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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää seuran juniorivalmennustoimintaa luomalla 
juniorivalmennuslinjaan fyysisen harjoittelun osuus. Kyseinen dokumentti toimii ohje-
nuorana salibandyn juniorivalmentajille fysiikkaharjoittelussa. Valmennuslinja käsittelee 
sekä tyttöjen että poikien juniori-ikäluokat nuoresta vanhimpaan: F-, E-, D-, C-, B- ja A-ju-
niorit. 
 
Työn toimeksiantaja oli salibandyseura SB Vantaa (Salibandyseura Vantaa ry.). Seuran 
toimihenkilöt ovat olleet vahvasti mukana työn luomisessa viikoittaisten palaverien mer-
keissä, joissa on kehitetty ja tarkkailtu työn etenemistä ja sisältöä. Tärkeimpänä työn vai-
heena oli juniorivalmentajien tavoittelu ja heidän kanssaan keskustelut. Työn aikana otet-
tiin yhteyttä myös erääseen valmentajaan, jolla on useamman vuoden kokemus fysiikka-
valmentamisesta juniorisalibandyn parissa. 
 
Tarkoituksena on, että kaikki seuran juniorivalmentajat tutustuisivat juniorivalmennuslinjan 
fyysisen harjoittelun osuuteen, mutta ennen kaikkea se on olemassa apua tarvitseville ju-
niorivalmentajille. Tuotos sisältää ohjeita fysiikkavalmennukseen, ikäluokkakohtaiset fyysi-
sen harjoittelun painoalueet sekä pedagogisia ohjeita juniorivalmennukseen. 
 
Opinnäytetyön tuotos, SB Vantaan juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuus, tulee 
seuran sisäiseen käyttöön sekä sähköisenä että tulostettuna dokumenttina. Tuotos tulee 
olemaan seuratyöntekijöiden hallussa ja täten kaikkien seuran juniorivalmentajien helposti 
saatavilla. Tämä työ viedään käytäntöön seuran sisäisellä jakelulla seuravalmentajien säh-
köposteihin sekä Trelloon, joka on seuran käytössä oleva valmennuksen ohjelmointi- ja do-
kumentointialusta. Lisäksi seura järjestää kolme kertaa vuodessa juniorivalmennuspäälli-
kön pitämiä valmentajailtamia, joissa syvennytään valmennuslinjoihin harjoituskausien 
suunnittelun yhteydessä. 
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1 Johdanto 

Olennainen osa salibandyn juniorivalmentamista on lasten ja nuorten fyysisten ominai-

suuksien kehittäminen. Lapset ja nuoret kasvavat ja kypsyvät luontaisesti ja kehittyvät eri 

fyysisillä osa-alueilla harrastaessaan liikuntaa. Urheilijana kehittymisen näkökulmasta fyy-

siset osa-alueet tarvitsevat kuitenkin niihin kohdistettua harjoittelua. 

 

Herkkyyskausien olemassaolo ja niiden käyttäminen valmennuksen ohjelmoinnissa on 

osittain asetettu kyseenalaisiksi. Herkkyyskaudet ovat kypsyysvaiheita, jolloin jokin fyysi-

nen ominaisuus kehittyy paremmin kuin aikaisemmassa tai myöhemmässä vaiheessa. 

Näihin vaiheisiin tarttumalla fysiikkaharjoittelua pystyttäisiin tehostamaan ja saavuttamaan 

parempia pitkän tähtäimen tuloksia. Hyvin harjoitellut fyysiset ominaisuudet luovat parem-

mat lähtökohdat hyville lajisuorituksille sekä menestykselle. Tässä työssä perehdytään 

näihin vaiheisiin ja vertaillaan niitä erilaisiin näkökulmiin sekä urheilijoiden polkumalleihin. 

Näiden hankittujen tietojen perusteella luodaan dokumentti, joka auttaa SB Vantaan junio-

rivalmentajia järjestelmällisessä, tehokkaassa ja lajinomaisessa fysiikkavalmennuksessa. 

 

Kaiken ikäisiä salibandyjunioreita ei voi kuitenkaan valmentaa samanlaisilla periaatteilla ja 

menetelmillä. Erilaisia taitoja tai ominaisuuksia harjoitellessa täytyy ottaa huomioon, min-

kälaiset harjoitukset ja pedagogiset menetelmät ovat miellyttävin tapa harjoitella kyseessä 

olevassa ikäluokassa. Vaikka salibandyssä ja muissa palloilulajeissa on olemassa run-

saasti erilaisia lajitaitoja, tämä työ on kuitenkin rajattu ainoastaan fysiikkavalmennukseen. 

Teoksessa käsitellyt ikäluokat ovat nuorimmasta vanhimpaan: F-, E-, D-, C-, B- ja A-ju-

niorit. Juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuudessa on pyritty ottamaan huomi-

oon myös sukupuolten väliset erot fyysisessä kehityksessä ja kypsymisessä. 

 

Tämä opinnäytetyö sisältää kirjallisuuskatsauksessa salibandyn lajiesittelyn, jossa ava-

taan, minkälaisesta urheilulajista on kysymys. Seuraavaksi tarkastellaan lajia fyysisestä 

näkökulmasta, eli mitkä ominaisuudet nousevat lajinomaisesti suureen rooliin. Tämän jäl-

keen avataan yleisellä tasolla fyysisen harjoittelun osa-alueita, joita on rajattu salibandyn 

fysiikkavalmennukseen. Seuraava osa käsittelee lasten ja nuorten fyysistä kehittymistä 

sekä valmentamisen pedagogista puolta. Lopuksi SB Vantaan juniorivalmennuslinjan fyy-

sinen osuus löytyy dokumentin liitteestä 1. 

 

Kaikilla salibandyn juniorivalmentajilla ei välttämättä ole kattavaa osaamista fysiikkaval-

mennuksen puolelta. Jos valmentajalla herää kysymyksiä oman ikäluokkansa fysiikkahar-

joittelusta ja haluaa saada esimerkiksi selville, mitkä ovat kyseisen ikäluokan fysiikkahar-

joittelun painoalueet, olisi hyvä olla olemassa jonkinlainen ohjenuora, jota seuratasolla 
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noudatetaan. Valmentajilla tulisi olla helposti löydettävä linjaus, joka on helppolukuinen ja 

tukee valmentajan kehitystä. Näin ollen valmentaja voi suoraan hyödyntää seuran juniori-

valmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuutta ja tutkia sieltä oman ikäluokkansa kappa-

letta. Teos sisältää myös esimerkkiharjoitteita, joista valmentaja pystyy ottamaan mallia ja 

muokkaamaan niistä hänen joukkueelleen sopivia harjoitteita, noudattaen kuitenkin kysei-

sen fyysisen ominaisuuden harjoittelun perusperiaatteita. 
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2 Salibandy lajina 

Salibandy on joukkueurheilulaji, jossa kaksi joukkuetta pelaa sisätiloissa vastakkain käyt-

täen noin puolen vartalon mittaisia salibandymailoja. Pelin tavoitteena on saavuttaa loppu-

tulos, jossa omalla joukkueella on vastustajajoukkuetta enemmän maaleja peliajan päätyt-

tyä. Pelivälineenä käytetään reikäistä, 23 grammaa painavaa muovipalloa, jota kenttäpe-

laajat yrittävät siirtää mailojensa avulla vastustajan maaliin. Salibandyottelussa molem-

milla joukkueilla on samanaikaisesti kentällä viisi kenttäpelaajaa. Lisäksi joukkueilla on 

maalissaan maalivahti, jonka tehtävänä on estää vastustajien maalin teko. Maalivahdit ei-

vät käytä maalivahdin varusteiden lisäksi salibandymailoja, vaan torjuvat palloa käsin ja 

muilla vartalon osilla ollessaan lattialla polvillaan. (Salibandyliitto 2021.) 

 

Salibandy on alun perin sählystä kehitetty muunnos, jota pelataan 20 x 40 metrin kokoi-

sessa kaukalossa joko synteettisellä alustalla tai parketilla. Salibandykaukalon korkeus on 

50 cm. (Salibandyliitto 2021.) 

 

Salibandyn sääntöjä valvovat tuomarit, joita on yhdessä salibandyottelussa kaksi kappa-

letta. Tuomarit jakavat pelin sisällä sääntörikkomuksista vapaalyöntejä ja rangaistuksia. 

(Salibandyliitto 2021.) 

 

Salibandyä pelataan ympäri koko suomen ja se on saavuttanut kolmanneksi suosituim-

man palloilulajin paikan jääkiekon ja jalkapallon jälkeen yli 65 000 rekisteröidyllä pelaajal-

laan. Salibandyssä kilpaillaan miehissä kahdeksassa ja naisissa viidessä eri sarjatasossa. 

Juniorisarjoja on seitsemässä eri ikäluokassa. Sarjojen lisäksi salibandy on erittäin suo-

sittu harrasteliikuntamuoto, joten harrastajia on olemassa vielä rekisteröityjenkin pelaajien 

lisäksi. (Salibandyliitto 2021.) 

 

Kansainvälisesti salibandyä pelataan yli 80 maassa, joista 75 maata on kansainvälisen 

salibandyliiton (IFF – International Floorball Federation) jäseniä (International Floorball 

Federation (IFF) 2020). Suomessa salibandyn harrastusta ja kehitystä edistävä valtakun-

nallinen liikunta- ja urheilujärjestö on Suomen Salibandyliitto (Salibandyliitto 2021). 
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3 Fyysisen harjoittelun osa-alueet juniorisalibandyssä 

3.1 Salibandyn fyysiset ominaispiirteet 

Koska salibandy on nopeatempoinen laji, pelaajan fyysisten ominaisuuksien tulisi olla mo-

nipuoliset. Laji kehittyy kuitenkin jatkuvasti, jonka myötä myös lajivaatimukset muuttuvat. 

(Pulkkinen, Korsman, Mustonen 2013, 153.) Salibandyssä liikutaan hyvin paljon lyhyillä 

kiihdytyksillä ja suunnanmuutoksilla. Lajinomainen liikkuminen vaatii alaraajoissa räjähtä-

vää voimaa sekä ketteryyttä. Jotta salibandypelaaja pystyy liikkuessaan pitämään rinta-

masuuntansa haluamaansa suuntaan pelitilanteiden kannalta, on tärkeää pystyä liikku-

maan myös takaperin ja sivuttain. Nopeuskestävyys ja nopeusvoima ovat fyysisiä ominai-

suuksia, jotka ovat avainasemassa salibandyn lajinomaisissa liikkeissä. Monipuolisen liik-

kumisen lisäksi salibandypelaajan tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluu kyky jarruttaa tehok-

kaasti. (Pulkkinen ym. 2013, 325.) 

 

Kun salibandyn ottelutapahtumassa lasketaan yhteen 60 minuutin peliaika ja verryttelyt, 

se kestää normaalisti 2–3 tuntia. Tämä tarkoittaa, että pelaajan kestävyysominaisuudet 

ovat tärkeässä asemassa, jotta pelaaja pystyy suoriutumaan parhaalla tasollaan myös ot-

telun viimeisillä hetkillä. Intervallit koostuvat salibandyssä korkeasykkeisistä ja lyhyistä te-

hojaksoista. Hyvät kestävyysominaisuudet auttavat tehojaksoista palautumiseen ja rasvo-

jen hyödyntämiseen energianmuodostamisessa. (Pulkkinen ym. 2013, 325.) 

 

Salibandy on laji, jossa syntyy paljon ristisidevammoja. Nivelsidevammat ovat myös ylei-

siä useissa palloilupeleissä. Edellä mainitut vammat aiheutuvat äkillisten liikkeiden kuten 

suunnanmuutosten, väistöjen ja jarrutusten seurauksena. (UKK-instituutti 2021.) Tämän 

vuoksi fysiikkaharjoittelussa tulisi kiinnittää huomiota liikehallinnan harjoitteluun, jonka 

puutteellisuus voi johtaa rasitusvammoihin ja suurempaan loukkaantumisriskiin (Väyrynen 

& Saarikoski 2016). Jotta keho vahvistuu tasapainoisesti, on tärkeää harrastaa monipuo-

lista liikuntaa ja harjoitella kaikkia fyysisiä ominaisuuksia. Hyvän liikehallinnan eteen on 

tärkeää pitää huolta riittävästä lihasvoimasta varsinkin keskivartalossa ja jaloissa, jotta 

loukkaantumisia voidaan ennaltaehkäistä. (Kustannus Oy Duodecim 2021.) 

 

3.2 Voima 

Voima voidaan jakaa kokonaisuutena kolmeen voiman lajiin, nopeusvoimaan, maksimivoi-

maan ja kestovoimaan (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250). 

 

”Maksimivoimalla tarkoitetaan suurinta yksilöllistä voimatasoa, jonka lihas tai lihasryhmä 

tuottaa tahdonalaisessa kertasupistuksessa” (Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250). 
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Maksimivoimataso saavutetaan noin 0,5–4 s sen jälkeen, kun lihas on aktivoitu (Isolehto 

2016, 265). 

 

Kestovoimalla tarkoitetaan pitkäkestoista voiman tuottoa. Riippuen voiman tuoton toteu-

tustavasta, kestovoimassa energiantuotto voi tapahtua joko aerobisesti tai anaerobisesti. 

(Häkkinen & Ahtiainen 2016, 250.) 

 

Lloydin, Oliverin, Meyersin, Moodyn ja Stonen (2012, 58–61) painonnoston etenemismalli 

koostuu neljästä vaiheesta, joissa edetään taito- ja voimatason kehittyessä nousujohtei-

sesti haastavampiin harjoittelumuotoihin. Nuoren urheilijan tulisi iästään ja sukupuoles-

taan riippumatta aloittaa ensimmäisestä vaiheesta ja edetä vaiheissa järjestyksessä 

(Lloyd ym. 2012, 58). 

 

1. Ensimmäinen vaihe voidaan aloittaa, kun nuori urheilija on ohjeiden kuuntelun ja 

niiden noudattamisen vaatimalla kypsyystasolla. Ensimmäinen vaihe keskittyy ket-

teryyden, tasapainon ja koordinaation kehittämiseen, jotka edesauttavat painon-

noston perustaitojen oppimista. Tässä vaiheessa on olennaista, että nuori urheilija 

oppii tuntemaan oman kehonsa ja kehonsa painon eri tasoilla liikkumisen kautta, 

kuten esimerkiksi kiipeilemällä ja ryömimällä. (Lloyd ym. 2012, 58–60.) 

 

2. Kun urheilija saavuttaa iän, jossa harjoittelua suoritetaan entistä enemmän jäsen-

nellysti, voidaan siirtyä toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa keskitytään pai-

nonnoston liikeratoihin ja erilaisten nostojen vaiheisiin. Harjoittelussa on tärkeää 

pitää painot sopivan kevyinä, jotta suoritustekniikka pysyy mahdollisimman puh-

taana. (Lloyd ym. 2012, 60.) 

 

3. Kolmannessa vaiheessa keskeistä on kehittyminen painonnoston varsinaisessa 

harjoittelussa. Kun pojat ovat 12–16 vuoden ja tytöt 11–15 vuoden iässä, voidaan 

odottaa nopeaa pituuskasvua urheilijoiden kehoissa ja heidän raajoissaan. Tämä 

voi aiheuttaa hetkellisiä notkahduksia motorisissa kyvyissä. Turvallisuus ja suori-

tustekniikat on pidettävä etusijalla kehityksen kanssa. (Lloyd ym. 2012, 60–61.) 

 

4. Aikaisemmissa vaiheissa painonnosto on keskittynyt suoritustekniikoihin. Neljän-

nessä vaiheessa voidaan keskittyä painojen lisäämiseen sekä suoritustekniikoiden 

täydelliseen hallitsemiseen. Harjoittelun ohjelmointi on yhä ensiarvoisen tärkeää ja 

harjoittelussa tulisi noudattaa tarkkaa suunnitelmaa. (Lloyd ym. 2012, 61.) 
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3.2.1 Nopeusvoima 

Nopeusvoimalla, joka on avainasemassa salibandyn lajinomaisissa liikkeissä, tarkoitetaan 

sitä, kuinka suuren submaksimaalisen voimatason urheilija pystyy lyhyessä ajassa tuotta-

maan. Nopeusvoimasuorituksessa suurimman mahdollisen voimatason tuottaminen pyri-

tään saavuttamaan 0,1–0,2 s aikana. (Isolehto 2016, 265.) 

 

Nopeusvoimaharjoittelulla tähdätään lisäämään erityisesti voimantuottonopeutta, mutta 

samalla myös maksimivoima kehittyy (Isolehto 2016, 265). ”Harjoittelun myötä tapahtu-

vassa nopeusvoimatason kehittyessä sama voimataso kyetään tuottamaan nopeammin 

tai samassa ajassa kyetään tuottamaan suurempi voima, jolla lihastyön teho kasvaa” (Iso-

lehto 2016, 266). Nopeusvoimaharjoittelun päämäärä on siis kehittää voimantuottotehoa. 

Nopeusvoimaharjoitteita voidaan tehdä voimalaitteilla, joilla maksimoidaan suorituksen lii-

kenopeus sekä hyppely- ja loikkaharjoitteilla. (Isolehto 2016, 266.) 

 

Nopeusvoimaharjoittelun painopistealueet muuttuvat nousujohteisesti kuormittavuudel-

taan urheilijan harjoitettavuuden kehittyessä (Isolehto 2016, 267). 

 

1. Nopeusvoimaharjoittelu aloitetaan hyppelyharjoittelulla (vuoroloikat, kinkat ja koor-

dinaatiohyppelyt). Harjoituksen voimavaatimuksia voi säädellä hyödyntämällä 

luonnon alustoja ja mäkiä sekä lisäämällä painoa esim. painoliivillä. (Isolehto 2016, 

267.) 

 

2. Seuraava vaihe on konsentrinen voimaharjoittelu, jossa voidaan hyödyntää esi-

merkiksi voimakoneita tehokkaisiin ja turvallisiin painonnostoliikkeisiin. Konsent-

rista voimaharjoittelua ovat muun muassa kyykkyliikkeet, veto- ja työntöliikkeet, 

kuulan/pallon heitot ja loikkaharjoitukset vauhdittomana. (Isolehto 2016, 267.) 

 

3. Räjähtävistä harjoitteista, jotka kuormittavat konsentrista voimantuottoa, pyritään 

siirtymään iskunsietoa ja eksentristä lihastyötä kehittäviin harjoitteisiin. Eksentrinen 

voimaharjoittelu keskittyy jarrutusvaiheen kuormituksen lisäämiseen esimerkiksi 

kyykkyhyppelyillä vastuskumeja käyttäen, pudotushypyillä ja vauhtiloikilla. Veny-

mis-lyhenemis-sykliä tehostetaan minimoimalla voimantuottoaikaa ja maksimoi-

malla liikenopeutta reaktiivisilla hyppelyillä. (Isolehto 2016, 267.) 

 

Kantosalon ja Vuorimaan (2020) mukaan eksentrinen harjoittelu tulisi toteuttaa erilaisia 

menetelmiä hyödyntäen niin, että harjoitteiden sopivuus ja harjoitusvaikutukset otetaan 
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huomioon yksilötasolla. Eksentrisellä harjoittelulla kehitetään muun muassa kiihdyttä-

mistä, jarruttamista ja suunnanmuutoskykyä. Kaikilla eri harjoitusmenetelmillä on erilainen 

harjoitusvaikutus, koska ne kuormittavat kaikki eri tavoilla ihmisen hermo-lihasjärjestel-

mää. Eksentrisessä harjoittelussa suurta huomiota tulisi kiinnittää voiman tasoon sekä 

teknisiin valmiuksiin erilaisten menetelmien valinnoissa sekä kuormituksen lisäämisessä. 

Esimerkiksi plyometriaharjoitteissa intensiteettiä ja vaikeustasoa voidaan nostaa sen mu-

kaan, kun voimataso kehittyy. Erilaisten eksentrisen harjoittelun menetelmien vahvuuksia 

voidaan hyödyntää ohjelmoinnissa niin, että eri taito- ja voimatason omaaville urheilijoille 

saadaan aikaan riittävä harjoitusärsyke. (Kantosalo & Vuorimaa 2020.) 

 

Lloydin, Meyersin ja Oliverin (2011, 26) plyometrisen harjoittelun etenemismallissa on 

kuusi vaihetta, jotka etenevät nousujohteisesti kehityksen mukaan. Lähtökohtaisesti malli 

on suunniteltu niin, että ensimmäisestä vaiheesta aloitetaan nuoressa iässä. Aloittamis-

iästä riippumatta vaiheet tulisi suorittaa järjestyksessä ja edetä taitotason kehittyessä 

(Lloyd ym. 2011, 26).: 

 

1. Ensimmäisen vaiheen harjoittelun tuloksena urheilijan tulisi pystyä suorittamaan 

hallitusti ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota vaativia liikkumistaitojen alkeita 

sekä turvallisia alastuloja. Näitä ominaisuuksia voi harjoitella erikseen lukuisilla 

menetelmillä, aina mahdollisuuksien mukaan leikkeihin ja peleihin yhdistettynä. 

Täten saadaan parhaiten säilytettyä lapsen mielenkiinto. Olennaista on keskittyä 

liikkeisiin, jotka aktivoivat lonkan, polven sekä nilkan niveliä, kuten esimerkiksi kyy-

kyt ja askelkyykyt. (Lloyd ym. 2011, 28.) 

 

2. Toiseen vaiheeseen voidaan siirtyä, kun urheilija on esittänyt kyvykkyytensä suo-

riutua perustason liikkumistaidoista. Toisessa vaiheessa siirrytään matalan intensi-

teetin plyometriaharjoitteluun, joissa keskitytään suoritusteknillisesti oikeaoppiseen 

alastulomekaniikkaan, eli esimerkiksi polvilinjoihin ja kantapään lattiakontaktiin en-

nen varpaita. Hyppyharjoitukset koostuvat tässä vaiheessa paikaltaan lähtevistä 

yksittäisistä pysty- tai vaakasuuntaisista hypyistä, joissa tullaan alas joko yhdelle 

tai kahdelle jalalle. (Lloyd ym. 2011, 28.) 

 

3. Kun urheilija pystyy suoriutumaan pätevästi matalan intensiteetin plyometriaharjoit-

telusta, voidaan siirtyä kolmanteen vaiheeseen, eli keskitasoisen intensiteetin 

plyometriaharjoitteluun. Tässä vaiheessa hyppelyharjoituksiin tuodaan uutena ele-

menttinä matka, jota pyritään hyppelyllä saavuttamaan. Hyppelyitä siis toistetaan 

useampi peräkkäin, joissa jalan päkiä ottaa kontaktin lattiaan ja ainoastaan pysäh-

tyessä kantapää-varpaat. (Lloyd ym. 2011, 28–30.) 
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4. Seuraavassa vaiheessa keskitasoisen intensiteetin hyppelyharjoitteluun lisätään 

matalatehoiset laatikkohypyt ja muita esteitä, kuten esimerkiksi aitoja. Laatikkohy-

pyt, joissa hypitään laatikon päälle tai alas laatikon päältä, tuovat harjoitteluun ek-

sentristä kuormitusta. (Lloyd ym. 2011, 30.) 

 

5. Viidennessä ja kuudennessa (6.) vaiheessa siirrytään korkean intensiteetin 

plyometriaharjoitteluun ja pudotushyppyihin. Harjoittelutaustasta riippumatta urhei-

lijan tulisi aina aloittaa matalan intensiteetin pudotushypyistä, eli maksimissaan 20 

cm korkeuksista. (Lloyd ym. 2011, 30.) 

 

Nopeusvoimaharjoituksia voi toteuttaa myös lajiharjoituksen yhteydessä, kuitenkin no-

peusvoimaperiaatteen mukaisesti. Nopeusvoiman harjoittelussa on kiinnitettävä huomiota 

seuraaviin periaatteisiin: Maksimaalinen yritys (100–103 %), lajinomaisuus, kuorman va-

linta (yleensä harjoituskaudella 30–60 % ja kilpailukaudella 0–30 %), sarjan kesto (1–10 

s), palautus (3–5 min sarjojen välillä), ärsykkeen vaihtelu (4–10 viikon välein) ja harjoitus-

määrän nousujohteisuus. (Isolehto 2016, 269–271.) 

 

3.3 Nopeus 

Nopeus voidaan jakaa kokonaisuutena kolmeen nopeuden lajiin, eli reaktionopeuteen, rä-

jähtävään nopeuteen ja liikkumisnopeuteen (Mero & Jouste 2016, 242). 

 

Reaktionopeus tarkoittaa jonkin toiminnan aloittamista reagoimalla ulkopuoliseen ärsyk-

keeseen. Reaktionopeutta voidaan mitata esimerkiksi reaktioajan avulla. Reaktionopeus 

tarkoittaa sitä aikaa, joka kuluu esimerkiksi visuaalisen ärsykkeen havaitsemisen ja sitä 

kohti liikkeen aloittamisen välillä. Palloilulajeissa reagoidaan jatkuvasti visuaalisten ärsyk-

keiden lisäksi muihinkin ärsykkeisiin, kuten tunto- tai kuuloärsykkeisiin. Reaktionopeuden 

merkitys korostuu, kun ärsykkeisiin reagoimalla ja niiden perusteella tehdään jatkuvasti eri 

ratkaisuja pelitilanteissa. (Mero & Jouste 2016, 242.) Esimerkki salibandyn pelitilanteesta, 

jossa kilpaillaan vastustajan kanssa osittain reaktionopeudesta, on irtopallon havaitsemi-

nen ja sen tavoittelu. Tässä tapauksessa ärsyke, johon reagoidaan, on visuaalinen eli tyh-

jään tilaan liikkuva salibandypallo. 

 

Räjähtävä nopeus tarkoittaa esimerkiksi ponnistuksia, laukauksia ja lyöntejä, joissa tarkoi-

tus on suoriutua yksittäisestä liikesuorituksesta mahdollisimman nopeasti (Mero & Jouste 

2016, 242). 
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”Liikkumisnopeudella tarkoitetaan nopeaa siirtymistä paikasta toiseen” (Mero & Jouste 

2016, 242). Liikkumisnopeus tai liikenopeus voidaan jakaa vielä submaksimaaliseen, 

maksimaaliseen ja supramaksimaaliseen nopeuteen, joiden erona on yrityksen taso 100 

% maksimista. Submaksimaaliset suoritukset ovat yleensä 85–95 % ja maksimaaliset 96–

100 % maksimista. Supramaksimaaliset suoritukset ovat 100 % ylittävät suoritukset keino-

tekoisten apuvälineiden avulla (esim. myötätuuli). (Mero & Jouste 2016, 242.) 

 

Plyometrisellä harjoittelulla sekä voiman harjoittelulla on todettu olevan positiivisia vaiku-

tuksia nopeusominaisuuksiin lapsilla, murrosikäisillä ja aikuisilla. Voimaharjoittelun positii-

viset vaikutukset nopeusominaisuuksiin jo lapsuusiässä luo ristiriitaa niiden teorioiden 

kanssa, joiden mukaan voimaharjoittelun aloittamista tulisi odottaa murrosikään asti. No-

peuden harjoittelu tulisi aloittaa varhaislapsuudessa aktivoivien pelien kautta, jotka edistä-

vät liikkumistaitojen sekä juoksutekniikan kehitystä. Nopeusominaisuuksien kehittymistä 

silmällä pitäen, voimaharjoittelu tulisi aloittaa jo aikaisin lapsuudessa vastusharjoittelun 

muodossa ja edetä nousujohteisesti urheilijan taitotasolle sopivilla harjoitteilla. Murrosiän 

alla katseet siirtyvät nopeusharjoittelussa koordinaation harjoitteluun, suoritusteknillisiin 

yksityiskohtiin ja plyometriseen harjoitteluun. Murrosiän aikana harjoitteluun lisätään mak-

simaaliset sprintit ja murrosiän loppupuolella harjoittelua voidaan toteuttaa jo monimutkai-

semmilla harjoitteilla, jos harjoittelua on toteutettu varhaislapsuudesta asti huolellisesti 

niin, että taitotaso ja harjoittelun vaatimustasot ovat olleet nousujohteisia. (Oliver, Lloyd, 

Rumpf 2013, 42–45) 

 

3.4 Liikkuvuus 

Notkeutta ja nivelten liikelaajuutta kutsutaan liikkuvuudeksi. Nivelliikkuvuus on riittävällä 

tasolla silloin, kun laajat liikeradat ovat mahdollisia vähäisellä kudosten aikaansaamalla 

vastuksella. On tärkeää tiedostaa lajinomainen riittävä liikkuvuuden taso, jolla pystyy suo-

rittamaan liikeradat oikeaoppisesti ja optimaalisesti, koska liian suuri tai vähäinen nivelliik-

kuvuus voivat koitua haitaksi urheilusuoritukselle. (Kalaja 2016, 313.) 

 

Liikkuvuuden harjoittelulla tavoitellaan lihasten ja nivelten liikelaajuuden optimoimisen li-

säksi esimerkiksi liikkeiden taloudellisuutta ja kuormituksen sietokyvyn kasvua. Liikku-

vuusharjoittelulla pystytään myös ehkäisemään epätasapainoa lihaksissa ja parantamaan 

yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Jotta riittävä liikkuvuuden taso pystytään säilyttämään, on 

sen eteen tehtävä liikkuvuusharjoittelua jatkuvasti. (Kalaja 2016, 313.) Yleisesti ottaen riit-

tävä määrä liikkuvuuteen keskittynyttä harjoittelua on vähintään 15 minuutin pituinen jakso 

kaksi kertaa päivässä (Kalaja 2016, 315). 
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Liikkuvuusharjoittelun oleminen osana urheilijan jokapäiväistä arkea ei tarkoita, että alku- 

tai loppuverryttelyn yhteydessä suoritettava venyttely on riittävää liikkuvuuden harjoitta-

mista. Näiden lisäksi liikkuvuuden tason ylläpitämiseksi vaaditaan vähintään yksi erillinen 

viikoittainen liikkuvuusharjoitus. Liikkuvuutta voi harjoitella venyttelemällä esimerkiksi seu-

raavilla menetelmillä. (Kalaja 2016, 315.): 

 

- Staattinen venyttely 

 

Staattinen venyttely on passiivista venyttelyä, jossa venyttävä voima kohdistetaan 

venytettävään kehon osaan painovoiman tai käsien avulla venyttämällä (Kalaja 

2016, 315). 

 

- Dynaaminen venyttely 

 

Dynaaminen venyttely tarkoittaa aktiivista venyttelyä, jossa venytys tapahtuu su-

pistamalla valitun nivelen vastavaikuttajalihaksia pumppaavalla liikkeellä (Kalaja 

2016, 315). 

 

- Aktiivis-dynaaminen venyttely 

 

Aktiivis-dynaamisessa venyttelyssä venyttävä liike on vetävä tai heilahtava, joka 

saadaan aikaan supistamalla vastavaikuttajalihaksia. Aktiivis-dynaamista venytte-

lyä ovat esimerkiksi käsien tai jalkojen pyörittelyt ja heilautukset. (Kalaja 2016, 

315.) 

 

- Aktiivis-staattinen venyttely 

 

Aktiivis-staattinen venyttely tarkoittaa vastavaikuttajalihasten avulla venytysliikkeen 

viemistä ääriasentoon ja 10–30 sekunnin pitoa. Eli aktiivis-staattisessa venytte-

lyssä ei käytetä apuna esimerkiksi käsiä venytyksen ääriasennossa pysymisessä. 

(Kalaja 2016, 315.) 

 

- Passiivis-dynaaminen venyttely 

 

Passiivis-dynaaminen venyttely on luonteeltaan nytkyttävä, mahdollisesti kivulias-

kin liike, joka alkaa lähes venytyksen ääriasennosta läheltä kipurajaa. Lähtöasen-

nosta yleensä toisen ihmisen avulla venytystä nytkytetään hetkellisesti vielä voi-

makkaammaksi. (Kalaja 2016, 315–316.) 
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- Passiivis-staattinen venyttely 

 

Passiivis-staattinen venyttely eroaa aktiivis-staattisesta venyttelystä sillä, että ve-

nytys viedään ja pidetään ääriasennossa ulkoisen voiman avulla, kuten muiden ke-

hon lihasten tai toisen ihmisen avulla (Kalaja 2016, 316). 

 

Erilaisia harjoitusmenetelmiä tulisi käyttää harkitusti tilanteen mukaisesti. Esimerkiksi 

staattisella venyttelyllä on todettu olevan haittaa suorituskyvylle juuri ennen suoritusta teh-

tynä, kun taas dynaamista venyttelyä suositellaan urheilusuoritukseen valmistautumisen 

yhteydessä. Staattisella venyttelyllä on kuitenkin positiivinen vaikutus suorituskykyyn 

muulloin suoritettuna. (Behm, Blazevich, Kay, McHugh 2015, 1–2.) 

 

3.5 Kestävyys 

Kestävyys voidaan jakaa kokonaisuutena neljään kestävyyden lajiin, jotka määräytyvät 

suorituksen tehon mukaan, eli aerobiseen peruskestävyyteen, vauhtikestävyyteen, maksi-

mikestävyyteen ja nopeuskestävyyteen (Nummela & Häkkinen 2016, 272). Kestävyyshar-

joitteluun vaikuttavat kolme tekijää: harjoituksen kesto, teho ja toistotiheys (Nummela & 

Häkkinen 2016, 273). Peruskestävyysharjoittelussa kesto on 30-240 min, tehoalue 40-70 

% ja sykealue < 165/min. Vauhtikestävyysharjoittelussa kesto on 20–60 min, tehoalue 65–

90 % ja sykealue 160–185/min. Maksimikestävyysharjoittelussa kesto on 10–30 min, te-

hoalue 80–100 % ja sykealue 175–200/min. (Nummela & Häkkinen 2016, 274.) 

 

Aerobisen peruskestävyyden harjoittelussa tehotaso on matala, minkä vuoksi lihasten ae-

robinen aineenvaihdunta on harjoitusvaikutuksen keskeisenä kohteena. Tämä tarkoittaa, 

että harjoitusten tarkoituksena on kehittää lihasten kykyä käyttää happea ja parantaa sen 

saatavuutta lihaksissa. Peruskestävyysharjoittelu jaetaan vielä PK1- ja PK2-harjoitteluun 

tehoalueen mukaan. Erityisen pitkät ja palauttavaa harjoittelua muistuttavat harjoitukset 

kuuluvat PK1-harjoitteluun. Kun harjoituksen teho on aerobisen kynnystehon tuntumassa, 

sen tarkoituksena on kehittää aerobista kynnystehoa. Tämän kaltaista harjoittelua kutsu-

taan PK2-harjoitteluksi. (Nummela & Häkkinen 2016, 273.) Peruskestävyysharjoittelu tulisi 

ohjelmoida niin, että peruskuntokaudella luodaan runsaita harjoittelumääriä mahdollistava 

peruskestävyys kilpailuun valmistavaa kautta ja kilpailukautta varten. Peruskuntokaudella 

harjoittelumäärää on lisättävä nousujohteisesti sen loppuun asti, jolloin harjoitusmäärät 

ovat suurimmillaan. (Nummela & Häkkinen 2016, 275–276.) 
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Vauhtikestävyysharjoittelun tarkoituksena on vaikuttaa aerobiseen energiantuottoon sekä 

hiilihydraattiaineenvaihduntaan. Vauhtikestävyysharjoittelu jaetaan myös kahteen eri alu-

eeseen tehon mukaan, eli VK1- ja VK2-harjoitteluun. Harjoitus on VK1-harjoitus, kun teho 

on minimissään aerobisen kynnystehon alapuolella ja maksimissaan vauhtikestävyysalu-

een puolessa välissä. Tehon ollessa vauhtikestävyysalueen puolesta välistä ylöspäin hie-

man yli anaerobisen kynnystehoon asti, on kyse VK2-harjoittelusta. Vauhtikestävyyshar-

joittelu on suuressa osassa peruskuntokautta, jolloin kyseisiä harjoituksia toteutetaan 1–2 

kertaa viikossa. Peruskuntokaudella vauhtikestävyysharjoittelussa edetään nousujohtei-

sesti VK1 harjoittelusta VK2 harjoitteluun. Vauhtikestävyysharjoittelussa intervallitoiston 

pituus vaihtelee 5–20 min välillä, toistomäärät 1–10 välillä ja palautusaika 1–2 min välillä. 

(Nummela & Häkkinen 2016, 274–276.) 

 

Maksimikestävyysharjoittelussa tehoalue liikkuu yleensä juuri anaerobisen kynnystehon 

alapuolelta maksimisyketehon tuntumaan. Koska tehoalueet maksimikestävyysharjoitte-

lussa ovat niin korkeat, niitä ei voida ylläpitää 10–15 min kauempaa. Tämän vuoksi har-

joittelua toteutetaan intervalliluonteisesti. Maksimikestävyysharjoittelun tarkoituksena on 

kehittää maksimaalista hapenottokykyä sekä hiilihydraattiaineenvaihduntaa. (Nummela & 

Häkkinen 2016, 274–275.) 

 

Lapsena ja nuorena suuret liikuntamäärät ja monipuolinen liikunta kehittävät jo itsessään 

kestävyysominaisuuksia, mutta suurin osa tästä liikunnasta on yleensä peruskestävyys-

tyyppistä. Koska kestävyys on ominaisuus, jota on hyvä kehittää nuorena, on muistettava 

pitää huolta riittävästä ja riittävän monipuolisesta kestävyysharjoittelusta. (Nummela & 

Häkkinen 2016, 282–283.) 

 

3.5.1 Nopeuskestävyys 

Nopeuskestävyys, joka on avainasemassa salibandyn lajinomaisissa liikkeissä, tarkoittaa 

ominaisuutta, jossa nopeutta pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin koko lyhytkes-

toisen maksimaalisen suorituksen ajan. Nopeuskestävyyden taso on riippuvainen mo-

nesta urheilijan ominaisuudesta, esimerkiksi siitä, kuinka urheilija pystyy sietämään tai 

vastustamaan väsymystä. Nopeuskestävyydessä energiantuoton tulisi tapahtua mahdolli-

simman tehokkaasti ja nopeasti sekä aerobisesti että anaerobisesti. Suoritusteho on kui-

tenkin nopeuskestävyyssuorituksissa yli maksimaalisen aerobisen tehon. Nopeuskestä-

vyys on ominaisuus, jonka harjoittelussa on otettava lajinomaisuus huomioon erityisellä 

tarkkuudella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nopeuskestävyysharjoitteet suoritettai-

siin liikkumalla lajinomaisella tavalla, tyylillä tai tekniikalla. (Nummela 2016, 295.) 
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Nopeuskestävyys jaetaan nopeuskestävyyden lajeihin seuraavasti (Nummela 2016, 295).: 

 

- Anaerobinen peruskestävyys 

 

Nopeuskestävyyslajeissa paras tapa kehittää anaerobista peruskestävyyttä on la-

jinomaisilla määräintervalleilla. Määräintervallien vaikutus kohdistuu anaerobisen 

taloudellisuuden, laktaatin poiston sekä maksimaalisen hapenottokyvyn parantami-

seen. Olennaista anaerobisessa peruskestävyysharjoittelussa on se, että harjoi-

tuksen teho itsessään on pienempi harjoitusärsyke kuin harjoitusten kesto ja ti-

heys. Anaerobisen peruskestävyyden harjoittelu on paras toteuttaa peruskunto-

kaudella. Koska anaerobisen peruskestävyyden harjoittelu vaikuttaa nopeusomi-

naisuuksiin negatiivisesti, niiden ylläpito peruskuntokaudella on tärkeää. (Num-

mela 2016, 296–297.) 

 

- Maitohapollinen nopeuskestävyys 

 

Peruskuntokauden jälkeen siirrytään kilpailuun valmistavaan kauteen, jossa no-

peuskestävyysharjoittelussa edetään matohapollisen nopeuskestävyyden harjoitte-

luun. On olemassa kaksi erilaista nopeuskestävyysharjoittelun ohjelmointimallia, 

jotka ovat ”nopeusmallin nopeuskestävyysharjoittelu”, sekä ”maitohapollisen no-

peuskestävyysharjoittelun ohjelmointimalli”. Näistä jälkimmäinen ohjelmointimalli ei 

sovellu hyvin nuorille urheilijoille, koska kyseisen mallin mukaisen nopeuskestä-

vyysharjoittelun edellyttämä palautumiskyky on monen vuoden peruskestävyyshar-

joittelun takana. Nopeusmallin nopeuskestävyysharjoittelun ohjelmointimallissa 

submaksimaaliset nopeuskestävyysharjoitukset jäävät kokonaan pois. Maitohapol-

lisen nopeuskestävyyden harjoittelu alkaa neljän viikon pituisella tehointervalleihin 

painottuvalla jaksolla, jota seuraa neljä viikkoa kestävä nopeuteen ja nopeusvoi-

maan keskittyvä harjoittelujakso. Jälkimmäinen neljän viikon jakso sisältää myös 

muutaman maksimaalisen nopeuskestävyysharjoituksen. (Nummela 2016, 298–

299.) 

 

- Maitohapoton nopeuskestävyys 

 

Nummelan (2016, 304) mukaan useimmissa palloilulajeissa maitohapottoman no-

peuskestävyyden harjoittelu on kannattavin tapa kehittää nopeuskestävyyttä. Mai-

tohapottoman nopeuskestävyyden harjoittelun merkittävimmät vaikutukset kohdis-

tuvat anaerobisen tehon, alaktisen kapasiteetin sekä hermo-lihas-järjestelmän 

suorituskyvyn parantamiseen. Maitohapottomassa nopeuskestävyysharjoittelussa 
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tehoalue on 85–95 %, suorituksen kesto 6–10 s, palautus toistojen välillä 2–8 min 

ja palautus sarjojen välillä 6–10 min. (Nummela 2016, 296.) 
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4 Salibandyjunioreiden fysiikkavalmennus 

4.1 Pedagogiikka 

Lapsuudessa tärkeintä on lapsen innostuminen urheilusta hauskan pidon kautta. Lapsen 

tulisi saada mahdollisuus harrastaa mahdollisimman monia eri lajeja ja valita itselleen 

mieluisin laji myöhemmässä iässä. Näiden asioiden vuoksi on tärkeää, että lapsen harras-

tamisessa ohjaaja tai valmentaja pyrkii korostamaan lapsen pätevyyden sekä autonomian 

tunnetta. Keskeinen asia on löytää harrastamiselle sopiva ympäristö, joka edistää lapsen 

henkilökohtaista kehittymistä. (Mononen 2016, 31.) 

 

Haasteita lasten ja nuorten valmennukseen tuottavat heidän arjen liikunnan väheneminen 

sekä fyysisen kunnon huonontuminen. Lajivalmennuksen rinnalla liikuntakasvatus nousee 

suureen rooliin ohjaten lapsia sekä nuoria ymmärtämään liikunnan positiivisia vaikutuksia 

terveyteen. (Hakkarainen 2009, 55.) 

 

World Health Organizationin eli WHO:n (2020, 1–2) uusimpien liikuntasuositusten mukaan 

lasten ja nuorten päivän tulisi sisältää vähintään 60 minuutin fyysistä aktiivisuutta, jossa 

painotetaan ensisijaisesti aerobista liikuntaa ja toissijaisesti lihaksia ja luita vahvistavia ak-

tiviteetteja (vähintään kolmena päivänä viikossa). WHO:n uudet liikuntasuositukset ovat 

kuitenkin herättäneet ajatuksia siitä, riittävätkö ne edistämään lasten ja nuorten fyysistä 

aktiivisuutta ja vaativatko ne uudelleen päivittämistä. Jo vuosia kestänyt riittämätön fyysi-

sen aktiivisuuden taso vaatii väliintuloa. Jotta toivottuja tuloksia saavutettaisiin koko väes-

tön tasolla, olisi tärkeää ymmärtää moniulotteisesti lasten ja nuorten passiivisuutta sekä 

lihaskunnon tärkeyttä ja tämän myötä ruveta keskittymään fyysisen aktiivisuuden määrän 

sijasta sen tyyppiin ja laatuun. (Faigenbaum, MacDonald, Stracciolini, Rebullido 2020, 

530–534.) 

 

Valmentajan roolissa on erittäin tärkeää osata motivoida urheilijoita oikeilla tavoilla. Sisäi-

nen motivaatio on usein sosiaalinen ilmiö, johon valmentaja pystyy vaikuttamaan luomalla 

sopivia haasteita ja motivoivan ilmapiirin. Sisäinen motivaatio on myös yksilöllinen ominai-

suus, jonka huomioon ottaminen kuuluu valmentajan taitoihin tutustumalla urheilijoihinsa. 

Monet urheilijat lopettavat urheiluharrastuksensa murrosiän kynnyksellä, kun liiallinen kil-

pailullisuus tai pakonomaisuus aiheuttavat painetta, vertailua ja häviämisen pelkoa. On-

nistunut vaikutus sisäiseen motivaatioon vie usein pitkällä tähtäimellä pidemmälle, kun ur-

heiluharrastus on itsessään miellyttävä. Lyhyellä tähtäimellä myös ulkoiset motiivit voivat 

olla tehokkaita, kuten esimerkiksi palkinnot ja rangaistukset. (Jaakkola 2009, 333.) 
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Olennainen työkalu urheilijan kehitykselle sekä motivaation nostattamiselle on valmenta-

jan ulkoisen palautteen anto. Valmentajan tulisi välttää esimerkiksi lopputulospalautteen 

antoa, jos sama tieto on jo urheilijalla tiedossa, koska se voi tuntua urheilijasta turhautta-

valta. Olennaista on tunnistaa ne tilanteet, jolloin urheilija tarvitsee palautetta. Oppimisen 

kannalta tehokasta on antaa urheilijalle palautetta suorituksen laadusta. Tämä tapahtuu 

usein suorituksen jälkeen ja antaa urheilijalle sellaista tietoa, mitä hänen sisäinen palaut-

teensa ei hänelle tuota. Yksi tehokas tapa antaa palautetta on käyttää esimerkiksi video-

kameraa, jolloin urheilija voi analysoida omaa suoritustaan itse. (Jaakkola 2009, 333.) 

 

Lasten psyykkisessä kehityksessä on paljon eroja, jotka johtuvat kasvatuksellisista syistä 

ja siitä, minkälaisen esimerkin he ovat lapsena saaneet. Kehityksessä on kuitenkin tiettyjä 

vaiheita, jotka yleensä ilmenevät seuraavalla tavalla: Aluksi alle kymmenen vuoden iässä 

lapsi kehittyy esimerkiksi välttämään rangaistuksia ja tavoittelemaan omaa etuaan. Tämän 

jälkeen noin kymmenen ikävuoden vaiheessa he oppivat keskittymään ja kunnioittamaan 

sääntöjä. Murrosikäisenä tapahtuu itsenäistymistä ja kehitystä kritiikin ymmärtämisessä. 

Tämän jälkeen lähempänä aikuisuutta itsenäiset periaatteet astuvat vahvempaan ase-

maan. (Mero 2004, 33.) 

 
4.2 Lasten ja nuorten fyysinen kehitys 

Kasvavien lasten ja nuorten kanssa työskentelevän valmentajan tulisi ymmärtää kehitys-

biologiset ilmiöt ja niiden erilaisuus. Fyysinen kasvu, biologinen kypsyminen ja fyysisen 

suorituskyvyn kehittyminen ovat osittain samaan aikaan tapahtuvia ilmiöitä, jotka ovat 

myös osittain toisistaan riippuvaisia. Kehon rakenteiden ja mittojen kasvamista kutsutaan 

fyysiseksi kasvuksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pituuden ja massan lisääntymistä. Biolo-

gisella kypsyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka keho kehittyy kohti aikuisuutta. Tähän liittyy 

olennaisesti esimerkiksi sukupuolinen kypsyys ja hormonaaliset toiminnot. Fyysisen suori-

tuskyvyn kehittyminen tarkoittaa sitä kehitystä, mikä tapahtuu fyysisissä ominaisuuksissa, 

kuten voima, nopeus, liikkuvuus ja kestävyys. (Hakkarainen 2009, 73–75.) 

 

Kasvu on yksilöllistä, mikä tarkoittaa, että lapsilla ja nuorilla voi olla huomattaviakin pituus-

eroja. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että painoa tarkasteltaisiin suhteessa pituuteen, eikä 

ikään. (Mero 2004, 21.) Tasaisempi kilpailu saataisiin aikaan siirtymällä useimmissa la-

jeissa järjestelmään, jossa sarjat tehdään painoluokittain. Tasaisemmalla kilpailulla saatai-

siin tasa-arvoisesti aikaan positiivisia vaikutuksia motivaatioon ja urheilun mukana pysymi-

seen. (Mero 2004, 34.) 
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Meron (2004, 11) mukaan murrosikäisen kasvu tapahtuu kolmessa eri vaiheessa, eli en-

siksi hitaana kasvuna alkuvaiheessa, jota seuraa noin kahden vuoden pituinen kasvupy-

rähdys ja lopuksi jälleen kasvun hidastuminen. Murrosiän vaiheessa voimantuotto para-

nee selvästi, koska sen aikana lihaksisto kasvaa suurempaan suhteeseen koko kehon 

massasta (Mero 2004, 33). Lapsuudessa ja murrosiässä tapahtuva aivojen kehittyminen 

sekä uusien taitojen oppiminen luovat ainutlaatuisen mahdollisuuden fyysisen kunnon li-

säämiselle. Tämä edistää sekä taitoja että terveyttä (Faigenbaum ym. 2020, 533). 

 

Vastusharjoittelulla on saavutettu merkittäviä tuloksia nuorison keskuudessa lihasvoiman, 

nopeuden, heittosuorituskyvyn ja lajikohtaisen parantamisen osalta. Vastusharjoittelulla 

voidaan saavuttaa sellaista kehitystä terveiden lasten ja murrosikäisten fyysisessä kun-

nossa, jota pelkällä kasvamisella ja kypsymisellä ei saavuteta. (Lesinski, Herz, Schmel-

cher, Granacher 2020, 1901–1902.) Keskeistä on se, että vastusharjoittelun avulla saata-

vat tulokset ovat riippumattomia kasvusta ja kypsyydestä. Vastusharjoittelun käyttöä tulisi 

lisätä globaalisti kouluissa ja liikunnan opetussuunnitelmissa. (Lesinski ym. 2020, 1927.) 

 

Voimaharjoittelussa on huolehdittava erityisestä tarkkaavaisuudesta varhaisessa iässä. 

Tuki- ja liikuntaelimistön suhteen on tärkeää pitää huolta, että ne saavat riittävästi ärsyk-

keitä kasvun aikana. Samanaikaisesti on huomioitava, että esimerkiksi lapsen luusto ei 

kestä samanlaista kuormitusta kuin aikuisen. Voimaharjoittelussa pääpainon tulisi olla en-

nen kouluikää normaalin leikin tuomassa hyppelyssä ja kiipeilyssä, minkä jälkeen oikea-

oppisissa suoritustekniikoissa aloittaen oman kehon painolla tehtävistä perusliikkeistä. 

(Häkkinen & Ahtiainen 2016, 259–260.) Aiemmista käsityksistä poiketen myös painonnos-

ton on todettu olevan turvallista ja hyödyllistä jo nuoressa iässä, kun sitä ohjaa ja seuraa 

pätevä ammattilainen. Vaikka tekniset kyvyt ja tavoitteet ovat avainasemassa nuorten ur-

heilijoiden harjoitusohjeissa, niin urheilijan kypsyyden taso on tärkeää ottaa huomioon, 

jotta harjoittelussa voidaan hyötyä luonnollisesta fysiologisesta kasvusta. (Morris, Oliver, 

Pedley, Haff, Lloyd 2020, 71.) 

 

4.3 Herkkyyskaudet 

Lapsilla ja nuorilla on kehittymisen varrella erilaisia herkkyyskausia. Herkkyyskaudet tar-

koittavat ajanjaksoja, jolloin luonnollinen kasvu edistää jonkin tiettyjen ominaisuuksien ke-

hittymistä. Tällöin on kaikista kannattavinta kehittää kyseisiä ominaisuuksia. Herkkyyskau-

det eivät kuitenkaan tarkoita harjoittelun keskittämistä ainoastaan yhteen ominaisuuteen, 

vaan silloin on muistettava harjoitella muitakin ominaisuuksia. Kehitystaso ja liikuntatausta 

ovat kuitenkin yksilökohtaisia, joka on syytä ottaa huomioon myös harjoittelussa ja sen 

määrässä. (Hakkarainen & Nikander 2009, 140.) 
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Motorisen kehityksen ensimmäisessä vaiheessa lapsi oppii luonnollisesti motoriset perus-

taidot, joista valtaosa kehittyy jo ennen kouluikää. Motorisiin perustaitoihin kuuluvat tasa-

paino-, välineen käsittely- ja liikkumistaidot. Motoristen taitojen kehittyminen on yksilöllistä, 

jonka vuoksi kouluiän koittaessa motorisissa perustaidoissa voi olla vielä puutteita. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niitä voisi oppia myöhemmällä iällä. Taitojen oppimispro-

sessi on pitkäjänteinen ja vaatii kärsivällisyyttä, jonka vuoksi olisi optimaalista aloittaa har-

joittelu jo hyvin nuorena ja edetä harjoitusten taitovaatimuksia nousujohteisesti lisäten. 

(Hakkarainen & Nikander 2009, 141.) 

 

Ketteryys-, tasapaino- ja koordinaatiokyky ovat aihealueet, joita kannattaa korostaa 6–12-

vuotiaiden harjoittelussa, koska motoristen taitojen kehittyminen on tämän ikäisillä tehok-

kainta. Koska myöhemmässä iässä liikkuvuuden harjoittelu on haastavampaa, sen harjoit-

telun tulisi olla jo 6–9-vuotiaana runsasta. Nopeuden harjoittelu on tärkeää lapsena, koska 

hermo-lihasjärjestelmässä on helpointa tehdä rakennemuutoksia hyvin nuoressa iässä. 

Vaikka muiden ominaisuuksien herkkyyskaudet tulevatkin myöhemmässä iässä, on niiden 

suhteen hyvä tehdä valmistavaa harjoittelua jo varhaisessa vaiheessa. Kun nuorempana 

on tehnyt tulevien herkkyyskausien ominaisuuksia valmistavaa harjoittelua, on mahdollista 

saada tulevaisuuden harjoittelusta tehokkaampaa (Forsman & Lampinen 2008, 415; Mero 

& Jouste 2016, 242.) Ennen murrosikää tulisi ottaa huomioon myös voimaharjoittelu, jota 

voi toteuttaa tässä vaiheessa lihaskunnon ja lihasten aerobisen jaksamisen harjoitteilla 

(Hakkarainen & Nikander 2009, 142). 

 

Vaikka herkkyyskausi ja harjoittelun painotus muuttuvatkin 12–15 vuoden iässä, edellisen 

herkkyyskauden painopisteiden harjoittelu jatkuu. Tässä iässä nopeusharjoittelu jatkuu 

runsaana sekä kimmoisuus ja nopeusvoima kehittyvät parhaiten. 12–15 vuoden iässä al-

kaa herkkyyskausi, jolloin on syytä harjoitella aerobista kestävyyttä, kuitenkin niin, että no-

peuden ja kimmoisuuden ominaisuuksien harjoittelu ei kärsi. Valmistavaa harjoittelua tulisi 

tehdä anaerobisen kestävyyden ja voimaharjoittelun saralla, joiden herkkyyskaudet alka-

vat noin 15 vuoden iässä. (Forsman & Lampinen 2008, 415.) Koska voimatasolla on vai-

kutus nopeuteen, tulisi voimaharjoittelua lisätä murrosiässä, jotta nopeuden kehitykselle 

tulisi jatkumoa. Nopeuden edellytyksiä on tärkeää harjoitella jokaisissa harjoituksissa 

herkkyyskauden aikana, koska niiden kehittämisestä tulee vaikeampaa murrosiän jälkeen. 

(Hakkarainen & Nikander 2009, 141.) 

 

Kehityksen viimeinen herkkyyskausi ennen aikuisikää pitää sisällään voimaan ja anaerobi-

seen kestävyyteen painottuvaa harjoittelua. 16–20 ikävuoden kohdalla harjoittelu pyritään 

kohdistamaan mahdollisimman lajinomaisesti ajatellen urheilijan oman lajin fyysisiä omi-
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naispiirteitä. Voima ja anaerobinen kestävyys ovat ominaisuuksia, joiden harjoittelun vaati-

mustaso vaihtelee lajin mukaan. (Forsman & Lampinen 2008, 415.) Kun hermoston kehit-

täminen on ollut lapsuuden aikana monipuolista ja valmistavaa harjoittelua on tehty voi-

man osalla tekniikoiden opettelun ja nopeusvoiman merkeissä, on tilanne optimaalinen 

voiman harjoittelulle ja kehittymiselle varsinaisen herkkyyskauden aikana (Hakkarainen & 

Nikander 2009, 141). 

 

Tieteellinen pohja herkkyyskausien olemassaolon todistamiseksi on kuitenkin puutteelli-

nen. Herkkyyskausiin pohjautuvasta mallista poiketen, ajatellaan lasten ja nuorten voivan 

saavuttaa täyden potentiaalinsa panostamalla liikunnan ja harjoittelun monipuolisuuteen. 

Liikunnan ja urheilun tulisi harjoittaa hermolihasjärjestelmää sekä kuormittaa hengitys- ja 

verenkiertoelimistöä monipuolisesti ja vaihtelevasti. Näin ollen kestävyyskuntoa, lihasvoi-

maa, voimantuottonopeutta ja motorisia taitoja tulisi kaikkia harjoittaa kaiken ikäisenä lap-

sesta aikuiseksi. Koska edellä mainitut fyysisen kunnon osa-alueet ovat osittain toisistaan 

riippuvaisia, ei niitä kannata liikaa eritellä ja pelkistää lasten ja nuorten fysiikkaharjoitte-

lussa. Kypsyystaso on kuitenkin otettava huomioon ja harjoitusmenetelmiä tulisi käyttää 

yksilöitä huomioiden, koska harjoittelun vasteet vaihtelevat lapsen tai nuoren kypsyysta-

son mukaan. (Lasten liikuntalääketiede 2020.) 

 

4.4 Urheilijan polkumallit 

Vaikka useissa ja tunnetuimmissa urheilijoiden kehitysmalleissa puhutaan viiteen fyysisen 

harjoittelun osa-alueeseen pohjautuvista lapsuuden ja nuoruuden herkkyyskausista, on 

niiden olemassaoloa tarkasteltu kriittisesti. Vaikka on helppoa yksinkertaistaa fysiikkahar-

joittelu viiteen hallittavaan osa-alueeseen, se antaa virheellisesti ymmärtää, että ne olisi-

vat erillisiä, erikseen ja eri kausina harjoiteltavia motorisia kykyjä. (Van Hooren, De Ste 

Croix 2020, 1–2.) 

 

Van Hoorenin ja Croix:n (2020, 1–7) mukaan kehitysmallien, valmentajien ja harjoittajien 

ei tulisi luottaa kronologisen iän perusteella tehtyihin yleisiin herkkyyskausiin lasten ja 

nuorten valmentamisessa, koska esimerkiksi hengityselinten ja keskushermoston kypsy-

minen, hormonaaliset pitoisuudet sekä lihas-jänne-yksikön muutokset ovat yksilöllisiä ja 

niiden ajankohtaa ei voi määritellä tiettyyn ikävuoteen. 
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Kuvio 1. Lasten ja nuorten fyysisen kehityksen malli tytöille. (Lloyd & Oliver 2012, 64) (suo-

mentanut Ville Aapro 2015, 36) 
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Kuvio 2. Lasten ja nuorten fyysisen kehityksen malli pojille. (Lloyd & Oliver 2012, 63) (suo-

mentanut Ville Aapro 2015, 37) 

 

 

Sekä tyttöjen että poikien fyysisen kehityksen malleissa (Kuviot 1 & 2) suurempi fonttikoko 

merkitsee suurempaa merkittävyyttä kyseisessä iässä. Vaaleampien värien merkitys on 

kuvastaa adaptaatiovaihetta ennen murrosikää, kun taas tummat värit puolestaan kuvas-

tavat adaptaatiovaihetta ennen aikuisikää. (Lloyd & Oliver 2012, 63–64.) 

 

Tyttöjen ja poikien fyysisen kehityksen mallien välinen ero löytyy ikävaiheissa (Kuviot 1 & 

2). Tytöillä varhaislapsuus on ikävuodet 2–4, lapsuus 5–9, nuoruus 10–19 ja aikuisuus 20 

ikävuodesta eteenpäin. Pojilla taas lapsuus on 5–11, nuoruus 12–20 ja aikuisuus 21 ikä-

vuodesta eteenpäin. Pojilla tasaisen kasvun vaihe ja nuoruuden kasvuvauhdin pyrähdys 

sijoittuvat myöhemmäksi kuin tytöillä ja kasvunopeuden huippu sijoittuu noin 2 vuotta tyt-

töjä myöhemmäksi. (Lloyd & Oliver 2012, 63–64.) 
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5 SB Vantaa (Salibandyseura Vantaa ry.) 

SB Vantaa on Länsi-Vantaalla toimiva salibandyseura, joka tarjoaa korkealaatuista, me-

nestyksekästä ja monipuolista salibandy- ja urheilutoimintaa kaiken ikäisille. Seura perus-

tettiin vuonna 1991 ja on toiminut SB Vantaa -nimellä 10.4.2000 alkaen. Tällä hetkellä 

seurassa on jäseniä noin 1000, joista lisenssipelaajia on 600 ja harrastepelaajia 400. Seu-

ran tarkoituksena on tarjota kaiken ikäisille junioreille harrastusmahdollisuus sillä tasolla 

kuin hänen taitonsa ja halunsa riittävät. (SB Vantaa 2021.) 

 

Käytännössä pelaajapolku alkaa nuorimmillaan jo perhesählystä (3–6-vuotiaat) ja saliban-

dykouluista (4–11-vuotiaat). Poikien puolella nuorin juniorijoukkue on G-ikäluokka ja ty-

töissä D-ikäluokka. Juniori-ikäluokat toimivat aina aikuisten joukkueisiin asti, joista mies-

ten edustusjoukkue pelaa Divaria ja naiset 1-divisioonaa. Lisäksi seura tarjoaa aikuisille 

salibandykoulun sekä miesten ja naisten kuntosählyt. (SB Vantaa 2021.) 

 

Yksilön ja yhteistyön arvostus ovat SB Vantaan toiminnan keskeisimmät arvot ja ideat, joi-

den ympärillä salibandyn harrastamista mahdollistetaan. Yhteistyötä muiden ikäluokkien 

ja aikuisten edustusjoukkueiden kanssa pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehok-

kaasti pelaajien kehityksen ja sopivan harrastusympäristön tukemiseksi. (SB Vantaa 

2021.) 

 

SB Vantaa maksaa valmentajilleen liiton vaatimat valmentajalisenssit ja tarjoaa heille kir-

jalliset valmentajasopimukset, valmennuskoulutuksia sekä erinomaiset mahdollisuudet ke-

hittyä. Seuran valmentajat kokoontuvat palavereihin, joissa toimintaa kehitetään. (SB Van-

taa 2021.) 

 

SB Vantaan organisaatiossa on kaksi päätoimista seuratyöntekijää: toiminnanjohtaja ja 

juniorivalmennuspäällikkö. Lisäksi seurassa on kolmesta henkilöstä koostuva hallitus, joka 

vastaa seuran toiminnan kehittämisestä sekä linjauksista. (SB Vantaa 2021.) 
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6 Työn tavoite 

Tämän työn tavoitteena oli kehittää SB Vantaan juniorivalmennusta fysiikkaharjoittelun 

osalta luomalla seuralle juniorivalmennuslinjaan fyysisen harjoittelun osuus -dokumentti ja 

levittää tuotoksen avulla tietoa kentälle. Tuotos tulee seuran sisäiseen käyttöön sekä säh-

köisessä että tulostetussa muodossa ja seura voi niitä vapaasti jakaa juniorivalmentajil-

leen kehitysmielessä. 

 

Tässä työssä tarkastellaan lasten ja nuorten fyysisten ominaisuuksien harjoittelua ja kehi-

tystä kaikissa eri juniori-ikäluokissa F-junioreista vanhempaan. Juniorivalmennuslinjan fyy-

sisen harjoittelun osuuden tarkoituksena oli luoda seuran valmentajille yhteinen ohje-

nuora, jonka mukaan fysiikkavalmennusta toteutetaan koko pelaajapolun juniorivaiheen 

ajan. Tavoitteena oli luoda seuran juniorivalmentajille työkalu, josta löytyy fysiikkaharjoitte-

lun painoalueet sekä perusperiaatteet erikseen jokaista ikäluokkaa varten. Tämä tuotos 

kehittää ja opettaa valmentajia fysiikkavalmennuksen ymmärryksessä. 
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7 Työn toteutus ja vaiheet 

 

Kuvio 3. Työn toteutus ja vaiheet 

 

Tämä projekti alkoi joulukuussa 2020, kun tapasimme ja keskustelimme oman saliban-

dyseurani juniorivalmennuspäällikkö Tuula Rovamon sekä toiminnanjohtaja Jukka Welinin 

kanssa SB Vantaan juniorivalmennuksen nykytilasta ja tarpeista. Keskustelun tuloksena 

kävi ilmi tarve luoda SB Vantaalle dokumentti, johon seuran juniorivalmentajat pystyisivät 

tukeutumaan fysiikkavalmennukseen liittyvissä asioissa. SB Vantaa toimeksiantajana 

teetti tämän työn, jossa käsitellään fyysisen harjoittelun osa-alueita juniorisalibandyssä 

sekä fysiikkavalmennusta. Tuotoksen nimeksi päätettiin: ”SB Vantaan juniorivalmennuslin-

jan fyysisen harjoittelun osuus”. SB Vantaan toimihenkilöt ovat olleet palaverien muo-

dossa mukana tuotoksessa läpi prosessin ja heidän kanssaan työn etenemistä sekä sisäl-

töä on tarkkailtu ja kehitetty noin kahden viikon välein. 

 

Työn alussa tutustuttiin ja syvennyttiin kirjallisuuslähteisiin ja teoriapohjaan. Seuraavaksi 

näiden pohjalta luotiin tuotokseen lähteisiin perustuvat fyysisen harjoittelun painoalueet ja 

esimerkkiharjoitteet eri juniori-ikäluokille. 

 

Juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuutta työstäessä hyödynnettiin seuran ko-

keneiden valmentajien asiantuntemusta ja mielipiteitä, joista saatiin luotua runko tuotok-

sen sisältöön. Kokeneisiin valmentajiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja heidän näkemys-

tään sekä asiantuntemustaan kuunneltiin työn yksityiskohtien suunnittelussa, jotta loppu-

tuloksesta saataisiin hyödyllinen ja helposti käytäntöön vietävä. 
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Tuotoksen esimerkkiharjoitteiden työstövaiheessa otettiin yhteyttä myös erääseen sali-

bandyn juniorivalmentajaan, jolla on useamman vuoden kokemus fysiikkaharjoittelun val-

mentamisesta salibandyn parissa. Hänen kanssaan käydyn videopalaverin avulla saatiin 

asiantuntemusta, joka auttoi räätälöimään eri fyysisten osa-alueiden harjoitteluperiaatteet 

lajinomaisiksi fysiikkaharjoitteiksi. Esimerkkiharjoitteiden tukemiseksi otettiin myös suori-

tustekniikoista valokuvia, jotka liitettiin tuotokseen. 

 

Lopuksi juniorivalmennuslinjan fyysisen osuuden yksittäistä esimerkkiharjoitetta kokeiltiin 

käytännössä 13-vuotiaalle salibandyjuniorille. Kokeilu oli turvallista toteuttaa COVID-19 -

pandemian vuoksi yksittäiselle salibandyjuniorille joukkueen sijasta. 

 

Tämä tuotos tullaan jalkauttamaan seuran käyttöön sähköisessä muodossa sisäisellä ja-

kelulla juniorivalmentajien sähköposteihin sekä Trelloon, joka on seuran käytössä oleva 

valmennuksen ohjelmointi- ja dokumentointialusta. Tämän lisäksi juniorivalmennuslinjan 

fyysisen harjoittelun osuutta tullaan käyttämään lajipuolen valmennuslinjan kanssa tukena 

seuran järjestämissä valmentajailtamissa, joita tulee olemaan kolme kertaa vuodessa ju-

niorivalmennuspäällikön pitämänä. Tuotosta tullaan päivittämään ja kehittämään seuran 

juniorivalmennuspäällikön toimesta kerran vuodessa, jotta uusia ja erilaisia esimerkkihar-

joitteita saadaan kaikille ikäluokille jatkuvasti. Tarkoituksena on kuitenkin hyödyntää myös 

toimivaksi todettuja avainharjoitteita tulevaisuudessa, eli harjoitteita päivitetään vain, jos 

ne todetaan toimivuudeltaan heikoiksi tai vaativat mahdollisten uusien fyysisen harjoittelun 

suositusten vaatimaa päivittämistä. 
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8 Tuotos 

Tämän työn lopputuloksena saatiin aikaan juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun 

osuus, joka tehtiin SB Vantaalle yhteistyössä seuran työntekijöiden kanssa. Tämä tuotos 

tulee SB Vantaan seuratyöntekijöiden ja seuran juniorivalmentajien käyttöön sekä sähköi-

senä että tulostettuna dokumenttina. Tämä dokumentti tulee olemaan seuran työntekijöi-

den hallussa ja se jaetaan kaikille seuran juniorivalmentajille sähköpostitse sekä ladataan 

heidän nähtäväksi Trelloon. 

 

SB Vantaan juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuus sisältää salibandylle olen-

naisten fyysisten osa-alueiden harjoittelun perusperiaatteet, ikäluokkakohtaiset fysiikka-

harjoittelun painoalueet, käytännön ohjeet fysiikkavalmentamisesta ja muutaman esimerk-

kiharjoitteen. Ikäluokat, jotka ovat mukana tässä valmennuslinjassa, ovat F-, E-, D-, C-, B- 

ja A-juniorit. Tätä tuotosta voivat hyödyntää valmentajat, jotka tarvitsevat apua tai lisätie-

toa oman valmennettavan ikäluokkansa fysiikkaharjoittelusta ja -valmentamisesta. 

 

Tämän tuotoksen tekemiseen on käytetty lähdeluettelossa olevia suomalaisia huippu-ur-

heilun valmennusta ja fyysistä harjoittelua käsitteleviä kirjallisuuslähteitä, sekä myös vii-

meisimpiä kansainvälisiä fysiikkaharjoittelun suosituksia käsitteleviä artikkeleita. Lisäksi 

salibandyn lajinomaista näkökulmaa on tuotu esiin salibandyn harjoitteluun liittyvillä kirjalli-

silla lähteillä sekä asiantuntevia valmentajia tavoittamalla. Tuotokseen luodut fyysisen har-

joittelun painoalueet pohjautuvat herkkyyskausi-malleihin sekä Lloydin & Oliverin (2012, 

63–64) lasten ja nuorten fyysisen kehityksen malleihin. 

 

SB Vantaan juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuus löytyy liitteenä 1. 
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9 Pohdinta 

Tämän työn tavoitteena oli kehittää SB Vantaan juniorivalmennusta fyysisen harjoittelun 

osalta luomalla juniorivalmennuslinjaan fyysisen harjoittelun osuus (Liite 1). Tavoitteeseen 

pääsemiseksi syvennyttiin lasten ja nuorten fyysiseen kehitykseen sekä eri fyysisten omi-

naisuuksien harjoitteluperiaatteisiin. Lisäksi tuotoksen työstämisessä otettiin yhteyttä seu-

ran kokeneisiin salibandyvalmentajiin, joilta kerättiin mielipiteitä hyvän ja käytännöllisen 

valmennuslinjan sisällöstä. Luomalla tämä tuotos, eli juniorivalmennuslinjan fyysisen har-

joittelun osuus, saimme aikaan järjestelmällisen ja johdonmukaisen fyysisen harjoittelun 

junioripolun, joka on selkeästi dokumentoitu valmentajien helposti käytettäväksi kokonai-

suudeksi. Tämä tuotos toimii myös työkaluna juniorivalmennuspäällikölle valmentajien 

koulutuksissa, palavereissa ja harjoittelun ohjelmoinnissa. 

 

Ajatusta herättivät ristiriidat herkkyyskausiajattelusta, jossa kronologisen iän perusteella 

on laadittu erilaisia painotuksia fysiikkaharjoittelulle. Hakkaraisen ja Nikanderin (2009, 

140) mukaan kehityksen eri kypsyysvaiheissa on aikoja, jolloin ominaisuudet kehittyvät te-

hokkaammin ja nopeammin kuin aikaisemmassa tai myöhemmässä vaiheessa. Näin ollen 

silloin on kannattavampaa harjoitella tiettyjä ominaisuuksia. Näitä vaiheita kutsutaan herk-

kyyskausiksi. Fyysinen kasvu ja kypsyminen ovat kuitenkin jokaisen kohdalla yksilöllisiä, 

joten jotkut yksilöt saattavat olla kypsempiä tietyssä iässä kuin toiset. (Hakkarainen & Ni-

kander 2009, 140.) Tämän vuoksi samat harjoitukset ja menetelmät eivät välttämättä toimi 

samalla tavalla saman ikäisille. Lasten liikuntalääketieteen (2020) artikkelin mukaan tie-

teellinen pohja herkkyyskausien olemassaololle on kuitenkin puutteellinen. Viimeisimmän 

tutkimustiedon mukaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun ominaisuuksia ei tulisi pel-

kistää, vaan harjoitella kaikkia kaikissa ikävaiheissa. Fyysiset ominaisuudet ja niiden har-

joittelu ovat toisistaan riippuvaisia, eivätkä ole toisistaan erillisiä. (Lasten liikuntalääketiede 

2020.) 

 

Pohdintaa herättivät kypsyystason ja fyysisen kasvun huomioinnin lisäksi kansainväliset 

suositukset fyysisessä harjoittelussa etenemisestä. Kansainvälisten suositusten mukaan 

pääideologia harjoitusten vaatimustason nousujohteisessa etenemisessä on urheilijan tai-

totasossa. Esimerkiksi Lloydin ym. (2011, 26) plyometriaharjoittelun etenemismallissa ja 

Lloydin ym. (2012, 58) painonnoston etenemismallissa harjoitteiden vaatimustaso nousee 

pitkin junioripolkua taitotason kehittyessä, kun seuraavaan vaiheeseen siirtyminen on tai-

tojen puitteissa turvallista. 
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Juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuudessa laadittiin erilaisten näkökulmien 

mukaan jokaiselle ikäluokalle fyysisen harjoittelun painoalueet, joiden mukaan joukkue ko-

konaisuudessaan etenee. Kuten valmennuslinjaan on ohjeistettukin, tarkoitus on ottaa 

mahdollisimman tarkasti taito- ja voimataso, sekä kypsyystaso huomioon jokaisen yksilön 

kohdalla. Salibandyn ja seuran resurssit eivät kuitenkaan riitä sen tason yksilöintiin, jossa 

lääkäri tutkii yksilöiden kypsyystasoa ja jokaiselle toteutetaan sen mukaista yksilöllistä fy-

siikkavalmennusta. Kuitenkin valmentajien olisi ensisijaisen tärkeää perehtyä yksilöiden 

taito- ja voimatasoihin sekä niiden arviointiin, jotta yksilöllisyyttä voidaan fysiikkavalmen-

nuksessa korostaa mahdollisimman vahvasti. Salibandyssä harjoittelu toteutetaan pää-

sääntöisesti joukkuekoossa. Tuotokseen on ohjeistettu yksilöiden kypsyystason huomi-

ointi vanhempien ja huoltajien kanssa, jotka tuntevat oman lapsensa ja hänen kypsyysta-

sonsa verrattuna muihin saman ikäisiin. Tämän avulla valmentaja voi laatia esimerkiksi 

kaksi tai kolme erillistä harjoitteluohjelmaa eri taito- ja kypsyystasoille, joita voidaan toteut-

taa joukkueharjoitusten ulkopuolella omatoimisesti. Valmentaja keskustelee jokaisen pe-

laajan vanhemman tai huoltajan kanssa siitä, mikä on lapsen taito- ja kypsyystaso muihin 

hänen ikäisiinsä verrattuna. Tämän perusteella lapselle valitaan omatoimisista harjoitte-

luohjelmista sopivin. 

 

Lisäksi pohdintaa herättivät voimaharjoittelun suositukset ja niiden toteuttaminen käytän-

nön salibandyvalmentamisessa. Vaikka painonnoston on todettu olevan turvallista ja hyö-

dyllistä jo nuorena, sen toteuttamisessa suositellaan olevan mukana pätevä ammattilainen 

ohjaamassa ja seuraamassa (Morris, Oliver, Pedley, Haff, Lloyd 2020, 71). Tämä koros-

taakin juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuuden merkitystä ja tärkeyttä, jonka 

avulla valmentajat voivat oppia perustasosta aloittaen erilaisista harjoittelukokonaisuuk-

sista ja paneutua omatoimisesti yksityiskohtiin. Koska voimaharjoittelu on liikkumisen nä-

kökulmasta oleellista ja vaikuttaa muihin fyysisiin ominaisuuksiin kuten nopeuteen, on sii-

hen panostettava jo nuoresta iästä lähtien pitkin junioripolkua. 

 

Tuotoksessa on otettu huomioon fyysisen harjoittelun osa-alueet, jotka korostuvat saliban-

dyssä. Salibandyn lajinomaisessa liikkumisessa korostuvat nopeusvoima ja nopeuskestä-

vyys (Pulkkinen ym. 2013, 325). Esimerkkiharjoitteissa näkyy muun muassa nopeusvoi-

maharjoittelu erilaisina loikka- ja hyppelyharjoitteina. Tuotoksen nopeusvoiman esimerkki-

harjoitteet pohjautuvat Lloydin ym. (2011, 26–30) plyometriaharjoittelun etenemismalliin, 

jossa harjoittelu etenee nousujohteisesti taitotason kehittyessä, aloittaen matalan intensi-

teetin hyppyharjoitteista. Liikkuvuusharjoittelu näkyy esimerkkiharjoitteissa staattisena ja 

dynaamisena venyttelynä ja nopeuskestävyysharjoittelu lajinomaisissa harjoitteissa. Ikä-

luokkakohtaisten fyysisen harjoittelun painoalueiden laatimisessa on käytetty sekä Hakka-
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raisen ja Nikanderin (2009, 140) herkkyyskausiajattelua, että Ville Aapron (2015) suomen-

tamia Lloydin ja Oliverin (2012) laatimia lasten ja nuorten fyysisen kehityksen malleja. Tä-

ten tuotos pohjautuu kahteen erilaiseen ajatusmalliin ja niiden yhdistelmään. 

 

Prosessi jatkuu vielä tämän tuotoksen ensimmäisen valmiin version jälkeen. Tämänhetki-

seen tuotokseen on tehty 1–2 esimerkkiharjoitetta jokaiseen ikäluokkaan ja suurpiirteinen 

runko, joka käsittelee ikäluokkien fysiikkaharjoittelun painotukset ja pedagogiset perus-

asiat. Tulevaisuudessa olisi tarkoituksena kerätä, dokumentoida ja analysoida seuran si-

sällä palautetta ja täydentää harjoitepankkeja kattavammiksi. Lisäksi on tärkeää saada 

palaute siitä, onko sisältö riittävän yksityiskohtaista ja mihin asioihin toivottaisiin tarken-

nusta. Tuotoksen tulevaisuuden kehittämisajatuksia ovat muun muassa laajempi esimerk-

kiharjoitepankki, joka koostuu esimerkkiharjoitevideoista. Videot auttavat erityisesti uusia 

aloittelevia valmentajia hahmottamaan erilaisia harjoitteita sekä liikkeitä. Videoiden lisäksi 

tuotokseen voidaan lisätä helposti luettavaa teoriapohjaa. Lisäksi tuotoksen jalkauttamis-

menetelmä ja SB Vantaan juniori-ikäluokkien fyysisen harjoittelun vuosikello (Kuvio 4) aut-

tavat uusia aloittelevia valmentajia pitämällä huolen säännöllisestä perehdyttämisestä ja 

kouluttamisesta ympäri vuoden. 

 

SB Vantaan juniori-ikäluokkien fyysisen harjoittelun vuosikellossa (Kuvio 4) on kuvattu ju-

niorivalmennuksen kehittämistä sekä uuden valmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuu-

den prosessin jalkauttamista kentälle. Vuosikello sisältää vuoden syklissä aikataulun ja 

vastuualueet prosessissa. Kauteen valmistautuminen alkaa edellisen kauden päätyttyä 

huhtikuussa, jolloin joukkue- ja valmennuskokoonpanot lyödään lukkoon. Huhtikuussa on 

kauden ensimmäinen valmentajailtama, jonka pitää seuran juniorivalmennuspäällikkö. Ai-

heena valmentajailtamassa on fyysisen harjoittelun perusperiaatteiden kertausta ja kesä-

harjoittelujakson suunnittelu. Vastuu kesän harjoittelusuunnitelmasta on vastuuvalmenta-

jilla tai fysiikkaharjoittelusta vastaavilla toimihenkilöillä, jotka saavat suunnittelussa tukea 

valmennuslinjasta sekä juniorivalmennuspäälliköltä. Kesän aikana valmentajat suunnitte-

levat kilpailukauden harjoittelua, jonka he esittelevät juniorivalmennuspäällikölle elo-

kuussa pidettävissä ikäluokkakohtaisissa palavereissa. Näissä palavereissa valmentajat 

hiovat suunnitelmat juniorivalmennuspäällikön avulla lopullisiin muotoihin. Elokuussa jär-

jestetään kauden toinen valmentajailtama, johon osallistuvat jälleen kaikkien ikäluokkien 

vastuuvalmentajat tai fysiikkavalmennuksesta vastaavat toimihenkilöt. Aiheena elokuun 

palaverissa on kilpailukauden harjoittelu sekä fyysisen harjoittelun perusperiaatteiden ker-

taus. Kauden viimeinen valmentajailtama on vuoden vaihteessa tammikuussa, joka pitää 

sisällään fyysisen valmennuksen teemakoulutuksen. Koulutuksen teema vaihtuu vuosit-

tain. Tammikuussa seuran juniorivalmennuspäällikkö suorittaa valmennuslinjan päivittämi-
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sen, eli tekee tarvittavat muutokset mahdollisten suositusten muutosten perusteella ja päi-

vittää esimerkkiharjoitteet. Näillä edellä mainituilla toimenpiteillä valmennuslinja ja valmen-

tajat pysyvät ajan tasalla ja saadaan varmistettua jatkuva kehitys fysiikkavalmennuksen 

kohdalla. 

 

 

 

Kuvio 4. SB Vantaan juniori-ikäluokkien fyysisen harjoittelun vuosikello 
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Liite 1. Juniorivalmennuslinjan fyysinen osuus – SB Vantaa 2021
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1 

 

Johdanto 

 

Tämä on SB Vantaan juniorivalmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuus, joka sisältää F-

junioreista A-junioreihin fysiikkavalmennuksen pääpiirteet. Tämän teoksen tarkoituksena 

on tukea seuran juniorivalmentajia ja antaa heille suuntaa fysiikkavalmennukseen heidän 

omassa ikäluokassaan. 

 

Tässä valmennuslinjan fyysisen harjoittelun osuudessa tutustutaan fysiikkaharjoittelun pai-

noalueisiin eri juniori-ikäluokissa sekä lasten/nuorten kehityksen vaiheissa. Lisäksi teok-

sessa on pyritty ajattelemaan fysiikkaharjoittelua lajinomaisesta näkökulmasta, eli mitkä 

ovat lajianalyysin kannalta salibandyn olennaisimmat fyysiset ominaisuudet ja minkälaisilla 

harjoitteilla niitä kannattaa kehittää. 

 

Kaikkiin ikäluokkiin on tehty yksi tai kaksi esimerkkiharjoitetta yhdestä kyseisen ikäluokan 

tärkeimmästä fyysisen harjoittelun osa-alueesta. Näistä esimerkkiharjoituksista seuran ju-

niorivalmentajat pystyvät ottamaan suuntaa ja muokata heille itselleen heidän oman jouk-

kueensa käyttöön sopivia harjoitteita. 

 

Lisäksi juniori-ikäluokkiin on avattu ikäluokkakohtaisesti pedagogisia näkökulmia, jotka 

auttavat harjoitusten käytäntöön viemisessä. Tämä valmennuslinja tulee olemaan SB Van-

taan sisäisessä käytössä ja kaikkien valmentajien helposti tavoiteltavissa seuran toimis-

tolla, sekä sähköisenä että tulostettuna dokumenttina. Lisäksi teos lähetetään kaikille seu-

ran juniorivalmentajille sähköpostitse sekä ladataan heidän nähtäväksi seuran käyttämään 

valmennuksen ohjelmointi- ja dokumentointialustaan, Trelloon. 
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F-juniorit (8–10-vuotiaat) 
 

Fyysisen harjoittelun painopisteet 

 

F-juniorit ovat tasaisen kasvun vaiheessa. Tämän ikäisten fyysisen harjoittelun tulisi keskit-
tyä ketteryyden, tasapainon ja koordinaatiokyvyn, sekä liikkuvuuden harjoitteluun, josta tu-
lee huomattavasti hankalampaa myöhemmässä iässä. 

 

F-junioreissa fysiikkaharjoittelu kannattaa toteuttaa yhdistelmäharjoituksina lajiharjoitusten 
kanssa. Harjoituksia on kolme kertaa viikossa ja fyysisen harjoittelun osuus olisi hyvä to-
teuttaa lasten keskittymisen tasoa ajatellen ennen lajiosuutta, pituudeltaan noin 15–20 mi-
nuuttia. 

 

Pojat ja tytöt: Liikkuvuus, ketteryys, nopeus ja voima 

+ tasapaino ja koordinaatiokyky 

 

Miten fysiikkaharjoittelua toteutetaan mielekkäästi? 

 

F-juniorit ovat vasta hyvin nuoria lapsia. Tämän vuoksi kaikkien edellä mainittujen ominai-
suuksien harjoittelu tulee luonnostaan normaalin leikin tuomalla hyppelyllä, kiipeilyllä ja eri 
tasoissa liikkumisella. Tämä tekee harjoittelusta leikkisää ja lapset jaksavat keskittyä. Muo-
dosta erilaisista harjoitteista ja leikeistä leikkimielisiä kilpailuja, joissa saat valmentajana 
mahdollisuuden korostaa lasten pätevyyden tunnetta. Tämän ikäisten lasten kanssa val-
mentajan on tärkeää korostaa pätevyyden tunteen lisäksi autonomian tunnetta, eli antaa 
lapsille mahdollisuuden tehdä itse valintoja. Suunnittele siis harjoitukset niin, että korostat 
lasten urheilusuorituksesta saamaa iloa ja nautintoa. 

 

Esimerkkiharjoitteet F-junioreille 

 

Liikkuvuusharjoitukset 8–10-vuotiaille: 

Dynaamisen venyttelyn osuus suoritetaan ennen lajiharjoitusta ja staattinen osuus lajihar-
joituksen päätteeksi. Näin kannattaa tehdä siksi, koska urheilusuoritusta edeltävällä dy-
naamisella venyttelyllä on todettu olevan positiivinen vaikutus suorituskykyyn ja se auttaa 
lihasten lämmittämisessä osana alkulämpöä. Staattinen venyttely on kannattavampaa to-
teuttaa urheilusuorituksen jälkeen, kun lihakset ovat varmasti lämmenneet.  
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Dynaamista venyttelyä - hippa eläinliikkeillä 

- Liikkuminen tapahtuu erilaisilla eläinliikkeillä. Käytä monipuolisia liikkeitä, joissa liik-
kuminen tapahtuu eri tasoissa ja venytys kohdistuu monipuolisesti ympäri kehoa. 

 
- Voit tehdä tämän harjoitteen koko joukkueella esimerkiksi puolikkaalla kentällä. Voit 

muokata pelialueen kokoa riippuen pelaajamäärästä. Ota myös pelialueen koossa 
huomioon, kuinka nopeaa liikkuminen on tietyillä eläinliikkeillä, jotta hipalla/hipoilla 
on mahdollisuus saada muita kiinni ja hippa/hipat vaihtuvat. Käytä pelialueen rajaa-
misena esimerkiksi kartioita, joita on helppo siirtää pelialueen koon muokkaa-
miseksi eläinliikkeiden vaihtuessa. 

 
- Valitse aluksi yksi tai useampi hippa ja anna heille liivit, jotta muut pelaajat tunnista-

vat hipat. Kun hippa saa kiinni pelaajan, joka ei ole hippa, hän luovuttaa liivinsä ky-
seiselle pelaajalle ja roolit vaihtuvat. 

 
- Anna lasten ehdottaa erilaisia eläimiä, joita voitaisiin pelissä matkia. Näin ollen lap-

set saavat itsekin vaikuttaa peliin. Valmentajana voit kuitenkin itse tehdä lopullisen 
päätöksen, mitkä ehdotukset ovat erilaisia kuin edeltävät liikkeet ja voidaan ottaa 
käyttöön. 

 
- Eläytymisen ja hauskan pidon vuoksi erilaisia eläimiä matkittaessa voi matkia myös 

eläinten ääniä. Tässä harjoitteessa sekä lapset että valmentaja(t) voivat rohkeasti 
antaa luovuuden kukoistaa. 

 
- Esimerkkejä eläinliikkeistä: 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Kirahvi: 
 
- Liikkuminen var-
paillaan 
 
- Kurotus käsillä 
kattoon 
 

Rapu: 
 
- Keskivartalon, 
pakaran ja taka-
reiden aktivointi 
 
- Keskivartalo ei 
roiku 

Lisko: 
 
- Keho niin lähellä 
lattiaa kuin mah-
dollista 
 
- Keskivartalo ak-
tivoituna 

Karhu: 
 
- Kädet ja jalat 
suorana 
 
- Venytys takarei-
dessä 
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Staattista venyttelyä 

- Istu harjoitusten päätteeksi joukkueesi kanssa ympyrämuodostelmaan ja rauhoittu-
kaa staattisen venyttelyn ja keskustelun merkeissä. Käytä venyttelyosio mahdolli-
suutena opettaa lapsille eri lihasten nimiä ja kuinka niitä venytellään. 

 
- Koska lihakset ovat harjoittelun päätteeksi varmasti lämmenneet, voit huoletta an-

taa jokaiselle venytykselle 30 sekuntia tai enemmän. Seuraa kuitenkin lasten keskit-
tymisen tasoa ja vaihda venytys, jos he eivät malta pysyä paikallaan. Voit käyttää 
esimerkiksi sekuntikelloa ja muistutella lapsille, kuinka kauan venytystä on vielä jäl-
jellä. Tämä toimii hyvänä haasteena, esim. ”10 sekuntia vielä, kuka pysyy vielä 
tässä asennossa?” 

 
- Osallista lapsia kysymällä esimerkiksi: ”Mikä on tämä lihas tässä?” ”Minkälaiseen 

asentoon pitää mennä, jotta tähän lihakseen saadaan venytys?” 
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E-juniorit (10–12-vuotiaat) 

 
Fyysisen harjoittelun painopisteet 

 

Kasvu ja kypsyminen ovat jokaisen kohdalla yksilöllisiä. Tämän takia kronologisen iän pe-
rusteella laaditut painoalueet eivät todennäköisesti koske kaikkia joukkueen yksilöitä. Fy-
siikkaharjoittelussa pääideologian tulisi olla yksilöiden ja harjoitteiden taito- ja voimata-
soissa. Jaa siis joukkueen sisällä henkilökohtaisiakin harjoitteita sen mukaan, miten halli-
tusti ja teknillisesti oikeaoppisesti urheilijat pystyvät suorittamaan niitä. Näitä henkilökohtai-
sia harjoitteita pelaajat voivat suorittaa ohjeiden mukaisesti joukkueharjoitusten ulkopuolel-
lakin. Kiinnitä huomiota myös siihen, että joukkueen yksilöt eroavat toisistaan myös kyp-
syystason osalta. Jotta jako ei vaikuttaisi negatiivisesti joukkuehenkeen, jakaisi joukkuetta 
tai aiheuta urheilijoiden välistä vertailua, nämä kasvuun ja kypsyystasoon liittyvät asiat 
voisi käsitellä esimerkiksi lasten huoltajien kanssa. 

 

Jotta plyometriaharjoittelussa voidaan edetä nousujohteisesti pitkin junioripolkua, E-junio-
reissa tulisi aloittaa matalan intensiteetin plyometriaharjoittelu hyppyharjoituksina. Nämä 
harjoitukset ovat käytännössä yksittäisiä paikaltaan lähteviä hyppyjä pysty- tai vaakasuun-
taisesti, joissa alastulo tapahtuu joko yhdellä tai kahdella jalalla, kantapään osuessa latti-
aan ennen varpaita. Nämä hyppyharjoitteet tulisi aloittaa vasta, kun liikkumistaidot ovat pe-
rustasolla ja esimerkiksi polvilinjat sekä alastulomekaniikka ovat turvalliset. 

 

E-junioreissa fysiikkaharjoittelu kannattaa toteuttaa yhdistelmäharjoituksina lajiharjoitusten 
kanssa. Harjoituksia on 3–4 kertaa viikossa ja fyysisen harjoittelun osuus voidaan toteut-
taa joko ennen lajiosuutta tai sen jälkeen. Fyysisen harjoittelun osuus voi olla kestoltaan 
30 minuuttia. 

 

Pojat: Liikkuvuus, ketteryys, nopeus ja voima 

+ tasapaino ja koordinaatiokyky 

E-junioreilla fyysisen harjoittelun tulisi keskittyä ketteryyden ja nopeuden harjoitteluun. 

 

Tytöt: Ketteryys, nopeus, voima ja ikäluokan kypsyneimmillä lihasmassaa lisäävä harjoit-
telu 

+ tasapaino ja koordinaatiokyky 

Huomioitavaa on se, että tyttöjen kasvupyrähdys alkaa nuoremmassa iässä kuin pojilla. 
Näin ollen tytöt saavuttavat kasvunopeuden huipunkin nuoremmassa iässä kuin pojat, eli 
osa jo vanhemmissa E-junioreissa. Kasvupyrähdyksen alettua, optimaalinen ikä liikku-
vuusharjoittelulle alkaa olla ohi. Kasvunopeuden huipun saavutettuaan, nuori urheilija al-
kaa olla sillä kypsyystasolla, jolloin lihasmassaa lisäävä harjoittelu on tehokkainta. Harjoit-
telun tulisi keskittyä ketteryyden ja nopeuden harjoitteluun. 
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Miten fysiikkaharjoittelua toteutetaan mielekkäästi? 

 

Vaikka E-juniorit elävät vielä lasten maailmassa, heidän keskittymiskykynsä on jo huomat-
tavasti paremmalla tasolla kuin F-junioreilla. Fysiikkaharjoittelua voi toteuttaa yhä enem-
män ”harjoituksen” omaisesti, jolloin kaikkea harjoittelua ei tarvitse enää toteuttaa leikkien 
kautta. Leikinomainen hauskanpito on kuitenkin syytä pitää läsnä viikoittaisessa tekemi-
sessä, koska kyse on kuitenkin vielä lapsista. Erilaisia kilpailuja kannattaa luoda entistä 
enemmän, sillä tämän ikäiset nauttivat erityisesti onnistumisen tunteesta ja itsensä ylittä-
misestä. Kilpailut ja palkitseminen toimivat usein tehokkaina motivoivina tekijöinä. Pidä kui-
tenkin valmentajana mielessä se, että vertailu ja liian totinen kilpailu toisten kanssa voi joh-
taa nuorena urheiluharrastuksen lopettamiseen. Käytä siis erityistä pelisilmää kilpailuja 
luodessasi ja keskity siihen, ettei yksilö kilpailisi aina muita ikäisiänsä vastaan, vaan joskus 
itseäänkin vastaan. Sinun on valmentajana tärkeää tutustua omiin urheilijoihisi ja tuntea 
heidät myös yksilöinä. Tämä auttaa sinua käyttämään valmentamisessa kaikille sopivia 
menetelmiä. 

 

Esimerkkiharjoitteet E-junioreille 

 

Ketteryys- ja nopeusharjoitukset 10–12-vuotiaille: 

 

Seuraava esimerkkiharjoite kehittää lajinomaista nopeutta pääpainonaan suunnanmuutok-
set. Koska salibandyssä reagoidaan pelin sisällä erilaisiin ärsykkeisiin, on olennaista kehit-
tää reaktionopeutta käyttämällä lähtömerkkeinä näkö- ja tuntoärsykkeitä. Harjoitukset tulisi 
suorittaa maksimaalisella nopeudella. 

 

- Kesto: 1–6 sekuntia 
 

- Toistot: Yhteensä 5–7/pelaaja 
 

- Palautus: 2–3 minuuttia toistojen välissä 
 

Ketteryysradat viestikilpailuna 

- Alkulämmittely: 10 minuuttia aerobista juoksua ja dynaamista venyttelyä. 
 

- Jaa joukkue 5 pelaajan ryhmiin ja aseta ryhmät jonoihin kentän pitkälle sivulle, rinta-
masuunnat kentälle päin. Rakenna kartioilla heidän eteensä identtiset ketteryysra-
dat. Jokainen joukkueen jäsen suorittaa vuorollaan ketteryysradan ja suorittajasta 
seuraava saa lähteä vasta, kun edellinen on suorittanut radan. Kun kaikki ovat suo-
rittaneet radan, nopein joukkue on voittaja. 

 
- Käytä luovuutta ketteryysratojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Tärkeintä on se, 

että asettelet kartiot sellaisille etäisyyksille toisistaan, että radan suorittamiseen ku-
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luu maksimissaan 6 sekuntia. Erilaisten ketteryysratojen tulisi sisältää liikkeitä etu-
perin, takaperin ja sivuttain. Käytä ratoja, jotka sisältävät sekä ”pysähtyviä” suun-
nanmuutoksia, eli kartion kosketuksia, että kartioita kiertäviä suunnanmuutoksia, 
joissa liike ei pysähdy. 

 
- Kun kilpailu on päättynyt, voit asetella palautumisen aikana kartiot uuteen järjestyk-

seen seuraavaa kilpailua varten. Yhteensä 5–7 kilpailua. 

 
 

Esimerkkejä ketteryysradoista: 
 
 
Esim. 1 
 
Kartioita käydään koskettamassa numerojärjestyksessä, rintamasuunta pysyy koko suori-
tuksen ajan yhdessä suunnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esim. 2 
 
Kartioita kierretään numerojärjestyksessä, rintamasuunta pysyy koko suorituksen ajan kul-
kusuunnassa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähtö 

Maali 

1 

5 4 

3 

2 

Lähtö 

Maali 

1 

5 

4 

3 

2 
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Suunnanmuutosjuoksut 

- Alkulämmittely: 10 minuuttia aerobista juoksua ja dynaamista venyttelyä. 
 

- Suunnanmuutosjuoksut voi suorittaa niin, että maila pidetään juostessa kädessä, 
mutta palloa ei kuljeteta mukana. Samalla kun valmennat toimintaa, voit asettaa pe-
laajille palloja tietyille paikoille radalla, joista pelaaja syöttää tai laukaisee pallon jo-
takin tiettyä kohdetta tähdäten. Näin ollen peliväline ei hidasta nopeusharjoitetta, 
mutta on kuitenkin osana harjoitetta. 

 
- Jaa joukkue 5 pelaajan ryhmiin ja rakenna jokaiselle ryhmälle omat suunnanmuu-

tosradat. 
 

- Rakenna pelaajille esim. tekniikkarata, jota he voivat suorittaa kävelyvauhdissa pa-
lautumisen aikana. Radan suoritus 5–7 kertaa. 

 
 
Esimerkkejä suunnanmuutosjuoksuista: 
 
 
Esim. 1 
 
Rintamasuunta koko ajan maalin suuntaan. Spurtti 1-viivalle, josta lauotaan paikalleen 
asetettu pallo maaliin. Tämän jälkeen takaperin juoksu 2-viivalle ja spurtti 3-viivalle, josta 
lauotaan paikalleen asetettu pallo maaliin. Suoritus päättyy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. suunnanmuutos 1. suunnanmuutos 

Lähtö 
Maali 

Pallo Pallo 
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Esim. 2 
 
Rintamasuunta koko ajan maalin suuntaan. Liike kylki edellä 1-kartiolle, liike toinen kylki 
edellä 2-kartiolle, jonka jälkeen spurtti viivalle, josta lauotaan paikalleen asetettu pallo 
maaliin. Suoritus päättyy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. suunnan-

muutos 

1. suunnan-

muutos 

Lähtö 
Maali 

Pallo 
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D-juniorit (12–14-vuotiaat) 
 

Fyysisen harjoittelun painopisteet 

 

Kasvu ja kypsyminen ovat jokaisen kohdalla yksilöllisiä. Tämän takia kronologisen iän pe-
rusteella laaditut painoalueet eivät todennäköisesti koske kaikkia joukkueen yksilöitä. Fy-
siikkaharjoittelussa pääideologian tulisi olla yksilöiden ja harjoitteiden taito- ja voimata-
soissa. Jaa siis joukkueen sisällä henkilökohtaisiakin harjoitteita sen mukaan, miten halli-
tusti ja teknillisesti oikeaoppisesti urheilijat pystyvät suorittamaan niitä. Näitä henkilökohtai-
sia harjoitteita pelaajat voivat suorittaa ohjeiden mukaisesti joukkueharjoitusten ulkopuolel-
lakin. Kiinnitä huomiota myös siihen, että joukkueen yksilöt eroavat toisistaan myös kyp-
syystason osalta. Jotta jako ei vaikuttaisi negatiivisesti joukkuehenkeen, jakaisi joukkuetta 
tai aiheuta urheilijoiden välistä vertailua, nämä kasvuun ja kypsyystasoon liittyvät asiat 
voisi käsitellä esimerkiksi lasten huoltajien kanssa. 

 

Nuoremmissa D-junioreissa fysiikkaharjoittelu kannattaa toteuttaa yhdistelmäharjoituksina 
lajiharjoitusten kanssa. Harjoituksia on 3–4 kertaa viikossa ja fyysisen harjoittelun osuus 
voidaan toteuttaa joko ennen lajiosuutta tai sen jälkeen. Fyysisen harjoittelun osuus voi 
olla kestoltaan 30–45 minuuttia. Vanhemmissa D-junioreissa voi alkaa kilparyhmien 
kanssa siirtymään viikkorytmiin, jossa kolmen lajiharjoituksen lisäksi toteutetaan yksi erilli-
nen fysiikkaharjoitus. Yhdistelmäharjoituksia toteutetaan edelleen, eli jokaisen lajiharjoituk-
sen yhteydessä harjoitellaan myös fyysisiä ominaisuuksia joko alku- tai loppuverryttelyn 
yhteydessä. Näissä yhdistelmäharjoituksissa laji pysyy kuitenkin keskiössä. 

 

Pojat: Ketteryys, nopeus, voima ja ikäluokan kypsyneimmillä lihasmassaa lisäävä harjoit-
telu, aerobinen kestävyys 

+ kimmoisuus ja nopeusvoima 

D-junioreilla fyysisen harjoittelun painoalueet ovat pojilla ketteryys, nopeus ja voima, koska 
tässä ikäluokassa pojillakin alkaa kasvupyrähdys ja osa pojista saavuttaa myös kasvuno-
peutensa huipun. Harjoittelun painoalueissa katse alkaa kääntymään liikkuvuusharjoitte-
lusta muihin fyysisiin ominaisuuksiin, mutta sen harjoittelua jatketaan ylläpitävänä. Pidä fy-
siikkaharjoittelussa voimaharjoittelu mukana viikkotasolla erilaisten lihaskuntoharjoitteiden 
ja kuntopiirien merkeissä. Jotta myöhemmässä juniori-iässä ja aikuisiässä voidaan suorit-
taa voimaharjoittelua painoilla, voimaharjoittelun suoritustekniikoiden harjoittelu tulisi aloit-
taa jo nuoressa juniori-iässä. Harjoittelun tulisi keskittyä kimmoisuuden, nopeusvoiman 
sekä aerobisen kestävyyden harjoitteluun. Nopeuden edellytyksiä on tärkeää harjoitella 
tässä iässä jokaisissa harjoituksissa. 
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Tytöt: Ketteryys, nopeus, voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, aerobinen kestävyys 

+ kimmoisuus ja nopeusvoima 

Tyttöjen kohdalla D-juniori-iässä viimeisetkin yksilöt saavuttavat kasvunopeutensa huipun, 
eli ketteryyden, nopeuden, ja voiman lisäksi lihasmassaa lisäävän harjoittelun sekä aerobi-
sen kestävyyden harjoittelun merkitys nousee koko ikäluokan keskuudessa. Pidä fysiikka-
harjoittelussa voimaharjoittelu mukana viikkotasolla erilaisten lihaskuntoharjoitteiden ja 
kuntopiirien merkeissä. Jotta myöhemmässä juniori-iässä ja aikuisiässä voidaan suorittaa 
voimaharjoittelua painoilla, voimaharjoittelun suoritustekniikoiden harjoittelu tulisi aloittaa jo 
nuoressa juniori-iässä. Taito- ja voimatason kehittyessä harjoittelussa voidaan edetä nou-
sujohteisesti vaativampiin harjoituksiin. Harjoittelun tulisi keskittyä nopeuden, kimmoisuu-
den, nopeusvoiman sekä aerobisen kestävyyden harjoitteluun. Nopeuden edellytyksiä on 
tärkeää harjoitella tässä iässä jokaisissa harjoituksissa. 

 

 

Näissä kuvissa on havainnollistettu kolme esimerkkiä yleisistä virheistä voimaharjoittelun 
suoritustekniikoissa. Nämä ovat esimerkkejä epäpuhtaista suoritustekniikoista, jotka voivat 
aiheuttaa vakavia loukkaantumisia: 

 

Polvilinja askelkyykyssä: 

 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy, kuinka polvilinja ei ole suora. Punainen nuoli ku-
vaa suoraa linjaa, jossa pitäisi olla lonkka, polvi, nilkka ja varpaat. 

 

Oikeanpuoleisessa kuvassa polvilinja on suorassa. 
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Lapatuki etunojassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy, kuinka lapaluiden väliin syntyy kuoppa ja alaselkä 
notkahtaa roikkumaan. 

 

Oikeanpuoleisessa kuvassa sekä lapatuki että keskivartalo on aktivoitu, jolloin etunoja on 
puhdas ja vartalo on suorassa. 

 

 

Polvilinja kyykyssä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa polvet pettävät sisään. 

 

Oikeanpuoleisessa kuvassa pakara- ja reisilihakset on aktivoitu, jolloin polvilinja on suo-
rassa. 
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Lapatuki leuanvedossa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa lavan seutua ei ole aktivoitu ja olkapäät nousevat korviin. 

 

Oikeanpuoleisessa kuvassa lapatuki on aktivoitu ja suoritustekniikka on puhtaampi. 

 

 

Lapatuki alataljassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa hartiat ovat edessä ja vetoliike suoritetaan pelkkien kä-
sien voimalla. 

 

Oikeanpuoleisessa kuvassa lapaluita tuodaan yhteen ja suoritustekniikka on puhtaampi. 
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Miten fysiikkaharjoittelua toteutetaan mielekkäästi? 

 

D-juniorit alkavat olla murrosiän kynnyksellä. Ota fysiikkaharjoittelussa huomioon erilaiset 
kehot ja mitat, jotka vaikuttavat kykyihin ja suoritusten vaatimustasoon. Tämä tarkoittaa 
sitä, että monien liikkeiden vaikeustasot ja nivelkulmat ovat erilaisia riippuen raajojen pi-
tuudesta. Pitkät/lyhyet raajat voivat kohdistaa saman liikkeen vaikutuksen eri lihaksiin. 
Vaikka kilpailut ja palkitseminen toimivat usein tehokkaina motivoivina tekijöinä, valmenta-
jan on hyvä tiedostaa, että toistuva vertailu ja liian totinen kilpailu toisten saman ikäisten 
välillä voi johtaa motivaation katoamiseen ja pahimmassa tapauksessa jopa harrastuksen 
lopettamiseen. Näin ollen valmentajan tulee käyttää erityistä pelisilmää kilpailuja luodes-
saan ja keskittyä siihen, ettei yksilö kilpailisi aina muita ikäisiänsä vastaan, vaan joskus it-
seäänkin vastaan. Kyse on tietenkin kilpaurheilusta, mutta valmentajan tehtävänä on kas-
vattaa urheilijansa niin, että heistä tulee hyviä kilpailijoita ja he ymmärtävät sekä voittami-
sen että häviämisen tunteet. Valmentajan on tärkeää tutustua urheilijoihinsa ja tuntea hei-
dät myös yksilöinä, jolloin hän osaa käyttää valmentaessaan kaikille sopivia menetelmiä. 

 

Esimerkkiharjoitteet D-junioreille 

 

Kimmoisuusharjoitukset 12–14-vuotiaille: 

 

Kimmoisuuden harjoittelussa tärkein asia on suorittaa liikkeet mahdollisimman nopeasti. 
Räjähtävä voimantuotto ja nopea lihastyö ovat avainasemassa nopeuden harjoittelun ko-
konaisuudessa. Kimmoisuusharjoituksissa vastukseksi riittää oman kehon paino. Ota kil-
pailukauden aikaista kimmoisuusharjoittelua suunnitellessasi huomioon, että salibandyn 
lajinomainen liikkuminen sisältää jo itsessään runsaasti iskutusta. Loikka- ja hyppelyharjoi-
tukset voivat liian suurissa määrin tehtynä kostautua pahimmassa tapauksessa rasitus-
vammoina. 

 

Jos urheilija kykenee suoriutumaan E-juniori-iässä aloitetuista matalan intensiteetin 
plyometriaharjoittelusta eli yksittäisistä paikaltaan lähtevistä hypyistä ja alastuloista, voi-
daan taitotason salliessa edetä keskitason intensiteetin plyometriaharjoitteluun. Tässä vai-
heessa hyppelyssä alastulo tapahtuu päkiällä, ja toistot jatkuvat toistensa jälkeen peräk-
käin tietyllä matkalla. Ainoastaan pysähtyessä tullaan edelleen alas kantapää ennen var-
paita. 

 

Loikka- ja hyppelyharjoitus 

- Alkulämmittely: 10 minuuttia aerobista juoksua ja koordinaatioharjoitteita. 
 

- Liikkeet (2 kierrosta, 10 toistoa / jalka): 
o Yhden jalan hyppy rintamasuunta menosuuntaan 
o Yhden jalan hyppy rintamasuunta menosuuntaan (pysähdyksellä) 
o Yhden jalan hyppy kylki edellä kinkalla 
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o Loikat vuorojaloin 
o Luisteluloikka pysähdyksellä 
o Tasajalkahypyt 

 
- Vastus: Oman kehon paino 

 
- Palautus: Liikkeen jälkeen palautus kävelymatkalla takaisin jonoon. Kierrosten vä-

lillä 2 min palautus. 
 

 

Aerobisen kestävyyden harjoitukset 12–14-vuotiaille: 

 

Kilpailukauden aikaisen kuormituksen vuoksi varsinainen kestävyysharjoittelu tulisi ajoittaa 
kesälle, jolloin luodaan peruskuntopohja tulevalle kilpailukaudelle. Kilpailukauden aikana 
voi tilanteen salliessa tehdä raskaitakin kestävyysharjoitteita, mikäli harjoitukset ja pelit sal-
livat niistä palautumisen. Pääosin kauden aikana pidetään yllä kesällä harjoiteltua aero-
bista kestävyyttä. Käytä harjoitusten yhteydessä periaatetta, jossa ennen jokaista tapahtu-
maa sekä jokaisen tapahtuman jälkeen suoritetaan lyhyt, esim. 5 minuutin aerobinen 
hölkkä. Tämä 10 minuuttia jokaisen tapahtuman yhteydessä on kerralla lyhyt aika, mutta 
pidemmällä tähtäimellä esim. kauden päätteeksi huomattava aika aerobisen peruskestä-
vyyden harjoittelua. 

 

Vauhtikestävyysharjoitus pallon ja mailan kanssa 

- Sykealue: 65–85 % maksimisykkeestä 
 

- Suorituksen kokonaiskesto: 15–20 min 
 

- 3–4 minuutin juoksuvedot (VK-alueella) 
 

- Palautus: 1 min 
- Käytä harjoituksessa koko kentän ympäri kulkevaa tekniikkarataa. Palautusten ai-

kana voit muuttaa rataa hieman erilaiseksi, jotta koko aikaa ei tarvitse käyttää sa-
man radan kulkemiseen. 

 
- Tarkkaile pelaajien vauhtia ja kysy välillä kysymyksiä, joiden avulla voit huomata 

esimerkiksi hengästymisen tason. Tarkoituksena on pitää vauhti koko ajan mahdol-
lisimman tasaisena. 

 
- Jos oikeaa vauhtia sykealueen noudattamiseksi on vaikea arvioida, suorita aluksi 

sykemittareiden avulla testit, joista saat selville pelaajien maksimisykkeet. Tämän 
jälkeen voit laittaa yhdelle vapaaehtoiselle pelaajalle intervallin ajaksi sykemittarin ja 
tarkkailla hänen sykettään. Tämän avulla saat selville arviolta oikeanlaisen vauhdin 
vauhtikestävyysintervallien toteuttamiseksi. 
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C-juniorit (14–16-vuotiaat) 
 

Fyysisen harjoittelun painopisteet 

 

Kasvu ja kypsyminen ovat jokaisen kohdalla yksilöllisiä. Tämän takia kronologisen iän pe-
rusteella laaditut painoalueet eivät todennäköisesti koske kaikkia joukkueen yksilöitä. Fy-
siikkaharjoittelussa pääideologian tulisi olla yksilöiden ja harjoitteiden taito- ja voimata-
soissa. Jaa siis joukkueen sisällä henkilökohtaisiakin harjoitteita sen mukaan, miten halli-
tusti ja teknillisesti oikeaoppisesti urheilijat pystyvät suorittamaan niitä. Näitä henkilökohtai-
sia harjoitteita pelaajat voivat suorittaa ohjeiden mukaisesti joukkueharjoitusten ulkopuolel-
lakin. Kiinnitä huomiota myös siihen, että joukkueen yksilöt eroavat toisistaan myös kyp-
syystason osalta. Jotta jako ei vaikuttaisi negatiivisesti joukkuehenkeen, jakaisi joukkuetta 
tai aiheuta urheilijoiden välistä vertailua, nämä kasvuun ja kypsyystasoon liittyvät asiat 
voisi käsitellä esimerkiksi lasten huoltajien kanssa. 

 

C-junioreissa kilparyhmien viikkorytmi koostuu kolmesta lajiharjoituksesta sekä yhdestä 
erillisestä fysiikkaharjoituksesta. Yhdistelmäharjoituksia toteutetaan edelleen, eli jokaisen 
lajiharjoituksen yhteydessä harjoitellaan myös fyysisiä ominaisuuksia joko alku- tai loppu-
verryttelyn yhteydessä. Näissä yhdistelmäharjoituksissa laji pysyy kuitenkin keskiössä. 

 

Pojat: Ketteryys, nopeus, voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, aerobinen kestävyys 

+ kimmoisuus ja nopeusvoima 

Poikien kohdalla C-juniori-iässä viimeisetkin yksilöt saavuttavat kasvunopeutensa huipun. 
Harjoittelun tulisi keskittyä nopeuden, kimmoisuuden, nopeusvoiman sekä aerobisen kes-
tävyyden harjoitteluun. Nopeuden edellytyksiä on tärkeää harjoitella tässä iässä jokaisissa 
harjoituksissa. Voimaharjoittelun tulisi olla mukana viikoittaisessa harjoittelussa, jossa pai-
noja ja vastuksia voi alkaa lisäämään nousujohteisesti kehityksen myötä. Taito- ja voima-
tason kehittyessä harjoittelussa voidaan edetä nousujohteisesti vaativampiin harjoituksiin. 

 

Tytöt: Ketteryys, nopeus, voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, aerobinen kestävyys 

+ kimmoisuus ja nopeusvoima 

Harjoittelun tulisi keskittyä nopeuden, kimmoisuuden, nopeusvoiman sekä aerobisen kes-
tävyyden harjoitteluun. Nopeuden edellytyksiä on tärkeää harjoitella tässä iässä jokaisissa 
harjoituksissa. Murrosiän loppupuolella eli kasvunopeuden huipun jälkeen katse alkaa 
kääntymään fysiikkaharjoittelun painoalueissa ketteryydestä ja nopeudesta voimaan ja li-
hasmassaa lisäävään harjoitteluun. Ketteryyden ja nopeuden harjoittelua tulisi silti jatkaa. 
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Miten fysiikkaharjoittelua toteutetaan mielekkäästi? 

 

Kilpailut ja panokset toimivat hyvinä motivointikeinoina. Harjoitukset tulisi rakentaa niin, 
että palautumisajat ovat kohdallaan toivotun ominaisuuden kehittämisen kannalta. Palau-
tumisajoille tulisi keksiä hyödyllistä ja ohjattua tekemistä, jotta koko harjoitteluaika käytet-
täisiin tehokkaasti ja pelaajat eivät turhaudu odotellessaan. 

 

Esimerkkiharjoitteet 

 

Nopeusharjoitukset 14–16-vuotiaille: 

 

Seuraava harjoitus kehittää suoraa juoksunopeutta ja reaktionopeutta. Jokaisessa suori-
tuksessa on tarkoitus pyrkiä mahdollisimman nopeaan suoritukseen. 

 

Juoksunopeusharjoitus 

- Alkulämmittely: 15 min aktivoiva ja liikeratoja avaava alkulämmittely 
 

- Reaktiolähdöt eri asennoista: 
o Istuma-asennosta 
o Polvipeitto-asennosta 
o Mahallaan makuulta 

 
- Käytä lähtömerkkinä kuuloärsykkeiden lisäksi näkö- ja kuuloärsykkeitä 

 
- Juoksun kesto: 4–6 sekuntia 

 
- Toistot: Yhteensä 5–7/pelaaja 

 
- Palautus: 2–3 minuuttia toistojen välissä 

 
- Palautuksen aikana voi tehdä lihaskuntoliikkeitä, esim. istumaan nousu ja etunoja-

punnerrus. 
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B-juniorit (16–18-vuotiaat) 
 

Fyysisen harjoittelun painopisteet 

 

Kasvu ja kypsyminen ovat jokaisen kohdalla yksilöllisiä. Tämän takia kronologisen iän pe-
rusteella laaditut painoalueet eivät todennäköisesti koske kaikkia joukkueen yksilöitä. Fy-
siikkaharjoittelussa pääideologian tulisi olla yksilöiden ja harjoitteiden taito- ja voimata-
soissa. Jaa siis joukkueen sisällä henkilökohtaisiakin harjoitteita sen mukaan, miten halli-
tusti ja teknillisesti oikeaoppisesti urheilijat pystyvät suorittamaan niitä. Näitä henkilökohtai-
sia harjoitteita pelaajat voivat suorittaa ohjeiden mukaisesti joukkueharjoitusten ulkopuolel-
lakin. Kiinnitä huomiota myös siihen, että joukkueen yksilöt eroavat toisistaan myös kyp-
syystason osalta. Jotta jako ei vaikuttaisi negatiivisesti joukkuehenkeen, jakaisi joukkuetta 
tai aiheuta urheilijoiden välistä vertailua, nämä kasvuun ja kypsyystasoon liittyvät asiat 
voisi käsitellä esimerkiksi lasten huoltajien kanssa. 

 

B-junioreissa kilparyhmien viikkorytmi koostuu kolmesta lajiharjoituksesta sekä yhdestä 
erillisestä fysiikkaharjoituksesta. Yhdistelmäharjoituksia toteutetaan edelleen, eli jokaisen 
lajiharjoituksen yhteydessä harjoitellaan myös fyysisiä ominaisuuksia joko alku- tai loppu-
verryttelyn yhteydessä. Näissä yhdistelmäharjoituksissa laji pysyy kuitenkin keskiössä. 

 

Pojat: Ketteryys, nopeus, voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, aerobinen kestävyys 
+ kimmoisuus ja nopeusvoima 

Kypsyneimmät: Anaerobinen kestävyys, voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu 

Harjoittelun tulisi keskittyä nopeuden, kimmoisuuden, nopeusvoiman sekä aerobisen kes-
tävyyden harjoitteluun. Nopeuden edellytyksiä on tärkeää harjoitella tässä iässä jokaisissa 
harjoituksissa. Murrosiän loppupuolella eli kasvunopeuden huipun jälkeen katse alkaa 
kääntymään fysiikkaharjoittelun painoalueissa ketteryydestä ja nopeudesta voimaan ja li-
hasmassaa lisäävään harjoitteluun. Ketteryyden ja nopeuden harjoittelua tulisi silti jatkaa. 
16 ikävuoden jälkeen kestävyysharjoittelun painotuksessa katse alkaa kääntymään aerobi-
sesta kestävyydestä anaerobiseen kestävyyteen. 

 

Tytöt: Voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, anaerobinen kestävyys 

Tyttöjen kohdalla B-juniori-iässä loputkin yksilöt kasvavat murrosiän loppuvaiheisiin ja kas-
vunopeuden huipun ohi. 16 ikävuoden jälkeen kestävyysharjoittelun painotuksessa katse 
alkaa kääntymään aerobisesta kestävyydestä anaerobiseen kestävyyteen. Harjoittelun tu-
lisi keskittyä voiman ja anaerobisen kestävyyden harjoitteluun. 
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Miten fysiikkaharjoittelua toteutetaan mielekkäästi? 

 

Erilaiset kilpailut ja haasteet toimivat hyvänä motivointikeinona B-junioreille. Kilpailujen pa-
noksina voi käyttää esimerkiksi lihaskuntosuorituksia, kuten esimerkiksi askelkyykkyjä tai 
etunojapunnerruksia. Kehitys ja konkreettiset tulokset motivoivat vanhempia junioreita. Ta-
voitteiden asettelu nousee merkittävän rooliin, esim. tulostavoitteet. Suorita siis harjoittelua 
nousujohteisesti. 

 

Esimerkkiharjoitteet 

 

Anaerobisen kestävyyden harjoitteet 16–18-vuotiaille: 

Paras aika harjoitella anaerobista kestävyyttä on kesällä peruskuntokaudella, koska se 
vaikuttaa negatiivisesti esim. nopeusominaisuuksiin. Anaerobisia harjoitteita voi kuitenkin 
suorittaa pitkin kautta, jos harjoitteen saa suunniteltua järkevästi palautumista silmällä pi-
täen. Seuraavassa harjoituksessa anaerobista kestävyyttä harjoitellaan lajin sisällä tehoin-
tervalleina. 

- Toistot: Yhteensä 15/pelaaja 
 

- Kesto: 30 sekuntia 
 

- Palautus: noin minuutin ja sarjapalautus 4–6 minuuttia.  
 

- Teho n. 75–85 % maksimista 
 

Nopeuskestävyysharjoitus 3 vs. 3 -päätypelissä 

- Pelataan 3 vs. 3 salibandyä n. neljäsosalla kaukalosta, päädyssä poikittain. 
 

- Molemmissa joukkueissa voi olla esim. 9 pelaajaa, jolloin kentälle mennyt kolmikko 
on aina kentällä n. 30 sekuntia. Näin ollen, kun oman kolmikon vuoro on mennä 
kentälle, n. minuutin mittainen palautusaika edellisestä suorituksesta on täyttynyt. 

 
- Kun pelaajat ovat kukin suorittaneet n. 4–5 vaihtoa, peli vihelletään poikki ja aloite-

taan uusi peli n. 5 minuutin palautumisajan kuluttua. 
 

- Pelejä yhteensä 3, jolloin 30 sekunnin toistoja tulee yhteensä n. 15 kpl. 
 

 

Nopeusharjoitteet 16–18-vuotiaille: 

 

Loikka- ja hyppelyharjoitukset voivat sisältää sarjoja, joissa yksittäisten loikkien tai hyppy-
jen välillä pysähdytään ja jokaiseen toistoon keskitytään erikseen 100 %. Näin ollen tois-
toissa tullaan alas yhdelle jalalle, jolloin pysähdytään ja haetaan ennen seuraavaa toistoa 
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tasapaino. Toinen tapa on aloittaa paikaltaan ja jatkaa toistot putkessa toistensa perään 
(esim. kinkka). Harjoituksia kannattaa muokata hyödyntämällä luonnon alustoja, kuten ylä-
mäkiä. 

 

Plyometriaharjoittelussa voidaan edetä laatikkohyppyihin, joissa hypätään laatikon päälle 
ja alas laatikon päältä, mikäli urheilijat pystyvät suoriutumaan taitavasti aikaisemmin harjoi-
telluista keskitason intensiteetin plyometriaharjoitteista. Tässä vaiheessa harjoitteluun voi-
daan tuoda muitakin esteitä, kuten esimerkiksi aitoja. 

 

Ota kilpailukauden aikaista kimmoisuusharjoittelua suunnitellessasi huomioon, että sali-
bandyn lajinomainen liikkuminen sisältää jo itsessään runsaasti iskutusta. Loikka- ja hyp-
pelyharjoitukset voivat liian suurissa määrin tehtynä kostautua pahimmassa tapauksessa 
rasitusvammoina. 

 

Loikkaharjoitus 

- Alkulämmittely: 10 minuuttia aerobista juoksua ja koordinaatiotikapuut. 
 

- Liikkeet (3 kierrosta): 
o Loikat vuorojaloin (jatkuvana, ilman pysähdyksiä) 
o Kinkat oikealla jalalla 
o Kinkat vasemmalla jalalla 
o Loikat peliasennossa vasen kylki edellä 
o Loikat peliasennossa oikea kylki edellä 

 
- Vastus: Oman kehon paino 

 
- Toistot: 10/liike 

 
- Palautus: Liikkeen jälkeen palautus kävelymatkalla takaisin jonoon. Kierrosten vä-

lillä 2 min palautus. 
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A-juniorit (18–20-vuotiaat) 

 
Fyysisen harjoittelun painopisteet 

 

Kasvu ja kypsyminen ovat jokaisen kohdalla yksilöllisiä. Tämän takia kronologisen iän pe-
rusteella laaditut painoalueet eivät todennäköisesti koske kaikkia joukkueen yksilöitä. Fy-
siikkaharjoittelussa pääideologian tulisi olla yksilöiden ja harjoitteiden taito- ja voimata-
soissa. Jaa siis joukkueen sisällä henkilökohtaisiakin harjoitteita sen mukaan, miten halli-
tusti ja teknillisesti oikeaoppisesti urheilijat pystyvät suorittamaan niitä. Näitä henkilökohtai-
sia harjoitteita pelaajat voivat suorittaa ohjeiden mukaisesti joukkueharjoitusten ulkopuolel-
lakin. Kiinnitä huomiota myös siihen, että joukkueen yksilöt eroavat toisistaan myös kyp-
syystason osalta. Jotta jako ei vaikuttaisi negatiivisesti joukkuehenkeen, jakaisi joukkuetta 
tai aiheuta urheilijoiden välistä vertailua, nämä kasvuun ja kypsyystasoon liittyvät asiat 
voisi käsitellä esimerkiksi lasten huoltajien kanssa. 

 

Jos junioripolun aikaisemmissa vaiheissa on edetty nousujohteisesti plyometriaharjoitte-
lussa, voidaan taitotason salliessa aikuisiän kynnyksellä siirtyä korkean intensiteetin 
plyometriaharjoitteluun. Tässä vaiheessa harjoitteluun tuodaan mukaan pudotushypyt, 
joissa jokaisen tulisi kuitenkin harjoitustaustastaan riippumatta aloittaa matalan intensitee-
tin pudotushypyistä, eli maksimissaan 20 cm korkeudelta. 

 

A-junioreissa kilparyhmien viikkorytmi koostuu kolmesta lajiharjoituksesta sekä yhdestä 
erillisestä fysiikkaharjoituksesta. Yhdistelmäharjoituksia toteutetaan edelleen, eli jokaisen 
lajiharjoituksen yhteydessä harjoitellaan myös fyysisiä ominaisuuksia joko alku- tai loppu-
verryttelyn yhteydessä. Näissä yhdistelmäharjoituksissa laji pysyy kuitenkin keskiössä. 

 

Pojat: Voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, anaerobinen kestävyys 

Poikien kohdalla A-juniori-iässä loputkin yksilöt kasvavat murrosiän loppuvaiheisiin ja kas-
vunopeuden huipun ohi. Harjoittelun tulisi keskittyä voiman ja anaerobisen kestävyyden 
harjoitteluun. 

 

Tytöt: Voima ja lihasmassaa lisäävä harjoittelu, anaerobinen kestävyys 

Harjoittelun tulisi keskittyä voiman ja anaerobisen kestävyyden harjoitteluun. 

 

Miten fysiikkaharjoittelua toteutetaan mielekkäästi? 

 

Erilaiset kilpailut ja haasteet toimivat hyvänä motivointikeinona A-junioreille. Kilpailujen pa-
noksina voi käyttää esimerkiksi lihaskuntosuorituksia, kuten esimerkiksi askelkyykkyjä tai 
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etunojapunnerruksia. Kehitys ja konkreettiset tulokset motivoivat vanhempia junioreita. Ta-
voitteiden asettelu nousee merkittävän rooliin, esim. tulostavoitteet. Suorita siis harjoittelua 
nousujohteisesti. 

 

Esimerkkiharjoitteet 

 

Voimaharjoitukset 18–20-vuotiaille: 

 

Seuraavat voimaharjoitukset ovat niille, joiden kohdalla liikkuvuus sekä liikkeiden tekniikat 
ovat niiden turvallisen suorittamisen vaatimalla tasolla. A-junioreiden kohdalla huomaa, 
kuinka tärkeää on ollut pitää voimaharjoittelu mielessä jo nuorissa junioreissa. Niiden koh-
dalla, joilla suoritustekniikat ja liikkuvuus eivät vielä ole seuraavien esimerkkiharjoitteiden 
vaatimalla tasolla, on suositeltavaa harjoitella edelleen suoritustekniikoita oman kehon pai-
nolla, vastuskuminauhoilla ja painokepillä. Kun suoritustekniikat ja liikkuvuus kehittyvät pik-
kuhiljaa, haastetta ja painoa voi alkaa lisäämään nousujohteisesti. 

 

Viikoittaisessa voimaharjoittelussa voi käyttää esimerkiksi rytmiä, jossa suoritetaan kaksi 
kuntosaliharjoitusta (perusvoimaa ja räjähtäviä liikkeitä, kohdistettu tiettyihin lihaksiin/lihas-
ryhmiin) sekä yksi palauttava voima-/liikkuvuusharjoitus (kestovoimaa, koko keho). Ota 
kuitenkin huomioon, että kilpailukauden aikana lajiharjoittelu ja pelit tuovat itsessään jo 
paljon rasitusta pääosin alavartalon lihaksiin. Ota siis palautuminen huomioon viikoittai-
sessa voimaharjoittelun suunnittelussa. 

 

Esim. 1 

- Alkulämmittely: 10 min aerobinen kuntopyöräily/porraskävely 
 

- Liikkeet: 
o Kyykky 
o Askelkyykky 
o Tempaus 

 
- Toistot: Kyykyssä ja askelkyykyssä 10/sarja, tempauksessa 3/sarja räjähtävästi 

 
- Sarjat: 3/liike 

 
- Palautus: Kyykyssä ja askelkyykyssä 1,5 min sarjojen välissä, tempauksessa 3 min 

sarjojen välissä  
 

- Vastus: Kyykyssä ja askelkyykyssä vastuksen tulisi olla sen mukainen, että jokaisen 
sarjan 10. toisto jaksetaan juuri ja juuri suorittaa. Tempauksessa 50 % kuorma. 
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Esim. 2 

- Alkulämmittely: Käsien pyörittely, 10 min keppi- tai käsipainojumppa 
 

- Liikkeet: 
o Maastaveto 
o Kulmasoutu 
o Rinnalleveto 

 
- Toistot: Maastavedossa ja kulmasoudussa 10/sarja, rinnallevedossa 3/sarja räjähtä-

västi 
 

- Sarjat: 3/liike 
 

- Palautus: Maastavedossa ja kulmasoudussa 1,5 min sarjojen välissä, rinnalleve-
dossa 3 min sarjojen välissä 

 
- Vastus: Maastavedossa ja kulmasoudussa vastuksen tulisi olla sen mukainen, että 

jokaisen sarjan 10. toisto jaksetaan juuri ja juuri suorittaa. Rinnallevedossa 50 % 
kuorma. 
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