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Ikäryhmän kuvaus
Huippuvaihe (P21/Aikuiset)

Huippuvaiheen tavoite on valmistaa pelaajia kansalliseen ja 
kansainväliseen huippusalibandyyn.

Huippuvaiheessa edustusjoukkue on yhdistetty P21-poikien ja EV 
Akatemian joukkue sekä miesten edustusjoukkue. EV Akatemian ja P21-
poikien yhteisjoukkueen tavoite on tarjota pelaajille paljon 
merkityksellisiä pelejä, sekä valmistaa heitä fyysisesti kohti aikuisten 
kanssa pelattavaa huippusalibandya. Tavoitteena on myös opetella 
voittamista.

Edustusjoukkuetoiminnan ohella on haastajatoimintaa, jossa 
painopiste on alemmissa divisioonissa pelaamisessa.
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Valmentajan toiminta ikäryhmässä
Näissä ikäluokissa (valintavaihe ja huippuvaihe) pelaajat siirtyvät toiselle asteelle opiskelemaan, menevät 
mahdollisesti armeijaan ja entistä enemmän tekevät valintoja lajiin panostamisen suhteen. Oleellista on 
herättää innostus huippu-urheiluun ja auttaa pelaajia löytämään oma tiensä ja identiteettinsä lajin parissa.

Sisältövalmentamisessa keskeistä on syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Harjoittelu ja pelaaminen on 
viisikkopelaamista, jossa pelin eri osa-alueet linkittyvät vahvasti toisiinsa (jatkumot). Valmentajan on 
ymmärrettävä tietynlaisen hyökkäämisen eri pelin osa-alueilla tuottavan tietynlaista puolustamista ja 
toisinpäin. Pelin eri vaiheiden ymmärtäminen ja otteluvalmentaminen korostuu myös, mitä vanhemmiksi 
tullaan (A-juniorit). Fyysisessä harjoittelussa mukaan tulee entistä enemmän voimaharjoittelu ja pohjaa 
erityisesti jalkojen ja keskivartalon osalta luodaan näissä ikäluokissa. Videovalmennuksessa otetaan 
huomioon myös vastustajaa vastaan pelaaminen ja pelaajien yksilöllinen huomiointi videoiden kautta.

Johtamisessa oleellista tässä ikäluokassa on pelaajien oman peli-identiteetin löytäminen ja yksilökeskeinen 
toiminnan suunnittelu, sekä pelaajien osallistaminen pelin suunnitteluun (keskeistä peliymmärryksen 
lisäämiseksi). Valmentajan on ymmärrettävä huippusalibandyn vaatimuksia ja osattava ohjata joukkueen 
sekä pelaajien  toimintaa ja arkea siihen suuntaan. Pelaajien on entistä paremmin ymmärrettävä omat 
vahvuutensa ja kehityskohteensa (sitä kautta pelaajaprofiilinsa = olen tällainen pelaaja) näissä ikäluokissa, 
joka vaatii valmentajalta jatkuvaa vuorovaikutusta yksilöiden kanssa ja pelaajiin luottamista, kuitenkin siten, 
että toiminta on jatkuvasti johdonmukaista, oikeudenmukaista ja päämäärätietoista=johdettua.

Valmentajan on osattava hyödyntää akatemiavalmennusta osana valmennustoimintaansa, pelaajien 
kokonaiskuormitus ja yksilölliset tavoitteet huomioon ottaen.

Peleissä keskitytään pelin eri vaiheiden hallintaan ja käsittelyyn. Tuloksen tekeminen voimistuu mitä 
vanhemmaksi tullaan = on ymmärrettävä mistä tulos ja pelien hallinta koostuu ja miten pelin eri vaiheissa 
pitää pelata/toimia, että oppii voittamaan pelejä.

ERÄVIIKINGIT HELSINKI



Pelin valmennus ikäryhmässä
Yhdessä pelaaminen: 5+1 pelaajaa vastustajaa vastaan, pelin eri vaiheissa: 

Joukkuepeli pelijatkumoittain (kolmiopeli pallon lähellä ja leveys ja syvyys käytössä):

Hyökkääminen:

• KH-> HH -> HP: Viisikon keskialueen hyökkäyksestä hyökkäysalueelle ja tilanteenvaihto

• KH -> PH -> HH: Viisikon keskialueen hyökkäyksestä omalle alueelle ja hyökkäysalueelle 

Puolustaminen:

• KP -> HP -> HH: Viisikon keskialueen puolustuksesta työntö hyökkäykseen ja tilanteenvaihto

• KP -> PP -> PH Viisikon keskialueen puolustuspelistä omalle alueella ja tilanteenvaihto

Tilanteenvaihdot

Pelin rytmin määrittäminen osa-alueittain:

• Negatiivinen (kun pallo hävitään): Pallon voittaminen takaisin vai hidastus ja tiputus (valinta) Puolustusalueella, Keskialueella, Hyökkäysalueella

• Positiivinen (kun pallo voitetaan): Kääntäminen maalipaikkaan vai pallonhallinta Puolustusalueella, Keskialueella, Hyökkäysalueella

Peruspelaaminen: 

PTR1: 1-1 pelaaminen, vahva ennakointi tilanteenvaihtoihin ja viiden pelaajan sekä vastustajien havainnointi

PTR2: Viisikkorakenteen luominen pelitavan mukaisesti, vastustajan pelaamisen havainnointi ja ennakointi tilanteenvaihtoihin

PTR3: 1-1 pelaaminen, vahva ennakointi tilanteenvaihtoihin ja viiden pelaajan sekä vastustajien havainnointi

PTR4: Viisikkorakenteen luominen pelitavan mukaisesti, vastustajan peaamisen havainnointi ja ennakointi tilanteenvaihtoihin
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Teknistaktinen valmennus ikäryhmässä
1. Rooli (Pallollinen pelaaja): 

• Ennakoinnissa ja tilanteiden tunnistamisessa tulosajattelu ja pelitapa mukana (esim. edistääkö harhautus peliä, pallovastuu keskialueella ja pelin kriittisillä hetkillä).

• Laaja tekninen valikoima (laukaisuvalikoima, syöttövalikoima)

2. Rooli (Palloton hyökkäävä pelaaja):

• Maalinteon taidon ja viimeistelytilanteiden merkityksen korostuminen (peli/ennakointivalmius)

• Pelin vaiheen ja pelitilanteen tunnistaminen: rakenteen luominen sen mukaisesti (otetaanko riskejä vai pelataanko turvallisesti)

• Ennakoinnissa ja tilanteiden tunnistamisessa tulosajattelu ja pelitapa mukana (esim. varmistanko pallollisen, voitanko maalinedustan).

• Oman pelaajan/tilan voittaminen ja kamppailu/fyysisyys myös pallottomana vahvemmin.

3. Rooli (Pallollista puolustava pelaaja):

• Pelin vaiheen ja pelitilanteen tunnistaminen: pallollista puolustava määrittää pelin rytmin puolustaessa (reagointi, paineenanto ja ). 

• Ennakoinnissa  ja tilanteiden tunnistamisessa tulosajattelu ja pelitapa mukana (esim.maalin estäminen, pelaanko itseni ulos vai pysynkö mukana, millainen paine ja riskitaso 
tarvitaan pelin tuloksen ja vaiheen mukaisesti).

• Fyysisyys korostuu joka kentän osa-alueella.

4. Rooli (Pallotonta puolustava pelaaja):

• Pelin vaiheen ja pelitilanteen tunnistaminen: rakenteen luominen sen mukaisesti (otetaanko riskejä vai pelataanko turvallisesti)

• Ennakoinnissa ja tilanteiden tunnistamisessa tulosajattelu ja pelitapa mukana (esim. varmistanko pallollista puolustavan, voitanko maalinedustan).

• Oman pelaajan/tilan voittaminen ja kamppailu/fyysisyys myös pallottomana vahvemmin.

Tässä ikävaiheessa pelaamista ohjaa voimakkaamminen pelin tulos, vaihe ja tilanne. Pelaajan on tunnistettava millaista riskitasoa em. Asiat vaativat ja onko hänen 
ratkaisuillaan eri rooleissa millainen seuraus  tuloksen kannalta. Pelaajilla on oltava monipuoliset tekniset taidot ja ymmärrys pelistä ja eri tapahtumien seurauksista. 
Keskittyminen on voimakkaasti viisikkopelaamisessa ja 2. sekä 4. rooleissa.
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Fyysinen valmennus ikäryhmässä
Kestävyys

•Aikuismainen kestävyysharjoittelu lajin vaatimusten mukaan

•Aikuismainen anaerobisen aineenvaihdunnan ja suorituskyvyn harjoittaminen

Nopeus ja ketteryys

• Aikuismainen nopeusharjoittelu lajin vaatimusten mukaan

Voima

• Aikuismainen voimaharjoittelu lajin vaatimusten mukaan

- Lajivoima

- Perus-, nopeus ja maksimivoima

- Kovatehoiset hyppelyt

Liikkuvuus

•Intensiivinen/ säännöllinen liikkuvuusharjoittelu vammojen ennaltaehkäisemiseksi / palautumiseksi

ERÄVIIKINGIT HELSINKI



Maalivahtivalmennus ikäryhmässä
Tekniikkavalintojen kehittäminen pelisuoritteen kautta 
(videot,palaute)

Fyysisten ominaisuuksien edelleen kehittäminen ”Maalivahti 
joukkueen kovakuntoisin”

Viisikkopelaamisen roolin kasvattaminen (KP, PP, AV, Vaparit)
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