
Salibandyn opetusohjelma
ikäluokittain

POJAT

Taso 1: P8-pojat

Taso 2: P9/10-pojat

Taso 3: P11/12-pojat

Taso 4: P13/14-pojat

Taso 5: P15/16-pojat

Taso 6: P18-pojat

Taso 7: P21-pojat/aikuiset
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TYTÖT

Taso 1/2: T8/T10 –tytöt

Taso ¾: T12/T14 –tytöt

Taso 5: T16-tytöt

Taso 5/6: T18/T21-tytöt



1. TASO (P8)
Ikäryhmän kuvaus

Valmentajan toiminta/Psyykkinen valmennus

Pelin valmennus

Teknistaktinen valmennus

Fyysinen valmennus

Maalvahtivalmennus
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Ikäryhmän kuvaus
Lajiin rakastumisvaihe (P8-P10 -juniorit)

Lajiin rakastumisvaiheen tavoite on sytyttää pelaajissa salibandynpelaamisen 
kipinä.

Joukkuetoiminta alkaa P8-junioreissa (1.luokkalaiset ja nuoremmat), jatkuen P9-
ja P10-junioreihin Pohjoisen ja Idän aluejoukkueissa, jossa harjoitellaan kahdesti 
viikossa ikäluokkavalmentajan ja muun valmennustiimin johdolla. Joukkueet ovat 
suuria ja niitä jaetaan lukuisiin eri peliryhmiin tasoryhmissä. Joukkueiden 
harjoituksissa harjoitellaan myös kehityksen mukaisissa tasoryhmissä. 
Salibandyliiton sarjapelit pelataan P8-junioreissa 3-3 muodossa ja P9/10-
junioreissa 4-4 -muodossa.

Toiminnan tukena on P8-P14 -junioreissa seuran kiertävä fysiikkaharjoitusvuoro (4-
5 viikon välein) ja maalivahtivalmennusvuoro (joka toinen viikko) , joka kuuluu 
joukkueiden normaaliin toimintaan.

Vaihtoehtona on kaupunginosajoukkuetoiminta, jossa harjoitellaan kerran 
viikossa ja pelataan pelejä.
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Valmentajan toiminta ikäryhmässä
Ydinasiana näissä ikäluokissa (lajiin rakastumisvaihe) on pelaajan laji-innostuksen 
herättäminen: valmentajan oma innostuneisuus on oleellista.

Sisältövalmentamisessa oleellista on keskittyä yksilön teknisiin ominaisuuksiin 
(laukaisutekniikka, syöttötekniikka, pallonhallinta) ja herättää ajatus yhdessä 
pelaamisesta parityöskentelynä (P9 ja P10-juniorit).

Johtamisessa oleellista on varmistaa harjoitustapahtuman organisoinnilla riittävä 
toistomäärä pelaajille ja onnistumisen kokemukset jokaiselle pelaajien tasoryhmiä 
rakentamalla. 

Näissä ikäluokissa opetellaan joukkuetoiminnan sääntöjä ja periaatteita, joten 
selkeät rajat ja toimintamallit helpottavat joukkueen toimimista. Oleellista on 
taata jokaiselle joukkueessa turvallinen ja innostava ympäristö.

Peleissä oleellista on pystyä antamaan pelaajille enemmän yksilöllistä palautetta 
pelitilanteista, sekä opettaa joukkuetta käsittelemään pelitapahtumia ja niihin 
liittyviä erilaisia tunteita (keskittymisen suuntaaminen tekemiseen, pois 
tuloksista).
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Pelin valmennus ikäryhmässä
Yhdessä pelaaminen: 1 pelaaja

Joukkuepeli:

• Tilanteenvaihdot: Pallon kanssa maalintekoon, ilman palloa 
estetään maaleja

Peruspelaaminen:

PTR1: 1-1 pelaaminen pallolla

PTR3: 1-1 pelaaminen palloa vastaan
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KOKO KENTTÄ

PELIN VAIHEIDEN JÄSENTÄMINEN P8-P10

1-2 PELAAJAN YHTEISTYÖ

HYÖKKÄÄMINEN

P8: HYÖKKÄÄMINEN 
=TILANTEENVAIHTO+

P9/10: HYÖKKÄÄMINEN JA 
TILANTEENVAIHTO+

PUOLUSTAMINEN

P8: PUOLUSTAMINEN
=TILANTEENVAIHTO-

P9/10: 
PUOLUSTAMINEN JA 
TILANTEENVAIHTO-



Teknistaktinen valmennus ikäryhmässä
1. Rooli (Pallollinen pelaaja):

• Pallonhallinnan ja peliasennon perusteet (katseen nostaminen), laukaisutekniikka aluksi paikaltaan ja sitten liikkeestä.

• Syöttötekniikka ja syötön haltuunotto paikaltaan.

• Harhauttamisen perusteet: hämäysliike ja liike toisaalle.

• Suojaamisen perusteet.

• Keskeinen ajatus: tavoitteena on tehdä maali - löydä reitti maalintekoon

2. Rooli (Palloton hyökkäävä pelaaja):

• Kommunikointi ja sijoittuminen: yritä päästä vapaaksi ja huuda jos olet vapaana

3. Rooli (Pallollista puolustava pelaaja):

• Pallollisen pelaajan paineistaminen mailalla: kämmenen puolustaminen. Mahdollisesti laitoihin ohjaaminen.

4. Rooli (Pallotonta puolustava pelaaja):

• Oman maalin edestä pelaajan löytäminen

Painopiste on 1. ja 3. roolilla ja näiden kahden vastakkainasettelulla: maalinteko vs. maalin estäminen.
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Fyysinen valmennus ikäryhmässä
Kestävyys

•Aerobisten ominaisuuksien kehittäminen 

-Kasvava liikuntamäärä kevyellä teholla + monipuolinen voima-,taito-, ja nopeusharjoittelu

•Maitohapoton nopeuskestävyys (5-10s suoritukset, 10-20s palautus)

Nopeus ja ketteryys

•Lihaskoordinaatio, rytmitaju, liiketiheys, elastisuus

•Rytmiradat, porrasharjoitteet, kilpailut ja viestit

•Koordinaatioharjoitteet

•Hyppelyt (teho pääosin 70-90%, pehmeä alusta)

Voima

• Keskivartalo

• Lihaskestävyys omalla painolla

• Hyppelyt ja kimmoisuusharjoittelu (pääosin rennosti ja matala

• Huom. Oikea suoritustekniikka ja sopiva alusta

Liikkuvuus

•Liikkuvuus kehittyy, jos sitä harjoitellaan

•Venyttelynkohdistaminen lihaksiin, jotka kiristää -pakara-, lonkka-, hartia-, rintalihakset

•Oppiminen säännölliseen ja systemaattiseen liikkuvuusharjoitteluun
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Maalivahtivalmennus ikäryhmässä
Maalivahtikokeiluja / Maalivahdit alkavat eriytymään pelipaikalle

Perusasioiden opettelu:

• perustorjunta-asento

• symmetrisyys / tasapaino

• töpötys/kuopaisu/työntö

• Monipuolinen liikunta ja liikkuminen
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