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ERÄVIIKINKIEN VALMENNUSLUPAUS
Toiminta on suunniteltua ja dokumentoitua → johdetaan tiedolla

• Kausisuunnitelman tekeminen dokumentoituna MyEWay-järjestelmään, jossa käy ilmi kauden tavoitteet

• Jaksosuunnitelmien tekeminen seuran linjan mukaisesti dokumentoituna MyEWay-järjestelmään, seuran asettamien määräaikojen puitteissa

• Jokaisen jakson onnistumisen arviointi eri osa-alueilla dokumentoituna MyEWay-järjestelmään

• Yksittäisen harjoituksen toiminnan suunnitelma jaksosuunnitelman pohjalta (Elite-joukkueilla dokumentoituna MyEWay-järjestelmään)

Toiminta on johdettua

• Selkeiden toimintasääntöjen laatiminen joukkueelle yhdessä valmennustiimin, joukkueenjohdon ja joukkueen kanssa

• Otteluissa (mm. pelaajavalintojen tekeminen ja pelitaktiikan laatiminen) ja muu ottelutapahtumaan liittyvä valmentaminen. 

• Harjoituksissa (sekä, laji- että oheisharjoittelussa) ja muu harjoitustapahtumaan liittyvä valmentaminen 

Toiminnassa huomioidaan yksilöt

• Henkilökohtaiset palaverit jokaisen pelaajan kanssa vähintään kaksi kertaa kaudessa

• Pelaajien fyysisen kehittymisen seuranta

• Pelaajien lajinomaisen kehittymisen seuranta ja palautteenanto

• Pelaajan loukkaantuessa, pelaajan ohjaaminen kuntoutukseen (lääkäri/fysioterapeutti) ja korvaavan harjoittelun organisointi. 

Toiminnassa noudatetaan seuran valmennuslinjaa ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa

• Säännölliset (kuukausitaso) palaverit seuran valmennuspäällikön kanssa, jossa käydään läpi joukkueen toimintaa ja valmentajan omaa kehittymistä

• Pelaajien harjoittelun ja pelaamisen koordinointi muiden joukkueiden valmentajien ja mahdollisten koulun valmentajien kanssa, pelaajan kehittyminen ja kokonaiskuormitus huomioon ottaen.

• Valmentaja sitoutuu noudattamaan seuran linjaa pelaajien kierrätyksessä seuran joukkueiden välillä. Pelaajakierrätyksestä vastaa ikäryhmän valmennuspäällikkö. Pelaajien liikkumisessa ajatellaan ensisijaisesti 
pelaajan, ei yksittäisen joukkueen etua.

• Joukkueen päävalmentaja vastaa pelaajan kokonaiskuormituksesta.
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ERÄVIIKINKIEN VALMENTAJA
YHTEISTYÖKYKYINEN INTOHIMOINEN

SITOUTUNUT JATKUVA HALU KEHITTYÄ

ERÄVIIKINGIT HELSINKI

Työkuva päävalmentaja

Joukkueen tapahtumat Omatoiminen työ

Palaverit Pelaajien yksilöllinen huomiointi

Itsensä kehittäminen

Työkuva valmentaja

Joukkueen tapahtumat Omatoiminen työ

Palaverit Itsensä kehittäminen



VALMENTAJAKOULUTUS
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• HVK/VAT-koulutus

• Eri tahojen koulutukset

• Aina Urheilujohtajan 
kautta

• 2. Tason (SBV2) pätevyys

• Tapahtumat

• B, C ja D 
ikäryhmäkoulutus 
1x/kausi

• Kaikkien valmentajien 
koulutus 1x/kausi

•MYEWAY

•SBV1-koulutus

• Peli (Caset)

•Maalivahdit (TB)

•Psyykkinen (ulkopuolinen)

•Fysiikka (JL)

• Starttipalaveri

• Fysiikkakoulutus

• Pelikoulutus

• Teknistaktinen koulutus

• Psyykkinen koulutus

• Valmentajan toiminta ja 
johtaminen (marras-
joulukuu)

Pakolliset 
koulutukset

Vapaaehtoiset 
koulutukset

Salibandyliiton 
koulutukset/muut

FBA-koulutukset



VALMENNUKSEN KOKONAISUUS
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Joukkue

Yksilö

Peli

• Toimintakulttuuri

• Sosiaaliset suhteet

• Teknistaktiset taidot

• Fyysiset taidot

• Psyykkiset taidot

• Pelin vaiheet

• Pelin periaatteet



TOIMINNAN SUUNNITTELU
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Seuran valmennuslinja

Seuran viitekehys joukkueen 
toiminnan sisältöihin (ikäryhmät) ja 
toimintakultuuriin (suunnittelu, 
käyttäytyminen jne)

Kausisuunnitelma

Kauden jaksotus :

Peruskuntokausi, Kilpailuun valmistava 
kausi, Kilpailukausi syksy, Kilpailukausi 
kevät, (Huippu/ylimenokausi)

Kauden tavoitteet:

Peli, Teknistaktinen, Fyysinen, 
Psyykkinen, Valmentajan toiminta

Kausisuunnitelma tehdään kerran 
kaudessa, keväällä uuden kauden 
alkaessa ja sitä tarkistetaan aina 
jaksosuunnitelmaa tehdessä.

Jaksosuunnitelma

Joko yhden kokonaisen jakson tai 
lyhyempien 4-6 vko jaksojen 
suunnitelma, josta löytyy:

Sisältötavoitteet mitä jaksolla 
halutaan toteuttaa: Peli, Teknistaktinen, 
Fyysinen, Psyykkinen, Valmentajan 
toiminta

Harjoittelun rytmitys: Perusviikko –
kova viikko – kevyt viikko

Jakson tapahtumat, testit ja kyselyt jne.

Harjoituksen suunnitelma

Jaksosuunnitelman tavoitteista 
johdettu harjoitussuunnitelma

Pyrkimys rakentaa 
harjoituskokonaisuuksia, jossa kaikki 
harjoiteltavat asiat liittyvät samaan 
pelin vaiheeseen/ydinasiaan.

Organisointi siten, että harjoiteltavaa 
asiaa pystytään tekemään 
mahdollisimman paljon ja 
onnistuneesti/riittävän haastavasti 
harjoituksen aikana (pienryhmät, 
valmentajan puheet, tasoryhmät)

JOUKKUEEN 
TAPAHTUMAT



KAUSISUUNNITELMAN TEKEMINEN (jaksotus 4-6 jaksoa)
Kaudenaikaiset jaksot (vaihtelevat ikäluokittain/joukkueittain):

1) Peruskuntokausi (voidaan jakaa kahteen tai useampaan)
- Touko-Heinäkuu ➔ 2-3 kk
- Fyysinen pohja kaudelle (kestävyys ja voima)

2) Kilpailuun valmistava kausi
- Heinä/Elo-Elo/Syyskuu ➔ 1-2 kk
- Pelitavan sisäänajo (lajiharjoittelu, harjoituspelit ja –turnaukset)
- Fysiikka lajinomaiseen suuntaan (nopeus, nopeusvoima)

3) Kilpailukausi syksy (voidaan jakaa useampaan)
- Elo/Syys/Loka-Marras/Joulukuu ➔ 3 kk
- Sarjapelit

4) Kilpailukausi kevät (voidaan jakaa useampaan)
- Joulu/Tammi-Maaliskuu(Helmikuu) ➔ 2-4 kk
- Sarjapelit

5) (Huippu)
- (Maalis-)Huhtikuu ➔ 1-2 kk
- Playoffs/lopputurnaukset

6) (Ylimenokausi)
- Maalis-toukokuu ➔ 2-4 vko
- Kausien välinen siirtymä

➔Jaksotus tehdään XPS:ssä (Kokoelmat → asiakirjat → oma joukkue → suunnitelmat). 

➔Jatkossa mahdollisesti hyödynnetään Google sheetsiä/Exceliä (voidaan liittää XPS:ään)
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KAUSISUUNNITELMAN TEKEMINEN (sisältötavoitteet)
Päämäärän määrittely (mitä haluamme tehdä tällä kaudella):

Osa-alueet:

Peli

Teknistaktinen

Fysiikka

Psyykkinen/Sosiaalinen

Valmentajan toiminta

➔ XPS → asiakirjat → oma joukkue → suunnitelmat
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JAKSON SUUNNITTELU JA RYTMITYS (Fyysisen
harjoittelun ja kuormituksen seuranta)

EräViikingeissä seurataan harjoittelun kuormittavuutta harjoittelun rytmitystä suunnittelemalla D-
junioreista ylöspäin.

Rytmitys menee seuraavalla tavalla harjoitusjakson (4-6 viikkoa) sisällä:

Perusviikko (2-4 viikkoa), Kova viikko, Kevyt viikko

Perusviikon tarkoituksena on

Kovan viikon tarkoituksena on

Kevyen viikon tarkoituksena on

Viikkojen kuormittavuus lasketaan yksittäisen harjoituskerran kuormaa laskemalla (1-5). Kun 
harjoitusviikon kokonaismäärä lasketaan yhteen, saadaan viikon kuormittavuus. Kuormittavuuden 
toteutumista seurataan pelaajien täyttämän harjoituspäiväkirjan avulla (MyEWay).

Kuormituksessa on tärkeä huomioida, että kaikki harjoittelu kuormittaa.

ERÄVIIKINGIT HELSINKI



HARJOITUSTAPAHTUMA
Käytännöt

• Paikalle tullaan hyvissä ajoin ennen harjoitusten alkua

• Harjoituksissa edustusjoukkueilla yhtenäinen asu (pelaajat ja valmentajat)

• Puhelimia ei käytetä harjoitusten aikana (pelaajat ja valmentajat) - poislukien mahdolliset MyEWay -merkinnät

• Vanhemmat ilmoittavat pelaajat hyvissä ajoin tapahtumiin (MyClub/MyEWay)

• Pelaajat ilmoittautuvat itse tapahtumiin C-junioreista vanhempana (MyClub/MyEWay)

• Pelaajat ilmoittavat itse suoraan valmentajille B-junioreista vanhempana

Harjoitustapahtuman rakenne

• Ennen lajiharjoitusta fyysinen aktivoiva lämmittely

• Lajiharjoitusosuudessa huomioon otettavia asioita:

• Sisällöt: keskitytään niiden asioiden tekemiseen mitä harjoitusjaksossa on tarkoitus kehittää

• Organisointi: tavoite on, että harjoiteltavia asioita tehdään mahdollisimman iso positiivinen toistomäärä (pienryhmissä toimiminen, pelaajat mahdollisimman paljon pallon 
kanssa ja liikkeessä, valmentajien puheet yms.) 

• Lajiharjoituksen jälkeen ikäluokasta riippuen loppujäähdyttely tai loppuvenyttely 

Arviointi

• Harjoituksen aikana: Ovatko harjoitteet ryhmälle oikean tasoisia? Onko pelaajien suoritustaso riittävä?

• Harjoituksen jälkeen: Saavutettiinko harjoitusten tavoitteet? Miksi/miksi ei? Onko muutettava jotain?

Harjoitusmäärät eri ikäisissä ja joukkueissa
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OTTELUTAPAHTUMA
Käytännöt ottelutapahtumassa

• Paikalle tullaan hyvissä ajoin ennen pelien alkua

• Peleissä edustusjoukkueilla yhtenäinen asu kentällä ja sen ulkopuolella (pelaajat ja valmentajat, toimihenkilöt)

• Puhelimia ei käytetä ottelutapahtumien aikana (pelaajat ja valmentajat) - poislukien mahdolliset MyEWay-merkinnät

Ottelutapahtuman rakenne

• Fyysinen lämmittely ulkona ja mahdollisuuksien mukaan sisällä

• Pallolämmöt sisällä mahdollisuuksien mukaan

• Ennen peliä/lämmittelyä ottelupalaveri, jossa pelin tavoitteet/teemat

• Ennen peliä joukkueen alkuhuuto maalilla

• Erätauoilla osallistava palaute ja kehityskohdat peliin

• Pelin jälkeen palaute tavoitteista/teemoista

Ottelutapahtumassa tärkeää

• Jokaisessa pelissä selkeä teema ja tavoite (1- max3), joiden kautta valmennetaan (vaatimustaso ja palaute)

• Keskittyminen olennaiseen: EräViikinkien joukkue keskittyy omaan tekemiseensä, ei vastustajiin, tuomareihin, katsojiin, olosuhteisiin yms. epäolennaisiin asioihin

• Käyttäytyminen: EräViikinkien joukkue käyttäytyy kunnioittavasti kaikkia ottelutapahtumaan osallistuvia ihmisiä kohtaan

• Positiivinen ilmapiiri: keskitytään positiivisiin asioihin, joilla vahvistetaan joukkuetta ja pelaajia

Arviointi

• Pelien arviointi sovittujen tavoitteiden/teemojen kautta

• Muut havainnot pelistä ja yksilöistä

Pelimäärät ja pelaajavalinnat
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JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN
Joukkueiden muodostumisen tavoitteet

Joukkueiden muodostamisessa tavoitteena on löytää jokaiselle pelaajalle paras oman kehitystason, potentiaalin ja motivaation 
mukainen pelipaikka. Valmentajien on arvioitava pelaajia seuran valmennuslinjan arvojen mukaisesti eri osa-alueilla. 

Joukkueiden muodostuminen U21-U13 -junioreissa

Joukkueet muodostetaan U21-U14-junioreissa avoimien harjoitusten kautta edellisen kauden päätyttyä huhti-toukokuussa. 
Avoimista harjoituksista ilmoitetaan EräViikinkien sivulla https://www.eraviikingit.fi/joukkueisiin/ ja harjoituksiin ilmoittaudutaan 
etukäteen joukkueen valmentajalle/joukkueenjohtajalle.

Joukkueeseen voi hakea kuka tahansa oikean ikäluokan pelaaja. Päätökset joukkueiden valinnasta tekee joukkueen valmennustiimi, 
viime kädessä päävalmentaja. Pelaajan mahtuessa useampaan seuran samantasoiseen/eri ikäryhmän joukkueeseen päätöksen 
tekee viime kädessä ikäryhmän valmennuspäällikkö.

Avoimien harjoitusten järjestys on: edustusjoukkueet, kilpajoukkueet ja haastajajoukkueet (kaupunginosajoukkueet).

Joukkueiden muodostuminen U12-U9 -junioreissa

Joukkueet järjestävät toukokuun aikana avoimia harjoituksia, joihin voi osallistua. Näiden ikäluokkien joukkueeseen voi tulla uutena 
pelaajana mukaan myös kesken kauden, ottamalla yhteyttä joukkueen yhteyshenkilöön (valmentaja/joukkueenjohtaja). Pelaaja voi 
tulla kahden viikon ajan kokeilemaan joukkueen harjoituksia, jonka jälkeen on päätettävä liittyykö joukkueeseen vai ei.

Joukkueiden muodostuminen U8-junioreissa ja kaupunginosajoukkueissa

Seuran nuorimmissa ikäluokissa joukkueeseen voi ilmoittautua MyClubin kautta. Ilmoittautuminen on auki keväällä ja kesällä, 
joukkueen toiminta alkaa aina koulujen alettua elokuun loppupuolella.
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YHTEISTYÖ JOUKKUEIDEN VÄLILLÄ
Pelaajan kotijoukkue

Jokaiselle pelaajalle määritellään kauden alkaessa joukkueiden muodostumisen yhteydessä kotijoukkue.

Pelaaja maksaa pelaamisestaan vain yhteen joukkueeseen, vaikka kävisi toisten seuran joukkueiden harjoituksissa tai peleissä. Poikkeuksena ovat mahdollisesti (joukkueen päättämän yhteisen toimintamallin mukaisesti) 
ylimääräisenä maksettavat pelimatkat, majoitukset ja ruokailut. Kotijoukkueen päävalmentaja vastaa pelaajan kokonaiskuormituksen seurannasta.Kauden aikana kotijoukkuetta voi vaihtaa, mutta vain erittäin 
painavasta syystä. Erittäin painava syy edellyttää pelaajan omaa vahvaa motivaatiota sekä valmennuspäällikön arviota pelaajan tilanteesta. Tällaisista vaihdoksista päättää viime kädessä aina ikäluokan 
valmennuspäällikkö.

Pelaajakierron tavoitteet

EräViikingit haluaa tarjota jokaiselle pelaajalle oman tasoista toimintaa. Osana tätä pyrimme luomaan ikäluokkien kehittyneimmille pelaajille mahdollisuuksia oman ikäluokan/kotijoukkueen lisäksi käydä saamassa 
kokemusta kovemmasta harjoitus/peliympäristöstä. Tämän yhdistelmän tavoitteena on, että pelaajat oppivat kantamaan isoa vastuuta omassa ikäluokassaan/kotijoukkueessaan, sekä oppimaan kilpailullisuuden 
merkityksen haastavammassa ympäristössä, sekä lisätä pelaajan motivaatiota salibandya kohtaan.

Säännöllinen pelaajakierto harjoituksissa

Ikäluokan joukkueiden kehittyneimmät pelaajat (1-5 pelaajaa/joukkue) kiertävät viikoittain kerran viikossa seuran sisällä vanhemman ikäluokan harjoituksissa.  Vanhemman ikäluokan harjoitukset voivat olla pelaajan 
arjesta riippuen joko omien harjoitusten lisäksi tai niillä voi korvata oman joukkueen harjoitukset (erityisesti useampaa lajia harrastavat). Pelaajakierron organisoivat ikäryhmien valmennuspäälliköt ja valmentajat ja se 
edellyttää pelaajan omaa motivaatiota.

Pelaajakierrossa tärkeää on kuitenkin, että jokaisen joukkueen harjoitusarki säilyy normaalina ja joukkueet pystyvät harjoittelemaan myös "omana" joukkueenaan viikoittain, eli valmennuspäällikkö sopii ne harjoitukset 
valmentajien kanssa, joissa pelaajakiertoa voidaan tehdä. Poikkeustilanteissa otetaan aina yhteys ikäryhmän valmennuspäällikköön.

Pelaaminen useassa ikäluokassa

Kehittyneimmät pelaajat voivat pelata myös peleissä vanhemmassa ikäluokassa/joukkueessa joka ei ole kotijoukkue.

Tilanteessa, jossa pelaaja pelaa useammassa joukkueessa, haetaan pelaajalle mahdollisimman kehittävä ympäristö siten, että pelaajalla on lähtökohtainen iso pelirooli joukkueessa.

Päällekkäisyyksien sattuessa katsotaan aina yksittäisen pelaajan etua ylläolevalta pohjalta, ei joukkueen - poislukien aikuisten edustusjoukkueet. Kuitenkin siten, että pelaajan kotijoukkue on etusijalla etenkin kevään 
ratkaisupeleissä. Jos pelaaja on riittävän kehittynyt siirtyäkseen kokonaan vanhempaan ikäluokkaan pelaamaan (lähtökohtaisesti kahdessa ensimmäisessä kentässä/aloittava maalivahti), kyse on erittäin painavasta 
syystä (joka on määritelty pelaajan kotijoukkue -kohdassa), jolloin voidaan harkita kotijoukkueen vaihtamista vanhempaan ikäluokkaan myös kesken kauden. Muissa tapauksissa kotijoukkuetta voidaan vaihtaa kauden 
päätyttyä joukkueiden muodostumisen yhteydessä.

Vastaavasti tilanteessa, jossa pelaaja jää pieneen rooliin omassa joukkueessaan, pyritään löytämään peliaikaa toisesta saman ikäluokan joukkueessaan (tai omasta ikäluokasta, mikäli pelaaja on nuorempi), jossa 
pelillinen rooli olisi isompi.

Mahdollisissa kiistatilanteissa päätöksen pelaamisesta tekee aina ikäluokan valmennuspällikkö.
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VALMENNUKSEN TERMINOLOGIA – YHTEINEN KIELI
HYÖKKÄYS
PUOLUSTUSALUEEN HYÖKKÄYS

KESKIALUEEN HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYSALUEEN HYÖKKÄYS

TILANTEENVAIHTO+ 
PUOLUSTUSALUEEN TILANTEENVAIHTO+

KESKIALUEEN TILANTEENVAIHTO+

HYÖKKÄYSALUEEN TILANTEENVAIHTO+

PUOLUSTUS
PUOLUSTUSALUEEN PUOLUSTUS

KESKIALUEEN PUOLUSTUS

HYÖKKÄYSALUEEN PUOLUSTUS

TILANTEENVAIHTO –
PUOLUSTUSALUEEN TILANTEENVAIHTO-
KESKIALUEEN TILANTEENVAIHTO-
HYÖKKÄYSALUEEN TILANTEENVAIHTO-

PELIN 
VAIHEET

KESTÄVYYS
PERUSKESTÄVYYS

NOPEUSKESTÄVYYS

NOPEUS
SUORA NOPEUS

REAGOINTINOPEUS

SUUNNANMUUTOSNOPEUS

KETTERYYS

VOIMA
PERUS/KESTOVOIMA

RÄJÄHTÄVÄ/NOPEUSVOIMA

JARRUTTAVA VOIMA

KEHON TAITO
LIIKKUVUUS

TASAPAINO

FYYSINEN

1. ROOLI (PALLOLLINEN)

MAALINTEKOALUEELLA LIIKKUMINEN

TILAN KÄYTTÄMINEN

TILAN OPTIMOINTI

TEKNISET TAIDOT: LAUKOMINEN, 
SYÖTTÄMINEN, PALLONHALLINTA

2. ROOLI (PALLOTON 
HYÖKKÄÄJÄ)

TUEN TEKEMINEN PALLOLLISELLE

TILAN OPTIMOINTI

MAALINTEKOALUEELLA LIIKKUMINEN

3. ROOLI (PALLOA 
PUOLUSTAVA)
PAINEISTAMINEN

TILAN PIENENTÄMINEN

TILAN RAJAAMINEN

4. ROOLI (PALLOTONTA 
PUOLUSTAVA
PAINEISTAVAN PELAAJAN TUKEMINEN

TILAN PIENENTÄMINEN

TILAN RAJAAMINEN

YKSILÖ TEKNIS-
TAKTINEN

ITSETUNTEMUS
ITSELUOTTAMUS

KOETTU PÄTEVYYS

TOIMINTATAVAT

KILPAILULLISUUS
PAINEENSIETOKYKY

MOTIVAATIO

TAVOITTEELLISUUS

SOSIAALISET TAIDOT
VUOROVAIKUTUS

ITSENSÄ ILMAISU

KYKY KUUNNELLA

KESKITTYMINEN
LÄSNÄOLO

TUNTEIDEN SÄÄTELY

PSYYKKINEN



PELIN TAVOITETILA ERÄVIIKINGEISSÄ
PELIN TAVOITE: TEHDÄ ENEMMÄN MAALEJA KUIN VASTUSTAJA

TUNNUSMERKIT (miten sinne päästään):

YHDESSÄ PELAAVA

Tavoite: kaikki osallistuvat pelaamiseen

Mittari: osallistuvatko kaikki pelaamiseen?

PALLOLLINEN

Tavoite: EräViikingit pitää enemmän palloa kuin vastustaja

Mittari: Pitääkö EräViikingit enemmän palloa kuin vastustaja?

PELIN RYTMIÄ HALLITSEVA

Tavoite: EräViikingit voittaa tilanteenvaihdot

Mittari: Voittaako EräViikingit tilanteenvaihdot?
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PELIN VAIHEET

HYÖKKÄÄMINEN (Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja omalla joukkueella on pallo)

→ Puolustusalueen hyökkääminen (U15-aikuiset): Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja vastustaja ”työntää” paineen ylös

→ Keskialueen hyökkääminen (U15-aikuiset): Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja vastustaja tiputtaa keskialueelle

→ Hyökkäysalueen hyökkääminen (U15-aikuiset): Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja omalla joukkueella on mahdollista tehdä maali

PUOLUSTAMINEN (Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja vastustajalla on pallo)

→ Puolustusalueen puolustaminen (U15-aikuiset): Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja vastustajalla on mahdollista tehdä maali

→ Keskialueen puolustaminen (U15-aikuiset): Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja oma joukkue tiputtaa keskialueelle

→ Hyökkäysalueen puolustaminen (U15-aikuiset): Kun molemmat joukkueet ovat organisoituneet ja oma joukkue ”työntää” paineen ylös

TILANTEENVAIHTO+ (Kun oma joukkue voittaa pallon ja hyökkää epäorganisoitunutta vastustajaa vastaan)

→ Puolustusalueen tilanteenvaihto+ (U18-aikuiset): Kun pallo voitetaan puolustusalueella ja vastustaja on epäorganisoitunut

→ Keskialueen tilanteenvaihto+ (U18-aikuiset): Kun pallo voitetaan keskialueella ja vastustaja on epäorganisoitunut

→ Hyökkäysalueen tilanteenvaihto+ (U18-aikuiset): Kun pallo voitetaan hyökkäysalueella ja vastustaja on epäorganisoitunut

TILANTEENVAIHTO- (Kun vastustaja voittaa pallon ja tilanne puolustetaan epäorganisoidusti)

→ Puolustusalueen tilanteenvaihto- (U18-aikuiset): Kun vastustaja voittaa pallon puolustusalueella ja oma joukkue on epäorganisoitunut

→ Keskialueen tilanteenvaihto- (U18-aikuiset): Kun vastustaja voittaa pallon puolustusalueella ja oma joukkue on epäorganisoitunut

→ Hyökkäysalueen tilanteenvaihto- (U18-aikuiset): Kun vastustaja voittaa pallon puolustusalueella ja oma joukkue on epäorganisoitunut

ERÄVIIKINGIT HELSINKI

https://myeway.fi/#/videos/play/5ea1535ec9807dcd1d819fc6
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea1499f0980b1bf4ad29aa9
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea14ca80980b1bf4ad29aaf
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea1489e0980b1bf4ad29aa4
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea150f4c9807dcd1d819f9b
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea148c8c9807dcd1d819f6c
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea14858c9807dcd1d819f5b
https://myeway.fi/#/videos/play/5ea151eac9807dcd1d819fa1


OIKEA KAISTA

KESKIKAISTA

VASEN KAISTA

HYÖKKÄYSSYVÄ HYÖKKÄYSALUE PUOLUSTUSSYVÄPUOLUSTUSALUEKESKIALUE

PELIN VAIHEIDEN JA KENTÄN JÄSENTÄMINEN (TILASTOINTI)



ERÄVIIKINGIT HELSINKI

1. Rooli = PALLOLLINEN PELAAJA
• Maalinteko: jatkuva vaarallisuus
• Pelitilanteen ja pelin vaiheen tunnistaminen:

- Havainnointi ja ennakointi
- Pallovastuu: mitä ratkaisusta seuraa

• Peliä edistävä ratkaisu:
- Tilan voittaminen: ohita vastustajan pelaajia liikkeellä/syötöllä
- Tilan tekeminen: liikuta vastustajaa liikkeellä/syöttämällä tehdäksesi tilaa kentälle
- Syötä-liiku/suojaa

• Juonikkuus
- Salaa ratkaisusi
-Rytmitä liike
-Ole valmis muuttamaan suunnitelmaa

2. Rooli = HYÖKKÄÄVÄN JOUKKUEEN PALLOTTOMAT PELAAJAT
• Maalinteon edistäminen
• Sijoittuminen osana muita pelaajia, hyödyllinen, tilan tekeminen, yhteisen rakenteen tekeminen
• Pelattavana olo: vaarallinen (vetovalmius) , lapa vapaaksi, peliasento, kamppailuhalu (voita tila)
• Ennakointi→ havainnointi, puolustusvalmius ja puhe/kommunikointi

3. Rooli = PALLOLLISTA PUOLUSTAVA PELAAJA
• Tilanteen tunnistus ja reagointi: estä maali/suora pääsy maalille, häiritse tai hidasta
• Sijoittuminen: puolusta keskustaa
• Kaksinkamppailu: mailapaine, pysäytä liike, pakota suojaamaan, fyysisyys
• Ennakointi: Hyökkäysvalmius ja puhe/kommunikointi

4. Rooli = PUOLUSTAVAN JOUKKUEEN PALLOTTOMIA PUOLUSTAVAT PELAAJAT
• Sijoittuminen osana viisikkoa ja vastustajaa, etäisyys
• Tilan voittaminen: rintamasuunta: näe pallo ja oma pelaaja, fyysisyys
• Kommunikointi: puhe muille
• Ennakointi: syöttölinjojen lukeminen ja riistovalmius→Hyökkäysvalmius

TEKNISTAKTINEN VALMENNUS JA PERUSPELAAMINEN

Tavoitteena PELITAITAVA
pelaaja, eli eli osaa tehdä pelissä 
pelin kannalta järkeviä 
ratkaisuja, ennakoida ja 
tunnistaa tilanteet yhdessä 
pelaamisen raameissa 
tehokkaasti, sekä omaa riittävät 
tekniset taidot näkemyksensä 
toteuttamiseen.

HAVAINNOINTI
→

TILANTEEN TUNNISTAMINEN
→

PÄÄTÖKSENTEKO
→

TOIMINTA



FYYSINEN VALMENNUS
Tavoitteena on tuottaa salibandyn pelaajia, jotka sekä ehtivät, että jaksavat 
kentällä: voittavat kaksinkamppailuja, säilyttävät suoritustason pelin 
aikana.

NOPEA, VOIMAKAS, KESTÄVÄ JA TERVE

Mittarina ovat mm. seuraavat:

• Fyysiset ominaisuustestit
• Suoritustason säilyminen läpi pelin
• Kaksinkamppailu/irtopallotilastot 
• Pelaajien terveystilanne: ovatko pelikunnossa

ERÄVIIKINGIT HELSINKI



PSYYKKINEN VALMENNUS
Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on auttaa EräViikinkien pelaajia 
kasvamaan hyviksi ihmisiksi.
Toimintaympäristönä haluamme tuottaa yhtenäisiä, hyvän ilmapiirin 
joukkueita, jossa pelaavat pelaajat ovat intohimoisia, uskaltavat olla 
omana itsenään ja elävät urheilijan elämää ja jaksavat myös tapahtumien 
ulkopuolella.

Avainasioita ja lähtökohtia psyykkiseen valmennukseen: 
• Tunnista konteksti, jossa toimitaan (ikäryhmä, tavoitteet, ympäristö)
• Mietitään ensisijaisesti omaa toimintaa (miten toimin, viestin, reagoin)
• Erotetaan joukkueen valmentaminen yksilöiden valmentamisesta 

(välittäminen, läsnäolo, havainnointi)
• Luodaan joukkueelle selkeä toimintakulttuuri (säännöt ja toimintatavat)

ERÄVIIKINGIT HELSINKI



MAALIVAHTIVALMENNUS
Maalivahtivalmennuksen kolmijako:

• Liikemalliharjoittelu

• Ominaisuusharjoittelu

• Henkisten ominaisuuksien harjaannuttaminen

Maalivahtivalmennus osana joukkueen harjoittelua:

• Eriyttäminen

• Yksi valmentajista klinikoi (esim. treenien alku, jos pelaajilla tekniikkaosio, YV- / Av-
treenien aikana

• Rytmittäminen

• Pallodrillit tukemaan maalivahdin liikemallitreeniä (pelinomaisuus/pelitempo, 
liikkeellelähtö veskarin merkistä)

• Osallistaminen

• Maalivahti osana viisikkorakenteita (KP, PP, AV, Vaparit)

• Maalivahti aktiivisena läpi treenin

ERÄVIIKINGIT HELSINKI


