
Lauantai 

 
 

NOPEUS 

 10m ja 30m Nopeuden mittaamiseen käytetään siirrettävää sähköistä ajanottojärjestelmää 

(valokennot). Juoksu aloitetaan paikoiltaan etummainen jalka sijoitettuna 70cm päähän 

ensimmäisestä valokennosta. Merkintäkartiot sijoitetaan 2 metrin päähän viimeisestä valokennosta 

ja vasta merkintäkartioiden jälkeen pelaaja saa hiljentää juoksunopeuttaan. Jokaisella pelaajalla on 

kaksi suoritusta, joista parempi tulos rekisteröidään. 

 

 

 

Nopeustesti viitearvot - juoniori jalkapalloilijoiden tavoitetasot 

 

 

 



 

KETTERYYS 

Ketteryyden mittaamiseen käytetään siirrettävää sähköistä ajanottojärjestelmää (valokennot). 

Korkea merkintäkartio asetetaan lähtöpaikan merkiksi 70cm päähän valokennoportista, joka toimii 

lähtö- ja maalipisteenä. Maaliportin leveys on 3 metriä ja portin puoleen väliin asetetaan 

merkintäkartio. Lähtö tapahtuu kartion oikealta puolelta ja maaliin tulo kartion vasemmalta puolelta. 

Korkeat merkintäkepit asetetaan 4,5 m, 6,5 m ja 11 m päähän lähtöportista. 4,5 m ja 6,5 m päässä 

olevat merkintäkepit muodostivat 2 m x 2m neliön ja näitä merkintäkeppejä ei juoksun aikana saa 

kaataa. 11 m päässä olevaan keppiin tulee juoksun aikana koskea ja se saa kaatua. Juoksu aloitetaan 

paikaltaan ja ensin kierretään vasemmanpuoleinen merkintäkeppi. Seuraavaksi juostaan ristiin ja 

kierretään oikeanpuoleinen merkintäkeppi ja edetään 11 m päässä olevalle kepille. Kosketuksen 

jälkeen juoksija palaa vastakkaista reittiä takaisin.  Jokaiselta mitataan kaksi onnistunutta suoritusta, 

joista parempi tulos rekisteröidään. 

 

Ketteryystesti viitearvot – juoniori jalkapalloilijoiden tavoitetasot 



 

 

 

 

LOIKKA 

Vauhditon 5-loikassa lähtöponnistus tapahtuu tasajalkaa, jonka jälkeen loikataan vuorojaloin ja 

viides loikka päättyy alastuloon tasajalkaa. Tulos mitataan metreinä ja sentteinä lähtöviivalta 

takimmaiseen alastulojälkeen. Jos pelaaja kaatuu alastulossa taaksepäin, mitattiin siinäkin 

tapauksessa matka takimmaisesta alastulojäljestä. Jokaisella on kolme suoritusta, joista paras 

rekisteröidään. 

 

Loikkatesti viitearvot – peruskoulun move –testien vertailuarvot, lk5 ja lk8 

Tytöt 11v                                   Tytöt 14v 

Heikko 0m – 7,2m                                   Heikko 0m –  7,8m  

Kohtalainen 7,3m – 8,0m                      Kohtalainen 7,9m –8,7m     

Hyvä 8,1m  – >                                          Hyvä 8,8m  –> 

 

Pojat 11v                                   Pojat 14v 

Heikko 0m  – 7,5m                                Heikko 0m – 9,0 

Kohtalainen 7,6m – 8,3m                     Kohtalainen 9,1m –10,0m 

Hyvä 8,4m  – >                                        Hyvä 10,1m – > 

 

 



Varusteet lauantaille 

Nopeus: 

-Sähköinen ajanottojärjestelmä, valokennot 

-Merkintäkartioita (10kpl) 

-Mittanauha 30m 

-Tuloslomakkeet 

Ketteryys: 

-Sähköinen ajanottojärjestelmä, valokennot 

-Korkeita jalallisia keppejä (5kpl) 

-Merkintäkartioita (2kpl) 

-Tuloslomakkeet 

Loikka: 

-Mittanauha 15m 

-Tuloslomakkeet 

 

 

 

 

Sunnuntai 

MAS -testi 

testi on täysillä juostava viivajuoksutesti nimeltään Maximum Aerobic Speed 1200m. Siinä juostaan 

20, 40 ja 60 metrin viivoille edestakaisin ja testi toistetaan viidesti peräkkäin. Testissä juostaan siis 

1200 metriä täysillä 29:llä käännöksellä. 

Testi on verrattain uusi juniori jalkapalloilijoilla, joten luotettavia viitearvoja ei ole. 

 

Varusteet sunnuntaille  

Mas: 

-Mittanauha 20m 

-Tötsiä (44kpl) 

-Sekuntikello 

-Tuloslomakkeet 

 


