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Ikäryhmän kuvaus
Lapsuusvaihe (P11-P14-juniorit)

Lapsuusvaiheen tavoite on ylläpitää ja syventää salibandyn pelaamisen kipinää ja 
opetella valmiuksia eri osa-alueilla nuoruus/valintavaiheeseen.

P13-junioreissa tehdään seuran edustusjoukkueet (Pohjoinen ja Itä). 
Edustusjoukkueet osallistuvat FBA-toimintaan ja toinen edustusjoukkueista on 
myös Elite-joukkue ja siten velvollinen dokumentoimaan toimintaa myEwayhin.

Edustusjoukkueet harjoittelevat kolme tai neljä kertaa viikossa.

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

Edustusjoukkueiden lisäksi on ikäluokasta riippuen myös Mustia tai Sinisiä 
kilpajoukkueita, joiden harjoitusmäärät ovat samalla tasolla kuin 
edustusjoukkueiden, sekä Valkoisia haastajajoukkueita, jossa harjoitellaan 
kahdesti viikossa. Jatkossa mahdollisesti vielä lisänä kaupunginosajoukkueita, 
jossa harjoitusmäärät ovat haastajajoukkueiden tasolla.
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Valmentajan toiminta ikäryhmässä
Ydinasiana näissä ikäluokissa (lapsuusvaihe) on jatkaa pelaajien jo syntynyttä laji-innostusta ja kannustaa pelaajia harjoittelemaan 
myös omalla ajallaan salibandya ja muuta liikuntaa. Näissä ikäluokissa kylvetään liikunnallisen elämäntavan siemenet.

Sisältövalmentamisessa jatketaan teknisten taitojen opettelua, mutta etenevässä määrin myös erilaisten pelien kautta pelaamista 
opetellen. Yhdessä pelaamisen ajatus lisääntyy ensin kolmen, sitten neljän pelaajan yhteistyöhön ja teknisiä  taitoja pitää osata 
käyttää myös järkeviin valintoihin kentällä, pallon kanssa ja ilman. Pelin eri vaiheiden käsitteet hyökkääminen, puolustaminen ja 
tilanteenvaihdot (pallonmenetys tai pallon voittaminen) pitää olla valmentajille ja sitä kautta myös pelaajilla selvillä näissä 
ikäluokissa ja jokaiseen vaiheeseen pitää olla omat tavoitteensa mitä joukkueena yritetään tehdä. Videovalmennus tulee mukaan
viimeistään P13-ikävaiheessa ja pelaajia on ohjattava sitä kautta ymmärtämään pelin eri vaiheita.

Johtamisessa siirrytään valmentajajohtoisesta toiminnasta pikku hiljaa enemmän vuorovaikutukseen pelaajien kanssa 
(kannustavuuden, osallistamisen ja jämäkkyyden yhdistelmä), molemminpuolinen vuorovaikutus on tärkeää ja pelaajien 
osallistaminen keskusteluun pelaamisesta ja toiminnasta on tärkeää ymmärryksen ja merkityksellisyyden lisäämiseksi. Samalla 
valmentaja oppii tuntemaan pelaajansa paremmin ja pystyy huomioimaan yksilöt joukkueessa paremmin.

Viimeistään P13-ikäluokassa pidetään myös henkilökohtaiset palaverit pelaajien kanssa, jossa käydään läpi jokaisen vahvuuksia, 
kehityskohteita, sosiaalisia suhteita joukkueessa  ja motivaatiota. Valmentajan tehtävänä on silti edelleen pitää joukkueen 
toimintamallit ja säännöt selkeinä, sekä oikeudenmukaisina.

Peleissä pyritään vuorovaikutteiseen otteeseen, jossa pelaajatkin oppivat arvioimaan toteutuvatko joukkueen tavoitteet peleissä ja 
miksi. Samoin otteluiden tulokset eivät ole oleellisin asia, vaan mistä tulokset koostuvat (miksi hävisimme tai voitimme pelejä 
suhteessa pelien teemoihin). Keskiössä on ottaa jokaiseen otteluun pelilliset teemat, joiden kautta valmennetaan, joista annetaan 
palaute ja joiden toteutumista arvioidaan pelaajien kanssa.
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Pelin valmennus ikäryhmässä
Yhdessä pelaaminen: 4 pelaajaa

Joukkuepeli:

• Hyökkääminen: Roolit 1+2 nelikkona -> kolmiopelaaminen pallon lähelle lisättynä. Tilanteko ja tilankäyttö: 
syvyys ja/tai leveys neljäntenä pelaajana

• Puolustaminen: Roolit 3+4 nelikkona -> tilan rajaaminen: Pakotetaan vastustaja pelaamaan pienessä 
tilassa (kolmen lähimmän pelaajan toiminta, neljännen pelaajan tukeminen)

• Tilanteenvaihdot: neljän pelaajan toiminta tilanteenvaihdoissa: tilan teko ja käyttö (leveys tai syvyys) sekä 
alueen ylimiehitys (kolmiopelaaminen)

Peruspelaaminen:

PTR1: 1-1 pelaaminen, yhteispeli kahden lähimmän pelaajan kanssa, kauemman tilan havainnointi ja 
hyödyntäminen (leveys tai syvyys), pelin  jatkuminen oman ratkaisun jälkeen - opitaan luottamaan muiden 
pelaajien tukeen

PTR2: Rakenteiden luominen kentälle: kahden lähimmän pelaajan tuki ja vähintään yhden kauemman 
pelaajan tilantekeminen. Ennakointi ja pelin jatkuminen oleellista.

PTR3: 1-1 pelaaminen, yhteispeli rakenteen kautta: opitaan luottamaan lähimpien pelaajien tukeen

PTR4: Rakenteiden luominen kentälle: kolmen palloa lähimmän pelaajan toiminta

ERÄVIIKINGIT HELSINKI



HYÖKKÄYSALUE PUOLUSTUSALUE

PELIN VAIHEIDEN JÄSENTÄMINEN P11-P14

3-4 PELAAJAN YHTEISTYÖ

HYÖKKÄÄMINEN HYÖKKÄYSALUEELLA

”HYÖKKÄYSPELI”

PUOLUSTAMINEN PUOLUSTUSALUEELLA

”PUOLUSTUSPELI”

PUOLUSTAMINEN HYÖKKÄYSALUEELLA

”KARVAAMINEN”

HYÖKKÄÄMINEN PUOLUSTUSALUEELLA

”AVAAMINEN”

TILANTEENVAIHTO+

”KUN VOITETAAN PALLO”

TILANTEENVAIHTO-

”KUN HÄVITÄÄN PALLO”

HYÖKKÄÄMINEN

PUOLUSTAMINEN

TILANTEENVAIHDOT



Teknistaktinen valmennus ikäryhmässä
1. Rooli (Pallollinen pelaaja):

• Pallollisen pelaajan valintanopeuden kehittäminen: lauonko, harhautanko/etenenkö, syötänkö, suojaanko = pelin kannalta oleellisen ratkaisun löytäminen. 

• Pelin miettiminen yhden ratkaisun yli (mm. syötä-liiku -pelaaminen)

• Laukaisuvalikoiman  monipuolistaminen: erilaiset laukaisutavat erilaisiin tilanteisiin (tunnista onko tilaa vai ei sekä mihin syöttö tulee -> haltuun/suoraan syötöstä). Suoraan 
syötöstä laukomisen tekninen opettelu peliasennon kautta.

• Syöttäminen liikkeestä liikkeeseen painopisteenä: katse ylös pallolla. Pitkä syöttäminen toisena painopisteenä: näe myös syvyys ja leveys vaihtoehtoina = tilankäyttö ja tilojen 
tunnistaminen myös muualla kuin pallon lähellä.

2. Rooli (Palloton hyökkäävä pelaaja):

• Tilankäytön mahdollistaminen: syvyyden ja/tai leveyden tekeminen kenttään kahdella kauimmaisella pelaajalla pallosta.

• Tilan tyhjentäminen ja täyttäminen

• Kahden lähimmän pelaajan pitää pystyä auttamaan pallollista pelaajaa helpolla syötöllä (kolmiopeli).

• Maalintekovalmius:  ennakointi erityisesti suoraan syötöstä laukomiseen ja ennakkovision tekemiseen: lauonko (ja miten), syötänkö vai etenenkö/harhautanko),  suojaanko.

• Miettiminen yhden syötön yli painopisteenä.

3. Rooli (Pallollista puolustava pelaaja):

• Tilan rajaaminen painopisteenä: Vastustajan pysäyttäminen, edelleen mailapaineen antaminen pallolliselle (lisäyksenä edellisiin ikäluokkiin  mailapaineen antaminen siten, että 
vastustaja liikkuu haluttuun  suuntaan).

• Valinnan tekeminen: puolustanko 0-0 vai riistänkö

4. Rooli (Pallotonta puolustava pelaaja):

• Tilan rajaamisen tukeminen painopisteenä: tunnistetaan pallollisen pelaajan paineenanto ja toimitaan/tuetaan sen mukaisesti.

• Mahdollisesti tuplauksella ja/tai kahden/kolmen lähimmän pelaajan lähituella tila pieneksi.

• Rintamasuunta puolustettavaan pelaajaan jos kauempana pallosta.

Painopisteenä tilankäyttö ja tilan rajaaminen: Pallolla pitäisi päästä pienistä tiloista isoihin tiloihin, mikä vaatii 1. roolissa liikettä, ennakointia  ja 2. roolin pelaajien 
sijoittumista. Pallottomassa tilan rajaamisessa 3. roolissa annettava mailapaine ja tilan rajaamisen, sekä vastustajan pysäyttäminen avainroolissa, sekä kolmen 
lähimmän pelaajan tukeminen tilanteen/pelitavan vaatimalla tavalla.
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Fyysinen valmennus ikäryhmässä
ENNEN KASVUPYRÄHDYSTÄ

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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KASVUPYRÄHDYKSEN AIKANA
Kestävyys
•Maksimaalisen kestävyyden kehittyminen tehokkaimmillaan
•Pääpaino aerobisessa harjoittelussa
•Suuri kokonaisharjoittelumäärä ja pitkät huoltavat aerobiset harjoitukset
•Painotus maitohapottomassa nopeuskestävyydessä, mutta voidaan sisällyttää myös anaerobisen 
kapasiteetin kehittämiseen tähtääviä harjoitteita

Nopeus ja ketteryys
• Liiketiheys ja rytmitaju
• Taito ja rentous
• Riittävä palautuminen
• Nopeusvoimaharjoittelu
• Huom. Kovatehoiset ja huonolla tekniikalla toteutetut spurtit, hyppelyt ja loikat voivat altistaa 
vammoille

Voima
• Keskivartalo
• Kestovoima pienillä painoilla
• Hyppelyt ja kimmoisuus (varottava kovia alustoja)
• Perusvoimaharjoittelun aloitus loppuvaiheessa, mikäli tekniikat ja harjoituspohja kunnossa

Liikkuvuus
•Nivelten liikkuvuus heikkenee lihaksissa, joita ei harjoiteta
•Monipuolinen aktiivinen liikkuvuusharjoittelu erityisen tärkeää



Maalivahtivalmennus ikäryhmässä
Maalivahti on keskittynyt omalle pelipaikalleen

Tekniikkaharjoitteiden rinnalle maalivahdille ominaisen fysiikan 
vahvistamista: kehonhallinta, ketteryys, keskivartalon voima, 
liikkuvuus

Perusasioiden vahvistaminen ja liikepankin monipuolistaminen

Ymmärrys tilannekohtaisuudesta ja epäsymmetrisyydestä

Maalivahti osana joukkuepelaamista:  ohjauspeli ja avauspeli
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