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• Kasvu aina yksilöllistä
• Myöhäisen murrosiän omaavat saavat 

aikaisen murrosiän urheilijat kiinni ja 
menevät jopa ohitse kasvun edetessä

• Olisi tärkeää mahdollistaa mukana olo ja 
sisäisen mo?vaa?on syntyminen ja 
ylläpito erityises? murrosiässä

• Useita esimerkkejä lajin sisällä myöhään 
kehi[yneistä, mu[a menestyneistä 
pelaajista

Yksilölliset erot



• Reagoin?kyky kehi[yy koko nuoruuden
• Lajiin lii[yvä ennakoin?kyky kehi[yy erityises? 

murrosiästä läh?en
• Olisi hyvä huomioida opete[avissa asioissa ja 

paino[aa ?edostamatonta oppimista ennen 
murrosikää



5 v. -ikäluokan korinkorkeus vastaa aikuisilla n. 400-430 cm!
5 v. ikäluokan pallonpaino (450 g) vastaa aikuisilla 1,5 kg painoa! 

Välineiden ja kentän koon suhde 
omaan kokoon



• Lasten oma uskomus mahdollisuudesta onnistua
kasvoi kevyemmän pallon ja matalamman korin
ansiosta

• Junioripallo paransi tulosta kaikissa ikäryhmissä, mu[a
hei[otaito parani merkitseväs?, kun lapset saivat itse
valita käy[ämänsä pallon

• Oppiminen ja mo?vaa?o (pätevyys) linki[yvät
vahvemmin

Luo[amus omiin kykyihin kasvaa
sopivan kokoisilla välineillä



• Havainnoin? peli?lanteessa (80 
pelaajaa 9-11 v.), jossa käytössä
sääntöjä kevyempi pallo:

• Enemmän kuljetuksia ja syö[öjä

• Korkeampi hei[omäärä ja
onnistumisprosenM

• Korkeampi % lay-up -yrityksiä

• Enemmän 1-1 ?lanteita
• Oppiminen ja mo?vaa?o (pätevyys) 

linki[yvät vahvemmin

Välineen merkitys

(Arias and colleagues, 2012)



• Hei[otekniikka taantui, kun pallon
läpimi[a kohosi lapsen käden kokoa
isommaksi

• Isompi pallo “lyhensi backswingiä” ja
aiheuM “kuulantyöntötekniikan” tai 
kahdenkädenheiton-hei[otyylin

• Lapset siirtyivät “halutun
mukaiseen” tekniikkaan, kun saivat
paremman o[een pallosta. 

• Lapset kykenevät valitsemaan
omaan tekniikkaansa parhaiten
sopivat mailan

→ Toimii todennäköises? myös
koripallon kanssa

Tutkimuksia eri välineistä
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Aloi[elijoilla huonompi suoritus 
kaksoistehtävässä, kun käytössä 
aikuisten välineet


