralliseksi nuorten maajoukkueen tapah-

tumaksi. C-14 ja C-15 pojat kilpailivat Pohjola-Cupin mestaruudesta vuoteen 

2009 asti, jolloin otettiin käyttöön nykyinen toimintamalli. Nykyisessä toiminta-

mallissa Pohjola-Cup vaihtui Piirijoukkue-cupiksi ja siihen osallistuu enää vain 

C-14 ikäluokka. C-15 ikäluokan toiminta on nykyään uuden Palloliiton valmen-

nuslinjan mukaista aluejoukkuetoimintaa, joka on lähtölaukaus poikien maa-

joukkuetoiminnalle. (Suomen Palloliitto Ry 2014e; Laurikainen & Jeglerz 2013, 

57–103.) 
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Nykyisessä C-14 poikien piirijoukkueturnauksessa pelaaja saa edustaa sen pii-

rin joukkuetta, jonka alueelta hänen edustamansa seurajoukkueensa on. Mikäli 

pelaaja on siirtynyt jo ulkomaille, on hänen edustamansa piirijoukkue se, jonka 

alueella olevasta seurasta hän on ulkomaille siirtynyt. Edustusoikeutetulla pe-

laajalla tulee siis olla suomen passi ja hänen tulee täyttää kyseisenä vuonna 14 

vuotta tai vähemmän. On siis mahdollista, että pelaaja edustaa piirijoukkuettaan 

alle 14-vuotiaana. (Suomen Palloliitto Ry 2014d.) 
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3 PIIRIJOUKKUEIKÄISEN KEHITYS 

3.1 Taustaa 

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että korkeatasoisessa nuorten jalkapal-

lossa on huomattavasti enemmän sellaisia pelaajia, jotka ovat syntyneet oman 

ikävuotensa alkupuoliskolla. Helsen, Van Winckel ja Williams tutkivat vuonna 

2004 kymmenen Euroopan maan nuorten maajoukkueita sekä kansainvälisiin 

turnauksiin osallistuneita seurajoukkueita ja heidän pelaajiensa syntymäkuu-

kausia. Tällöin tulos oli, että pelaajistosta huomattavasti suurempi osa oli synty-

nyt vuoden alkupuolella kuin loppupuolella. Tätä ilmiötä kutsutaan Suomessa 

termillä suhteellinen ikäjakauma ja Englannissa termillä relative age effect. 

(Helsen, Van Winckel & Williams 2004, 629–636.)  

 

Tutkimusten myötä asiasta alettiin jalkapallopiireissä keskustella paljon ja sen 

eteen tehtiin myös ratkaisuja, muun muassa loppuvuonna syntyneiden maa-

joukkueiden muodossa. Helsen, ym. halusivat toistaa tutkimuksensa niin, että 

he tutkisivat oliko ilmiö muuttunut vuodesta 2001, vuoteen 2011. Tutkimus to-

teutettiin kymmenen Euroopan maan maajoukkueiden ja seurajoukkueiden pe-

laajien syntymäkuukausien vertailulla kausien 2000–2001 ja 2010–2011 välillä. 

Uskomus oli, että ilmiö olisi muuttunut laajentuneen keskustelun ja sen perus-

teella tehtyjen ratkaisujen myötä. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan ilmiö oli pysynyt 

täysin ennallaan muutoksista huolimatta. (Helsen, Baker, Stijn, Michelis, Scho-

rer, Van Winckel & Williams 2012, 1665–1671.) 

 

Molemmissa tutkimuksissa kyseistä ilmiötä selitetään sillä, että alkuvuonna syn-

tyneet pelaajat ovat loppuvuonna syntyneitä pelaajia fyysiseltä suorituskyvyl-

tään edellä (Helsen ym. 2012, 1665–1671; Helsen ym. 2004, 639–636). Fyysi-

nen suorituskyky jalkapallossa tarkoittaa sitä, kuinka hyvin pelaaja pystyy sel-

viytymään fyysistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Jalkapallon lajin luonteesta 

johtuen, tällaisia tehtäviä tulee otteluiden ja harjoitusten aikana jatkuvasti. Fyy-

sinen suorituskyky kehittyy koko lapsuuden ajan, mutta juuri murrosiän kynnyk-

sellä siinä on suurimpia eroja. Fyysisen suorituskyvyn kehittymiseen vaikuttavat 

fyysinen kasvu, biologinen kypsyminen, fysiologinen kehitys sekä peritty kehi-



17 

 

 

tyspotentiaali. Fyysinen suorituskyky koostuu eri ominaisuuksista, jotka ovat 

kestävyys, liikkuvuus, nopeus, taidot ja voima. Jokaisella lapsella on edellytyk-

set kehittyä näiden kaikkien ominaisuuksien osalta, mutta se, missä aikataulus-

sa ja mille tasolle ne kehittyvät, on yksilöllistä. (Hakkarainen, Jaakkola, Kalaja, 

Lämsä, Nikander & Riski 2009, 73–75.) Seuraavissa kappaleissa käsittelen näi-

tä ominaisuuksia, jotka erottavat alkuvuonna syntyneet pelaajat loppuvuonna 

syntyneistä. Peritty kehityspotentiaali ilmenee lahjakkuutena urheiluun, jota kä-

sitellään tarkemmin kappaleessa neljä.  

 

 

3.2 Fyysinen kehitys 

Fyysinen kehitys tarkoittaa kehon osien koon ja mittasuhteiden kasvua. Fyysistä 

kasvua ovat seisoma- ja istumapituuden kasvu, raajojen ja vartalon mittasuhtei-

den kasvu, lihas- ja kokonaismassan kasvu sekä ihon pinta-alan kasvu. Fyysi-

nen kasvu vaatii kolmea erilaista solutason muutosta, solumäärän lisääntymis-

tä, yksittäisten solujen kasvua sekä soluvälitilan nesteen ja rakenteiden lisään-

tymistä. Fyysinen kasvu ja solutason muutokset tapahtuvat kaikilla ensimmäis-

ten 15–20 elinvuoden aikana, mutta se milloin ja millä vauhdilla muutokset ta-

pahtuvat on täysin yksilöllistä. Siihen vaikuttavat kalenteri-ikä, ympäristö, peri-

mä sekä fyysinen kuormitus. (Hakkarainen ym. 2009, 74.) 

 

Ihmisen pituuskasvu alkaa jo äidin vatsassa. Tätä kasvua kutsutaan sikiökau-

denkasvuksi, ja se jatkuu vielä hetken syntymänkin jälkeen. Syntymän jälkeinen 

kasvu on jaettu kolmeen osioon, imeväisiän kasvuun, lapsuuden kasvuun sekä 

murrosiän kasvupyrähdykseen (Malina, Bouchard & Bar-Or 2004, 49). Ime-

väisiän kasvu alkaa siis syntymästä ja jatkuu yleisesti katsottuna ensimmäisen 

elinvuoden, lapsuuden kasvun vaiheeseen asti. Tänä aikana lapsen kasvu on 

vilkasta ja ensimmäisen elinvuoden aikana mittaa tulee keskimäärin 25 sentti-

metriä lisää. Imeväisvaiheen kasvusta lapsuuden kasvuun siirryttäessä pituus-

kasvu hidastuu merkittävästi. Lapsuuden kasvua pidetään erittäin hitaana ja se 

hidastuu jatkuvasti, mitä vanhemmaksi kasvetaan. Ensimmäisen lapsuuden 

kasvun vuotena lapsi saattaa vielä kasvaa 15 senttimetriä vuodessa, mutta jo 

seuraavaksi vuodeksi kasvun määrä on hidastunut kuuden–seitsemän sentti-
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metrin vuositasolle. Lapsuuden kasvu jatkuu keskimäärin aina kymmeneen ikä-

vuoteen asti, mutta yksilölliset erot saattavat olla isoja. Kasvun hitaudesta joh-

tuen, kehon osien mittasuhteet pysyvät myös hyvin vakioina, jolloin uusien taito-

jen oppiminen on helppoa. Osaksi tästä johtuen taitojen oppimisen herkkyys-

kausi on juuri lapsuudessa. (Hakkarainen ym. 2009, 76–79.) 

 

Lapsuuden kasvun saavuttaessa kaikkein hitaimman vaiheen, alkaa kasvun 

seuraava vaihe, murrosiän kasvupyrähdys. Tämä kasvun vaihe pitää sisällään 

neljä erilaista vaihetta, hitaan kasvun varhaisessa murrosiässä, noin kahden 

vuoden mittaisen kasvupyrähdyksen, lopullisen kasvun hidastumisen sekä pi-

tuuskasvun päättymisen. Kasvupyrähdyksen alkaminen johtuu sukuhormonituo-

tannon lisääntymisestä, jotka myöhemmin myös lopettavat pituuskasvun (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie 2011, 218). Kasvupyrähdyksen aikataulu ja kesto ovat 

hyvin yksilöllistä, mutta keskimäärin sen katsotaan pojilla alkavan 10–12,1 ikä-

vuoden iässä ja huippuvaihe kohdataan 13,3–14,4 vuoden iässä. Kasvupyräh-

dyksen aikana pituutta pojille tulee keskimäärin 31 senttimetriä. (Hakkarainen 

ym. 2009, 76–79.)  

 

Nopeimman kasvun vaiheen jälkeen pituuden kasvua tapahtuu vielä kolme–viisi 

vuotta, mutta se hidastuu jatkuvasti niin, että 18 vuoden iässä nuori on saavut-

tanut loppupituutensa. Noin puolella pojista kasvu kuitenkin jatkuu vielä tämän-

kin jälkeen yhdestä kahteen vuoteen. (Aalberg & Siimes 2007, 16.) Yksilöllisistä 

eroista johtuen piirijoukkueikäisillä pojilla saattaa olla suuriakin eroja pituuskas-

vussa, sillä piirijoukkueikä on keskellä kasvupyrähdyksen huippuvaihetta.  

 

Iso osa samanikäisten lasten painonvaihtelusta johtuu heidän pituuseroistaan 

(Mero, Nummela, Keskinen & Häkkinen 2007, 21). Kehon kokonaismassa, eli 

paino, koostuu useasta eri elementistä, mutta useimmiten se jaetaan rasvatto-

maan massaan ja rasvamassaan. Rasvamassa on kehossa olevaa rasvakudos-

ta, kun taas rasvattomaan massaan kuuluvat kaikki muut kudosrakenteet, kuten 

proteiinit, hiilihydraatit, mineraalit ja nesteet. (Hakkarainen ym. 2009, 83; Malina 

ym. 2004, 103–104.) 
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Painon lisääntyminen terveellä nuorella pojalla kulkee hyvin pitkälti käsi kädes-

sä pituuden kasvun kanssa. Painon lisääntymisessä on havaittavissa myös sa-

manlaisia hitaan ja nopean kasvun vaiheita kuin pituudenkin kasvussa. Painon 

lisääntymisen huippuvaihe ajoittuu pojilla keskimäärin 0,2–0,4 vuotta pituuskas-

vun huippuvaiheen jälkeen. Painon lisääntymiseen vaikuttaa eniten kehon ras-

van ja lihaksien koko sekä luuston tiheys. Ruokailulla ja liikunnalla on suuri vai-

kutus juuri rasvamassan kertymiseen, jolloin nuoren elintavat tulisivat olla ter-

veelliset. (Hakkarainen ym. 2009, 83.) Nuorten painoa tarkastellessa ilmoitetaan 

painon määrä usein suhteellisena painona, jolloin painoa verrataan suoraan 

pituuteen. Suhteellinen paino ilmoitetaan prosentteina, jolloin painon ja pituuden 

oikeanlainen suhde on nolla prosenttia. Näin samanikäisten ja eripituisten nuor-

ten suhteellinen paino voi olla täysin sama. (Aalberg & Siimes 2007, 29–33.)  

 

Murrosiässä painon lisääntymiseen vaikuttaa vahvasti myös lihasten kasvu. 

Lihassolujen lukumäärän ei katsota lisääntyvän syntymän jälkeen, mutta niiden 

massa lisääntyy. Lihakset kasvavat pojilla voimakkaasti murrosiän aikana, kun 

kiveksistä erittyvät androgeenit lisäävät lihassolujen kasvua. Kasvun katsotaan 

alkavan 14 vuoden iässä, jonka jälkeen lihassolut jatkavat kasvuaan aina 25 

vuoden ikävuoteen asti, jolloin miehet ovat vahvimmillaan. Lihaksien kasvu ei 

yksinään riitä siihen, että yksilö olisi voimakas tai vahva, vaan lihaksille tulee 

antaa oikeanlaisia ärsykkeitä niitä kehittääkseen. (Aalberg & Siimes 2007, 34; 

Mero ym. 2007, 22–23.)  

 

Ihmisen lihakset ovat solutyypiltään pääasiassa kolmenlaisia, tyypin I, tyypin II 

sekä näiden välimuotoja. Tyypin I lihassolutyyppi on hitaasti supistuva mutta 

kestävä, tyypin II lihassolutyyppi taas nopeasti supistuva ja väsyvä. Näiden so-

lutyyppien suhde on vahvasti peritty ominaisuus, mutta lapsuusajan liikunta voi 

siihenkin vaikuttaa. Syntyessä tyypin I soluja on keskimäärin 40 prosenttia, tyy-

pin II 45 prosenttia ja välimuodon soluja 15 prosenttia. Siihen, kumpaan suun-

taan välimuodon lihassolutyypit muotoutuvat pystyy erityisesti 4–8 ikävuoden 

aikana vaikuttamaan selvästi. Lihaksien ja sitä kautta voiman merkitys on urhei-

lussa kiistatonta ja se voi jo piirijoukkueikäisissä vaihdella yksilöiden välillä to-

della paljon. (Malina ym. 2004, 143–145; Hakkarainen ym. 2009, 91–94; Sand 

ym. 2011, 246–247.) 
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Kasvun aikana ihmisen eri kehonosat kasvat erilaisella aikataululla. Kasvu al-

kaa ja päättyy ensimmäisenä käsissä sekä jalkaterissä, jonka jälkeen raajojen 

tyviosissa ja viimeiseksi selkärangassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

kasvupyrähdyksen aikana kasvavat erityisesti alaraajat ja kasvupyrähdyksen 

jälkeen vartalo. Raajojen suuret kasvuerot murrosiässä saattavat aiheuttaa vai-

keuksia motoristen taitojen suorittamisessa, sillä oman vartalon hallinta on täl-

löin vaikeampaa. Murrosiässä pojilla tapahtuu hyvin voimakasta hartioiden le-

venemistä, josta johtuen hartioiden koon suhde lantioon kasvaa. Tämä aiheut-

taa hetkellisen painopisteen muutoksen ylemmäs, jolloin tasapainoa vaativat 

liikkeet saattavat olla yksilöille vaikeampia. Raajojen kasvu etenee siis pituus-

kasvun mukana ja huippuvaiheet ovat murrosiässä. Suuret muutokset tällöin 

vaikuttavat oman vartalon tuntemiseen ja sen hallintaan hetkellisesti. Tämä 

saattaa näkyä liikkeiden suorittamisen vaikeutena, kasvaneista raajoista ja var-

talosta johtuen. (Aalberg & Siimes 2007, 33–34; Hakkarainen ym. 2009, 80–82; 

; Malina ym. 2004, 67–68.) 

 

 

3.3 Biologinen kypsyminen 

Biologinen kypsyminen tarkoittaa sitä, että nuoren elimistö kasvaa kohti aikui-

sen elimistön kypsyysastetta, eli sukupuolista kypsyyttä. Tätä kypsymistä tapah-

tuu koko kasvun ajan, mutta eri elinjärjestelmät kasvavat eri aikataulussa ja eri 

nopeudella. Hermosto kypsyy huomattavasti ennen kuin sukuelimet ja luuston 

kasvu taas noudattaa täysin omaa aikatauluaan. Biologinen kypsyminen onkin 

fyysiseen kasvuun verrattuna huomattavasti vaikeammin määriteltävä asia. Bio-

logisessa kypsymisessä on yksilöiden välillä todella suuria eroja, sillä jokaisen 

yksilön kypsyminen tapahtuu omalla aikataululla ja vauhdilla. Kalenteri-iältään 

samanikäisten nuorten biologisessa kypsymisessä saattaa olla jopa kahden 

vuoden ero. Biologisesta kypsymisestä puhuttaessa käytetään usein termiä bio-

loginen ikä, joka tarkoittaa sitä ikää, missä vaiheessa biologinen kypsyminen on 

menossa. (Forsman & Lampinen 2008, 418–419; Hakkarainen ym. 2009, 74–

75.) 
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Biologisella iällä on suuri merkitys siihen, missä kehitysvaiheessa nuori menee. 

Piirijoukkuepelaajien kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että biologiselta iältään edel-

lä olevat pojat saattavat olla 14-vuotiaina myös fyysiseltä suorituskyvyltään 

edellä muita. Biologinen kehittyminen vaikuttaa suoranaisesti fyysisen kasvun ja 

fyysisten suorituskykyominaisuuksien kehityksen määrään. Usein alkuvuonna 

syntyneet ovat loppuvuonna syntyneitä biologiselta iältä edellä, jolloin murros-

ikäisenä he saattavat olla juuri sillä hetkellä huomattavasti parempia urheilijoita 

kuin loppuvuonna syntyneet. (Mero ym. 2007, 32.)  

 

Urheilupiireissä onkin keskusteltu siitä, pitäisikö kalenteri-iän sijaan urheilijoita 

luokitella sarjoihin biologisen iän perusteella.  Biologisen iän arvioiminen on kui-

tenkin huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi painon tai pituuden mittaa-

minen. Tarkin tapa tähän on luuston iän selvittäminen röntgenkuvalla, jossa sel-

vitetään käden luiden kasvulevyjen kehitysaste. Muita mahdollisia biologisen iän 

arviointimenetelmiä on pituuskasvun huippuvaiheen selvittäminen, sukupuo-

liominaisuuksista tehtävä kypsyysarvio sekä sukupuolihormonien ja kasvuhor-

monien määrittäminen verikokein. (Hakkarainen ym. 2009, 86–91.) 

 

Piirijoukkueita koottaessa olisi myös hyvä selvittää pelaajien biologinen ikä ja 

arvioida heidän taitojaan ja ominaisuuksiaan sen kannalta. Biologiselta iältään 

muita samanikäisiä edellä olevat voivat suorituskyvyltään olla muita pelaajia 

edellä niin paljon, että saattavat tulla valikoiduiksi joukkueeseen sen takia. Tä-

mä ei kuitenkaan takaa sitä, että kyseinen yksilö olisi edelleen ikäluokkansa 

parhaimmistoa, kun muut yksilöt ovat ottaneet hänet biologisessa kypsymisessä 

kiinni. Tutkijat ovat epäilleet, että juuri biologisen iän ja sen tuoman fyysisen 

suorituskyvyn edun johdosta nuorten maajoukkueisiin valikoituu enemmän al-

kuvuonna syntyneitä pelaajia kuin loppuvuonna syntyneitä. (Helsen ym. 2012, 

1665–1671; Helsen ym. 2004, 639–636.) 

 

3.4 Fysiologinen kehitys 

Fysiologinen kehittyminen tarkoittaa kehon rakenteiden sekä elinjärjestelmien 

erilaistumista ja toiminnallista kehittymistä. Elinjärjestelmät ja niiden kehittymi-

nen on ollut jo pitkään tiedossa ja ne noudattavat kukin omaa kasvuaikataulu-
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aan, jota käytetäänkin valmennusopissa keskeisesti hyväksi. Muun muassa 

herkkyyskausi-ajattelutapa käyttää hyväkseen näitä kasvuaikatauluja. Filosofi 

Scammon luokitteli jo vuonna 1930 pääelinjärjestelmiin yleisen kasvun, hermos-

ton, sukuelimet sekä puolustusjärjestelmän. (Hakkarainen ym. 2009, 75–76; 

Malina ym. 2004, 13.)  

 

Yleinen kasvu Scammonin luokittelussa pitää sisällään luiden ja lihaksien kas-

vun sekä sisäelinten, sydän- ja verenkiertoelimistön, ruoansulatusjärjestelmän 

ja virtsaneritysjärjestelmän kasvun. Näiden kasvu kulkee käsi kädessä pituus-

kasvun kanssa. Lapsuudessa ne kasvat runsaasti, sitten hidastuvat ja taas mur-

rosiässä ottavat reilun kasvupyrähdyksen, jolloin lopullinen koko saavutetaan. 

(Hakkarainen ym. 2009, 75–76; Malina ym. 2004, 13–14.) 

 

Hermosto pitää sisällään aivot, keskushermoston sekä siihen liittyvät tukiraken-

teet. Ne kehittyvät parhaiden lapsuudessa, syntymästä kuudenteen ikävuoteen 

asti. Hermostolle kehitysärsykkeitä luovat taito-, nopeus-, rytmi- sekä kehonhal-

lintaharjoitteet, joten näitä on hyvä tehdä lapsuudessa paljon. Sukuelimet sisäl-

tävät sekä primaariset, että sekundaariset sukupuolielimet. Nämä kehittyvät 

parhaiten murrosiän loppuvaiheessa ja vaikuttavat vahvasti anabolisten hormo-

nien toiminnan vilkastumiseen, joka taas edistää lihaskasvua. Tämän vuoksi 

lihasmassaa lisäävä harjoittelu on tehokasta juuri murrosiän loppuvaiheessa. 

Puolustusjärjestelmä sisältää immuniteettiin liittyvät elimet, kuten imusolmuk-

keet, nielun- ja kitarisat, umpilisäkkeen sekä muut imukudokset. Puolustusjär-

jestelmä kehittyy voimakkaasti murrosikään asti, jonka jälkeen niiden kehitys 

lakkaa ja koot pienenevät, mutta toiminta pysyy ennallaan. (Hakkarainen ym. 

2009, 75–76; Malina ym. 2004, 13–14.) 

 

 

3.5 Fyysiset suorituskykyominaisuudet 

Fyysisen suorituskyvyn ominaisuuksista voima on urheilemisen ja myös jalka-

pallon pelaamisen perusta, sillä ilman tarpeellisia voimatasoja ei liikettä pystytä 

tuottamaan. Voimantuotto on monimutkainen liikeketju, jossa hermosto, lihak-

sisto ja tukielimet toimivat yhteistyössä liikkeen tuottamiseksi. Liikeketjussa lii-
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kettä aiheuttavat lihakset supistuvat oikealla hetkellä, kun taas liikkeen esteenä 

olevat jarruttavat lihakset antavat hetkellisesti periksi ja liikettä tukevat tukilihak-

set tuottavat oikeanlaisen vastavoiman liikettä aiheuttaville lihaksille. (Mero ym. 

2007, 251–253) 

 

Voiman kehittymiseen vaikuttavat urheilijan perimä sekä ulkoiset tekijät, kuten 

leikit, liikunta ja harjoittelu. Lapsella absoluuttinen voima kehittyy tasaisesti kuu-

desta ikävuodesta aina 12–14 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen voimatasossa 

alkaa voimakas kasvuvaihe aina 20 ikävuoteen asti. Pojilla tämä voiman kehit-

tymisen huippuvaihe ajoittuu tutkimusten mukaan alkavaksi 13,4 ja 14,4 ikä-

vuoden väliin. Voiman kasvun ja sen huippuvaiheen alkaminen ovat hyvin yksi-

löllistä, sillä niihin vaikuttavat voimakkaasti kasvupyrähdys sekä anabolisten 

hormonitoimintojen aktivoituminen. Myös muut kasvuun vaikuttavat tekijät, ku-

ten kehon koon kasvu, raajojen muutokset sekä harjoitusvastuksen mahdollinen 

lisääminen vaikuttavat voimatason nousuun. (Hakkarainen ym. 2009, 195–198, 

203–206; Mero ym. 2007, 251–253.) 

 

Nopeus käsitteenä tunnetaan usein ihmisen liikkumisnopeutena paikasta a, 

paikkaan b. Nopeus on myös muuta, sillä se jaetaan reaktionopeuteen, räjähtä-

vään nopeuteen sekä liikkumisnopeuteen. Reaktionopeus on kykyä reagoida 

nopeasti jonkinlaiseen ärsykkeeseen, räjähtävä nopeus taas lyhytaikaisen, yk-

sittäisen ja mahdollisimman nopean liikesuorituksen tuottamista ja liikkumisno-

peus sitä, kuinka nopeasti pystytään liikkumaan paikasta toiseen. (Mero ym. 

2007, 293.)  

 

Nopeuden luonnollisen kehittymisen katsotaan olevan pitkälti periytyvän harjoi-

tettavuuspotentiaalin sekä lapsuusajan liikunnan tulosta. Nopeuden harjoittami-

sessa se jaetaan usein moneen eri osatekijään, joita systemaattisesti harjoitet-

taessa kehittyy myös absoluuttinen nopeus. Näitä osatekijöitä ovat reaktiokyky, 

rytmitaju, liiketiheys, nopeusvoima, taito, liikkuvuus, elastisuus ja rentous. Jo-

kaisella yksilöllä nopeus kehittyy luonnollisesti aina murrosikään asti, mutta lap-

suusajan liikuntaan kuuluvat pelit ja leikit lisäävät sen kehittymistä tuottamalla 

sille oikeanlasia ärsykkeitä. (Forsman & Lampinen 2008, 430; Hakkarainen ym. 

2009, 219–222.) 
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Nopeutta voidaan lapsuuden ja nuoruuden aikana myös harjoitella systemaatti-

sesti. Harjoittelun tulee olla monipuolista, jotta vaadittavia ärsykkeitä saadaan 

hermo-lihasjärjestelmään aikaan mahdollisimman paljon.  Juuri ennen murros-

ikää ja sen aikana poikien nopeusominaisuuksissa ilmenee suuria yksilöllisiä 

eroja, sillä ominaisuuksin vaikuttavat yksilön fyysinen kasvu, biologinen kypsy-

minen sekä muut suorituskykyominaisuudet. Kun yksilö on fyysisesti ja biologi-

sesti kehittynyt, ilmenevät nopeusominaisuudetkin herkemmin urheilussa ja jal-

kapallokentällä. (Hakkarainen ym. 2009, 219–222.) 

 

Liikkuvuudella tarkoitetaan sitä, kuinka isot yksilön kehon nivelten liikelaajuudet 

ovat. Liikkuvuudeltaan hyvä yksilö pystyy toistamaan myös liikelaajuudeltaan 

haastavampia liikkeitä. Tämä näkyy laajoina liikeratoina erilaisissa suorituksissa 

ja sitä kautta parempana teknisenä suorittamisena. Liikkuvuus on osittain peritty 

ominaisuus, mutta siihen voidaan myös harjoittelulla vaikuttaa. Otollisin aika 

liikkuvuuden harjoittamiseen on syntymästä aina murrosikään asti. Otollisin het-

ki on kuitenkin sen herkkyyskautena, eli kahdeksan ensimmäisen ikävuoden 

aikana. Liikkuvuuden katsotaankin kehittyvän ja olevan voimakkaammillaan juu-

ri murrosikään asti, jonka jälkeen se pysähtyy paikoilleen lihaksien kasvun ja 

vahvistumisen myötä. Liikkuvuus heikkenee vanhenemisen johdosta, sillä iän 

myötä kehosta katoaa nesteitä. (Mero ym. 2007, 364–365.)  

 

Liikkuvuuden vaikutus urheilusuoritukseen on merkittävä, sillä hyvällä liikkuvuu-

della varustettu urheilija pystyy muun muassa tuottamaan liikkeitä taloudelli-

semmin, oppimaan uusia liikkeitä nopeammin, sietämään kuormitusta parem-

min sekä välttämään loukkaantumisia paremmin. Liikkuvuus kehittyy koko lap-

suuden ajan ja piirijoukkueikäisillä urheilijoilla yksilölliset erot voivat olla suuria-

kin. Tämä johtuu perimästä, sekä siitä minkälaista liikkuvuusharjoittelu on lap-

suudessa ollut. Murrosiässä tapahtuva pituuskasvu sekä lihasmassan voimakas 

kasvu vaikuttavat liikkuvuuteen juuri piirijoukkueiässä. Nämä muutokset näkyvät 

lähinnä siinä, että yksilön tulee muuttuneiden kehon mittasuhteiden vuoksi 

muokata omia liikesuorituksiaan. (Hakkarainen ym. 2009, 263–277.) 

 



25 

 

 

Kestävyys tarkoittaa sitä, kuinka kauan ihminen jaksaa toistaa suorituksessa 

vaadittavia liikkeitä. Kestävyys on siis taistelua väsymystä vastaan ja sen alai-

suudessa toimimista. Kestävyyden vaikutusta urheilussa on turha kiistää, sillä 

kaikessa liikunnassa ja urheilussa vaaditaan kestävyyden eri osa-alueita. Osa-

alueet ovat aerobinen peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys sekä 

nopeuskestävyys. Suorituksen kesto ja toistettavuus määrää sen, mitä kestä-

vyyden osa-aluetta suorituksessa tarvitaan eniten. Lajista riippumatta kestä-

vyyssuorituskyky perustuu maksimaaliseen aerobiseen energiantuottokykyyn, 

suorituksen taloudellisuuteen sekä hermo-lihasjärjestelmän voimantuottoky-

kyyn. (Forsman & Lampinen 2008, 420; Hakkarainen ym. 2009, 279–295.) 

 

Kestävyys kehittyy luonnollisesti kasvun myötä. Maksimaalinen hapenottokyky 

kehittyy kun keuhkot, sydän, verisuonet ja lihakset kasvavat. Myös luustoiällä 

on merkitystä maksimaalisen hapenotonkyvyn kehittymiseen. Aikaisemmin kyp-

syneet omaavat paremman hapenottokyvyn kuin myöhään kypsyneet. Kestä-

vyyteen vaikuttavat myös liikkeiden taloudellisuus sekä tehokkuus, joihin her-

mo-lihasjärjestelmän kehittyminen sekä kehon mittasuhteiden kasvu vaikutta-

vat. Kuten muut fyysisen suorituskyvyn ominaisuudet, on kestävyyskin osittain 

peritty ominaisuus, johon harjoittelulla voidaan vaikuttaa. (Forsman & Lampinen 

2008, 419; Hakkarainen ym. 2009, 279–295.) Huipputason jalkapallo-ottelussa 

pelaajat liikkuvat keskimäärin 10–11 kilometriä, jonka sisällä tehdään 4–5 se-

kunnin välein muutos liikkumisen intensiteetissä ja noin 1300 erilaista liikettä. 

Tämän vuoksi jalkapalloilijoiden kestävyysominaisuudet tulee olla erittäin hyväl-

lä tasolla. Piirijoukkueikäisillä yksilöiden väliset erot voivat olla suuretkin juuri 

perimän ja taustalla olevan harjoittelun takia. (Lehto & Vänttinen 2010, 4,9.) 

 

Taito voidaan jakaa kahteen eri taitavuuden lajiin, yleistaitavuuteen sekä laji-

kohtaiseen taitavuuteen. Yleistaitavuudella tarkoitetaan kykyä oppia ja hallita 

erilaisia suorituksia. Lajikohtainen taitavuus taas on tietyn lajin tekniikan osaa-

mista ja käyttämistä erilaisten tilanteiden mukaan, kykyä korjata tekniikkavirhei-

tä sekä uusien tekniikoiden nopeaa oppimista. Urheilusuoritukseen taitavuudel-

la on iso merkitys, sillä jokainen urheilulaji pitää sisällään suorituksia, joiden 

onnistunut suorittaminen vaatii oikeanlaista tekniikkaa ja taitoa. (Mero ym. 2007, 

241; Sandström & Ahonen 2011, 65.)  
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Hermoston varhaisen kypsymisen vuoksi taitojen opettelu ja oppimiskyky on 

parhaimmillaan lapsuudessa (Forsman & Lampinen 2008, 418). Taitojen oppi-

miskyky on osaksi peritty ominaisuus, mutta taidon oppiminen vaati silti aina 

harjoittelua. Taito on siis muihin suorituskykyominaisuuksiin verrattuna huomat-

tavasti monimutkaisempi ilmiö, sillä siihen vaikuttavat aina oppija, opeteltava 

taito sekä oppimisympäristö. Taitoja opitaan herkimmin lapsuudessa, jolloin har-

joittelussakin tulee ottaa tämä huomioon. Pitkä lajitausta ja monipuolinen urheilu 

lapsena auttavat lajikohtaisten taitojen hallitsemista piirijoukkueikäisenä. Taita-

va jalkapalloilija pystyy reagoimaan pelin sisällä tapahtuviin muutoksiin sekä 

pelivälineeseen paremmin kuin taitamaton jalkapalloilija. (Hakkarainen ym. 

2009, 237–242; Sandström & Ahonen 2011, 65–69.) 

 

 

3.6 Psyykkinen kehitys 

Yksilön psyykkinen kehitys alkaa välittömästi syntymän jälkeen ja kestää pitkäl-

le aikuisikään asti. Aivojen kehityksellä on suuri merkitys psyykkisen kehityksen 

kulussa, jolloin yksilölle muodostuu oma temperamentti ja persoonallisuus. Syn-

tyessä ihmisellä on jo tietynlainen temperamentti olemassa. Tämä tempera-

mentti antaa pohjan sille, mihin suuntaan ihmisen persoonallisuus kehittyy. Per-

soonallisuuteen vaikuttavat vahvasti myös perimä, sekä yksilön ympärillä vai-

kuttavat henkilöt ja miljööt. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi vanhemmat, sisa-

rukset, kaverit, opettajat ja valmentajat. Vaikuttavia miljöitä ovat taas koti, koulu 

ja ympärillä vaikuttava kulttuuri. Tämän myötä jokainen lapsi ja nuori on erilai-

nen ja kehittyy psyykkisesti erilaisella vauhdilla. (Hakkarainen ym. 2009, 103; 

Mero ym. 2007, 32–33.) 

 

Psyykkinen kehitys tapahtuu rinnakkain fyysisen kehityksen kanssa, ja siitä on-

kin tunnistettavissa tiettyjä kehityskohteita tietyssä iässä. Näihin kehityksiin on 

suuri merkitys aivojen kehityksellä. Aivojen kehitykseen vaikuttaa se, miten ja 

kuinka paljon niitä käytetään. Näin lapsuusajan ympäristöllä ja tekemisellä on 

suuri merkitys niiden kehitykseen. Mitä enemmän aivoja käytetään ja mitä use-

ammin niille annetaan ärsykkeitä, sitä paremmin ne kehittyvät. Myös biologinen 

kehittyminen sekä perimä vaikuttavat aivojen kehitykseen. Liikunnallisia kykyjä 
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sekä tilan hahmottamista parantavat alueet aivoissa kehittyvät 13–15 vuoden 

ikäisenä. Liikunnallisten kykyjen sekä tilan hahmottamisen paraneminen on 

nuoren jalkapalloilijan kannalta todella tärkeä tapahtuma. Kun tilan hahmottami-

nen paranee, on pelaajan myös helpompi hahmottaa kenttää ja siellä tapahtuvia 

asioita. Tämä ilmenee pelikäsityksen sekä pelistä ymmärtämisen kehityksenä. 

(Hakkarainen ym. 2009, 105–110.) 

 

Murrosikäisten nopea fyysinen kasvu aiheuttaa ongelmia myös psyykkisesti. 

Kun fyysinen kasvu kestää keskimäärin 3,5 vuotta, kestää psyykkinen kasvu 

kaksinkertaisen ajan. Mielen on siis hyvin vaikea sopeutua muuttuviin kehon 

mittasuhteisiin. Tämä saattaa näkyä epävarmuutena omaa kehoa ja sen kyvyk-

kyyttä kohtaan. Tätä vaihetta nuoren elämässä kutsutaan puberteettikaaoksek-

si, jolloin nuoren psyyke ja fyysisyys saattavat olla hyvin eri tasolla. Biologiselta 

iältään jäljessä oleville fyysisen kasvun aika voi tuoda epävarmuutta omasta 

kehostaan. Kun kasvupyrähdys on muita perässä ja yksilö ei ole kasvanut fyysi-

sesti, voi se aiheuttaa epävarmuutta siihen, miten pärjää pienempänä muiden 

isompien keskellä. Piirijoukkueikäisillä fyysisen kasvun erot voivat olla hyvin 

suuriakin, joten eroihin reagoiminen tuo jokaiselle yksilölle suuria psyykkisiä 

haasteita. (Aalberg & Siimes 2007, 117–118.)  
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4 LAHJAKKUUS JA SEN TUNNISTAMINEN 

4.1 Lahjakkuuden määrittely 

Sana lahjakkuus tuo usein mieleen syntymästä asti osatun taidon, joka on syn-

tynyt lähes itsestään ja se osataan suorittaa lähes virheettömästi. Lahjakkuus-

tutkijoiden mukaan lahjakkuus on sekä perittyä, että hankittua. Tutkijoiden mu-

kaan jokainen ihminen syntyy varustettuna tietyllä geeniperimällä, jonka varaan 

lahjakkuus voidaan rakentaa. Maailmaan ei siis synny valmiita urheilijoita, näyt-

telijöitä tai lääkäreitä. Geeniperimä antaa kuitenkin pohjan, johon erikoislahjak-

kuuden voi rakentaa. (Uusikylä, Liukkonen, Lämsä, Hakkarainen & Kalaja 2009, 

5–8) 

 

Lahjakkuutta katsotaan olevan kahdenlaista, synnynnäistä lahjakkuutta (gifted-

ness) sekä erityislahjakkuutta (talent). Synnynnäisen lahjakkuuden katsotaan 

tulevan esiin ilman sen kummempaa harjoittelua. Erityislahjakkuus taas on har-

joitettuja kykyjä ja taitoja, joihin pystytään vaikuttamaan monella eri tapaa. Mo-

lempien katsotaan olevan vahvasti peräisin geeniperimästä, mutta synnynnäi-

sen lahjakkuuden kehittämisessä erikoislahjakkuudeksi tarvitaan paljon harjoit-

telua, sekä pitkä prosessi. (Gagné 2004, 120; Hakkarainen ym. 2009, 125.) 

 

Tyypillisesti katsotaan, että jokaisella lapsella ja nuorella on olemassa erilaisia 

lahjakkuuden lajeja. Nämä lajit jaetaan yleisesti seitsemään eri luokkaan. Luo-

kat ovat: kielellinen, loogis-matemaattinen, visualis-spatiaalinen, musiikillinen, 

ruumiillis-kineettinen, interpersoonallinen sekä intrapersoonallinen. Näitä lah-

jakkuuden lajeja hyödynnetään erilaisissa oppimis- ja harjoittelutilanteissa. Lap-

selle tai nuorelle tulisi antaa mahdollisuus kehittää potentiaalisia kykyjään mah-

dollisimman tasapuolisesti, unohtamatta kuitenkaan uusien taitojen oppimista 

vahvuuksien kautta. Tasapuolista kykyjen kehittämistä tukee myös se, että eri-

koislahjakkuuden synnyttämiseen tarvitaan usein montaa eri lahjakkuuden alu-

etta samanaikaisesti. (Forsman & Lampinen 2008, 422–433; Hakkarainen ym. 

2009, 125–126.) 
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Synnynnäisen lahjakkuuden kehittymiseen erityislahjakkuudeksi vaikuttavat se-

kä yksilön sisäiset tekijät että ulkoiset tekijät (Gagné 2004, 121). Sisäisistä teki-

jöistä tärkein on yksilön motivaatio harjoiteltavaa asiaa kohtaan. Muita sisäisiä 

tekijöitä ovat kyky sitoutua, itseluottamus, itsearvostus, itsenäisyys sekä tunne-

elämän kypsyys. Erikoislahjakkuuden syntymiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät 

jaetaan neljään osa-alueeseen. Osa-alueet ovat ympäristö, henkilöt, aineellinen 

ympäristö sekä muut tekijät (Gagné 2004, 127–128). Näihin kuuluvat siis muun 

muassa koti, koulu, valmentajat, yhteiskunta ja näiden arvomaailmat (Kuvio 2). 

(Hakkarainen ym. 2009, 126.) 

 

Sisäiset ja ympäristön tekijät toimivat lahjakkuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä, 

mutta ne eivät ole itse lahjakkuutta. Ilman näitä tekijöitä synnynnäisen lahjak-

kuuden on kuitenkin mahdotonta kehittyä erityislahjakkuudeksi. Maailmassa on 

olemassa lukuisia sellaisia ihmisiä, joilla olisi ollut synnynnäistä lahjakkuutta 

huomattavan paljon, mutta sitä ei ole koskaan kehitetty erityislahjakkuudeksi. 

(Gagné 2004, 126; Uusikylä ym. 2009, 5–8.) 

 

 

Kuvio 2. Lahjakkuuteen vaikuttavat tekijät (Uusikylä ym. 2009, 17) 
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Lahjakkuutta urheilussa pidetään yleisesti kykynä suorittaa jossain lajissa erit-

täin taidokas ja tekninen suoritus, kykynä suorittaa lajin vaatimuksiin kuuluvat 

fyysiset suoritukset, sekä omata lajiin ja sen harjoitteluun vaadittavat psyykkiset 

ominaisuudet. Näihin kaikkiin vaikuttaa kuitenkin se, kuinka pitkällä urheilija on 

omassa biologisessa kehityksessään. Siksi arviointi on erittäin vaikeaa ja urhei-

lupiireissä lahjakkuutta kuvaakin paremmin sana harjoitettavuus tai kyvykkyys. 

Näillä termeillä tarkoitetaan sitä, miten yksilö pystyy kehittämään eri ominai-

suuksiaan ja miten elimistö tai psyyke kestää harjoittelua ilman ylikuormitus- tai 

vammautumisriskiä. (Baker, Cobley & Schorer 2012, 3–4; Hakkarainen ym. 

2009, 126–127.) 

 

 

4.2 Lahjakkuus urheilussa 

4.2.1 Fyysinen lahjakkuus 

Fyysisellä lahjakkuudella tarkoitetaan antropometristen tekijöiden (kehon mitta-

suhteet, rakenne ja koostumus) vaikutusta urheilusuoritukseen. Useissa lajeissa 

näiden vaikutus suoritukseen on ilmeinen, mutta on olemassa myös lajeja, jois-

sa ei näistä ole niin suurta hyötyä. Myös biologisella kypsymisellä on oma vai-

kutuksensa lahjakkuutta määriteltäessä. Osa fyysisistä suorituskykyominai-

suuksista on vanhemmilta perittyjä, mutta niiden merkityksestä aikuisena suori-

tettuihin urheilutuloksiin ei ole varmuutta. (Uusikylä ym. 2009, 9; Williams & 

Reilly 2000, 658–659.) 

 

Urheilusuoritukseen vaikuttavia antropometrisia ominaisuuksia ovat kehon mit-

tasuhteet, rakenne sekä koostumus. Näihin kuuluvat muun muassa urheilijan 

pituuskasvu sekä kehon massa, joihin biologinen kehittyminen vaikuttaa vah-

vasti. Biologisesti aikaisessa vaiheessa kypsyvät urheilijat ovat usein ikätoverei-

taan pidempiä, vahvempia ja painavampia. Varsinkin fyysistä suorituskykyä 

vaativissa lajeissa aikaisesta biologisesta kypsymisestä saattaa olla suuri etu 

ikätovereihin nähden. (Williams & Reilly 2000, 658–659.) Urheilulla ei tutkimuk-

sien mukaan näytä olevan vaikutusta siihen, mihin vaiheeseen yksilön biologi-

nen kehittyminen ajoittuu. Kuitenkin urheilun pariin löytäneet nuoret ovat biolo-
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gisesti hieman kypsyneempiä, ei urheileviin nuoriin verrattuna. Urheilulla ei kat-

sota olevan vaikutusta myöskään nuorten pituuskasvuun. (Uusikylä ym. 2009, 

9–14.) 

 

Toisin kuin pituuskasvuun, urheilulla on vaikutusta siihen miten kehon massa 

nuorella kehittyy (Williams & Reilly 2000, 658). Kehon kokonaismassa koostuu 

luumassasta, rasvamassasta sekä rasvattomasta massasta (lihasmassa). Luu-

massaa lisäävät jonkin verran kaikki lajit, joissa luihin kohdistuu suuria pituus-

suuntaisia voimia ja törmäyksiä. Tällaisia lajeja ovat muun muassa hyppylajit, 

juoksulajit, voimistelu ja painonnosto. Vaikutus ei kuitenkaan ole todettu olevan 

hirveän suuri. Rasvattoman massan kasvuun ei ennen murrosikää näytä olevan 

suurta merkitystä, ellei yksilö ole biologiselta kypsymiseltä ikätovereitaan selke-

ästi edellä. Murrosiän aikana taas tapahtuu voimakasta lihasmassan kasvua, 

johon myös harjoittelulla voidaan vaikuttaa. Rasvamassan kohdalla eroavaisuu-

det urheilevien ja urheilemattomien nuorten välillä näkyy siinä, että urheilevilla 

nuorilla on poikkeuksetta vähemmän rasvamassaa kaikissa ikäluokissa. (Uusi-

kylä ym. 2009, 9–14.) 

 

Ihmisen kehittymiseen vaikuttavat biologisilta vanhemmilta perityt perintötekijät 

eli geenit. Geenit sisältävät muun muassa kehon pituuden, somatotyypin, kas-

vuaikataulun sekä kehon koostumuksen rakenteen, jotka vaikuttavat fyysisten 

ominaisuuksien kehittymiseen. Geneettinen perimä ei yksin riitä kasvattamaan 

huippu-urheilijoita, vaan lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristön tarvitsee 

myös tukea näitä geenejä. Mikäli ympäristö ei ole liikunnallisista ärsykkeistä 

koostuvaa, voi urheiluun johtama potentiaali jäädä huomioimatta. (Baker ym. 

2012, 13–15; Uusikylä ym. 2009, 9–10.) 

 

Geenien kehittyminen ja aikuisiässä ilmeneminen riippuu vahvasti lapsuuden 

kasvuympäristöstä sekä fyysisestä kuormituksesta. Jotta mahdollisimman moni 

geeni aktivoituisi, tulisi harjoittelun ja liikunnan olla lapsena mahdollisimman 

monipuolista. Fyysisten ominaisuuksien periytyvyyden sijaan tutkijat haluaisivat 

puhua ennemmin harjoitettavuuden periytyvyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

geeneissä olevat harjoittelun vaikutukset eivät kehitä ominaisuuksia, ilman oi-

keanlaisia harjoitusärsykkeitä. Seuraavassa kuviossa on esitetty lihassoluja-



32 

 

 

kauman lopulliseen ilmenemiseen (solusuhde hitaisiin ja nopeisiin) vaikuttavat 

tekijät (Kuvio 3). Kuten kuviosta huomataan, on ympäristöllä ja oikeanlaisilla 

ärsykkeillä lähes yhtä suuri vaikutus jakauman kehittymiseen kuin geneettisellä 

perimällä. ( Uusikylä ym. 2009, 10.)  

 

 

   

Kuvio 3. Lihassolujakauman suhteeseen vaikuttavat tekijät (Uusikylä ym. 2009, 

10) 

 

Kehon suhteellisia mittoja ja muotoja on jo pitkään luokiteltu erilaisiin somato-

tyyppeihin, eli rakennetyyppeihin. Yleisimmin on käytetty Sheldonin luokittelua, 

jossa tyypit luokitellaan kolmeen erilaiseen luokkaan, endomorfiin, mesomorfiin 

sekä ektomorfiin. Endomorfi-yksilö on ulkomuodoltaan pyöreä ja rasvamassa on 

suhteellisen suuri. Mesomorfilla taas lihaksisto ja luusto ovat kookkaat. Ekto-

morfi taas on mesomorfin vastakohta, jossa keho on hoikka ja lihasmassa pie-

nehkö. Tätä luokittelua ei kuitenkaan enää nykyisin käytetä niin yleisesti, sillä 

hyvin harva ihminen on vain yhteen somatotyyppiin sopiva. (Malina ym. 2004, 

84; Sandström & Ahonen 2011, 187–188; Uusikylä ym. 2009, 11.) 

 

Somatotyypillä katsotaan kuitenkin olevan merkitystä urheilussa. Varsinkin sel-

laisissa lajeissa, joissa ulkonäöllä ja estetiikalla on suuri merkitys (taitoluistelu, 

ym.). Menestyvillä urheilijoilla on myös katsottu olevana samoissa lajeissa sa-

manlainen somatotyyppi. Tilastot myös kertovat, että menestyvimmät urheilijat 

ovat somatotyypiltään mesomorfeja tai ekto- ja mesomorfin yhdistelmiä. Endo-

Geneettinen 

perimä 

Näytteenotto 

Ympäristö ja 

liikunta 
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morfisia ominaisuuksia menestyvillä urheilijoilla on hyvin vähän, poikkeuksena 

kuitenkin raskaan sarjan voimalajit. (Sandström & Ahonen 2011, 187–188; Uu-

sikylä ym. 2009, 11.) 

 

 

4.2.2 Motorinen lahjakkuus 

Fyysisen lahjakkuuden ohella urheilijan tulee olla motorisesti lahjakas. Motori-

nen lahjakkuus tarkoittaa kykyä toteuttaa suorituksia sekä taitavasti, että tekni-

sesti. Taitavuus näkyy kykynä suorittaa tarkkoja liikesuorituksina sekä kykynä 

toimia paineen alla. Teknisesti lahjakas urheilija pystyy myös mukauttamaan 

tekniikkaansa tarkoituksenmukaisesti vallitsevien olosuhteiden mukaan. Motori-

sesti lahjakas urheilija taitaa lajissaan tarvittavat suoritustekniikat, sekä pystyy 

oppimaan uusia tekniikoita nopeasti. Kun tarkastellaan motorista lahjakkuutta, 

on syytä erottaa toisistaan käsitteet kyvyt ja taidot. Kyvyt ovat osittain perittyjä ja 

osittain niihin voidaan vaikuttaa harjoittelulla. Taidot taas perustuvat kokemuk-

siin ja ne ovat harjoittelun seurausta. (Baker ym. 2012, 51–52; Forsman & Lam-

pinen 2008, 435–436; Uusikylä ym. 2009, 15.) 

 

Keskeisimmät kyvyt motorisen lahjakkuuden kannalta ovat avaruudellinen suun-

tautumiskyky, kinesteettinen erottelukyky, reaktiokyky, rytmikyky sekä tasapai-

nokyky. Avaruudellinen suuntautumiskyky on kykyä tiedostaa ja muuttaa kehon 

asentoja ja liikkeitä vallitsevan tilanteen mukaan. Tähän kykyyn liittyy olennai-

sesti myös ympäristön aktiivinen havainnointi, kuten pelikentän tai pelivälineen 

havainnointi, ja omien liikkeiden suhtauttaminen niihin. Kinesteettinen erottelu-

kyky on kehon liikkeiden ja lihasten jännitys- ja rentoutustilojen aistimista. Tämä 

näkyy liikkeiden tarkkuutena ja taloudellisuutena. Reaktiokyky kuvastaa sitä, 

kuinka nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti pystytään reagoimaan ulkoiseen är-

sykkeeseen. Rytmikyky taas on liikkeiden ja liikkumisen oikea-aikaista ajoitta-

mista. Tasapaino on kehon hallitsemista erilaisissa tilanteissa. Tasapaino voi 

olla paikallaan pysyvää tai liikkeessä tapahtuvaa. Kykyjen katsotaan olevan tai-

tojen oppimisen perusedellytyksiä, vaikkakin taitoharjoittelulla voidaan myös 

vaikuttaa kykyjen kehittymiseen. Yleisesti sanotaan, että kyvyt määrittävät ur-
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heilijan potentiaalin ja taidot ilmaisevat tämän potentiaalin saavuttamisen. 

(Forsman & Lampinen 2008, 437; Uusikylä ym. 2009, 15.) 

 

Taitoja luokitellaan usealla eri tavalla, mutta useimmiten käytössä on luokittelu-

tapa, jossa taidot jäsennellään erilaisten jatkumoiden kautta. Näitä jatkumoita 

ovat esimerkiksi avoimet – suljetut taidot, hienomotoriset – karkeamotoriset tai-

dot, erilliset – jatkuvat taidot sekä omaan tahtiin tehtävät – ulkoisesti tahditetut 

taidot. Erilaisia liikuntataitoja jaetaan taas tasapaino-, liikkumis- ja välineen kä-

sittelytaitoihin. Taitavuuteen urheilussa vaikuttaa huomattavasti myös havain-

nointi- sekä päätöksentekotaidot. Yleisesti taitavan liikkumisen edellytyksinä 

pidetään laajaa liikevarastoa, sekä aistinelinten hyvää toimintaa. Aistinelinten 

toimivuus liittyy vahvasti kykytekijöihin, kun taas laaja liikevarasto liittyy pitkälti 

urheilijan omaan kokemustaustaan. (Forsman & Lampinen 2008, 435; Uusikylä 

ym. 2009, 15.) 

 

Motorisen taidon suorittaminen koostuu kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisenä 

havaitaan tilanne, jolloin yksilö kerää ympäristöstään tietoa ja ymmärtää mitä 

siellä on tapahtumassa. Tämän jälkeen valitaan tilanteeseen parhaiten sopiva 

ratkaisu äskeisten havainnoiden perusteella. Viimeisenä tulee itse motorinen 

suoritus, jossa tärkeää on muun muassa koordinaatio, nopeus, ajoitus ja voi-

man käyttö. Motorinen suoritus ei siis ole pelkästään liikkeen taitamista, vaan 

siihen liittyy vahvasti myös yksilön kognitiiviset taidot. Tutkijat ovat yhtä mieltä 

siitä, että taitavammat urheilijat pystyvät myös parempiin havainto- ja ratkaisun-

tekotaitoihin. Tämä perustuu siihen, että taitavammilla urheilijoilla on parempi 

tietämys lajista, jolloin he osaavat kiinnittää huomionsa paremmin ympärillä ta-

pahtuviin oleellisiin asioihin. Näin taitavammat urheilijat osaavat useimmin valita 

tilanteeseen paremman ratkaisun ja heillä jää itse taidon suorittamiseen enem-

män aikaa. (Kauranen 2011, 307–308; Uusikylä ym. 2009, 16.) 

 

 

4.2.3 Psyykkinen lahjakkuus 

Urheilijan psyykkinen lahjakkuus näkyy lahjakkuuteen vaikuttavina sisäisinä 

tekijöinä, joiden pohjalla psyykkiset ominaisuudet ovat. Sisäisiin tekijöihin kuu-
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luvia psyykkisiä ominaisuuksia ovat muun muassa persoonallisuus, motivaatio, 

tahtotekijät ja vireystila. Tärkein urheilijaan vaikuttava psyykkinen tekijä on mo-

tivaatio. Ilman hyvää motivaatiota urheilija ei jaksa harjoitella niin paljon kuin 

huipulle tähtäävän urheilijan tulisi. Urheilija luo itse oman motivaationsa harras-

tamaansa lajia kohtaan, mutta sen syntymisessä häntä voidaan myös auttaa. 

Motivaation kehittymisessä olennaista on se, millaisia kokemuksia urheilija on 

lapsena urheilutilanteissa kokenut. Motivaatioon liittyy myös urheilijan tahtoteki-

jät, kuten päättäväisyys, halu ja tahto kehittyä. Tahtotekijät näkyvät urheilijalla 

periksi antamattomuudessa, loppuun asti yrittämisessä sekä kaikkensa antami-

sessa. (Uusikylä ym. 2009, 16–18, 19–21.) 

 

Tutkijoiden mukaan persoonallisuus itsessään ei määritä sitä, voiko yksilöstä 

tulla huippu-urheilija, sillä maailman huipulla on todettu olevan persoonallisuu-

deltaan ja temperamentiltaan hyvin erilaisia urheilijoita. Kuitenkin huippu-

urheilijoilla tulee olla erittäin hyvä käsitys omasta persoonastaan, sillä urheilijan 

on jatkuvasti osattava tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Onkin 

todettu, että menestyvillä urheilijoilla on muita ihmisiä parempi itseluottamus. 

Tämä johtuu hyvästä itsetuntemuksesta, sekä hieman positiiviseen suuntaan 

vääristyneestä itsetuntemuksesta. Urheilijat kokevat usein olevansa parempia 

kuin kanssakilpailijat ovat, vaikka todellisuudessa asia ei näin olisikaan. Tämä 

johtuu juuri positiiviseen suuntaan vääristyneestä itsetuntemuksesta. (Baker 

ym. 2012, 27; Uusikylä ym. 2009, 18; Williams & Reilly 2000, 660–661.) 

 

Psyykkinen lahjakkuus ei siis näy varsinaisina suorituksina urheilussa, vaan 

pikemminkin siinä, kuinka hyvin urheilija jaksaa ja haluaa harjoitella, sekä siinä 

miten hän saa taitonsa näkyviin juuri oikealla hetkellä. Ominaisuuksia voidaan 

urheilijan uran aikana kehittää siinä missä teknisiäkin suorituksia, mutta näiden 

pohjat ovat luotu jo lapsena monipuolisessa liikunta ja harrastusympäristössä. 

Psyykkisesti lahjakkaat urheilijat ovat motivoituneita urheilulajiansa kohtaan ja 

jaksavat tehdä sitä päivästä toiseen. Tämä näkyy niin sanottuna ”rakkautena 

lajiin”. (Uusikylä ym. 2009, 19–22; Williams & Reilly 2000, 661.) 
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4.3 Urheilulahjakkuuksien arvioiminen ja tunnistaminen 

4.3.1 Arvioinnin perustelut 

Urheilulahjakkuuksien arviointia ja tunnistamista toteutetaan eri lajien piirissä jo 

hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Perusteluna aikaiselle tunnistamiselle on 

se, että parhaat yksilöt saataisiin mahdollisimman aikaisin laadukkaaseen sekä 

tehokkaaseen valmennuksen. Näin turvattaisiin mahdollisuudet kehittyä tulevai-

suuden huippu-urheilijaksi. Laadukkaassa ja tehokkaassa valmennusympäris-

tössä yksilöiden kasvu ja kehitys sekä vallitsevat herkkyyskaudet otettaisiin 

huomioon mahdollisimman tarkasti. Kun valmennus on jo lapsesta pitäen mah-

dollisimman laadukasta ja monipuolista, maksimoidaan sillä aikuisiän suoritus-

kykyä. Mikäli valmennus ei ole tarpeeksi hyvää ja ammattitaitoista, voi lopputu-

loksena olla keskinkertainen aikuisiän suorituskyky. (Baker ym. 2012, 5; Uusiky-

lä ym. 2009, 23.) 

 

Myös vastakkaisia ajattelutapoja on olemassa, sillä lahjakkuuksien arviointi ja 

tunnistaminen on erittäin vaikeaa työtä, joka kuluttaa myös ison määrän voima-

varoja. Sport Scotland onkin tehnyt tutkimuksen, jossa harjoitusympäristöä kehi-

tettäisiin lahjakkuuksien kehitystä tukevaksi. Tällä tyylillä lahjakkuudet tulisivat 

oman kasvun ja kehittymien myötä esille pikkuhiljaa. (Uusikylä ym. 2009, 27.) 

 

Suomalaisessa jalkapallossa lahjakkaiden pelaajien arvioiminen ja aikainen 

tunnistaminen perustuu näihin samoihin asioihin. Aikaisella tunnistamisella 

päästään kiinni heidän kykyihinsä ja pystytään miettimään potentiaalista ja yksi-

lön kannalta parasta harjoitusympäristöä. Toiminnan myötä Suomen Palloliitto 

näkee ja arvioi mahdollisimman monta pelaajaa ja saa heidät mukaan organi-

soituun toimintaan kohti A-maajoukkuetta. (Laurikainen & Jeglerz 2013, 2–11.) 

 

 

4.3.2 Arviointi käytännössä 

Suomalaisessa valmennusjärjestelmässä lahjakkaat urheilijat löytyvät pääsään-

töisesti kilpailujärjestelmien kautta, joten urheiluseuroilla on tärkeä merkitys lah-
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jakkuuksia etsittäessä (Mero ym. 2007, 403). Lahjakkuuksien arvioimiseen ja 

tunnistamiseen on myös käytetty erilaisia testejä ja testausmenetelmiä. Nämä 

testit ovat usein perustuneet joko fyysisten ominaisuuksien tai lajitaitojen mit-

taamiseen. (Baker ym. 2012, 5–7.) Mikäli urheilijalle on haluttu tehdä laajempi ja 

kokonaisvaltaisempi tarkastelu, on hänestä mahdollista tehdä henkilökohtainen 

urheilijaprofiili. Tässä profiilissa on urheilijan fyysisten ominaisuuksien ja biolo-

gisen kehittymisen lisäksi otettu huomioon henkiset, motoriset ja sosiaaliset 

ominaisuudet sekä loukkaantumis- ja vammaherkkyys suhteessa harjoitushisto-

riaan ja muihin taustatekijöihin. Kuten urheilulahjakkuus itsessään, voidaan sen 

arvioiminen jakaa myös fyysisen-, motorisen, ja psyykkisen lahjakkuuden arvi-

ointiin. (Uusikylä ym. 2009, 23.) 

 

Fyysisen lahjakkuuden arviointiin käytetään erilaisia fyysisiä testejä. Yleisesti 

jalkapallossa käytettyjä fyysisiä testejä ovat muun muassa maksimaalista nope-

utta sekä kiihtyvyyttä mittaavat testit sekä juoksukestävyyttä mittaavat testit. 

Fyysistä lahjakkuutta arvioitaessa on ensisijaisen tärkeää huomioida urheilijan 

biologinen kypsyysaste, liikuntatausta, kasvuennuste sekä harjoitusvaste. Lii-

kuntataustalla selvitetään, kuinka paljon yksilöllä on valmennusta taustalla ja 

kuinka paljon sen hetkisestä suorituskyvystä on itse opittua. Biologisen kyp-

syysasteen selvittäminen kertoo, onko yksilön kasvupyrähdys edessä, käynnis-

sä vai jo ohitettu. Harjoitusvaste kuvaa sitä, miten harjoittelu vaikuttaa yksilöön. 

Fyysisen suorituskyvyn testejä tehdessä on tärkeää muistaa, että testituloksia 

verrataan yksilön omaan kehitykseen. Biologisesti eri kypsyysasteella olevien 

testitulokset voivat ennustaa aikuisiän suorituskykyä virheellisesti, mikäli tulok-

sia verrataan kalenteri-ikään. (Uusikylä ym. 2009, 24–25; Vaeyens, Lenoir, Wil-

liams & Philippaerts 2008, 709; Williams & Reilly 2000, 658–660.) 

 

Motorista lahjakkuutta arvioitaessa tulee huomioida, halutaanko arvioida yleisiä 

motorisia taitoja vai harrastettavan lajin kannalta merkityksellisiä taitoja. Yleises-

ti motorista lahjakkuutta arvioitaessa tulee arvioinnin kohteena olla liikkumisen 

kannalta merkittävät kyvyt, jotka ovat orientaatiokyky, kinesteettinen erotteluky-

ky, reaktiokyky, rytmikyky sekä tasapainokyky. Lajikohtaista erityislahjakkuutta 

arvioitaessa tulee arviointi kohdistua juuri siinä lajissa olennaisten kykyjen ää-

relle. Arvioitaessa tulee olla tarkkana siitä, että arviointi ei kohdistu siihen, kuin-
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ka paljon testattava on ehtinyt harjoitella testattavaa liikesuoritusta. Motorisen 

lahjakkuuden arviointi liittyy urheilijan kykyyn hyödyntää liikkumisessa tarvittavia 

kykytekijöitä. Näiden suora havainnointi on erittäin vaikeaa, joten motorisen lah-

jakkuuden arviointi tulisi toteuttaa taitojen kehittymisen kautta pitkittäisseuran-

nalla. (Baker ym 2012, 53–55; Uusikylä ym. 2009, 26; Vaeyens ym. 2008, 708–

709.) 

 

Psyykkisten ominaisuuksien todetaan olevan lähtökohtana huippu-urheilijaksi 

kasvamiselle (Gagné 2004, 137–138). Näitä ominaisuuksia pystytäänkin arvi-

oimaan testeillä, sekä urheilu- ja elämäntilanteissa esille tulevan käyttäytymi-

sen, ajattelun ja tunteiden pohjalta. Testien pyrkimyksenä ei olisi erotella, kuka 

on paras, vaan löytää jokaiselle urheilijalle kehityskohteita. Testeissä urheilijat 

näkisivät henkilökohtaisen edistymisen, mikä voisi parhaimmillaan johtaa sisäi-

sen motivaation ja kyvykkyyden tunteen kehittymiseen. (Uusikylä ym. 2009, 27.) 
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5 TUTKIMUS 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka monta pelaajaa Palloliiton Tu-

run piirin vuosien 1997–2008 piirijoukkueista on päässyt Veikkausliigaan tai ul-

komaille ja onko piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta tullut pelaajia näihin sarjoi-

hin. Tarkoituksena on selvittää myös piirijoukkuepelaajien syntymäkuukaudet, 

sillä uskomus ennen tutkimusta on, että piirijoukkueisiin valitaan enemmän al-

kuvuonna syntyneitä pelaajia kuin loppuvuonna syntyneitä. Tarkoituksena on 

vertailla piirijoukkuepelaajien syntymäaikoja Veikkausliigaan tai ulkomaille 

päässeiden pelaajien syntymäaikoihin ja katsoa, onko näillä yhteneväisyyttä. 

Tutkimusongelmat tutkimusta tehdessäni olivat seuraavat: 

 

1. Kuinka monta pelaajaa Suomen Palloliiton Turun piirin vuonna 

1982–1994 syntyneistä pojista on päässyt Veikkausliigaan tai ul-

komaille? 

 a) Piirijoukkueista 

 b) Piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta 

2. Valitaanko piirijoukkueisiin enemmän alkuvuonna syntyneitä pe-

laajia kuin loppuvuonna syntyneitä pelaajia? Onko Veikkausliigaan 

päässeiden pelaajien keskuudessa sama yhtälö? 

 

Tutkimuksen tavoite on piirin toiveiden mukaan arvioida piirin toimintaa selvit-

tämällä ovatko he valinneet piirijoukkueisiin ne pelaajat, joista myöhemmin on 

tullut Veikkausliigapelaajia. Tutkimustuloksen myötä tavoitteena on myös kehit-

tää piirin toimintaa piirijoukkuepelaajien valintaperusteiden osalta. Tulosten ol-

lessa ennakko-odotusten mukaisia, tulee piirin miettiä miksi piirijoukkueisiin vali-

taan enemmän alkuvuonna syntyneitä pelaajia, vaikka Veikkausliigaan pääs-

seistä pelaajista ei samaa ilmiötä yhtä voimakkaasti löydy.  
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5.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyöni toteutettiin määrällisenä, eli kvantitatiivisena tutkimuksena, jos-

sa tiedon keräämiseen käytettiin jo olemassa olevia tilastoja ja rekisterejä. Tut-

kimuksessa kerättiin numeraalista tietoa Veikkausliigaan päässeiden pelaajien 

määrästä sekä piirijoukkuepelaajien syntymäkuukausista. Tiedot kerättiin SPL:n 

sekä SPL:n Turun piirin rekistereistä, josta ne muokattiin vastaamaan tutkimuk-

sen tarkoitusta. Tulokset esitetään kuvioiden avulla, joita tuetaan sanallisin kei-

noin. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu jo olemassa olevaan ilmiöön, johon vai-

kuttavat ilmiöt ovat tiedossa (Kananen 2011, 12). Tutkimuksessa kyseinen ilmiö 

on Euroopan maiden nuorten maajoukkuepelaajien syntymäkuukausien ja-

kauma ja siihen vaikuttavat syyt (Kuvio 3). Tutkimuksen tarkoitus on selvittää 

onko suomen nuorten jalkapalloilussa havaittavissa samanlaista ilmiötä. 

 

 

5.3 Kohderyhmä 

Kohderyhmäksi valittiin Palloliiton Turun piirin poikien piirijoukkuepelaajat, jotka 

ovat syntyneet vuosien 1982 ja 1994 välillä. Koska piirijoukkuepelaajien synty-

mäaikoja verrataan niihin, jotka ovat päässeet Veikkausliigaan tai ulkomaille, 

rajattiin viimeinen mukaan otettava ikäluokka 1994 syntyneisiin poikiin. Tutki-

musta tehdessä 1994-syntyneet ovat 20 vuotta vanhoja, joten heillä on ollut rea-

listiset mahdollisuudet päästä pelaamaan Veikkausliigaan. Kohderyhmän valin-

taan vaikutti myös piirijoukkue-cupiin tehdyt sääntömuutokset, joiden johdosta 

C-15 ikäluokka jätettiin turnauksesta pois vuonna 2009. Vuodesta 1997 vuoteen 

2008 piirijoukkue-cup on pysynyt C-poikien osalta muuttumattomana, joten 

ryhmiä voidaan verrata toisiinsa. Kohderyhmän suuruudeksi tuli 294 pelaajaa. 

Vuonna 1982 ja 1994 syntyneet ehtivät tutkimuksen aikana edustaa piiriä vain 

yhden kerran, 1982-syntyneet C-15 pojissa ja 1994-syntyneet C-14 pojissa.  

 

Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeeksi pelaajaksi luokiteltiin pelaaja, joka on 

esiintynyt Veikkausliigassa pelaavan joukkueen pelaavassa kokonpanossa 

kymmenen kertaa tai enemmän. Myös ulkomailla ammattilaisena esiintynyt pe-

laaja laskettiin mukaan vaikka hänellä ei olisi ollut Veikkausliigaotteluita tilillään. 
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Kyseisellä rajauksella varmistettiin, ettei Veikkausliigapelaajaksi laskettu sellai-

sia pelaajia, jotka ovat päässet kentälle vain yhden kerran tai istuneet koko otte-

lun vaihtopenkillä. 

 

 

5.4 Tutkimuksen kulku ja aineiston keruu 

Tutkimus lähti liikkeelle kohderyhmän rajaamisella. Kohderyhmän rajaamisessa 

tuli ottaa huomioon, että otannasta muodostuisi tarpeeksi iso, jotta tulokset ovat 

luotettavia ja vastaavat tutkimuskysymyksiä (Vilkka 2007, 77–80). Tärkeää oli 

myös määritellä Veikkausliigapelaaja sellaiseksi, että se vastaa pelaajaa, joka 

on kansallisen pääsarjatason jalkapalloilija. Oli otettava myös huomioon, että 

ulkomaille on saattanut päästä pelaajia, jotka eivät ole esiintyneet Veikkauslii-

gassa. Heidät piti ottaa myös mukaan tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin ne pelaajat, jotka ovat 

edustaneet Palloliiton Turun piirin piirijoukkueita vuosina 1997–2008. Näiden 

pelaajien nimet on tallennettu Turun piirin vuosittaisiin toimintakertomuksiin, 

jotka löytyvät piirin internet-sivuilta. Vuonna 1997 Turun piiri oli ensimmäisen 

kerran listannut piirijoukkueita edustaneet pelaajat toimintakertomuksiin, joten 

siitä eteenpäin ne oli helppo löytää. 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kartoitettiin piirijoukkuepelaajien joukosta ne 

pelaajat, jotka ovat pelanneet Veikkausliigassa tai ulkomailla. Veikkausliiga pi-

tää internet-sivuillaan kirjaa pääsarjassa edustaneista pelaajista, joten piirijouk-

kuepelaajien nimet syötettiin kyseiseen listaan ja tarkistettiin Veikkausliigaedus-

tus. Ulkomaille päässeiden pelaajien tarkastaminen tapahtui Pelimiehet–kirjan 

avulla, jossa on listattu Suomen jalkapallon pelaajatilastot vuosina 1930–2006. 

 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa pelaajille etsittiin syntymäajat. Syntymä-

ajat löytyivät Palloliiton arkistoissa olleista piirijoukkueturnauksen turnauslehti-

öistä, joista saatiin kopiot käyttöön. Kaikkia turnauslehtisiä ei kuitenkaan ollut 

tallella, jolloin Turun piirin työntekijä etsi syntymäajat puuttuville pelaajille omista 

rekistereistään. Syntymäaikojen löydyttyä tuli pelaajat järjestää syntymäpäivän 
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mukaiseen järjestykseen, jolloin saatiin selville kuinka paljon jokaisessa kuussa 

on syntynyt pelaajia. Sama tehtiin jokaiselle ikäluokalle erikseen, sekä Veikka-

usliigaan tai ulkomaille päässeille pelaajille.  

 

Tutkimuksen viimeisenä vaiheena selvitettiin, onko Veikkausliigaan tai ulkomail-

le päässyt sellaisia pelaajia, jotka eivät ole edustaneet piirijoukkuetta. Tutkimus 

tehtiin ulkopuolisen avustuksella Palloliiton kasvattajarahan piirin kuuluvien pe-

laajien tarkastamisella. Palloliitto kerää vuosittain listan pelaajista, jotka ovat 

oikeutettuja kasvattajarahan piiriin. Kasvattajarahaan oikeutettuja ovat pelaajat, 

jotka edustavat Suomen maajoukkueita tai pelaavat ylimmillä kansallisilla tasoil-

la. (Suomen Palloliito Ry 2014a.) 

 

Tutkimuksen jälkeen sai selkeän tiedon siitä, kuinka monta pelaaja piirijoukku-

eista on päässyt Veikkausliigaan tai ulkomaille, missä kuussa kyseiset pelaajat 

ovat syntyneet ja onko Veikkausliigaan tai ulkomaille päässyt piirijoukkuetoi-

minnan ulkopuolelta pelaajia. Näin tutkimuksen tuloksia pystyi lähtemään koos-

tamaan kuvioiksi, joista tulokset ovat helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. 

 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus tuloksien kannalta mietittäessä on mielestäni erittäin 

luotettava. Tutkimuksessa on rajattu selkeästi ne pelaajat, jotka katsotaan Veik-

kausliigapelaajiksi. Kun tämä raja asetettiin kymmeneen pelattuun otteluun tai 

ulkomailla ammatikseen pelaamiseen, varmistettiin sillä se, ettei mukaan laske-

ta kaikkia mahdollisia Veikkausliigan vaihtopenkillä tai kerran kentällä käyneitä 

pelaajia. Luotettavuutta lisää myös se, että pelaajia on otannassa tarpeeksi 

suuri määrä ja lähes kaikille heille on syntymäaika löydetty. Vain kahdeksalle 

pelaajalle, eli 2 kahdelle prosentille pelaajista ei syntymäaikaa löytynyt. Näin 

tutkimuksen virhemarginaali jää hyvin pieneksi. Prosentuaalisesti Määrä on niin 

pieni, että sen ei katsota muuttavan tuloksia mihinkään suuntaan.  

 

Luotettavuutta vähentää se, ettei tutkimuksessa ole otettu huomioon aivan vii-

meisimpiä piirijoukkueita. Tämän johdosta ei voi sanoa varmaksi, onko ilmiössä 
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tapahtunut viimeisten vuosien aikana muutosta jompaankumpaan suuntaan. 

Ilmiön esiintyminen tutkimuksessa mukana olleissa piirijoukkueissa on kuitenkin 

niin voimakas, ettei ole syytä olettaa ilmiössä tapahtuneen muutosta viimeisten 

vuosien aikana. 
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6 TULOKSET 

Tutkimustehtävinä oli selvittää, kuinka monta pelaajaa vuosien 1997–2008 Tu-

run piirin piirijoukkueista on päässyt Veikkausliigaan, valitaanko piirijoukkueisiin 

enemmän alkuvuonna kuin loppuvuonna syntyneitä pelaajia sekä onko Veikka-

usliigaan tai ulkomaille päässyt pelaajia piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta. Tu-

losten havainnointitapoina käytän taulukoita, jotta tulokset olisivat mahdollisim-

man helposti ymmärrettävissä. 

 

 

6.1 Veikkausliigaan päässeet pelaajat 

Vuosien 1997 ja 2008 välillä Turun piirin piirijoukkueita on edustanut 294 pelaa-

jaa, jotka kaikki otettiin huomioon tutkimuksessa. Piirijoukkueisiin valitaan vuo-

sittain 18 pelaajaa, jotka edustavat piiriään piirijoukkue-cupissa. Poikkeuksena 

tästä on vuosi 2002, jolloin Turun piirin joukkueiden kokoonpanoihin oli merkattu 

22 pelaajaa joukkuetta kohti. On kuitenkin otettava huomioon, että kukin ikä-

luokka edustaa piiriään kaksi kertaa ja vuosien välillä pelaajat saattavat vaihtua. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ikäluokan pelaajien kokonaislukumäärä on yli 18 pe-

laajaa. 

 

294 piirijoukkuepelaajasta 48 on pelannut Veikkausliigassa yli kymmenen otte-

lua, tai pelannut ulkomailla ammatikseen (Kuvio 4). Tutkimuksessa huomioon 

otetuista piirijoukkuepelaajista siis 16,33 prosenttia on päässyt Veikkausliigaan 

tai ulkomaille. Keskimäärin tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen ikäluokan piirijouk-

kuepelaajista noin 3,7 pelaajaa pääsee Veikkausliigaan tai ulkomaille. Vuosien 

välinen vaihtelu Veikkausliigapelaajien määrässä on kuitenkin suuri, sillä par-

haimpana vuonna, ikäluokan piirijoukkuepelaajista, on päässyt Veikkausliigaan 

tai ulkomaille kahdeksan eri pelaajaa. Tutkimuksen aikana ei kuitenkaan ollut 

yhtään ikäluokkaa, josta ei olisi päässyt yhtään pelaajaa Veikkausliigaan tai ul-

komaille asti. Piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta tutkimusaikana Veikkausliigaan 

tai ulkomaille oli noussut neljä pelaajaa. Heidän syntymäajat on myös esitetty 

kuviossa vertailun vuoksi (Kuvio 4). Yksi heistä on syntynyt vuonna 1982, joten 
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on mahdollista, että hän on edustanut piirijoukkuetta vuonna 1996, jonka piiri-

joukkueen nimilistaa ei tutkimuksessa saatu käsiin.  

 

 

Kuvio 4. Piirijoukkueista ja niiden ulkopuolelta Veikkausliigaan tai ulkomaille 

päässeiden pelaajien määrät vuosineljänneksittäin 

 

 

Ottaen huomioon Turun piirin koon ja siellä pelaavien pelaajien määrän, voi 

katsoa, että 3,7 pelaaja jokaisesta ikäluokasta Veikkausliigaan on suhteellisen 

pieni määrä. Kaupungissa on pelannut vuodesta 1999 asti kaksi Veikkausliiga-

joukkuetta, Inter ja TPS. TPS tosin vieraili toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 

vuosina 2001–2002 ja 2002–2003. Näiden joukkueiden kirjoilla on vuosittain 

yhteensä noin 50 pelaajaa, joten mahdollisuudet Veikkausliigaan pääsylle ovat 

olleet hyvät. Piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta Veikkausliigaan pelaajia on 

päässyt vain neljä. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin vain joka kolmas vuosi 

Piirijoukkueiden ulkopuolelle jää yksi pelaaja, josta myöhemmin tulee Veikkaus-

liigatason pelaaja. Turun piirin toimijat sekä piirijoukkueiden valmentajat voivat 

siis katsoa onnistuneensa pelaajavalinnoissa kohtuullisesti. 
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6.2 Piirijoukkuepelaajien syntymäajat 

Suhteellista ikäjakaumaa on Suomessa tutkittu vähän verrattuna Euroopan 

muihin maihin. Keski-Euroopassa aihetta on tutkittu laajemmin ja monen eri 

maan näkökulmasta. Aikaisemmin opinnäytetyössä mainitut Helsenin tutkimuk-

set käsittelevät aihetta kymmenen eri Euroopan maan kohdalta. Nämä maat 

olivat Belgia, Tanska, Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Portugali, Es-

panja sekä Ruotsi. Tutkimuksessa on tutkittu nuorten maajoukkueita sekä kan-

sainvälisiin turnauksiin osallistuneita joukkueita kausina 1999–2000, 2000–2001 

ja 2010–2011. Tulokset tutkimuksissa on selkeät, sillä kautena 1999–2000 tut-

kimuksessa huomioon otetuissa maiden U-15 – U18 maajoukkueiden pelaajista 

43,38 prosenttia (331 pelaajaa) on syntynyt kolmen ensimmäisen kuukauden 

aikana, sekä 9,31 prosenttia (71 pelaajaa) on syntynyt taas kolmen viimeisen 

kuukauden aikana. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 763 pelaajaa. (Helsen 

ym. 2004, 639–636.) 

 

Toisessa Helsenin tutkimuksessa tutkittiin, onko ilmiössä tapahtunut muutosta 

kausien 2000–2001 ja 2001–2011 välillä. Tutkimukseen otettiin mukaan samat 

Euroopan kymmenen maata joissa kotimaassa syntyneitä pelaajia oli ensim-

mäisellä kaudella mukana 3111 ja toisella 2636. Tulokset olivat jälleen yhä sel-

keitä, eikä kymmenen vuoden aikana ollut tapahtunut merkittävää muutosta. 

Kautena 2000–2001 3111:sta pelaajasta ensimmäisen vuosineljänneksen aika-

na (tammikuu-maaliskuu) oli syntynyt 29,3 prosenttia pelaajista kun taas viimei-

sen vuosineljänneksen aikana (lokakuu-joulukuu) oli syntynyt 19,8 prosenttia 

pelaajista. Kautena 2010–2011 2636:sta mukana olleesta pelaajasta 31,9 pro-

senttia oli syntynyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja 18,4 prosenttia 

viimeisen vuosineljänneksen aikana. (Helsen ym. 2012, 1665–1671.) 

 

Helsenin tutkimusten lisäksi aihetta on tutkittu niin ikään Espanjassa, Saksassa 

kuin FIFA:n alle 17-vuotiaiden MM-lopputurnauksessa. Espanjassa tutkittiin 

kahtakymmentä eri joukkuetta, jotka osallistuivat nuorten pääsarjaan sekä viittä 

maassa toimivaa akatemiaa. Saksassa tutkittiin kaudella 2008–2009 alle 17-

vuotiaden nuorten sarjaa, jossa mukana oli 911 pelaajaa. FIFAn alle 17-

vuotiaiden MM-lopputurnauksessa tutkittiin vuosien 1997–2007 välissä pelattu-
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jen lopputurnauksiin osallistuneita joukkueita (Kuvio 5). Kaikissa tutkimuksissa 

tulokset olivat samanlaisia kuin Helsenin tutkimuksissa. (Auguste & Lames 

2011, 983–987; Del Campo, Jordan Vicedo & Villora 2009, 190–198; Williams 

2009, 502–508.) 

 

 

Kuvio 5. Pelaajien syntymäkuukaudet alle 17-vuotiaiden MM-lopputurnauksissa 

(Williams 2009, 503) 

 

Aihe on tullut esille myös Suomessa kun Matti Lähitie tutki vuonna 1995-

syntyneiden poikien maajoukkuepelaajien lahjakkuuden arviointia. Lähitie teki 

tutkimuksessaan huomion, että suurin osa 32 maajoukkuepelaajasta on synty-

nyt alkuvuodesta. Heidän keskimääräinen syntymäaika sijoittui maalis-

huhtikuun vaihteeseen. Maajoukkueelle tehdyissä testeissä ei tutkimuksen mu-

kaan näkynyt suuria eroja fyysisissä ominaisuuksissa alku- ja loppuvuonna syn-

tyneiden välillä. Lähitie kuitenkin uskoi, että juuri maajoukkueeseen valitsemi-

sen hetkellä on fyysisten ominaisuuksien kehittymisellä ollut vaikutusta. Tämän 

vuoksi maajoukkueessa on enemmän alkuvuonna syntyneitä pelaajia. (Lähitie 

2013, 47, 70–71.)  

 

Hypoteesi ennen tutkimusta oli, että Turun piirin piirijoukkuepelaajien syntymä-

ajat noudattavat Euroopasta tuttua ilmiötä. Tutkimuksessa mukana olleista 294 

pelaajasta kahdeksan pelaajan syntymäaikaa ei saatu tietoon. Näin ollen huo-

mioon on otettu yhteensä 286 pelaajan syntymäajat. Piirijoukkuepelaajien syn-
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tymäkuukaudet noudattavat selkeästi samaa kaavaa kuin Euroopassa tehdyis-

sä tutkimuksissa, sillä 286 pelaajasta ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 

on syntynyt 129 pelaajaa, eli 45,1 prosenttia kaikista pelaajista, joiden syntymä-

aika on tiedossa (Kuvio 6). 

 

 
Kuvio 6. Piirijoukkuepelaajien määrä vuosineljänneksittäin syntymäkuukauden 

mukaan 

 

Eniten pelaajia on syntynyt maaliskuussa, jossa on syntynyt 53 pelaajaa, eli 

18,5 prosenttia pelaajista. Selkeästi vähiten on syntynyt syyskuussa, jossa on 

syntynyt vain 7 pelaajaa, eli 2,45 prosenttia pelaajista. (Kuvio 7.) Näin piirijouk-

kuepelaajien keskimääräinen syntymäaika sijoittuu huhtikuun puoleen väliin.  

 

 

Kuvio 7. Piirijoukkuepelaajien määrä kuukausittain 
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Piirijoukkuepelaajien syntymäaikoja verrattaessa Suomessa samoina vuosina 

elävänä syntyneiden ihmisten prosentuaalisen jakaumaan huomataan, että 

vuoden jokaisena kuukautena syntyy prosentuaalisesti hyvin saman verran ih-

misiä. Eniten syntyy maaliskuussa, kuten piirijoukkuepelaajiakin, mutta ero on 

hyvin pieni muihin kuukausiin verrattuna (Kuvio 8). Piirijoukkuepelaajien synty-

mäkuukausien jakauma ei ole siis selitettävissä syntyvyydellä, vaikka sillä hyvin 

pieni vaikutus voikin olla.  

 

 

Kuvio 8. Piirijoukkuepelaajat sekä Suomessa elävänä vuosina 1982–1994 syn-

tyneet prosentteina 

 

Kun piirijoukkuepelaajien syntymäkuukausia verrataan niihin pelaajin, jotka ovat 

päässeet piirijoukkueista Veikkausliigaan tai ulkomaille, huomataan että synty-

mäkuukausien jakauma ei ole enää samanlainen. Kun tuloksia tarkastellaan 

vuosineljänneksittäin, huomataan, että Veikkausliigaan tai ulkomaille pääsee 

eniten pelaajia kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syntyneistä pe-

laajista, mutta prosentuaaliset erot loppuvuotta kohden ovat kaventuneet. Kun 

piirijoukkuepelaajista ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli syntynyt 45,1 

prosenttia pelaajista niin Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeiden kohdalla 

prosenttimäärä on pudonnut 33,3:een. Muiden vuosineljänneksien kohdalla il-

miö oli päinvastainen sillä jo toisen vuosineljänneksen aikana syntyneistä pelaa-
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jista piirijoukkueita edusti 26,2 prosenttia ja Veikkausliigaan tai ulkomaille pääs-

seistä 31,3 prosenttia oli syntynyt kyseisellä vuosineljänneksellä (Kuvio 9). Erot 

vuosineljänneksien välillä pienentyivät siis selvästi Veikkausliigaan tai ulkomail-

le päässeiden pelaajien kohdalla.  

 

 

Kuvio 9. Piirijoukkuepelaajat suhteessa Veikkausliigaan/ulkomaille päässeihin 

prosentteina 

 

Kun tuloksia tarkastellaan kuukausitasolla, huomataan, että Veikkausliigaan tai 

ulkomaille päässeet ovat syntyneet huomattavasti tasaisemmin kuin piirijouk-

kuepelaajat. Piirijoukkuepelaajien keskimääräinen syntymäaika oli huhtikuun 

puolessa välissä, kun taas Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeiden kohdalla 

se oli toukokuun lopussa. 

 

Määrällisesti tarkasteltuna huomataan, että eniten Veikkausliigaan tai ulkomaille 

päässeistä pelaajista on syntynyt helmikuussa sekä toukokuussa. Helmikuussa 

näitä pelaajia on syntynyt kahdeksan ja toukokuussa seitsemän. Keskimäärin 

Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeitä piirijoukkuepelaajia on tullut neljä per 

syntymäkuukausi. Määrällisesti tarkasteltuna näyttää siis siltä, että alkuvuonna 

syntyneistä pelaajista tulee myös enemmän Veikkausliigaan tai ulkomaille 

päässeitä pelaajia. Määrällinen tulos ei kuitenkaan kerro koko totuutta, joten 
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tuloksia on vertailtu myös suhteessa samassa kuussa syntyneisiin piirijouk-

kuepelaajiin. (Kuvio 10) 

 

 

Kuvio 10. Veikkausliigaan päässeiden piirijoukkuepelaajien määrä kuukausittain 

 

Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeiden pelaajien suhteita piirijoukkuepelaaji-

en syntymäkuukausiin kuukausitasolla tarkasteltaessa huomataan, että Veikka-

usliigaan tai ulkomaille pääseminen ei ole kiinni syntymäkuukaudesta. Vuosina 

1982–1994 syntyneistä pelaajista prosentuaalisesti selkeästi eniten pelaajia 

Veikkausliigaan tai ulkomaille on päässyt syyskuussa (Kuvio 11). Syyskuussa 

syntyneistä seitsemästä pelaajasta on Veikkausliigaan tai ulkomaille päässyt 

jopa kolme pelaajaa. Vertailuna voidaan tutkia maaliskuun tilastoja, jossa 53 

pelaajasta ”vain” viisi on päässyt Veikkausliigaan tai ulkomaille.  

 

Tuloksista voi päätellä, ettei varhainen syntymäkuukausi takaa sitä, että pelaa-

jasta tulee Veikkausliigatason jalkapalloilija. Tuloksien mukaan parhaat mahdol-

lisuudet Veikkausliigaan tai ulkomaille pääsyyn on sellaisilla nuorilla, jotka ovat 

syntyneet syyskuussa ja tulevat valituksi piirijoukkueisiin. Näistä pelaajista perä-

ti 42,9 prosenttia on päässyt Veikkausliigaan tai ulkomaille. Huonoimmat mah-

dollisuudet Veikkausliigaan tai ulkomaille pääsyyn piirijoukkuepelaajista taas on 
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tammikuussa syntyneillä pelaajilla. Heistä vain 7,5 prosenttia on päässyt Veik-

kausliigaan tai ulkomaille. (Kuvio 11) 

 

 

Kuvio 11. Veikkausliigaan päässeet piirijoukkuepelaajat prosentteina kuukausit-

tain 

 

 

6.3 Johtopäätökset 

Tutkimustulokset piirijoukkuepelaajien syntymäaikojen kohdalla noudattavat 

samaa kaavaa kuin tutkimukset Euroopan muiden maiden nuorten jalkapallosta. 

Tätä ilmiötä kutsutaan suhteelliseksi ikäjakaumaksi ja sille on olemassa erilaisia 

selityksiä. Yksi yleisimmin käytetyistä selityksistä on se, että alkuvuonna synty-

neet ovat loppuvuonna syntyneitä fyysiseltä suorituskyvyltään murrosikäisenä 

edellä, jolloin he ovat juuri silloin parempia jalkapalloilijoita kuin loppuvuonna 

syntyneet. Fyysisen suorituskyvyn ominaisuuksien paremmuus johtuu tutkimus-

ten mukaan siitä, että alkuvuonna syntyneet ovat loppuvuonna syntyneitä pe-

laajia biologisessa iässä edellä. (Helsen ym. 2004, 634–635.) 

 

Toinen yleinen selitys ilmiölle on se, että lahjakkuuksien tunnistamisessa kes-

keisenä arvona on fyysisten ominaisuuksien painottaminen. Tällöin taidolliset 

ominaisuudet jäävät helposti fyysisten ominaisuuksien varjoon. (Helsen ym. 
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2004, 634.) Piirijoukkueikäisten jalkapallossa fyysisesti lahjakkaat pojat nouse-

vat vielä helposti esille, kun he pystyvät korvaamaan taidollisia puutteita nopeu-

della ja fyysisyydellä. Kun pelaajat kasvavat, tasoittuvat fyysiset erot ja taidolli-

set ja taktiset ominaisuudet nousevat pelaajia erottaviksi ominaisuuksiksi. Jal-

kapallo on lajina sellainen, jossa tulevaisuuden huippupelaajat halutaan löytää 

mahdollisimman aikaisin, jotta heidän harjoittelustaan saataisiin mahdollisim-

man hyvää, mahdollisimman aikaisin. Lahjakkuuksien arvioinnissa tulisikin kes-

kittyä enemmän siihen, missä pelaajat ovat muutaman vuoden kuluttua, eikä 

siihen missä he ovat nykyään.  

 

Piirijoukkuetoimintaa on Palloliitossa uudistettu useaan otteeseen ja viimeinen 

muutos onkin tapahtunut viimeisen tutkimukseen mukaan otetun ikäluokan jäl-

keen. Piirijoukkueturnauksen C-15 ikäluokka on nykyään mukana aluejoukkue-

toiminnassa, jossa pyrkimyksenä on kartoittaa mahdollisimman monia pelaajia 

tulevan maajoukkuetoiminnan vuoksi. Aluejoukkuetoiminnan uskotaan myös 

poistavan suhteellista ikäjakaumaa, sillä siinä on tarkoitus kartoittaa alueen lu-

paavimpien pelaajien kykyjä pitkällä tähtäimellä. Aluejoukkuetoimintaa vetävät 

Palloliiton aluevalmentajat, joilla on yhteinen pyrkimys löytää mahdollisimman 

monta tulevaisuuden maajoukkuepelaajaa omalta alueeltaan. Se, että poistaako 

aluejoukkuetoiminta oikeasti suhteellista ikäjakaumaa selviää vasta tulevaisuu-

dessa, sillä toiminta on vielä alussa. 

 

Myös muissa maissa ilmiöön on reagoitu monella eri tapaan. Esimerkiksi Belgi-

assa on nuorten maajoukkueikäluokille tehty toiset maajoukkueet juuri loppu-

vuonna syntyneitä ja biologiselta kehittymiseltä perässä olevia jalkapalloilijoita 

varten. Näitä maajoukkueita kutsutaan eri ikäluokissa F-maajoukkueiksi 

(F=future). (Helsen ym. 2011, 1666). Mikäli F-maajoukkueesta joku myöhemmin 

kehittyy A-joukkueen tasoiseksi pelaajaksi, on hänet pidetty toiminnassa muka-

na koko ajan, eikä pelaajaa ole kadotettu. On hyvä pohtia, onko tällä asialla vai-

kutusta viime vuosina tapahtuneeseen Belgialaisen jalkapallon räjähdysmäisen 

tason nousuun.   

 

Englannissa ilmiötä on yritetty poistaa niin, että jalkapallon ikäluokat eivät nou-

data normaalia kalenterivuotta. Kun Suomessa uusi ikäluokka alkaa syntymä-
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vuoden mukaan tammikuussa ja loppuu joulukuun lopussa, alkaa Englannissa 

uusi ikäluokka syyskuussa ja loppuu elokuun lopussa. Näin loppuvuonna synty-

neet ovatkin oman jalkapallollisen ikäluokan vanhimpia. Kalenteri-iältään he 

pelaavat vuotta nuorempien kanssa, mutta tämä pienentää fyysisiä eroja juuri 

biologisen kypsymisen takia. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut ilmiöön, vaan 

se on vain vaihtanut paikkaa Englannin ikäluokkajaon alkupuolelle. (Helsen ym. 

2012, 1666.)  

 

Suhteellinen ikäjakauma on ilmiö, joka tulisi jalkapallon ja muun urheilun parissa 

ottaa vakavasti, sillä ilmiö on nuorten parissa hyvin voimakas. Ilmiön tasoittumi-

nen myöhemmissä ikäluokissa kertoo siitä, että myös loppuvuonna syntyneistä 

voi tulla hyviä jalkapalloilijoita ja urheilijoita. Heidän kehittymisensä saattaa vie-

dä enemmän aikaa, mutta on turhaa evätä näiden pelaajien mahdollisuuksia jo 

nuorena sen takia, että he ovat biologiselta kypsymiseltä muita perässä. Pelaa-

jan kehittymisen tunnistaminen nuorena on hyvin vaikeaa, joten on hyvä, että 

Palloliitto on myös panostanut valmentajien koulutuksen. Mikäli pelaajan omi-

naisuudet tunnistetaan nuorena paremmin, saadaan oikeat pelaajat laadukkaan 

toiminnan pariin aikaisemmin, jolloin pelaajien laadun tulisi myös parantua. Suh-

teellinen ikäjakauma on ilmiö, joka tuskin kokonaisuudessaan urheilun parista 

poistuu koskaan, mutta sen lieventämiseen johtavia tekoja olisi hyvä miettiä 

hartaasti.   
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7 POHDINTA 

7.1 Opinnäytetyön arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimustehtävät tutkimusta tehdessä oli selvittää, että kuinka monta Palloliiton 

Turun piirin vuosien 1997–2008 piirijoukkuepelaajista on päässyt Veikkauslii-

gaan tai ulkomaille, kuinka monta pelaajaa on päässyt Veikkausliigaan tai ul-

komaille piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta sekä selvittää piirijoukkuepelaajien 

syntymäkuukaudet. Hypoteesi ennen tutkimusta oli, että piirijoukkuepelaajista 

suurin osa on syntynyt vuoden alkupuoliskolla, kun taas Veikkausliigaan tai ul-

komaille päässeiden pelaajien kohdalla ei samaa ilmiötä yhtä voimakkaasti 

esiinny. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu piirijoukkuetoiminnan esittelystä, piirijouk-

kueikäisen kasvusta sekä lahjakkuudesta urheilussa. Piirijoukkuetoiminta ei us-

koakseni ole tuttua kuin laji-ihmisille, joten koin tärkeäksi esitellä toimintaa. 

Toiminta on viime vuosina muuttunut, joten sitä tuli esitellä hyvin tarkasti. Muut 

teorian osa-alueet syntyivät aiheesta tehtyihin tutkimuksiin perehtyessä. Suh-

teellisen ikäjakauman uskotaan johtuvan juuri nuorten fyysisen kasvun eriaikai-

suudesta, sekä lahjakkuuksien tunnistamisen ongelmasta, joten oli loogista pe-

rehtyä enemmän juuri näihin aiheisiin. Mielestäni teoriaosuus on hyvin kattava-

osuus, josta saa paljon pohjaa tutkimukseen. 

 

Tutkimusta tehdessä oli tärkeää, että mahdollisimman monelle pelaajalle saa-

daan löydettyä tarkat syntymäajat. Pelaajien nimien keräämisessä ei ollut on-

gelmaa, sillä Turun piiri on säilönyt näitä toimintakertomuksissaan. Syntymäai-

kojen löytämiseen apua kuitenkin tarvittiin niin Palloliitosta, kuin Turun piiristä-

kin. Ilman heitä syntymäaikojen löytäminen olisi ollut mahdotonta. Toinen tärkeä 

asia oli kartoittaa mahdolliset piirijoukkuetoiminnan ulkopuolelta tulleet pelaajat. 

Tämä oli erittäin vaikeaa, sillä Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeitä pelaajia 

ei ole listattuna piireittäin missään. Pelaajat jouduttiin keräämään kasvattajara-

han piirin kuuluvien pelaajien listoista vuosien varrelta.  
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Tutkimuksen tarkoituksena oli toimeksiantajan toiveesta selvittää, kuinka monta 

pelaajaa Palloliiton Turun Piirin piirijoukkueista on päässyt Veikkausliigaan tai 

ulkomaille, sekä selvittää, onko piirijoukkueiden ulkopuolelta tullut pelaajia näi-

hin sarjoihin. Toimeksiantajan toiveiden lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää 

piirijoukkuepelaajien syntymäkuukausien rakenne sekä verrata tätä Veikkauslii-

gaan tai ulkomaille päässeiden pelaajien rakenteeseen.  Tutkimus onnistui täyt-

tämään sille asetetun tarkoituksen, sillä jokaiseen tutkimuskysymykseen saatiin 

selkeä vastaus.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Turun piirin toimintaa piirijoukkueisiin 

valittujen pelaajien kohdalla. Mikäli olisi käynyt ilmi, että piirijoukkueiden ulko-

puolelta tulee suuri määrä pelaajia Veikkausliigaan tai ulkomaille, kertoo se sii-

tä, että piirijoukkueisiin on valittu vääriä pelaajia. Kun asia ei näin ole, voi Turun 

piiri katsoa toimintansa pelaajavalintojen kohdalla olevan onnistunutta. Tutki-

muksella haluttiin antaa tähän myös lisänäkökulmaa selvittämällä pelaajien syn-

tymäkuukaudet, jotta piiri saa tietoonsa, missä vaiheessa vuotta syntyneitä pe-

laajia joukkueisiin valikoidaan. Kun tuloksia verrattiin niiden pelaajien syntymä-

aikoihin, jotka ovat päässeet Veikkausliigaan tai ulkomaille, saatiin tietoa myös 

siitä, että vaikuttaako syntymäkuukausi mahdollisuuksiin menestyä jalkapalloili-

jana. Tätä tietoa hyväksikäyttämällä Turun piiri pystyy kehittämään toimintaa 

pelaajavalintojen suhteen, jolloin voidaan katsoa, että tutkimus saavutti tavoit-

teensa. 

 

Tutkimukselle ilmeni työn tekemisen aikana monia mahdollisia jatkotutkimuksen 

aiheita. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat vain Palloliiton Turun piirin 

poikien piirijoukkueiden pelaajat, joten samanlainen tutkimus voidaan tehdä 

muissa Palloliiton piireissä sekä piirijoukkuepelaajissa kokonaisuudessaan. On 

myös mahdollista tutkia sitä, onko vuosien saatossa suhteellisen ikäjakauman 

suhteen tapahtunut muutoksia johonkin suuntaan. Tutkimuksessa ei ole otettu 

huomioon naisten jalkapalloa, joten olisi mielenkiintoista tietää onko siellä näky-

vissä samanlaista ilmiötä. Tutkimus on määrällinen tutkimus, joten siinä ei tutki-

ta niitä syitä, jotka suhteelliseen ikäjakaumaan johtavat. Tästä on vain epäilyä ja 

pohdintaa, mutta uudella tutkimuksella voitaisiin syitä etsiä tarkemmin.  
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Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös tutkia tarkemmin suhteellista ikäjakaumaa 

suomalaisessa huippujalkapallossa. Tällöin tarkastelun alla olisivat aluejoukku-

eet, nuorten maajoukkueet sekä aikuisten A-maajoukkueet. Tutkimus voitaisiin 

tehdä myös koskemaan Veikkausliigan pelaajia kokonaisuudessaan. Tutkimuk-

sen voisi toistaa sekä naisissa, että miehissä, jolloin saataisiin tarkempi tulos 

siitä, mikä on suhteellisen ikäjakauman määrä huippujalkapallossa. 

 

 

7.2 SPL:n Turun piirin toiminnan kehittämismahdollisuudet 

Tutkimustuloksista on hyvä pohtia, tulisiko Turun piirin piirijoukkueista enem-

män Veikkausliigaan tai ulkomaille päässeitä pelaajia, mikäli piirijoukkueisiin 

valikoitaisiin enemmän loppuvuonna syntyneitä pelaajia. Prosentuaalisesti 

Veikkausliigan tai ulkomaille pääsee eniten syyskuussa sekä marraskuussa 

syntyneitä piirijoukkuepelaajia. Syyskuussa syntyneistä piirijoukkuepelaajista 

42,9 prosenttia ja marraskuussa syntyneistä pelaajista 33,3 prosenttia pääsee 

Veikkausliigaan tai ulkomaille (Kuvio 11). Mikäli piirijoukkueisiin valittaisiin yhtä 

paljon syyskuussa ja marraskuussa syntyneitä pelaajia kuin tammikuussa ja 

maaliskuussa syntyneitä pelaajia, kasvaisi tutkimuksen mukaan Veikkausliiga-

tason pelaajien määrä merkityksellisesti. 

 

Väitettä ei kuitenkaan tue se, että piirijoukkueiden ulkopuolelta tulisi Veikkauslii-

gan tai ulkomaille paljon juuri loppuvuonna syntyneitä pelaajia. Onkin hyvä miet-

tiä, mitä tapahtuu niille loppuvuonna syntyneille pelaajille, jotka eivät tule vali-

tuksi piirijoukkueisiin? Loppuuko heidän harrastuksensa juuri myöhäisen biolo-

gisen kypsymisen ja sitä kautta riittämättömyyden tunteen johdosta, vai onko 

piirijoukkueisiin valittu juuri ne parhaat loppuvuonna syntyneet, joista voi Veik-

kausliigatason jalkapalloilijoita tulla? 

 

Kehitys nuorilla on hyvin yksilöllistä, joten taidollisesti lahjakas pelaaja on voinut 

jäädä valitsematta joukkueeseen, koska hän ei ole fyysisesti tarpeeksi kehitty-

nyt. Kun kyseinen nuori yhden, kahden tai jopa kolmen vuoden päästä kehittyy 

fyysisesti, on hän auttamatta jäänyt piiri- ja aluejoukkueiden ulkopuolelle. On 

mahdollista, että monen loppuvuonna syntyneen into jalkapalloa kohtaan on 
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loppunut jo nuorena kun he eivät monista yrityksistä huolimatta ole päässeet 

piirijoukkueisiin myöhäisen kypsymisen takia. Fyysisesti vahvemmat ovat aja-

neet ohi niin oikealta kuin vasemmaltakin, vaikka on mahdollista että tämä lop-

puvuonna syntynyt nuori olisi kolmen vuoden päästä huomattavasti parempi 

pelaaja. 

 

Uskoakseni samanlainen ilmiö on piirijoukkueiden lisäksi näkyvissä myös seu-

rajoukkueissa. Usein fyysisesti vahvemmat ajavat nuorten jalkapallossa hei-

kompien ohi. Tämä näkyy fyysisesti kehittymättömien vähäisenä peliaikana ja 

mahdollisesti jalkapallon kohdistuvan kipinän himmenemisenä. Suomalaiselle 

jalkapallolle olisi tärkeää, että jokainen potentiaalinen yksilö saataisiin pidettyä 

lajin parissa mahdollisimman pitkään. Lupaavia pelaajia maassamme on kui-

tenkin niin vähän Euroopan huippumaihin verrattuna, ettei niitä ole varaa huka-

ta, mikäli haluamme jatkuvasti kasvattaa lajin tasoa ja päästä Palloliiton luomiin 

tavoitteisiin.  

 

Miten fyysisesti heikommat ja loppuvuonna syntyneet pelaajat pystyttäisiin ot-

tamaan jalkapallon parissa paremmin huomioon? On hyvä miettiä, että onko 

kalenteri-ikä oikea tapa määrittää pelaajien sarja varsinkin nuorten jalkapallos-

sa. Palloliiton uuden valmennuslinjan pääperiaatteena on yksilölähtöinen ajatte-

lutapa, jossa potentiaalisille yksilöille pyritään löytämään mahdollisimman hyvä 

ja oikea harjoitteluympäristö mahdollisimman aikaisin. Otetaan esimerkiksi lop-

puvuonna syntynyt 14-vuotias poika, joka on fyysiseltä kehitykseltään selvästi 

muita ikäluokan poikia jäljessä. Hän ei mahdu seuran 14-vuotiaiden edustus-

joukkueessa pelaavaan kokoonpanoon ja jää muutenkin jalkoihin heikon fysii-

kan vuoksi, vaikka muuten on potentiaalinen poika. Ikäluokan toinen joukkue 

taas on tasollisesti sen verran heikompi, että harjoittelu ja pelaaminen siellä ei-

vät taas tue pelaajan kehittymistä. Oikea ympäristö kyseiselle pojalle olisi 13-

vuotiaiden edustusjoukkue, jossa hän saisi harjoitella ja pelata biologiselta iäl-

tään samanikäisten poikien kanssa. 

 

Tällä hetkellä säännöt Turun piirissä eivät kuitenkaan salli edellä mainittua jär-

jestelmää sillä yli-ikäiset eivät saa nuorempien parhaimmissa sarjoissa pelata. 

Säännöt ovat siis hieman ristiriidassa Palloliiton valmennuslinjan kanssa. Pii-
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reissä on hyvä miettiä, miten yksilöt pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon 

sarjajärjestelmiä luodessa. Voitaisiinko nuorten parhaimpien sarjojen yli-ikäiset 

pelaajat määrittää biologisen iän perustella? Lääkäriasemat tarjoavat nykyään 

urheilijoiden terveystarkastuksia, joissa määritetään biologinen ikä. Näin jokai-

sen pelaajan biologinen ikä on kohtalaisen helposti selvitettävissä ja yli-ikäisten 

erikoisluvat nuorempien sarjoissa voitaisiin perustella tällä. Yli-ikäisyyttä perus-

teltaessa biologisella iällä ei tarvitse miettiä sitä, että seurat asettaisivat nuo-

rempiin sarjoihin paljon yli-ikäisiä pelaajia menestymisen vuoksi. Tässä järjes-

telmässä pelaajat ovat yli-ikäisiä vain kalenteri-iän, ei biologisen iän, perusteel-

la. Ongelmaksi muodostuu se, että biologisessa iässä saattaa tapahtua hyvin 

nopeita muutoksia, jolloin tulisi miettiä aina uudestaan, mikä on pelaajalle oikea 

sarja pelata.  

 

Kyseinen muutos ei vaikuttaisi kuitenkaan suoranaisesti piirijoukkueiden synty-

mäkuukausien jakaumaan. Tällä muutoksella pystyttäisiin kuitenkin takaamaan 

myös fyysisesti myöhässä kehittyville mahdollisimman laadukas ja yksilölle so-

piva harjoittelu- ja otteluympäristö. Uskoakseni muutos pitäisi myös paremmin 

pienikokoisten kipinää jalkapalloon yllä kun he saavat harrastaa lajia motivoi-

vassa ympäristössä, jossa he saavat enemmän onnistumisen tunteita. Näin 

heille jää myös enemmän aikaa kehittää potentiaaliansa tullakseen Veikkauslii-

gatason jalkapalloilijoiksi. 

 

Piirijoukkueturnauksen tarkoitus on saada kaikki potentiaaliset pelaajat alue-

valmentajien sekä nuorten maajoukkuevalmentajien tietoisuuteen. Onkin hyvä 

miettiä, että onko lopputurnaus, jossa otellaan piirijoukkueiden mestaruudesta 

oikeanlainen tapahtuma siihen. On mahdollista, että piirijoukkueisiin valikoituu 

fyysisesti kehittyneitä pelaajia sen takia, että he ovat joukkueen menestymisen 

kannalta oleellisempia pelaajia, kuin fyysisesti kehittymättömämmät olisivat. 

Joukkueiden pelaajavalinnoissa tulisi kuitenkin painottaa sitä, että sinne saa-

daan tulevaisuudessa potentiaalisimmat pelaajat mukaan. On hyvä miettiä, oh-

jaako pelaajavalintoja liikaa turnauksessa menestyminen. Tällöin turnaukseen 

valitaan mahdollisesti ennemmin sellaisia pelaajia, jotka ovat juuri sillä hetkellä 

parempia, eikä niitä, jotka olisivat muutaman vuoden päästä parempia pelaajia. 
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Tällaisia pelaajia on voinut olla esimerkiksi pelaajat, jotka ovat edustaneet jal-

kapallossa piirijoukkuetta, mutta pelaavat nykyään jonkun muun lajin pääsarjas-

sa tai jopa maajoukkueessa. Tutkimusta tehdessä tällaisia pelaajia löytyi jouk-

kueista lukuisia. Olisi hyvin tärkeää, että piirijoukkueisiin pystyttäisiin löytämään 

ne pelaajat, joiden tulevaisuus on jalkapallon parissa eikä jonkun muun lajin 

parissa. Osalle 14-vuotiaille ei lajivalinta vielä ole selkeä, mutta jos valinta on 

selkeä eikä se potentiaalista huolimatta kohdistu jalkapalloon, on parempi valita 

joukkueeseen hänen tilalleen sellainen potentiaalinen pelaaja, jonka tulevaisuus 

on jalkapallon parissa. Tämä valinta saattaa heikentää joukkueen iskukykyä 

turnauksessa ja on siksi valmentajalle haastava valinta tehtäväksi. Valinta teh-

täisiin kuitenkin yksilöä ajatellen ja olisi siksi aivan oikeutettua tehdä. 

 

Pelaajien tasa-arvoisen kohtelun taataksemme lajin parissa tulee olla mahdolli-

simman paljon ammattimaisia valmentajia. Tämän asian kohdalla on viimeisten 

vuosien varrella menty paljon eteenpäin, mutta siinä pystytään parantamaan 

vieläkin. Erittäin tärkeää nuorten pelaajien kohdalla on se, että valmentajat pys-

tyisivät näkemään pelaajista nykyisen tason sijaan sen, mitä he ovat muutaman 

vuoden kuluttua. Nykyään kaikkien valmentajien taso ei vielä riitä siihen, että 

pystyttäisiin näkemään potentiaaliset yksilöt mahdollisimman varhain, kaikki 

osa-alueet huomioiden. Valmentajakoulutukseen on panostettu viimeaikoina 

erittäin paljon ja siihen tulisi panostaa tulevaisuudessakin. On tärkeää, että lajin 

pariin saadaan mahdollisimman paljon koulutettuja valmentajia joten on olen-

naista tehdä yhteistyötä liikunta-alan koulujen ja korkeakoulujen kanssa tässä 

asiassa. Heidän kokonaisvaltaisesta koulutuksesta liikunnan alalla olisi varmasti 

paljon hyötyä myös jalkapallon parissa. 

 

Ilmiö on hyvin yleinen myös muissa urheilulajeissa, enkä usko sen poistuvan 

kokonaan urheilun parista milloinkaan. Jokaisen lajin on hyvä miettiä sitä, miten 

voimme taata jokaiselle pelaajalle tasa-arvoisen kohtelun syntymäkuukauteen 

katsomatta. Suomi on niin pieni maa, että urheilukulttuurin jatkuvaan kehittämi-

seen tarvitsemme jokaisen yksilön pysyvän urheilun parissa mahdollisimman 

pitkään, eikä meillä ole varaa hukata yhtäkään potentiaalista urheilijaa synty-

mäkuukauden perusteella, lajista riippumatta.  



61 

 

 

LÄHTEET 

Aalberg, V. & Siimes, M A. 2007. Lapsesta aikuiseksi. Nuoren miehen kypsymi-
nen mieheksi tai naiseksi. Jyväskylä: Gummeruskirjapaino Oy. 

 
Auguste, C. & Lames, M. 2011.The Relative Age Effect and Succes in German 

Elite U-17 Soccer Teams. Journal of Sports Sciences 6/2011, 983-987. 
 
Baker, J., Cobley, S. & Schorer, J. 2012. Talent Identification and Development 

in Sport – International perspectives. New York: Routledge. 
 
Del Campo, D. G. D., Vicedo, J. C. P., Villora, S.G. & Jordan, O. R. C. J. 2010. 

The Relative Age Effect in Youth Soccer Players from Spain. Journal of 
Sports Science and Medicine 9/2010, 190-198.  

 
Forsman, H. & Lampinen, K. 2008. Laatua käytännön valmennukseen – Oleelli-

sen oivaltaminen tärkeää. Lahti: VK-Kustannus Oy 
 
Gagné, F. 2004. Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmen-

tal Theory. High Ability Studies. 2/2004, 119–147. 
 
Hakkarainen, H., Jaakkola, T., Kalaja, S., Lämsä, J., Nikander, A. & Riski, J. 

2009. Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet. Lahti: VK-
Kustannus Oy. 

 
Helsen, W.F., Baker, J., Michiels, S., Schorer, J., Van Winckel, J. & Williams, 

A.M. 2012.The Relative Age Effect in European Professional Soccer: Did Ten 
Years of Research Make Any Difference? Journal of Sport Sciences 11/2012, 
1665–1671. 

 
Helsen, W.F., Van Winckel, J. & Williams, A. M. 2004. The Relative Age Effect 

in Youth Soccer Across Europe. Journal of Sports Sciences 6/2005, 629–
636. 

 
Laurikainen, M. & Jeglerz, A.  2013. Palloliiton Valmennuslinja. Viitattu 

19.4.2013 http://spl.samihyypiaakatemia.fi/. 
 
Kananen, J. 2011. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytän-

nön opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
 
Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Helsinki: Liikun-

tatieteellisen seuran julkaisu nro 167. 
 
Lähitie, M. 2013. Vuonna 1995- syntyneiden jalkapallon maajoukkuepelaajien 

lahjakkuuden arviointi kuntotekijöiden sekä harjoitus- ja perhetaustan pohjal-
ta. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. Liikuntapedagogiikan pro 
gradu- tutkielma. 

 
 



62 

 

 

Lehto, H. & Vänttinen, T. 2010. Jalkapallon lajianalyysi – fysiologia ja tekniset 
suoritukset. Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. 

 
Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar-Or, O. 2004. Growth, Maturation and Physical 

acticity. 2. Painos. Human Kinetics. 
 
Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K L. & Häkkinen, K.. 2007. Urheiluvalmennus 

Lahti: VK-Kustannus Oy 
 
Mäki, V. 2014. VS: Opnnäytetyöni. Email vesa.mäki@palloliito.fi 14.8.2014. Tu-

lostettu 17.10.2014. 
 
Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E. & Bjålie, J.G. 2011. Ihminen - Fysiologia ja 

anatomia. Suom. Hekkanen, R. Helsinki: WSOYpro Oy. 
 
Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen – aivot, liikuntafysiologia ja 

sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK-Kustanus Oy. 
 
Suomen Palloliito Ry. 2014a. Kasvattajaraha 2010. Viitattu 16.10.2014 

http://www.palloliitto.fi/uutiset/suomen-palloliitto/kasvattajaraha-2010. 
 
Suomen Palloliitto Ry. 2014b. Palloliitto Lyhyesti. Viitattu 12.10.2014 

http://www.palloliitto.fi/esittely/palloliitto-lyhyesti. 
 
Suomen Palloliitto Ry. 2014c. Piirijoukkue-Cup. Viitattu 12.10.2014 

http://www.palloliitto.fi/palloliitto/sarjat-ja-tulokset/pojat/piirijoukkue-cup. 
 
Suomen Palloliitto Ry. 2014d. Piirijoukkue-cupin sääntöjä (2014). Viitattu 

12.10.2014 http://www.palloliitto.fi/palloliitto/sarjat-ja-
tulokset/pojat/piirijoukkue-cup/piirijoukkue-cupin-saantoja-2014. 

 
Suomen Palloliitto Ry. 2014e. Poikien Pohjola/piirijoukkue-Cupin Tuloksia. Vii-

tattu 12.10.2014 http://www.palloliitto.fi/poikien-pohjolapiirijoukkue-cupin-
tuloksia. 

 
Suomen Palloliitto Ry. 2010. Pelaajakehitys 2010-luvulla. Raportti lajiprosessis-

ta. Viitattu 12.10.2014 
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/raportti_lajiprosessista.pdf. 

 
Suomen Palloliiton Turun Piiri. 2014a. Piirijoukkueet. Viitattu 12.10.2014 

http://www.palloliitto.fi/turku/pelaajakehitys/piirijoukkueet. 
 
Suomen Palloliiton Turun Piiri. 2014b. Piirin Esittely. Viitattu 12.10.2014 

http://www.palloliitto.fi/turku/piiri/piirin-esittely. 
 
Suomen Palloliiton Turun Piiri. 2014c. Piirin Säännöt. Viitattu 12.10.2014 

http://www.palloliitto.fi/turku/piiri/piirin-esittely/piirin-saannot. 
 
Uusikylä, K., Liukkonen, J., Lämsä, J., Hakkarainen, H. & Kalaja, S. 2009. Lah-

jakkuus lasten ja nuorten urheilussa. Nuori Suomi ry & Suomen Olympiako-
mitea ry. 



63 

 

 

 
Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A.M., Philippaerts, R.M. 2008. Talen Identifi-

cation and Development Programmes in Sport. Sport Medicine 38/2008, 
703–714. 

 
Vilkka, H. 2007. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi. 
 
Williams, A.M. & Reilly, T. 2000. Talent Identification and Development in Soc-

cer. Journal of Sports Sciences. 18/2000, 657–667. 
 
Williams, J. H. 2009. Relative Age Effect in Youth Soccer: Analysis of the FIFA 

U17 Word Cup Competition. Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports 20/2010, 502–508. 


