
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



5. TASO (P15-P16)
Ikäryhmän kuvaus

Valmentajan toiminta/Psyykkinen valmennus

Pelin valmennus

Teknistaktinen valmennus

Fyysinen valmennus

Maalvahtivalmennus
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Ikäryhmän kuvaus
Nuoruus/Valintavaihe (P15-P18 -juniorit)
Nuoruus ja valintavaiheen tavoite on valmistaa pelaajia huippuvaiheeseen 
eri osa-alueilla.
P15-junioreissa siirrytään pelaamaan alueellisista peleistä kansallisia 
pelejä. Seuran edustusjoukkueet (P15-pojissa Pohjoinen ja Itä, P18-
junioreissa edustusjoukkue), sekä kilpajoukkueet (Musta/Akatemia) 
harjoittelevat neljästi viikossa ja joukkueet saavat toiminnansa tueksi oman 
fysiikkavalmentajan. Kansallisia sarjoja ja siten yksittäisiä pelejä pelaavat 
joukkueet saavat toimintaansa lisäksi joukkueen maalivahtivalmentajan. 
Edustusjoukkueiden tavoite on pelata kansallisia pelejä ja kilpajoukkueiden 
joko kansallisia pelejä tai alueellisia kilpasarjan pelejä.

Valkoiset joukkueet harjoittelevat kahdesti tai kolmesti viikossa ja pelaavat 
alueellisia sarjapelejä.
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Valmentajan toiminta ikäryhmässä
Tässä ikäluokassa (nuoruusvaihe) pelaajilla on valtaosin murrosikä päällä ja oleellista on säilyttää innostus pelaamiseen elämän muiden osa-alueiden 
rinnalla, vahvistaa pelaajien itseluottamusta ja itsetuntemusta sekä syventää lajiosaamista monipuolisesti.

Sisältövalmentamisessa painopiste siirtyy entistä vahvemmin pallottomien pelaajien ja pallosta kauempana olevien pelaajien tekemiseen ja 
viisikkopelaamiseen, pallollisen teknisiä taitoja ja pelaamista unohtamatta. Yhdessä pelaaminen ja osallistuminen ovat avainasioita.

Pelin eri vaiheet:

Hyökkäyspeli omassa päässä, keskialueella ja hyökkäyspäässä,

Puolustuspeli omassa päässä, keskialueella ja hyökkäyspäässä, sekä

Tilanteenvaihdot (pallollinen ja palloton) 

täytyy olla valmentajalla hyvin hallussa ja selkeästi teemoitettu tavoitteiden kautta, mitä eri pelin vaiheissa halutaan tehdä. Jokaisen vaiheen 
tavoitteiden harjoitteluun täytyy käyttää tasapainoisesti aikaa C-ikäluokan aikana, kuitenkin siten, että pelaajat oppivat tehtävien ja 
ongelmanratkaisun, eivät vain valmiiden vastauksien kautta. 

Fysiikkaharjoittelussa on tunnistettava pelaajien kehitysvaihe ja vältettävä kovaa iskutusta kasvupyrähdyksen vuoksi. Videovalmennuksen merkitys 
kasvaa: pelaajia voi osallistaa myös videovalmennukseen (omien klippien tekeminen).

Johtamisessa valmentajan on tärkeää ottaa huomioon yksilöt joukkueessa – tarjota sitä kautta asiantunteva ja turvallinen ympäristö pelata salibandya: 
on tunnistettava pelaajien vahvuudet kehitysvaiheesta riippumatta (esim. hyötyykö tai kärsiikö pelaaja fyysisestä koostaan). On osattava tukea 
pelaajien henkisten ominaisuuksien kehittymistä ja oman identiteetin rakentumista. Samoin on ymmärrettävä erilaisten persoonallisuuksien arvokkuus 
ja osattava olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Pelaajilla on murrosiän myötä paljon muutoksia, selkeät toimintamallit ja rajat 
joukkueen toiminnassa luovat myös turvaa muutoksien keskellä. Pelaajia on osallistettava toimintaan entistä enemmän ja heille on annettava vastuuta 
ja työkaluja myös pelin kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Pelaajia on syytä myös ohjata voimakkaasti urheilupainotteisiin oppilaitoksiin toisella asteella 
– opettaa pelaajia miettimään salibandyn ohella myös kaksoisuraa.

Peleissä on osattava yhdistää kilpailullisuus ja sosiaalisuus fiksulla tavalla joukkueen peluutusratkaisuissa. Yksilöllinen viestintä ja tavoitteet pelaajien 
kanssa on oleellista. Samoin on osattava arvioida toimintaa asetettujen osa-aluetavoitteiden kautta ja nähdä tulosten taakse.
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Pelin valmennus ikäryhmässä
Yhdessä pelaaminen: 5 pelaajaa

Joukkuepeli osa-alueittain (kolmiopeli pallon lähellä ja leveys sekä syvyys käytössä):

Hyökkääminen

PH: Viisikon puolustusalueen hyökkäys korkealta puolustavaa vastustajaa vastaan

KH: Viisikon keskialueen hyökkäys matalalta puolustavaa vastustajaa vastaan

HH: Viisikon hyökkäysalueen hyökkäyspeli 

Puolustaminen

PP: Viisikon puolustuspeli

KP: Viisikon keskialueen puolustuspeli

HP: Viisikon hyökkäysalueen puolustuspeli

Tilanteenvaihdot

Pelin rytmin määrittäminen:

Negatiivinen (kun pallo hävitään): Pallon voittaminen takaisin vai hidastus ja tiputus (valinta)

Positiivinen (kun pallo voitetaan): Kääntäminen maalipaikkaan vai pallonhallinta

Peruspelaaminen:

PTR1: 1-1 pelaaminen, pelaaminen viisikkopelin kautta: lähitukien ja leveyden  ja syvyyden havainnointi, yhteispeli ja oman pelaamisen jatkuminen oman ratkaisun jälkeen

PTR2: viisikkorakenteen luominen: pallon lähelle kolmion muodostaminen ja leveyden sekä syvyyden käyttäminen, tilanteenvahtojen ennakointi.

PTR3: 1-1 pelaaminen, pelaaminen viisikkopelin kautta: toimitaan viisikkona osa-alueen tavoitteiden mukaan

PTR4: viisikkorakenteen luominen: toimitaan yhteisesti sovitulla tavalla viisikossa ja ennakoidaan tilanteenvaihtoa
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Teknistaktinen valmennus ikäryhmässä
1. Rooli (Pallollinen pelaaja):

• Pelin rytmittämisen ajatus tilanteen tunnistamisen kautta: pallollinen päättää mitä seuraavaksi tapahtuu (pelin hidastaminen/nopeuttaminen tai tilan voittaminen/tilan 
tekeminen pallolla).

• Miettiminen yhden tai kahden ratkaisun päähän: jatkumoiden synnyttämisen ajatus.

• Laukaisuvalikoiman monipuolistaminen (jatkuva vaarallisuus) ja tilanteen mukainen laukominen.

• Syöttämisessä eri pituiset syötöt ja oikea tilannevalinta – myös pitkä syöttö laadukkaana.

• Pallonhallinnassa pallon suojaaminen ja pallovastuu korostuu, kun fyysisyys lisääntyy.

2. Rooli (Palloton hyökkäävä pelaaja):

• Viisikkorakenteen synnyttäminen: lähituet (kolmiopeli) sekä syvyyden ja leveyden tekeminen eri osa-alueilla (tilan tekeminen ja täyttäminen).

• Jokainen pelaaja osallistuu pelaamiseen: ennakointivalmius, kommunikointi ja havainnointi suurimpana painopisteenä (tämä synnyttää jatkumoita peliin ja nopeuttaa 
tilanteenvaihtoja – valmius liikuttaa palloa/laukoa yhdellä kosketuksella (rintamasuunta)). 

• Pallottoman liikkeen rytmittäminen (milloin hidastaa, milloin nopeuttaa liikettä: eri rytmi liikkeessä)

3. Rooli (Pallollista puolustava pelaaja):

• Vastustajan pelitilan syöminen mailalla ja fyysisyydellä.

• Tilan voittaminen ja tilanteessa pysyminen (0-0 pelaaminen)

• Sijoittuminen ja toiminta suhteessa palloon, tilanteeseen ja maaliin: huomioitava pelitapa (millaista rytmiä haetaan) 

4. Rooli (Pallotonta puolustava pelaaja):

• Viisikkorakenteen synnyttäminen eri osa-alueilla: lähituki ja kauempi tuki. Oman pelaajan löytäminen ja puolustaminen pelitavasta riippumatta.

• Jokainen pelaaja osallistuu pelaamiseen: ennakointivalmius, kommunikointi ja havainnointi suurimpina painopisteinä (tämä synnyttää nopeutta tilanteenvaihtoihin ja synnyttää 
yhdessä pelaamista: yhteinen tavoite mitä yritämme tehdä puolustaessa.

Suurimmat painopisteet tässä ikäluokassa ovat viisikkorakenteiden synnyttämisessä (jokainen pelaaja osallistuu pelaamiseen pallollisena ja pallottomana ja tietää mitä 
yritämme tehdä pelin eri osa-alueilla), pelin rytmissä, sekä ennakoinnissa, kommunikoinnissa ja havainnoinnissa pallollisena ja pallottomana. Painopiste siirtyy 1. ja 3. 
roolista tasapainoisemmin 2. ja 4. rooleihin.
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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
Perustekniikat hallussa

Perustekniikoiden jalostaminen

Perusteltuja valintoja tekniikan suhteen tilannekohtaisesti

Fyysisen harjoittelun korostuminen ja erikoistuminen: perusvoima, 
ketteryys, räjähtävyys

Pelivalmentaminen (videot, palaute, keskustelut, ”henkinen 
valmennus”)
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