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nopeustaitavuus testi

1. tehdään testi kämmenpuolelle, leftin pelaaja 
vasemmasta kulmasta ja rightin pelaaja oikeasta 
kulmasta.
2. voidaan teettää myös rystypuolen testinä.
3. mikäli pallo karkaa testin aikana, pelaaja 
noutaa pallon ja jatkaa siitä kohtaan missä on 
pallon kadottanut lavastaan.
4. aika lähtee liikkeelle siitä kun pelaaja lähtee 
liikkeellä ja päättyy siihen kun on ylittänyt 
lähtöviivan takaisin tullessa.

mielivaltainen 2 vs 1

1. Päätetään mistä kulmasta lähdetään liikkeelle
2. Ensimmäisen syötön antaja aina pakiksi, saa 
valita vapaasti mihin kulmaan pallon pelaa
3. Ensimmäisen syötön vastaanottanut valitsee 
taas vapaasti mihin kulmaan pelaa syötön 
seuraavaksi. Näistä pelaajista muodostuu 
hyökkääjät, jotka pelaavat 2 vs 1 tilanteen.
4. Kiertojärjestystä ei ole, pidetään huoli että 
kaikkiin kulmiin riittää pelaajia
5. Seuraavan aloituksen voi sopia lähteväksi 
vaikka järjestyksessä eri kulmasta.

avaus liikkuvalle miehelle

Maalinteko harjoitus

1.kulmasta syöttö liberolle
2.Liiku oman syötön perään laitaan
3. Libero syöttää laitaan syötön saaneelle 
pelaajalle
4. pallottoman miehen liike keskelle, johon tulee 
syöttö laitasta.
5. toistetaan sama toiselta puolelta



seinä syöttö harjoitus



Avaus ja maalinteko

1.maalivahdin avauksella liikkuvalle miehelle
2. pudotus takatuelle, josta syöttö ylipuolen 
maalintekijälle
3. ensimmäisen pelaajan pallon haku kulmasta, 
liikkeelle leveyssuuntaan maalintaakse
4.takatuen jättänyt pelaaja antaa uuden tuen 
maalilinjan tasolle
5. valintatilanne, syöttö ensimmäisen maalin 
tekijälle tai maalintakaa esille tulleelle pelaajalle.

juoksu drilli

1.lähdetään keilalta liikkelle
2. juostaan kahdeksikko rintamasuunta kokoajan 
eteenpäin
3.pelinomainen liikkuminen
4. pysäytäliike valmiusasentoon, josta seuraava 
lähtee liikkeelle

pienpeli kehän sisällä

-normaali 2 vs 2 peli maalintekoineen
- omia tarkettipelaajia joka puolella
- pyri pitämään rintamasuunta palloon ja ole 
pelattavissa
-Tarketilta toimitus kentälle mahd. pian
- voidaan varioida vaihdot niin että syöttänyt 
kentälle heti oman kentälle tapahtuneen syötön 
jälkeen.
-pyri aktiiviseen liikkeeseen

seinäsyöttö ja maalinteko

-ristipuolilta pallojen kanssa liikkeelle
-kaksi seinäsyöttöä ja maalinteko
-vaihdot joko omiin jonoihin vastapuolelle tai 
vastapäivä kierto



3 vs 3

3 vs 3 peli keskikaistalla.
vaihtopelaajat laidoilla,joista tulee kenttä pelaajia 
syötöillä.
-vältä pitkiä, kokokentän vaihtosyöttöjä, pelaa 
alueellisia ylivoimia.
- pakottaa reagointiin ja pelitianne roolien 
vaihtoon

seinäsyöttö- ja maalintekoharjoitus

kuuden syötön harjoite

kolmen seinänsyöttö harjoitus



8 syöttely ja maalinteko

1. laita syöttö kulmasta viivalla olevalle 
pelaajalle
-lähde itse syötön jälkeen liikkeelle kiertämään 
keiloja.
2. aloita rata ulkopuolelta ja hae lyhyt syöttö 
ylimmän keilan luota--> seinäsyötä ja jatka 
matkaa.
3. jatka liike kohti alimimmaista keilaa ja ota 
syötöstä pallu haltuun ja jatka maalintekoon.
4. sama tehdään käänteisenä viivalta aloittaen

Syöttökello

1. kulmasta liikkeelle.
2. haetaan seinäsyötöt kolmeen pisteen kautta
3. kehän sisällä liikkuva pysyy kokoajan 
liikkeessä.

syöttötreeni 1/4 kentällä

Syöttöympyrä

- pelaaja kiertää ympyrän muotoisella alalla 
- rintamasuunta kokoajan syöttäjään
- harjoitellaan pitkää/lyhyttä syöttöä sekä 
lajiliikkumista.
- voidaan lisätä maaliteko ympyrän täytyttyä
- pelaaja lähtee vuoronperään ylhäältä ja alhaalta



syöttökahdeksikko

-liikutaan radalla rintamasuunta syöttäjään
- pallo liikkuu pelaajan ja keilan välissä
-Keskipelaaja voi liikkua radalla 3-4 
kahdeksikkoa, jonka jälkeen syöttäjä suorittaa 
saman radan.

Syöttö treeni

-rintamasuunta syöttäjään
- pidä pallo vartalon etupuolella

lämmittely kahdella seinäsyötöllä

1.viivasta poikkikentän syöttö, liiku syötön 
perään
2. seinäsyötön saatuasi pelaa laitaan ja liiku 
keskelle
3. saat laidasta seinäsyötön takaisin , jonka 
jälkeen teet maalin
4. siirtyminen punaisten nuolten mukaisesti
5. sama toiselta puolelta



kopioitu syöttöharjoite kiekosta

-jonojen kaksi ensimmäistä lähtevät liikkeelle
-parista jälkimmäiselle tulee syöttö,joka jatkaa 
syötön ensimmäiselle,joka tekee maalin
-jonosta syöttänyt lähtee juoksuu ja saa syötön 
toisen puolen jonosta,joka taas syöttää 
ensimmäiselle pelaajalle ja näin jatketaan

Maalinteko harjoitus

1. pallot ja pelaajat neljään kulmaan
2. alakulmassa oleva pelaaja syöttää viiva 
pelaajalle, joka lähtee oman syöttönsä perään. 
Ottaa pallon haltuunsa ja tekee kantti rannarin.
3. jokaisesta pisteestä vuoron perään toimitaan 
samalla tavalla.

3 vs 0 yhteen päähän

1. Molemmista laidoista pelaajat lähtevät 
liikkeelle. Keskimies avaa tilanteen vasemmalle.
2. Keskimmäinen pelaaja lähtee oman syöttönsä 
perään.
3.Vasemman puolen pallollinen pelaaja syöttää 
leveyssuunnan syötön toiselle laitapelaajalle ja 
jatkaa liikettä oman syötön peräänsä toiselle 
laidalle.
4.Oikean puolen laitapelaaja kuljettaa palloa 
kohti keskustaa ja tekee jättösyötön 
keskimmäisen pelaajan kanssa.Syötön jälkeen 
jatkaa liikettä kohti maalia.
5. keskimmäinen pelaaja tekee valinnan 
kummalle liikkeessä olevalle pelaajalle syöttää.

AVAUSHARJOITUS JA PALLON
VASTAANOTTO

VAIHDOT TAPAHTUVAT VASTA PÄIVÄÄN



maalinteko , maalivahtiharjoitus

PAIKAN VAIHTO: KESKELTÄ SIIHEN 
JONOON MIHIN OLET SYÖTTÄNYT JA 
LAIDOILTA KESKELLE

maalinteko , paikan haku

maalinteko harjoitus

2 suoritusta lähietäisyydeltä ja kolmas 
kanttirannari kauempaa.
kierto myötäpäivään

maalinteko

maalinteko kahdeksikko



maalinteko

keskeltä pallon kanssa liikkeelle ja 
veto.laukaukset maalia kohden

Alue peli tukipelaajilla

1. tukipelaajat kolmella sivustalla
2. tukipelaajia käytetään luomaan hetkellisiä 
alueellisia ylivoimia.
3.pyri aktivoittamaan pallottomia pelaajia esim. 
säännöllä , jossa syötön antaneelle ei saa syöttää 
takaisin.
4. suorittakaa vaihdot lentävinä
5. toisen puolen tukipelaajat ei saa häiritä 
pallollisen tukipelaajan suoritusta

2 vs 2 kamppailu

-rajatun alueen 2 vs 2 
- Laidoilla tuki pelaajat, joille syöttö pyritään 
hakemaan-
-tukipelaajan tehtävä löytää vapaa pelaaja jolle 
voidaan syöttää
- pyritään pelaamaan vuoron perään molemmille 
tukipelaajalle
- puolustavan joukkueen saadessa pallon roolit 
vaihtuu
- tukipelaajat vihellyksestä eli paikat vaihtuu

3 vs 3 kulmatuki pelaajilla

1.pelataan puolikkaalla kentällä
2.vaihtomiehet risitikulmissa 
3. aina kun kentällä ollut pelaaja syöttää kulmaan 
omalle miehellä , tapahtuu vaihto. Syötön antanut 
siirtyy aina siihen kulmaan johon on 
syöttänyt.Kulmaan/viivaan syötön saanut pelaaja 
lähtee aina heti liikkeelle.Jos näyttää siltä että 
vaihdot venyy liian pitkiksi voidaan sopia esim. 
lentävät vaihdot
4. Peliä voidaan varioida monella eri tavalla 
esim. niin että kulmasta/viivasta pelaaja saatuaan 
syötön ei voi lähteä kentälle ennen kuin on 
toimittanut pallon pallottomille hyökkääjille 
kentälle



"keskisika"

1. rajataan alue jonka sisälle menee yksi joukkue, 
3-4 pelaajaa riippuen alueen koosta
2. rajatun alueen ulkopuolelle menee kaksi 
joukkuetta esim . punainen ja vihreä
3. alueen ulkopuolella olevan joukkueen tule 
syötellä keskenään , kuitenkin niin että jokaisen 
syötön tulee mennä rajatun alueen läpi.
4. keskellä oleva joukkue pyrkii estämään 
syöttöjen perille pääsyn
5. mikäli pallo saadan rajatulla alueella kiinni, 
niin sen joukkueen jäsenet josta katkaistu syöttö 
on annettu siirtyy keskelle ja keskellä ollut 
joukkue siirtyy laidoille.
6. harjoitusta voidaan varioida vaikka niin että 
laidoilla olevat joukkueet eivät saa pelata oman 
joukkueen pelaajalle.
7. laidoilla olevat pelaajat saavat liikkua ja etsiä 
vapaata syöttötilaa

Keilapienpeli

Joukkueet pelaavat kentällä keilat maaleinaan. 
Mikäli hyökkäävä joukkue pystyy pelaamaan 
onnistuneesti keilojen välistä omalle pelaajalleen 
, syntyy yksi maali.
Peli kehittää havainnointikyky ja pelikäsitystä.

Perustilanne 1vs 0, 1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2 ---> 3 vs
3

1. lähdetään yhdestä kulmasta liikkeelle, pelataan 
tilanteet 2 vs 1 tilanteeseen asti
2. 2 vs 2 tilanne lähtee liikkeelle seuraavasta 
kulmasta, pelataan 3 vs 3 tilanteeseen.
3. pelaajat kannattaa laittaa  liiveittäin vuoron 
perään 
4. voidaan modifioida vielä pidemmälle



2 vs 2 keskihaulla

1. Hyökkääjän aktiivinen haku keskelle , mikäli 
kulmasta syöttö onnistuu hyökkääjälle hän 
palauttaa sen takaisin ja jatkaa liikettä maalia 
kohtia. Maalin edestä toinen hyökkääjä täyttää 
tyhjentyvän tilan. Kulma pelaajalla kaksi 
vaihtoehtoa : palauttaa pallon jommalle 
kummalle hyökkääjälle kentälle tai valita yksi 
syöttö suunta, joko leveys - tai syvyyssuunnasta 
johon pelaa. Hyökkääjien reagoitava pallon 
liikkeeseen.

2 vs 2 pelaaminen maalin eduspelaamisena

1.maalinedus pelaaminen, jossa muodostuu 2 x 
1vs1 parit
2.Neljässä kulmassa syöttävät pelaajat, josta 
pallot toimitetaan järjestyksessä edellisen 
tilanteen mentyä ohi.
3. syötöt pyritään pelaamaan tummalle alueelle, 
johon luodaan 1vs1 tilanne, uusi syöttö aina esiin 
tulevalle hyökkääjälle.

2 vs 2 maalineduspelinä

1. 2 vs 2 maalinedusvääntö
2. hyökkääjät pyrkivät aktiivisesti hakemaan 
rajatulla alueella itselleen syöttötilaa.
3. nro 1 toimittaa pallon hyökkääjälle kun näkee 
tämän mahdolliseksi, kun tilanne maalilla ohi nro 
2 toimittaa pallon hyökkääjalle JNE.
4. kun kaikki neljä kulmaa on toimittanut pallot 
maalille suoritetaan vaihto , hyökkääjät-->pakit--
>kulmaan-->viivaan-->hyökkääjät

Maski pelaaminen/ pakkien käyttö viivassa

1. maalit samalle tasolle
2. molempien maalien päälle puolustajat
3. hyökkäyslupa haetaan pakkien kautta, joilla on 
velvoite toimittaa pallon maalille. Hyökkääjien 
tehtävä tehdä maskia ja aiheuttaa pahennusta. 
Peli jatkuu normaalisti mikäli palloa ei saada 
maaliin
4. vaihdot suoritetaan lentävinä



HH 3 VS 2 x 2 / 5 vs 5 peli

1. Hyökkäyspään 3 vs 2, joka on vapaasti 
varioitavissa. Pelataan niin kauan kunnes 
valmentaja viheltää pilliin.

2.Pillin vihellys aloittaa keskialueella olevan 
ylivoimahyökkäyksen ja päättää ensimmäisen 
hyökkäyspään pelaamisen. Ensimmäisen pelin 
pelaajat lähtevät tukemaan toista 
ylivoimahyökkäystä joko 
puolustajana/hyökkääjänä

3.Pelataan 5 vs peliä normaalisti niin kauan 
kunnes valmentaja viheltää pilliin.

pienpeli 2vs 2 / 3 vs 2 ahtaasta isoon
tilaan/hyökkäyspää

1. parijonot keskiviivan molemmille puolille
2. koutsi heittää jompaan kumpaan kulmaan
3.pallon puoleisen jonon pelaajat reagoivat 
lähtevään palloon, PTR 1 JA PTR 3
4. Pallottoman puolen jonosta reagoidaan siinä 
vaiheessa kun pallo on hallussa edellisellä 
taisteluparilla, kiinnitä huomiota tässä PTR 2 JA 
PTR 4. Kentällä nyt siis 2 vs 2 tilanne.
5. Pallottoman puolen jonosta lähtee se pelaaja 
kummalla joukkueella pallo on eli tekee 
hyökkäävälle joukkueelle 3 vs 2 tilanteen.
6. kolmas hyökkääjä tarjoaa avun isoon, tyhjään 
tilaan. Pyritään ahtaasta isoon tilaan

pienpeli 2x 1vs 1

1.maalit laitetaan osoittamaan kulmiin
2. kentällä pelataan 1 vs 1 peliä
3. maalin voi tehdä kumpaan tahansa maaliin
4. pidetään vaihdot terävinä ja lyhyinä ( 15 
sekunttia)
5. valmentajan viheltäessä pilliin kentällä olleet 
pelaajat jättävät pallon paikalleen ja vaihdosta 
tullet pelaajat reagoivat mahdollisimman 
nopeasti vapaaseen palloon.



pienpeli 2 vs 2 / 3 vs 3 + puolustajat

1. maalit keskiviivalle selät vastakkain
2. sovitaan joukkueille maalit johon hyökätään.
3. hyökkäyspään viivalle puolustajat
4. puolustajat voivat laukoa, mikäli maalilla 
esim. maskia tai toimittaa takaisin kentälle 
omalle miehelle ( luodaan hetkellinen alueellinen 
ylivoima tilanne)
5. puolustavan joukkueen saadessa pall, pyrkii 
mahdollisimman nopeasti maalintekoon. Mikäli 
ei pääse suoraan hyökkäykseen , voi myös 
käyttää puolustajia.
6. vaihdot suoritetaan lennosta.

1vs 1 / 2 vs 2

-jonojen ensimmäiset liikkeelle kun pallo 
liikkeelle.Kaksinkamppailu kulmavääntö 1 vs 1
-samaan aikaan jonojen toiset miehet lähtevät 
liikkeelle ja kiertävät keilat.LUE 
PELITILANNEROOLI (oletko hyökkääjä vai 
puolustaja).
-Kulmatilanteen voittanut(hyökkääjä) pyrkii heti 
löytämään oman esille tulevan hyökkääjäparinsa.
-pelataan tilanne 2 vs 2 n.20-30 sekunnin 
vaihdoilla.
-Peli muutettavissa myös 3 vs 2 peliksi, niin että 
voittanut joukkue saa itselleen kolmannen 
pelaajan.

Reagointi-nopeustaitavuus-maalinteko

1. asetetaan eri väriset keilat radaksi
2. pelaaja lähtee valmentajaa kohden pallon 
kanssa.
3. Valmentaja nostaa joko keltaisen tai punaisen 
keilan ja pelaajan tulee kiertää nostetun väriset 
keilat.
4. rataa voidaan varioida halutunlaiseksi

reaktioharjoitus kahdella keilalla

1. radalla asetetaan neliön muotoon keilat, kaksi 
eriväristä ristikulmiin.
2. valmentaja seisoo keilojen takana ja antaa 
pelaajille ärsykkeen nostamalla käsiään tai 
nostamalla keilan, johon heidän tulee reakoida 
ennakkoon sovitulla tavalla.
3. Keilojen ohituksen jälkeen maalnteko



reaktioharjoitus / maalinteko

1. reagoidaan valmentajan käsimerkkiin tai 
valmentajan kädessä olevaan värilliseen keilaan.
2. pelaaja tekee sovitunlaisen ratkaisun 
valmentajan antaman ärsykkeen mukaan.
3. keilan kierron jälkeen maalinteko

avausharjoitus 4

Nopeustaitavuus noppa alkulämmittelynä

1. tehdään puolikkaalla kentällä, johon 
rakennetaan kaksi noppa kuviota.
2. kierretään keilat ensin helpommalta 
puolelta(kämmen) ja sitten vaikeammalta(rysty)
3. radan suoritettuaan maalinteko.
4. vaihdetaan suorituksen jälkeen puolta.

RYTMITÄ PALLOLLISENA ....

3 VS 4 MUUTTUU 5 VS 4
- Lähtötilanteessa maalin edessä 4 pelaajaa, 2 
pakkia ja kaksi hyökkääjää sekä 3 vastustajan 
karvaajaa.
- maalivahti avaa tilanteen kulmaan, johon 
avaava joukkue reagoi . tehtävänä alueellisen 
ylivoiman turvin saada peli avattua
-Karvaajat aloittavat karvaamisen .
-kun 4 vs 3 hyökkäys on saatu päätökseen, 
avataan 5 vs 4 vasta hyökkäys puolustavan 
joukkueen toimesta.
Tehdän samalla miehityksellä hetken aikaa ja 
vaidetaan sitten rooleja.



RYTMITÄ PALLOLLISENA ....

JATKUVA 2 VS 2 HARJOITE 
LYHENNETYLLÄ KENTÄLLÄ.
-Toiselta puolelta ensi 2 vs 0, kun tilanne ohi 
valmentaja viheltää pilliin merkiksi toiselle 
parille , että voivat aloittaa hyökkäyksen.
- ensin hyökännyt pari reagoi vihellykseen ja 
suuntaan puolustamaan.
- samalla kaavalla toteutetaan harjoite.
- pelaajat palaavat aina omalle puolelleen.

PALLOTTOMAN PELAAJAN AKTIIVISUUS

4 VS 4 PELI HYÖKKÄYSPÄÄN 
TUKIPELAAJILLA
-Hyökkäävä joukkue pyrkii avaamaan pelin 
mahdollisimman nopeasti hyökkäyspääntuki 
pelaajille.
- tehtävä tarkkailla kuinka pelaajat toimivat PTR 
2 ROOLISSA.
- Vaihto voidaan ottaa pillistä esim. niin että 
joukkue joka on ollut pallollinen, hakee itselleen 
uuden pallon omalta kenttäpuoliskolta 
maalivahdin avauksesta.

MURTAUTUMINEN JA VETÄMINEN

MAALINTEKO
Värilliset nuolet toimivat pareina, oman syötön 
jälkeen aina liikkeelle.
kiertojärjestys merkattu viereen.
- voidaan tehdä samaan aikaan toisella puolella 
edellä piirretyt harjoitukset.



MURTAUTUMINEN JA VETÄMINEN

Alkulämmöt yhdessä päässä

HARJOITUS 1
- pelaaja syöttää alakulmasta viivaan,hakee 
seinäsyötön, saa syötön suojan puolelle, kääntyy 
selän kautta, murtautuu kulmasta keilojen läpi 
keskelle.
- syöttäjä toiseen harjoitukseen, laukoja viivalle 
syöttäjäksi TAI vaihtavat ainoastaan omalla 
puolella.

HARJOITUS 2 
- murtaudutaan keskelle kiertämällä keilat .
Voidaan ottaa esim. näköärsykkeellä, jossa koutsi 
näyttää kierrettävien keilojen värin
- suorituksen jälkeen joko toiseen harjoitukseen 
TAI palaa omalle puolelle

HARHAUTTAMINEN Kolmella lohkolla

HARJOITUS 1
- palloton pelaaja liikkuu kohti keilaa,johon saa 
syötön, pallon haltuunotto ja kantille. tehdään 
vuoropuolilta, suorittanut vaihtaa aina puolta

HARJOITUS 2
- pallollisen pelaajan tehtävä haastaa rohkeasti 
pallotonta pelaajaa, pyri välttämään 
selänkääntämistä. ei ennakolta sovittuja pareja, 
vaan aina vastaantuleva haastetaan. roolit 
vaihtuvat mikäli puolusta saa pallon

HARJOITUS 3 
2 VS 2 TUKIPELAAJILLA
tukipelaajat selkeästi kentän puolella. pyritään 
haastamaan rohkeasti pallolla keskelle 
syöttösuuntien turvaamiseksi.
- hyökkäyspäässä tukipelaajaa saa käyttää vasta 
ylitettyään keskiviivan, pelaajat vaihtuvat 
syötöillä


