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1 Johdanto  

Salibandy lajina on suomessa kolmanneksi suosituin pallopeli rekisteröityjen pelaajien 

mukaan mitattuna (yli 65000 pelipassipelaajaa). Salibandyä pelataan joka puolella Suo-

mea. Suomessa salibandyseuroja vuonna 2018 oli 789 seuraa, joissa salibandyliiton sar-

joissa pelaavia joukkueita oli 2963. (Salibandyliitto 2022)  

 

Classic on tamperelainen salibandyseura, joka perustettiin 1990. Tällä hetkellä Classicilla 

on 20 juniorijoukkuetta sekä aikuisten joukkueet. Tämän lisäksi Classicilla on laaja harras-

tetoiminta. Salibandykerhoja on ympäri Tamperetta. Classic on saanut ainakin neljästi 

(vuodesta 2015) Suomen Salibandyliiton myöntämän Suomen menestynein seura -palkin-

non. (SC Classic ry 2022)    

 

Classicin P12 joukkue, jossa suurin osa pelaajista on syntynyt vuonna 2010. Joukkue on 

perustettu jo kuusi vuotta sitten, poikien ollessa juuri ja juuri edes G-junioreita eli poikien 

ollessa viisivuotiaita. Joukkueeseen kaudella 2021-2022 on kuulunut 40 poikaa. Määrä on 

iso ja siksi myös tuo haastetta harjoittelun suunnitteluun, niin lajivalmennuksessa kuin fy-

siikkavalmennuksessakin. Joukkueella ei ole tähän mennessä ollut kirjattuna mitään fyysi-

siä tavoitteita tai fysiikkavalmennuksen ohjelmaa. Harjoittelu on kuitenkin ollut monipuo-

lista ja erilaisten leikkimielisten leikkien ja harjoitteiden myötä. Poikien lähestyessä mur-

rosikää, vaatimustason noustessa ja kasvukauden kohta ollessa kovimmillaan, on val-

mennukselle tullut tarve ja halu saada fysiikkaharjoittelu systemaattisemmaksi. Joukkueen 

pojat ovat myös iässä, jota on valtakunnallisesti tutkittu jo vuosia Move-testeinä. Move 

testien viimeisimmästä raportista (Valtio liikuntaneuvosto 2021) saatujen tulosten perus-

teella viidesluokkalaisten fyysinen kunto on jatkanut laskuaan. Työn tavoitteena onkin 

mallintaa joukkueelle sekä seuralle suunnitelma, miten fysiikkavalmennusta toteutetaan 

tässä herkässä ikäluokassa mahdollisimman oikein ja järkevästi yhdessä lajitreenien 

kanssa huomioiden järkevät aikaresurssit.  

 

Classicin seuran ideologia on aina ollut pelaajakeskeinen valmennus, lajiin sekä liikuntaan 

ihastuminen, pelaajan autonomian kasvattaminen eli Itsemääräämisteorian (Ryan 2000) 

pohjalle rakentuvat arvot, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta unohtamatta. Kokonaisvaltainen 

yksilön kehittäminen on salibandyssä tärkeää ja valmentajan on huomioitava se valmen-

nuksessa sekä valmennuksen suunnittelussa fyysisten ominaisuuksien lisäksi. (Pulkkinen, 

Korsman & Mustonen 2013, 153)  
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2 Nuorten fyysinen kehittyminen ja kasvaminen 

2.1 Liikuntasuositukset 10-12 -vuotiailla  

Kuvassa 1. kerrotaan, että kouluikäisen tulisi liikkua vähintään tunti viikon jokaisena päi-

vänä henkilön oman tason mukaan. Tämän lisäksi viikkoon tulisi sisällyttää kolmesti vii-

kossa lihaksia, luustoa sekä tasapainoa vahvistavaa liikuntaa sekä kolmesti reilusti sy-

kettä nostattavaa eli kestävyyttä parantavaa liikuntaa. Pitkään paikallaoloa tulisi välttää ja 

ainakin tauottaa esimerkiksi kouluissa välitunnit. Liikuntaan kuuluu myös palautuminen, 

joka tarkoittaa muun muassa riittävää unta. (UKK instituutti 2022) 

 

Kuva 1. Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille (Opetus- ja kulttuuriministeriö  

2021, 12) 
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2.2 Nuoren kasvu ja kehittyminen 

Jotta voimme ohjelmoida kasvavan lapsen fyysistä harjoittelua tulee meidän ymmärtää 

mitä lapsen kehossa 10-12 ikävuoden aikana tapahtuu. (Terve Urheilija 2022a)  

 

Lapset eivät siis ole aikuisen pienoismalleja ja fyysinen toiminta- ja suorituskyky eroavat.  

Lapsilla on muun muassa paljon tehokkaampi kyky palautua anaerobisista intensiivisistä 

työjaksoista kuin aikuisilla. (Hakkarainen 2009, 73.)   

 

Nuoren fyysiseen suosituskykyyn ja sen kehittymiseen vaikuttaa kolme itsenäistä kehitys-

biologista ilmiötä; 1) fyysinen kasvu 2) biologinen kypsyminen ja 3) fysiologinen kehittymi-

nen. Fyysinen kasvu on kehon rakenteiden ja mittasuhteiden kasvua. Biologisella kypsy-

misellä tarkoitetaan elimistön kypsymistä kohti aikuista ja siihen liittyy sukupuolinen kyp-

syys. Fysiologisella kehittymisellä kuvataan taas kehon eri elinjärjestelmien ja rakenteiden 

toiminnallista kehittymistä. Tämä fysiologinen kehittyminen on pitkälti riippuvainen kas-

vusta ja kypsymisestä, mutta ympäristöllä ja erityisesti lapsuusajan liikunnalla on toimin-

nallisiin muutoksiin suuri vaikutus. Tähän kehittymiseen vaikuttaa myös älyllinen, sosiaali-

nen, tunne-elämän ja moraalin kehitystasot. (Hakkarainen 2009, 73-75.)    

 

Fyysinen kehittyminen on pitkälti fyysisten suorituskykyominaisuuksien kehittymistä 

(voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus ja taidot). Missä aikataulussa kehitystä tulee, riip-

puu paljon geeneistä, jotka vaikuttavat yllä oleviin kolmeen kehitysilmiöön. Kasvuympäris-

tön tarjoamilla kehitysärsykkeillä on kuitenkin oleellinen ja merkittävä vaikutus. (Hakkarai-

nen 2009, 75) 

 

2.2.1 Poikien pituuskasvu 

Fysiikkaharjoitteluun vaikuttaa suuresti nuoren pituuskasvu. Syntymän jälkeinen pituus-

kasvu koostuu seuraavista vaiheista, jotka kuvattu myös kuvassa 2.1) imeväisiän kas-

vusta 2) lapsuuden kasvusta ja 3) murrosiän kasvupyrähdyksestä. Pojilla lapsuuden 

kasvu ajoittuu 1-10 ikävuoden välille, mutta yksilölliset erot ovat suuria. Useilla lapsilla voi-

daan havaita 6-8 -vuoden iässä ns. ” keskilapsuuden kasvupyrähdys”. Muuten lapsuuden 

kasvu on tasaisen kasvun aikaa. Murrosiän kasvussakin on erilaisia vaiheita; 1) hidas 

kasvu varhaisessa murrosiässä 2) Kasvupyrähdys noin 2-vuotta 3) kasvun hidastuminen 

4) pituuskasvun päättyminen. Nopeimmassa kasvupyrähdyksessä vuoden aikainen pi-

tuuskasvu pojilla on keskimäärin 9,5cm. Tämä kasvupyrähdys pojilla alkaa useimmiten 

10-12-vuotiaana ja sen huippuvaihe 13-15 -vuotiaana. Pojilla murrosiän merkkejä on vai-

keampi silmämääräisesti havaita verrattuna tyttöihin. Pojilla vahvana merkkinä kuitenkin 
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kasvupyrähdyksen alkamiseen voidaan pitää mm. häpykarvoitusta. Pojilla kasvupyrähdys 

on häpykarvoituksen puuttuessa aina vielä edessäpäin, jolloin kasvua on odotettavissa 

vielä noin 12-30 cm. (Hakkarainen 2009, 77-79)  

 

 

Kuva 2. Kasvun kolme osaa, imeväis- ja lapsuuden kasvu sekä kasvupyrähdys. (Hakka-

rainen 2009, 77) 

 

Pituuskasvua tapahtuu aina niin kauan kuin luiden kasvulevyt eivät ole luutuneet. Murros-

iän loppuvaiheessa hormonit sulkevat nämä luiden rustoiset kasvulevyt ja kasvu loppuu. 

Pojilla testosteronia erittyy pitempään ja myöhempään kuin tytöillä estrogeeniä, minkä ta-

kia pojilla pituuskasvu jatkuu pitempään, kuin tytöillä. (Rehunen 1997, 271) Taulukossa 1. 

kuvattu vielä kasvuvaiheet tytöillä sekä pojilla.  

 

Taulukko 1. Kasvun ikävaiheista. (Mukailtu Hakkarainen 2009) 

 

KASVUVAIHE  POJAT  TYTÖT 

Kasvupyrähdyksen alku 10,0-12,1 v 8,2-10,3 v 

Kasvupyrähdyksen huippuvaihe  13,3-14,4 v 11,3 - 12,2 v 

Kasvun hiipuminen 13,5-17,5 v 13,0-15,5 v  

Lihasmassan kasvun huippu  14-17 v alkaen 13-15 v alkaen  
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2.2.2 Muut fyysiseen kasvuun vaikuttavat elementit  

Nuorella tapahtuu elimistössä paljon fyysiseen toimintavalmiuteen liittyviä muutoksia.  

Näitä on mm. 1) hermolihasjärjestelmän kasvu & kehitys 2) luuston, nivelrustojen sekä 

jänteiden ja nivelsiteiden kehittyminen 3) rasvakudoksen kasvu 4) hengitys- ja verenkier-

toelimistön kasvu ja kehitys 5) energia-aineenvaihdunnan kehittyminen. (Hakkarainen 

2009, 91-101)  

 

Fyysisen harjoittelun suunnitteluun tulee ottaa huomioon myös nuoren havaintomotoriikan 

kehittyminen, jonka kyllä pitäisi olla kehittynyt lähes aikuisen tasolle jo 10-ikävuoteen 

mennessä. Tähän kuuluu mm. näköaistit, tilan hahmottaminen, kohteen sekä liikkeen ha-

vainnointi sekä oman kehon asentojen tunnistaminen. Asentojen sekä suuntien hahmottu-

minen jatkuu monilla vielä pitkälle nuoruusiässä (Laine, Kalaja & Mero 2016, 62-64)   

 

Harjoitteluun tässä iässä vaikuttaa väistämättä myös nuoren psyykkinen kehitys. Murros-

iän kynnyksellä kehityserot, jotka urheilussa korostuvat voivat hämmentää nuorta. Mieli-

alat saattavat vaihdella nopeasti, välillä nuori haluaa käpertyä syliin ja toisessa hetkessä 

hän haluaa olla itsenäinen nuori. Nuoren käytös saattaa vaihdella lapsellisuuden ja aikui-

suuden välillä. (Nikander 2009, 118-121)   

 

2.3 Kasvun ja liikunnan aiheuttamat riskit vammoille  

Lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyy vaiheita, jolloin valmentaja saa olla kuor-

mituksen määrän ja laadun kanssa tarkkana. Tyypillisiä kasvuun liittyviä vaivoja esiintyy 

luiden kasvualueilla, tavallisimmin kantapäissä, polvissa ja lantion alueella hieman ennen 

murrosikää ja murrosiän aikana. Joskus innokkaimpien urheilijanalkujen kohdalla liikun-

nan kokonaiskuormitus (esim. jopa hyppynaruhyppelyt koulussa, hyppelyharjoitukset ur-

heiluseuran harjoituksissa) saattaa altistaa rasitusvammoille kasvupyrähdyksen aikana. 

(Terve Urheilija 2022b) 

 

Nuorille liikunta tuo enemmän vammoja kuin liikenne eli ehkäisevä harjoittelu on syytä ot-

taa osaksi lasten ja nuorten säännöllistä urheiluharjoittelua. Tämä tarkoittaa, että   

hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan lämmittelyn tulisi olla säännöllinen osa harjoittelua lap-

silla ja nuorilla seitsemännestä ikävuodesta eteenpäin. (Terve Urheilija 2022b)   
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Kuvassa 3. on kuvattu suositukset valmentajille turvalliseen harjoitteluun vammariskin vä-

hentämiseksi urheilussa. (Terveurheilija 2022b) 

 

 

Kuva 3. Vammojen ehkäisy. (Terve Urheilija 2022b) 
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2.4 Herkkyyskaudet fysiikkaharjoittelussa  

Kehon kudokset ja säätelymekanismit sekä niiden muodostamat elinjärjestelmät noudatta-

vat omia kasvu- ja kehitysaikataulujaan. Näitä aikatauluja käytetään hyväksi lasten harjoi-

tus- ja liikuntasuosituksissa ja herkkyyskausiajattelussa. Pääelinjärjestelmiä havainnollis-

tava kuvaus kuvassa 4. on alun perin fysiologi Scammonin käsialaa 1930-luvulta. (Hakka-

rainen 2009, 75)  

 

Kuva 4. Ihmisen eri osien kypsyminen. (Laine, Kalaja, Mero 2016, 62) 

 

Herkkyyskausi ajattelussa pyritään siihen, että tietyn ikäisenä taitojen oppiminen on hel-

pompaa kuin muulloin. Vaihetta, jolloin tietyn ominaisuuden kehittäminen tai taidon oppi-

minen on helpointa, kutsutaan herkkyyskaudeksi. Herkkyyskaudet on esitelty kuvassa 5. 

Herkkyyskaudella toteutetun harjoituksen vaikutus kyseiselle ominaisuudelle on moninker-

tainen verrattuna herkkyyskauden ulkopuolella tehtyyn harjoitukseen. Liikuntataitoja voi ja 

pitää harjoittaa myös varsinaisen herkkyyskauden jälkeen eli hyviä tuloksia on mahdollista 

saada kaiken ikäisenä. Herkkyyskausi ajattelussa on koko ajan hyvä muistaa lapsen ja 

nuoren yksilöllinen kehitys eli erot biologisen iän ja syntymäiän kohdalla voivat olla huo-

mattavia. (Hakkarainen & Nikander 2009, 140)  

 

Kuva 5. Herkkyyskausien fyysiset painopistealueet eri ikävaiheissa. (Hakkarainen & Ni-

kander 2009, 140) 
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Sami Kalaja (Kalaja 17.4.2020) on halunnut tuoda esiin valmennuksen suunnittelussa mo-

nipuolisuuden tärkeyden herkkyyskausien sijaan ja se on erityisen tärkeää lasten ja nuor-

ten kohdalla, missä tarkkoja rajoja taitojen oppimiselle iän perusteella saattaa olla mahdo-

tonta asettaa. Myös Lasten liikuntalääketieteen artikkeli (Lasten ja nuorten harjoittelu -

mitä, milloin ja miksi 2020) puolsi tätä ajatusta, jossa lapsen ja nuoren fyysinen harjoittelu 

tulee olla monipuolista eikä perustua herkkyyskausiajatteluun. Siinä painotetaan, että har-

joitusvaste perustuu ennen kaikkea aiempiin harjoittelukokemuksiin, perimään sekä yksit-

täisen harjoituksen rakenteisiin.  

 

2.4.1 Taidon herkkyyskausi  

Motoristen perustaitojen (tasapaino, välineen käsittely, liikkumisen taidot) ajoittuvat keski-

määrin toisesta ikävuodesta aina seitsemänteen ikävuoteen eli ennen kouluikää. On huo-

mioitava, että nämä motoriset ominaisuudet voivat ja kehittyvät koko ajan myöhempään 

ikään saakka. Eri lajien hienomotoriikkaa vaativat taidot vaativat pitkäjänteistä työtä ja 

taito on hitaasti vakiintuva ominaisuus. Lapsuudessa (2-7v) aloitettu motoriikkaharjoittelu 

auttaa myöhempänä erilaisten uusien taitojen oppimisessa ja luovat niille pohjan. (Hakka-

rainen & Nikander 2009, 140-141) 

 

2.4.2 Nopeuden herkkyyskausi  

Nopeus on vahvasti peritty ominaisuus. Sitä pystytään kuitenkin kehittämään, jos harjoit-

telu aloitetaan nuorena herkkyyskautta hyödyntäen. Nopeuteen vaikuttaa erityisesti her-

motus eli liiketiheys, reaktiokyky ja rytmitaju. Lisäksi nopeuteen vaikuttaa myös taito sekä 

voimataso. Ennen murrosikää nopeusharjoittelussa tulisikin panostaa juuri hermoston har-

joitteluun, monipuolisia liiketiheyttä, reaktiokykyä, rytmitajua ja taitoa kehittävien harjoittei-

den kautta. Murrosiän jälkeen tämä on huomattavasti vaikeampaa. Murrosiän jälkeen no-

peutta voidaan harjoittaa taas voimatason kehittymisen kautta. (Hakkarainen & Nikander 

2009, 141)  
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2.4.3 Voiman herkkyyskausi  

Voimantuotto on riippuvainen hermoston kyvystä säädellä lihassoluja, lihassolujen poikki-

pinta-alasta ja niiden energia-aineenvaihdunnasta. Hermoston monipuolinen kehittäminen 

luo siis pohjan myös voiman myöhemmälle kehittymiselle. Ennen murrosikää voimahar-

joittelu olisi lihaskoordinaatioharjoittelua sekä liiketekniikan opettelua. Omalla kehonpai-

nolla tehdyt pitkäkestoiset harjoitteet luovat pohjan myöhemmälle raskaammalle voima-

harjoittelulle. Lihaskuntoharjoittelun tulisi kohdistua lantion ja sitä ympäröivien lihasten ke-

hittämiseen, koska tämä keskivartalon hallinta on ehdoton edellytys raskailla painoilla teh-

tävälle harjoittelulle, joka voi alkaa murrosiän loppuessa. (Hakkarainen & Nikander 2009, 

142) 

 

2.4.4 Liikkuvuuden herkkyyskausi  

Liikkuvuuden harjoittelu tulisi aloittaa jo nuoren ja maksimaalinen liikkuvuustaso voidaan 

saavuttaa jo 11-14 vuoden iässä, joka on varsinainen notkeusharjoittelun herkkyysikä. 

Kuitenkin murrosiän aikaisessa kasvupyrähdyksessä nuori saattaa tuntea itsensä tilapäi-

sesti jäykäksi sekä kömpelöksi. Tästä syystä monipuoliseen liikkuvuusharjoitteluun kan-

nattaa panostaa, jotta nuoren liikemotoriikka ei kärsisi ja vältyttäisiin turhilta vammoilta 

kasvukauden alkaessa, aikana ja toki sen jälkeenkin. (Hakkarainen 2009 & Nikander, 143) 

 

2.4.5 Kestävyyden ja nopeuskestävyyden herkkyyskausi  

Lapsen elimistö on jo varhain sopeutumiskykyinen aerobiseen kuormitukseen. Sydämen 

toiminta kehittyy tasaisesti vauvasta aina murrosiän lopulle saakka. Aerobista liikuntaa tili-

sikin olla lapsella liikuntasuositusten mukaisesti vähintään 30-60min päivässä. Maitoha-

pollinen aineenvaihdunta ja happojen sieto ovat taas eri lailla kehittyviä ja niiden harjoitta-

mista suositellaan jätettäväksi murrosiän jälkeen. Nopeuskestävyysharjoittelun suositel-

laan olevan ennen murrosikää enemmänkin maitohapotonta. Maitohapollisia työjaksoja 

mm. pelien tiimellyksessä ei pidä pelätä eikä pyrkiä estämään, mutta lihasten tietoinen ha-

pottaminen liian varhaisessa kehitysvaiheessa on jopa haitallista muiden ominaisuuksien 

kehittymiselle. (Hakkarainen & Nikander 2009, 142) 
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2.5 Biologinen ikä 

Biologisen iän määrittely on lasten ja nuorten liikunnassa tärkeää, mutta erittäin hankalaa. 

Biologisen iän määrittelyyn tarvitaan usein terveydenhuollon ammattilainen. Arviointime-

netelmiä on muutamia ja niiden yhteiskäyttö on kaikista tehokkain tapa. (Hakkarainen 

2009, 88)  

 

2.5.1 Biologisen iän arviointimenetelmät  

Luustonikää voidaan arvioida ja sen myötä päätellä nuoren kehitys- ja kypsyysastetta. On-

gelmana tässä on, että se vaatii röntgenkuvauksen ja siitä tulevan säteilyrasituksen takia 

se ei ole suotavaa kuin lääketieteellisiin kasvuongelmia selvitellessä. Toinen mittaustapa 

on käyttää pituuskasvun kiihtymisikää sekä kasvunopeuden huippuvaihetta. Jotta pituus-

kasvun huippuvaiheen alkaminen, huippuvaihe ja loppuminen voitaisiin arvioida, tarvitsee 

nuori mitata kerran kuukaudessa aamupituudesta. Tässäkin arviointimenetelmässä piilee 

heikkouksia, kuten mittauksen järjestäminen. Tätä voidaan kuitenkin käyttää yhdessä su-

kupuoliomaisuuksiin perustuvan kypsyysarvioin kanssa, mikä onkin eniten käytetty mene-

telmä. Sukupuoliominaisuuksia arvioidessa käytetään sekundääristen sukupuolimerkkien 

kehittymistä eli karvoitus, rintojen sekä poikien sukupuolielinten kehittyminen. (Hakkarai-

nen 2009, 87-89)   
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3 Fysiikkaharjoittelu P12    

3.1 Nopeus 

Nopeus on tärkeä ominaisuus useissa lajeissa ja se ilmenee hyvin eri tavoin. Suomalai-

sessa valmennusopissa nopeus on määritelty seuraavasti 1) Reaktionopeus 2) Räjähtävä 

nopeus 3) Liikkumisnopeus 3a. submaksimaalinen nopeus (85-95% teho maksimista) 3b. 

maksimaalinen nopeus (96-100% teho) 3c. supramaksimaalinen nopeus (101-103% 

teho). Reaktionopeus on kykyä reagoida nopeasti johonkin ärsykkeeseen. Räjähtävällä 

nopeudella tarkoitetaan lyhytaikaista, nopeaa liikesuoritusta. Liikenopeudella tarkoitetaan 

taas nopeaa siirtymistä paikasta toiseen. (Mero & Jouste 2016, 242) Jossain lisätään vielä 

yhdeksi elementiksi 4) Nopeustaitavuus. Nopeustaitavuus käsittää juuri salibandyssäkin 

tärkeää hermolihasjärjestelmän kykyä toimia nopeasti ja tarkoituksen mukaisesti taitoa 

vaativissa liikkeissä. Esimerkiksi yksilön on pystyttävä hallitsemaan väline, vastustaja ja 

oma taktiikka nopeassa vauhdissa. (Hakkarainen 2009, 222)       

 

Liikkumisnopeuden herkkyyskausia ovat ikävuodet 7-12 sekä siitä alkava murrosikä. Har-

joittelussa tulee panostaa erityisesti ennen murrosikää askeltiheyden ja liiketiheyden ke-

hittymiseen ja murrosiässä taas askelpituuteen sekä liikepituuden kehittymiseen. Nopeus-

harjoituksia tulee tehdä paljon nuorilla, jolloin hermo-lihasjärjestelmä kehittyy helpommin. 

Lapsilla nämä harjoitukset ovat myös yleensä juuri nopeita liikkeitä vaativia leikkejä, vies-

tejä sekä ratoja. (Mero & Jouste 2016, 249)  

 

Nopeutta tulee harjoittaa erittäin monipuolisesti erilaisissa olosuhteissa, erilaisilla harjoit-

teilla ja ärsykkeillä. (Hakkarainen 2009, 235) 

 

Murrosiän alkuvaiheessa yksilölliset erot ovat suuria ja siirtyminen tähän vaiheeseen on 

haastavaa erityisesti joukkuelajeissa, jossa yksilölliset erot voivat olla jopa 4-5 vuoden ta-

soa. Perusasiat nopeusharjoittelussa on kuitenkin samat eli sen tulee sisältää paljon koor-

dinaatio, rytmitajua, liiketiheyttä sekä elastisuus harjoittelua. Kehon kasvaessa nopeus-

harjoittelusta saadaan enemmän irti ja kuormittavuus lisääntyy. Tässä tulee huomioida nyt 

ensimmäistä kertaa myös palautumisajat ja niiden pidentyminen. Palautuminen tulisi pi-

dentyä jopa 30-90 sekuntiin eli käytännössä niin pitkäksi, että jokainen suoritus voidaan 

toteuttaa levänneeseen kehoon. Nopeusvoimaharjoittelussa voidaan pikkuhiljaa siirtyä te-

kemään hyppyjä, mikäli kehon hallinta antaa siinä myöten. Alustan pitää olla pehmeä ja 

mahdollisesti ylämäkeä. Kehitysvaihe on herkkä kasvuun liittyville rasitusvammoille, joten 

puutteellisella tekniikalla ja lihaskestävyydellä ei hyppelyitä kannata tehdä. (Hakkarainen 

2009, 229)  
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Nopeusharjoittelussa kasvupyrähdyksen aikana on hyvä huomioida erityisesti jatkuva ryt-

mitajun sekä liiketiheyden harjoittelu. Lyhyessä ajassa tapahtuva vipuvarsien suhteiden 

muutos saattaa johtaa liiketiheyden ja ketteryyden heikkenemiseen. Kasvupyrähdyksessä 

lihakset kasvavat luita hitaammin, joten lihasten kiinnityskohdat ovat kovilla. Tämä huoma-

taan helposti jalkojen lihaksien kireystiloina. Siksi tässä kehitysvaiheessa on erityisen tär-

keää, ettei harjoitella väkisin huonolla tekniikalla. (Hakkarainen 2009, 230) Nopeuden eri-

osatekijät ja niiden harjoittaminen on kuvattu hyvin taulukossa 2.   

 

Taulukko 2. Nopeuden osatekijöiden harjoittamisen periaatteita (Hakkarainen 2009, 227)  

Nopeuden osatekijä Harjoittelussa muistettavia periaatteita  

Reaktiokyky * Perustuu hermoston kykyyn reagoida nopeasti erilaisiin ärsyk-
keisiin                                                                                                        
* Voidaan ja pitää harjoittaa jo monipuolisesti lapsuudessa 

 
 

 
Rytmitaju * Perustuu hermolihasjärjestelmän kykyyn tuottaa liikettä erilai-

silla rytmeillä ja tempoilla                                                                    
* Kehittyy voimakkaimmin lapsuudessa  

 

 

 
Liiketiheys * Perustuu erityisesti rytmitajuun, nopeiden lihassolujen mää-

rään, rentouteen ja nopeusvoimaa                                                     
* Voidaan harjoittaa jo lapsuudessa ja erityisesti ennen murros-
ikää  

 

 

 
Nopeusvoima * Perustuu hermolihasjärjestelmän kykyyn tuottaa voimaa mah-

dollisimman nopeasti                                                                            
* On riippuvainen riittävästä maksimivoimatasosta ja nopeiden 
lihassolujen pinta-alasta                                                                       
* Nopeaa hermostusta ja nopeiden lihassolujen aktivoimista 
voidaan kehittää jo lapsuudessa  
  

 

 
 

 

 

 
Taito * Motoriset taitovalmiudet mahdollistavat hermolihasjärjestel-

män tarkoituksenmukaisen toiminnan ja taito onkin nopeuden 
kehittämisen merkittävä reservitekijä                                                                                 
* Erityisesti hyvä lihaksen koordinaatiokyky on nopeuden kan-
nalta tärkeä ominaisuus                                  
* Voidaan harjoittaa jo lapsuudessa  

 

 
 

 

 

 

 
Liikkuvuus * Riittävät liikelaajuudet mahdollistavat nopeat liikkeet, mutta 

liian liikkuva lihasrakenne hidastaa voimantuottoa                                                                           
* Aktiivinen ja dynaaminen liikkuvuusharjoittelu auttaa tehok-
kaimmin nopeuden kehittämisessä                
* Voidaan harjoittaa jo lapsuudessa  
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Rentous * Kyky supistaa ja rentouttaa lihaksia vuoroittaisesti on nopeu-
den ja nopeuskestävyyden kannalta erittäin merkittävä ominai-
suus                                                       
* Kuuluu osana nopeus- ja taitoharjoittelua koko lapsuuden ja 
nuoruuden ajan                                                
* Eri tehoilla ja tavoilla toteutetut koordinaatioharjoitteet ovat 
hyviä rentoutta kehittäviä harjoite-esimerkkejä  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Elastisuus * Lihasten kuminauhamainen ominaisuus, jolla on suuri merki-

tys lihaksen nopean ja taloudellisen voimantuoton kannalta                                                          
* Voidaan harjoittaa jo lapsena, mutta matalatehoisena ja va-
rottava kasvupyrähdyksen aikaista hyppelyä  

 

 
 

 

 
 

 

Pääperiaatteita liikenopeusharjoittelussa P12:  

- Suoritusaika 1–6 sekuntiin 
- Toistoja 10 – 30 kpl  
- Palautumisaika toistojen välissä 1-2min  

(Hakkarainen 2009, 231-232)  
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3.2 Voima   

Voima voidaan jaotella kolmeen voiman osa-alueeseen, kestovoima, nopeusvoima ja 

maksimivoima. Näitä voiman osa-alueita sekä harjoitteluperiaatteita on kuvattu alla ole-

vassa kuvasarjassa, Kuvassa 6. (Voiman Polku 2022) 

  

 

Kuva 6. Voiman eri osa-alueet (Voiman Polku 2022) 

 

Voimantuotto kehittyy kasvuiässä luonnollisesti fyysisen kasvun myötä, mutta liikunnalla ja 

harjoittelulla siihen pystytään vaikuttamaan suuresti. Voimantuoton luonnollinen huippu-

vaihe ajoittuu keskimäärin kasvupyrähdyksen huippuvaiheen jälkeen, eli pojilla noin 13-15 

-ikävuoteen. Ennen kasvupyrähdystä voiman lisääntyminen ei johdu lihasmassan lisäänty-

misestä vaan enemmänkin kehossa tapahtuu motorista oppimista ja hermostollista kehit-

tymistä. (Hakkarainen 2009, 197-198)  

 

Voimanharjoittelua suositellaan lapsille ja nuorille jo varhain, mutta biologinen kypsyys-

vaihe huomioiden ja sille sopivin harjoitusmetodein, hyvillä suoritustekniikoilla. (Hakkarai-

nen 2009, 203) 
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Voimaharjoittelulla tarkoitetaan harjoittelua, joka on suunnitelmallista ja etenee lihasvoi-

maa ja lihaskestävyyttä kehittävästä harjoittelusta kohti lajin vaatimusten mukaista mak-

simi- ja nopeusvoimaharjoittelua. Oikein tehty ja toteutettu voima- ja lihaskuntoharjoittelu 

toimii kehon hahmottamisen, lihaskoordinaation ja aktiivisen liikkuvuuden harjoittamisen 

keinona. (Terve Urheilija 2022d)    

 

Voimaharjoittelun pääpainon kyseisellä ikäluokalla tulisi olla taulukon 3. mukaisesti keski-

vartalon lihaskestävyysharjoittelussa sekä kestovoimaharjoittelussa. Myös nopeusvoima-

harjoittelua voidaan ottaa oikeaoppisilla hyppelyillä sekä kimmoisuusharjoitteluilla. (Hak-

karainen 2009, 210-211)  

 

Taulukko 3. Kasvun eri vaiheissa painotettavia voimaharjoitusmenetelmiä (Hakkarainen 

2009, 211)  

IKÄVAIHE  MENETELMÄ VAIKUTUSMEKANISMIT&ERITYSIHUOMIOT  

Ennen murrosikää  Keskivartalon lihaskestävyys * Opetellaan hallitsemaan kehon tärkeitä tukialuetta voima-
harjoittelulle                                                                          * Kes-
kivartaloa tulisi vahvistaa lähes päivittäin erilaisten pelien ja 
leikkien lomassa  

 

  
Lihaskestävyysharjoittelu omalla 
kehonpainolla 

* Vahvistetaan lihaskudosta ja kehitetään lihaksen aineen-
vaihduntaa 

 

 

  
Monipuolinen motorisia taitoja ke-
hittävä ja lihaskoordinaatiota ke-
hittävä harjoittelu  

* Opetellaan lihaksiston koordinaatiokykyä                                
* Opetellaan voimantuoton periaatteita 

 

 

  
Nopeusvoimaharjoittelu (Hyppelyt 
ja muut kimmoisuusharjoitteet)  

* Luodaan tulevalle kimmoisuusharjoittelulle pohjaa vahvis-
tamalla tukikudoksia ja elastisia rakenteita                                                                         
* Hyppelyt olisi hyvä toteuttaa rennosti kimmahdellen ja 
pehmeitä alustoja käyttäen  

 

 

 

  
Murrosiän alku       po-
jilla yleensä 10-12v 

Keskivartalon lihaskestävyys * Opetellaan hallitsemaan kehon tärkeitä tukialuetta voima-
harjoittelulle                                                                           
* Keskivartaloa tulisi vahvistaa lähes päivittäin erilaisten pe-
lien ja leikkien lomassa  

 

 

  
Kestovoimaharjoittelu kevyillä lisä-
painoilla ja vastuksilla   

* Vahvistetaan lihaskudosta ja kehitetään lihaksen aineen-
vaihduntaa                                                                              
* Painot tai vastukset pidettävä niin pieninä, että tekniikka 
pysyy 

 

 

  
Voimaharjoitetekniikoiden opet-
telu 

* Opetellaan voimaharjoittelutekniikoita kevyillä lisävastuk-
silla  

 

 
  

Nopeusvoimaharjoittelu (Hyppelyt 
ja muut kimmoisuusharjoitteet)  

* Kehitetään kimmoisuutta ja lihasten reaktiivisuutta sekä 
nopeaa voimantuottoa                                                     
* Suuri osa hyppelyistä matalalla teholla                                
* Kasvupyrähdyksen alkuvaiheessa harjoitteiden annoste-
lussa erityistä huolellisuutta, jotta vältyttäisiin rasitusvam-
moilta 
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Kasvupyrähdys     pojilla 
13-14.5v 

Keskivartalon kestovoimaharjoit-
telu eri mittaisilla sarjoilla ja eri 
suuruisilla vastuksilla  

* Kehitetään keskivartalon voimaa ja valmistetaan keho ko-
valle voimaharjoittelulle                                               
* Keskivartaloa tulisi harjoittaa lähes kaikkien harjoitusten 
yhteydessä  

 

 

 
Kestovoimaharjoittelu keskisuurilla 
lisäpainoilla ja vastuksilla  

* Vahvistetaan lihaskudosta ja kehitetään lihaksen aineen-
vaihduntaa                                                                                         
* Painot tai vastukset pidettävä niin pieninä, että tekniikka 
pysyy ehjänä ongelmitta                                                                 
* Varottava liian suuria vastuksia kovimman kasvuvaiheen ai-
kana 

 

 

 

 

  
Perusvoimaharjoittelun aloitus kas-
vupyrähdyksen loppuvaiheessa  

* Lihasmassan hankinta on tehokkainta n.0,5-2v kasvupyräh-
dyksen huippuvaiheen jälkeen 

 

 

 
 

Nopeusvoimaharjoittelu (Hyppelyt 
ja muut kimmoisuusharjoitteet)  

* Kehitetään kimmoisuutta ja lihasten reaktiivisuutta sekä rä-
jähtävyyttä                                                                                         
* Varottava kovia alustoja ja suuria tehoja, koska rasitusvam-
mariski suurentunut  

 

 

  
Murrosiän loppuvaihe 
pojilla keskimäärin 15v  

Aikuismaisen voimaharjoittelun 
aloittaminen Edellisten voimahar-
joitusmuotojen lisäksi - maksimi-
voima - puhdas lajivoima - kovate-
hoiset hyppelyt  

* Mikäli kaikki edellä olevat vaiheet on huolellisesti toteu-
tettu, on voimaharjoittelu turvallista aloittaa                                                          
* Jos em. vaiheet on jääneet heikosti toteutetuiksi, tulee voi-
maharjoituspohjaa luoda vielä jonkin aikaa  

 

 

 

 

 

 
 

Tässä esimerkkejä P12 vuotiaille soveltuvista voimaharjoitteista.  

(Hakkarainen 2009, 211-213)  

 

1) Lihaskuntopiiri: jossa 10 eri liikettä, 15 toistoa ja liikkeiden välillä 10sek palautus. Sarja 

toistetaan 3 kertaa ja näiden välissä 2min palautus  

 

2) Keppijumppa: 10 eri liikettä, toistoja 15 toistoa, mutta palautus liikkeiden välillä ainakin 

20-30sek. Sarjoja 3 kertaa ja niiden välissä 5min palautus 

 

3) Hyppelyharjoitus yhdistettynä johonkin esim. keppijumppaan:  

valitse 4 erilaista loikkaa (vuoroloikka, päkiähyppely, loikka sivuttain, luisteluloikka etupe-

rin). Tee yhtä loikkaa noin 10 toistoa ja joka kerta kunnon palautus noin 30sek. toista 3 

sarjaa. Seuraavaan loikkaan siirtyessä pidä 3min tauko. Huomio loikkaharjoittelun vam-

mariskit. Pehmeä alusta ja pieni ylämäki vaimentaa iskua. Toistot tulisi olla matalalla te-

holla ”kimmahdellen” ja kiinnitettävä paljon huomiota suoritustekniikkaan.  
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3.3 Liikkuvuus  

Liikkuvuus eli arkikielessä notkeus kuvastaa kehon nivelten liikelaajuutta. Hyvä liikkuvuus 

on tärkeä ominaisuus sekä toimintakyvyn, että suorituskyvyn kannalta. (Kalaja 2016, 313)  

  

Liikkuvuus on osittain peritty ominaisuus, mutta siihen voidaan harjoittelulla vaikuttaa. Ni-

velen liikkuvuuteen vaikuttavat 1) Rakenteelliset tekijät (mm. nivelen rakenne, lihasmassa) 

2) Suorituskykytekijät (lihaksen voimaominaisuudet) 3) Koordinatiiviset tekijät (lihastonus, 

lihasrefleksit, lihasten välinen koordinaatio). Liikkuvuus on myös ominaisuus, jonka suu-

ruus voi vaihdella erilaista tekijöistä Näitä tekijöitä ovat 1. Vuorokauden aika 2. Kehon 

lämpötila 3. Fyysinen ja psyykkinen aktiivisuustaso 4. Väsymystila. (Kalaja 2009, 263-

264.)  

 

Liikkuvuus on myös kaiken liikkeen perusta. Jos kudos ei jousta ja nivelen liikerata on ole-

maton, ei ole mitä liikuttaa. Jos ei ole liikettä ei tuoteta voimaa. Liikkuvuudesta puhutta-

essa on myös muistettava, että osalla liikkuvuus varsinkin nuorella saattaa olla hallitsema-

tonta ja silloin tarvitaan liikkuvuudelle tukea. Jos liikkuvuus on nivelen ympärillä rajoitta-

matonta, tarvitsee liikkuvuutta rajoittaa lihaksien aikaansaamalla tuella. Urheilussa ja lii-

kunnassa, kun tavoitellaan parasta mahdollista suorituskykyä, tuleekin varmistaa, että ke-

hon liikkuvuus ja tuki ovat riittävät. Näin kehosta saadaan kaikki mahdollinen voima, kes-

tävyys ja nopeus irti. (Hakala 2017, 29-30) Cook kuvaa optimaalista suorituskykyä kuva 7. 

pyramidilla, jossa perustan luo juuri liikkuvuus ja kehonhallina. Sen päälle vasta rakentuu 

suorituskyky ja päällimmäisenä lajitaito. Nyt monella nuorella pyramidi näyttää epätasa-

painoiselta kuva 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 7. Optimaalinen fyysisten ominaisuuksien pyramidi (Cook 2011, 222) 

  

perusliike / movementals (mobility, balance, and 
coordination)  

suorituskyky / performance  

lajitaito / skill 
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Kuva 8. epätasapainossa oleva pyramidi (Cook 2011,222)  

 

Liikkuvuusharjoittelulla on merkitystä muun muassa, Hirtz 2007 (Kalaja 2009, 264)  

• liikkeiden taloudellisuus lisääntyy 

• motorinen oppimisprosessi paranee 

• motorinen säätelykyky lisääntyy 

• liikkeiden estetiikka ja eleganssi paranee 

• kuormituksen sietokyky kasvaa 

• loukkaantumisriksi pienenee 

• lihastasapaino varmistuu 

• ehkäisee lihasepätasapainon syntymistä (ryhtivirheet vähenevät) 

• terveys paranee   
 

Kasvupyrähdyksen alkaessa sekä aikana nuori saattaa tuntea itsensä kömpelöksi ja lihak-

set ns. laahaavat luiden kasvusta perässä on liikkuvuusharjoittelulla tässä iässä iso merki-

tys. Sen sisällyttäminen jokapäiväiseen harjoitteluun voi mm. ennaltaehkäistä vammaris-

kiä ja auttaa palautumaan. (Hakkarainen & Nikander 2009,143 ) 

 

Liikkuvuus voidaan jakaa aktiiviseen, passiiviseen sekä anatomiseen liikkuvuuteen. Ana-

tominen liikkuvuus on nivelen liikettä, kun lihakset on poistettu, eli elävällä ihmisellä vain 

teoreettinen käsite. Aktiivinen liikkuvuus on sitä, että liikkuvuus saavutetaan omalla lihas-

työllä. Passiivisessa liikkuvuudessa liikelaajuus saavutetaan taas ulkoisella voimalla. (Ka-

laja 2009, 267)  

 

Toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu kehittää tehokkaasti kehonhallintaa eli lihaksen voi-

maominaisuuksia sekä liikkuvuutta. Toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu valmistaa kehoa 

tulevaan lajinomaiseen liikkeeseen sekä toimii myös palauttavana harjoitteluna lajiharjoi-

tuksen jälkeen. (Terve urheilija 2022c) 

  

lajitaito / skill 

perusliike / movementals (mo-
bility, balance, and coordina-

tion)  

suorituskyky / performance  
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Liikkuvuutta voidaan harjoittaa erilaisilla menetelmillä. Joel Hakala (Hakala 2017, 54-57) 

on selittänyt venyttelytekniikat kirjassaan Eroon jumeista; Kehonhuollon käsikirja seuraa-

vasti.    

1) Staattinen & Passiivinen venyttely: 

- ns. perinteistä venyttelyä, missä venytys tehdään omalla lihastyöllä. Passiivisessa venyt-

telyssä venytys aiheutetaan ulkoisesti, esim. toisen henkilön toimesta. Yhteistä on, että 

venytys itsessään venytyksen ylläpito ilman liikettä 

- Näitä venytyksiä ei suositella tehtäväksi ennen suoritusta, sillä se vähentää lyhyellä aika-

välillä lihaksen joustavuutta ja saattaa vaikuttaa lihaksen voimantuottoa alentavasti.  

- Sopii lyhyesti tehtynä loppuveryttelyyn jo tarpeeksi levänneelle lihakselle ja levänneen 

lihaksen liikkuvuuden harjoittamiseen  

 

2) Aktiivinen venyttely: 

- tässä venytys tehdään omalla vastakkaisella lihastyöllä. Toinen puoli on venytyksessä ja 

toinen taas aktivoituna  

- sopii alkulämmittelyyn, koska venytys rajoittuu oman kehon liikeratoihin 

- suositellaan tehtävän useana toistona   

 

3) Submaksimaalinen kontrolloitu venyttely:  

- Saatetaan usein lyhentää SMK ja tämä tarkoittaa, että venyttelyssä liikutaan alle maksi-

miliikkuvuuden, noin 70-90% liikeradalla. Kontrolloitu tarkoittaa, että omat lihakset kontrol-

loivat koko ajan liikettä ja voivat siten koko ajan pysäyttää tarvittaessa liikkeen. Tekniikan 

pitäisi koko ajan tuntua hyvälle ja kipua ei saisi tulla.  

- Tehoaa erittäin hyvin stressaantuneeseen ja kireytyneeseen kehoon 

- Toimii hyvin faskioita irrottavana tekniikkana  

- Toimii parhaiten laajoissa liikkeissä, joissa saadaan koko lihaskalvoketjut liikkeelle 

- Sopii tilanteeseen, kun tilanteeseen 

 

4) Dynaaminen venyttely: 

- Edellisestä poiketen tämä tehdään koko normaalilla liikeradalla, eli sillä liikelaajuudella 

mihin pääset omalla lihastyöllä ilman painovoiman tai heilautuksen apua. Tässäkään ve-

nytystä ei pidetä ääriasennossa yllä vaan koko ajan ollaan liikkeellä 

- Sopii hyvin alkuveryttelyyn, sillä liike tehdään rennolla liikeradalla ja siihen tulee paljon 

liikettä, lihaksen supistumista ja kevyttä venymistä esim. nilkan pumppaaminen ojennuk-

seen ja koukistukseen  
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5) Jännitys-rentoutus-venytys: 

- JRV -tekniikka on voimakas tekniikka, joka ei sovellu stressaantuneelle keholle tai oikein 

kipeille alueille.  

- Tehokas tekniikka levänneelle keholle  

- Teho perustuu siihen, että supistuksen jälkeisen rentoutumisen jälkeen keho päästää ve-

nytettävän lihaksen venymään hieman pidemmälle  

 

6) Ballistinen venyttely:   

- Tässä venytyksessä lihaksen normaali liikelaajuus ylitetään liike-energian avulla. Tämä 

auttaa harjoittamaan liikeratojen joustavuutta niiden ääripäissä.  

- soveltuu vain levänneelle keholle 

- voi aiheuttaa loukkaantumisia ja ongelmakohtien ärtyistä väärässä kohdassa tehtynä 

- toimivat terveelle keholle pienissä määrin pienenä osana alkuveryttelyä, kun halutaan 

testata liikerata ja herättää liikerata mahdolliseen maksimaaliseen urheilusuoritukseen  

 

3.4 Aerobinen harjoittelu  

Tässä iässä kestävyysharjoittelu painottuu jokapäiväiseen liikkumiseen, jota pitäisi olla vä-

hintään yksi tunti päivässä. Liikunta voi koostua monesta pienemmästäkin jaksosta ja esi-

merkiksi hyötyliikunnasta. Lisäksi viikossa tulisi olla vähintään kolme tuntia rasittavampaa, 

kovatehoisempaa liikuntaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021,12)  

 

3.5 Liikkumisen motoriset perustaidot    

Taulukossa 4. esiteltyjen liikunnallisten perustaitojen oppiminen olisi ollut oleellista oppia 

jo ennen 10-ikävuotta, pääosin ennen kouluun menoa. Mitä monipuolisemmin lapsi on en-

nen kymmentä ikävuotta liikkunut, hänelle on muodostunut monipuolinen liikemuisti, jota 

hän voi käyttää nyt myöhemmin uusien taitojen opettelun pohjalla. (Rehunen 1997, 273) 

On kuitenkin hyvä huomioida, että kaikille 10-12 vuotiaille nuorille ei nämä kaikki motoriset 

perustaidot ole vielä hallussa ja niitä on syytä sisällyttää harjoitteluun monipuolisesti. Tätä 

ajatusta puoltaa uusimmat valtakunnalliset Move-mittaustulokset. (Opetushallitus 2021) 

40 prosentilla 5.luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa ihan 

arjessa jaksamista. Erityisesti huolta aiheutti keskivartalon lihaskunnon heikentyminen 

edellisiin mittausvuosiin verrattuna. (Valtion liikuntaneuvosto 2021) 
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Taulukko 4. Tässä kuvattu motoriset perustaidot 

MOTORISET PERUSTAIDOT  
TASAPAINOTAIDOT LIIKKUMISTAIDOT VÄLINEEN KÄSITTELYTEIDOT  

kääntyminen käveleminen heittäminen 

venyttäminen juokseminen kiinniottaminen 

taivuttaminen ponnistaminen potkaiseminen 

pyörähtäminen loikkaaminen kauhaiseminen 

heiluminen hyppääminen iskeminen 

kieriminen laukkaaminen lyöminen ilmasta 

pysähtyminen liukuminen pomputteleminen 

väistyminen harppaaminen kierittäminen 

tasapainoilu  kiipeäminen potkaiseminen ilmasta  
 

 
3.6 Nopeuskestävyysharjoittelu  

Salibandy on yksi lajeista, joka vaatii nopeuskestävyyttä. Nopeuskestävyys rakentuu mui-

den fyysisten perusominaisuuksien varaan. (Riski 2009, 311)  

 

Nopeuskestävyysharjoittelu jaetaan suoritusten pituuden ja intensiteetin mukaan määräin-

tervalleihin, tehointervalleihin, maksimaaliseen nopeuskestävyyteen, submaksimaaliseen 

nopeuskestävyyteen ja maitohapottomaan nopeuskestävyyteen. (Riski 2009, 322) 

 

Ennen siirtymistä maitohapolliseen harjoitteluun onkin välttämätöntä selvittää yksilölliset 

laktaattitasot eri harjoitustehoilla. Lapsuusikä ei ole otollinen aika anaerobiselle harjoitte-

lulle, koska lapsen elimistö ei ole valmis suureen laktaattituotantoon eikä kykene tehok-

kaasti sitä poistamaan. (Riski 2009, 329)  

 

Tässä 10-12 -vuotiaan iässä hyvää pohjaa nopeuskestävyysharjoittelulle voidaan tehdä 

monipuolisella taito-, nopeus- ja voimaharjoittelulla. Nopeuskestävyyttä parhaiten kehite-

tään nuoruudessa maitohapottomassa nopeuskestävyysharjoittelussa. (Riski 2009, 327-

330)    

 

Taulukko 5. nopeuskestävyysharjoittelu (Riski 2009, 327.) 

 

 

 

 

 

ENNEN MURROSIKÄÄ 

3-4 x 5-8 x 5-10 sekuntia kova teho 

20 sekunnin palautus / 2 min sarjapalautus.  

JÄLKEEN MURROSIÄN 

2-4 x 5 x 20-30 sekuntia kova teho 

30-45 sekunnin palautus / 3min sarjapalautus.  
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4 Salibandy lajina ja lajin vaativat fyysiset ominaisuudet  

4.1 Salibandyn tärkeimmät fyysiset ominaisuudet   

Lajin vaatimat ominaisuudet muuttuvat koko ajan lajin kehittyessä. Laji on kehittynyt koko 

ajan fyysisemmäksi, nopeatempoisemmaksi sekä taitovaatimukset ovat kovat. Nopeat pe-

litilanteet vaativat pelaajalta koko ajan parempaa ratkaisuntekokykyä, vahvoja lajitaitojen 

hallintaa sekä fyysisiä ominaisuuksia, psyykkisiä ominaisuuksia unohtamatta. (Pulkkinen, 

Korsman & Mustonen 2013, 153)  

 

Kuvio 1. Kokonaisvaltainen yksilön kehittäminen. (Pulkkinen ym. 2013, 153)  

 

Salibandy on fyysisesti kuormittava ja kuluttava laji, jossa liikutaan aina koreilla tehoilla ja 

aikuisella elimistöön kertyy maitohappoja. Lajille on tyypillistä suunnanmuutokset ja kon-

taktit, joten tämä kuormittaa etenkin alaraajoja, nilkka -ja polviniveliä. Lantion ja keskivar-

talon tuki sekä liikkuvuus on edellytyksenä myös koko vartalon hallinnalle sekä mahdollis-

taa nopeat harhautusliikkeet. Toispuoleinen mailaote, pallon kuljettamien sekä vedot vaa-

tivat myös rintarangan sekä ylävartalon hallintaa. (Korsman & Mustonen 2011, 218)  

 

Lajinomainen liikkuminen tarkoittaa lyhyitä tehojaksoja suurilla sykkeillä. Pelissä tulee pal-

jon suunnanmuutoksia, kiihdytyksiä sekä jarrutuksia. Suurimmaksi osaksi pelissä liikutaan 

eteenpäin tai kaartaen, mutta pelipaikasta riippuen liikettä tulee myös sivuittain sekä taak-

sepäin. Lajissa vaaditaankin alaraajojen räjähtävää voimaa, nopeuskestävyyttä sekä ket-

teryyttä. (Pulkkinen ym. 2013, 325)     

 

 

 

 

Fysiikka

Psyyke

Taito + 
pelikäsitys 
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4.2 Lajin yleisimmät riskitekijät vammat sekä rasitusvammat  

Salibandy on loukkaantumisherkkä laji. Lajille tyypillisimmät voidaan jakaa äkillisiin tapa-

turmiin ja rasitusvammoihin. Äkilliset vammat salibandyssä ovat nivelten (nilkka & polvi) 

vääntövammat sekä lihasvenähdykset, iskuvammat ja murtumat. Rasitusvammat ovat tyy-

pillisiä varsinkin nuorilla, jolloin kasvuikä on vielä kesken. Näihin molempiin rasitusvam-

moihin ja äkillisiin vammoihin auttaa monipuolinen fyysinen harjoittelu, joka ei ole yksipuo-

leista. Jalkaterän ja polvien ongelmat ovat lajille tyypillisiä samoin kuin tyypillinen rasitus-

vamma kasvuiässä olevalle. Myös säären kiputilat, penikkatauti ovat yleisiä lajin rasitus-

vammoja. (Korsman & Mustonen 2011, 230-231)  

 

Salibandyn vammoista on tehty muutamia tutkimuksia. Kati Pasanen vuonna 2005 valmis-

tuneessa tutkielmassa aikuisille salibandyn pelaajille yhden kauden aikana tulleista vam-

moista saatiin tulokseksi, että vammoista 82% suuntautui alaraajoihin (nilkkaan 35%, pol-

veen 23%). Kauden aikana äkillisiä vammoja pelaajilla oli 61% ja rasitusvammoja 39%. 

(Pasanen 2005, 27-29) 

 

5 Työn tausta ja Tavoite  

5.1 Tausta työlle - Classic P12 pojat  

Syksyllä 2021 Joukkueessa oli 40 pelaajaa, joista suurin osa jo vuosia samassa joukku-

eessa pelanneita. Noin puolella pelaajista on myös toinen laji, mitä he harrastavat.  

Suurimpina kakkoslajeina salibandyn rinnalla on jalkapallo, koripallo ja jääkiekko.  

 

Valmennus joukkueella pysyy entisellään. Päävalmentajalla on hyvä tausta poikien val-

mennukseen, hän on kokenut pelaaja, valmentaja sekä kouluttautunut lajivalmentaja, isän 

roolia unohtamatta. Apuvalmentajina hänellä on tiivis vanhemmista koostunut rinki. Fysiik-

kavalmentajaa ei joukkueella vielä ole ollut.   

 

Harjoituksia pojilla on sovitusti kahdet lajiharjoitukset viikossa. Lisäksi pojille on tarjolla 

myös seuran järjestämä vapaaehtoinen taitoharjoittelukerta lisämaksusta. Poikien luku-

määrä huomioiden joukkueen lajiharjoitukset oli jaettu kolmelle eri päivälle, joten kerralla 

harjoituksissa on maksimissaan 30 poikaa.  
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Pojat ovat kaikki aloittaneet elokuussa 2021 viidennen luokan. Pojat ovat kasvupyrähdyk-

sen alkumetreillä ja kasvun suhteen herkässä iässä. Suomessa on myös tutkittu säännölli-

sesti ikäluokan fyysistä kuntoa ja viimeisimpien valtakunnallisten tulosten pohjalta voidaan 

olettaa, että fyysinen kunto ei ainakaan ole valtakunnassa kasvanut (Valtion liikuntaneu-

vosto 2021) Päinvastoin saamme olla huolissamme nuorten heikkenevästä peruskun-

nosta ja varsinkin kehonhallinnasta. Tämä on saanut myös valmennuksen pohtimaan fy-

siikkavalmennuksen systemaattista mukaan ottamista.  

 

Joukkuetta ei ole jaoteltu vielä kiinteästi ykkös- ja kakkosjoukkueeseen minkään perus-

teella. Joukkue pelaa kaudella Salibandyliiton sisäsuomen P12 kilpa ja haastajasarjaa, 

molemmissa yhdellä joukkueella. Joukkueiden kokoonpanot eivät ole lukittuja ja vaihtele-

vat peleittäin. Kerrallaan pelissä voi olla aina 17 pelaajaa. Sarjassa pelataan jo 5vs5 pe-

lejä aikuisten kentällä ja säännöillä. Peli aika on 3x15min.  

 

Classic P12 pojilla harjoitukset ovat Spiral hallilla, Tampereen Kaukajärvellä keskiviikkoi-

sin ja torstaisin sekä lauantaisin Lentävänniemen koululla. Spiral -hallin kentän lattia on 

kokemuksesta erittäin kova. Lentävänniemen koulun salin alusta on taas mukavan jous-

tava, mutta koululla ei ole lajiharjoitteluun olennaisia kaukaloa. Lentävänniemen koululla 

on lajiharjoittelua ennen sekä jälkeen loistavat oheisharjoittelumahdollisuudet, mitä taas 

Spiral -hallilla ei ole ollenkaan.  

 

Classicin ja joukkueen päävalmentajan keskeinen ajatus on, että valmennus on yksilön 

kokonaisvaltaista valmentamista, missä urheileva nuori on vahvasti keskiössä. Innostami-

nen liikuntaan, lajiin sekä itsensä kehittämiseen, itsemääräämisteorian mukaan (Ryan 

2000) on valmennuksen perusajatuksien pohjalla. Siten myös fysiikkaa valmentaessa on 

huomioitava kokonainen yksilö, joka on psykofyysinen kokonaisuus.  

 
 

5.2 Opinnäytetyön tavoite  

Opinnäytteen tavoitteena on toteuttaa vuoden mittainen valmennus projekti ja siitä kerty-

neen kokemuksen perusteella laatia opas sekä ohjeistus ikäluokan fysiikkaharjoitteluun.  

Kokemuksen myötä tehty opas auttaa seuran tulevia joukkueita toteuttamaan fysiikkaval-

mennusta nuoren kokonaisvaltaista kehitystä auttaen sekä vammoja ennaltaehkäisevästi.     
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6 Opinnäytetyön vaiheet  

Toteutus alkoi keskustelulla päävalmentajan kanssa keväällä 2021.  Kesän aikana (kesä – 

heinäkuu) teimme yhdessä päävalmentajan kanssa tulevan kauden valmennussuunnitel-

maa. Mikä heidän valmennussuunnitelmansa on eri lajivalmennusosa-aluilla ensi kau-

della, ja mitä he odottavat fyysiseltä puolelta? 

 

Tarkoituksena oli valmennuksen lajiharjoitteluun pohjautuen suunnitella elokuusta lähtien 

mahdollisimman järkeä fysiikkaharjoittelu kokonaisuus, joka tukee poikien kasvua sekä la-

jivalmennusta. Itse sain vapaat kädet toimia ja toteuttaa käytännössä joukkueen fysiikka-

valmennusta tämän kauden aikana. Alusta asti oli toiveena, että viikkoharjoituskertoja ei 

lisättäisi ja fysiikkaharjoittelu synkronoitaisiin osaksi lajiharjoitusta. Taulukko 6. kuvaa 

opinnäytetyön eri vaiheita.  

 

Taulukko 6. Opinnäytetyön vaiheet kuukausissa 2021-2022 

Kuukaudet  toiminta 

toukokuu 21 Opinnäytetyöstä toimeksianto 

kesä-heinäkuu 21 palaverit ja suunnittelu 

elo-syyskuu 21 valmennuksen aloitus  

syyskuu 21 - huhtikuu 22 toiminta, valmentaminen ja havaintojen dokumentointi 

huhti-toukokuu 22 havaintojen käsittely ja yhteenveto, suositukset / malli jatkoon  

  
 

6.1 Suunnittelu sekä työn aloitus  

Kesällä päävalmentajan kanssa pidettyjen palaverin myötä päädyimme siihen, että py-

rimme tekemään monipuolista fysiikkaharjoittelua 30min ennen lajitreeniä ja lajitreenin jäl-

keen jää 15min jäähdyttelyaika. Päädyimme, että emme halunneet lisätä harjoituspäiviä 

tässä vaiheessa, koska monella on myös toinen laji sekä viikonloppuisin on tulossa tur-

nauksia. Joukkueella siis harjoituksia tiistaisin, (seuran tarjoama taitoharjoituskerta), kes-

kiviikkoisin ja torstaisin sekä lauantaisin.   

 

Päävalmentaja suunnittelee viikko etukäteen lajiharjoitukset aina kahdeksi viikoksi kerral-

laan ja siten minulle jää aikaa suunnitella lajiharjoitusten yhteyteen otettavat fysiikkaharjoi-

tukset yhdessä päävalmentajan kanssa.  
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Spiral – halleilla 30min fysiikkaosio oli sisätiloissa haaste. Sisätilat tällaiseen harjoitteluun 

on hallissa lähes mahdotonta toteuttaa. Ratkaisua ei kuitenkaan tähän tilanteeseen löy-

detty, joten 30min fysiikka toteutettiin aina sään salliessa pihalla. Positiivista on, että Spi-

ral-halleilla meillä oli käytössä varasto, missä oli hyviä oheisharjoitteluvälineitä kuten pik-

kuaitoja, kevyitä kuntopalloja, tikkaita jne. Ulkona löytyi myös läheltä ulkoalueita, missä fy-

siikkaharjoittelua pystyi 30minuutissa hyvin toteuttamaan vain 5min siirtymäajalla.  

 

Joukkueen matkassa jo monta vuotta olleena, minulla oli jo tuntuma poikien tämänhetki-

sistä fyysisitä kyvyistä. Päädyin kuitenkin, että teetämme kevyet testit leikkimielisessä 

aloitus päivässä, jotta saan faktaa fysiikkaharjoittelun suunnittelun pohjalle. Testauksen 

tavoite on motivoida pelaajia parempaan fysiikan kehittämiseen ja todentaa sen merki-

tystä jatkoharjoittelua-ajatellen. Osalla pojista oli havaittavissa jo murrosiän alun merkkejä, 

mutta suurimmalla osalla murrosikä ja kasvupyrähdys on vasta tulossa. Valmentajille ja 

vanhemmille kerrottiin fysiikkavalmennuksen tärkeydestä ja aloittamisesta (liite 1). 

 

6.1.1 Alkutestaus  

Testipäiväksi koitui syyskuu 25.9.2021. Testeiksi halusin etsiä mahdollisimman järkevät 

testit, jotka pystymme toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Testeiksi pyrittiin valitsemaan 

tunnettuja ja luotettavaksi todettuja ja juuri tälle ikäryhmälle sopivia testejä. (testikortti liit-

teenä 3) 

 

(Kasva urheilijaksi 2022), ominaisuustesti:  

1) Kuntopallonheitto alhaalta eteen: https://youtu.be/GdWZvaNVALU  

- Mittaa alaraajojen nopeusvoimaa  

  

(Kasva urheilijaksi 2022), ominaisuustesti:  

2) Sisupunnerrus https://youtu.be/8ZT5UEedK5I 

- Mittaa keskivartalon hallintaa, lapatukea sekä käsivarsien voimaa 

  

Olympiakomitean yläkoulujen testipatteristosta (Olympiakomitean suosittelema valtakun-

nallinen soveltuvuuskoe 2022):  

3) aktiivinen suoran jalan nosto selinmakuulta  https://youtu.be/VBGQWdhesSY 

- mittaa alaraajan liikkuvuutta  

 

UKK terve urheilijatesteistä (Terve Urheilija 2022e, pudotushyppy2)  

4) pudotushyppy kahdella jalalla:  https://youtu.be/Xns83bhrn2U 

- mittaa lantion sekä polvien ja nilkkojen hallintaa  

https://youtu.be/GdWZvaNVALU
https://youtu.be/8ZT5UEedK5I
https://youtu.be/VBGQWdhesSY
https://youtu.be/Xns83bhrn2U


 

 

27 

 

FBA testeistä  

(toteutetaan irrallisena osana Päävalmentajan toimesta myöhemmin harjoituksissa)  

5) Salibandyn ketteryysrata  

- mittaa nopeustaitavuutta  

 

6.1.2 Testien tulokset ja analysointi 

Tuloksissa (taulukko 7.) oli monta virhetekijän mahdollisuutta. Toisaalta halusin havain-

noida poikia ja myös se antoi minulle kokonaiskuvaa joukkueen fyysisestä tilanteesta. Po-

jat ovat psyykkisesti herkässä iässä ja vertailu fyysisesti testeillä ei tuntunut kaikista mu-

kavalle. Koitimme painottaa, että tulokset ovat heitä itseään varten ja me emme laita poi-

kia niiden perusteella järjestykseen vaan tulokset ovat minulle apukeinona ohjelmoida har-

joittelua.  

 

Taulukko 7. Classic P12 testien tulokset 25.9.21 

    

NIMI KP 2kg Jalannosto O Jalannosto V Alaraajan linjaus *   
Sisupunner-

rus 

Poika A 6,3 <90 <90 3 18 

Poika B 6,5 90 90 4 5 

Poika C 7,4 <90 <90 1 19 

Poika D 8,4 <90 <90 4 15 

E 7 <90 <90 5 23 

F 6,9 <90 <90 3 21 

G 9,2 <90 <90 5 42 

H 6,9 90 <90 1 11 

I 7,4 <90 <90 3 20 

J 6,9 <90 <90 1 9 

K 8 90 <90 2 10 

L 8,3 <90 <90 2 36 

M 7,4 90 90 5 16 

N 8 90 90 3 30 

O 6,3 <90 90 2 20 

P 7,9 >90 >90 0 30 

Q 7,1 <90 <90 6 5 

R 8,2 <90 <90 5 5 

S 9,1 <90 <90 4 18 

T 8,6 90 90 2 20 

U 8,4 <90 <90 4 13 

V 7,3 <90 <90 4 5 

X 6,6 <90 <90 4 20 

Y 7,3 <90 <90 3 20 
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Z 7,8 <90 <90 2 20 

Å 7,2 <90 <90 6 2 

Ä 6,5 <90 <90 5 3 

Ö 7,3 <90 <90 4 14 

     

* mitä pienempi 
sitä parempi (0=pa-
ras/6=huonoin)  

 

Testaus oli tarkoitus uusia keväällä 2022. Testien uusimiseen ei löytynyt valitettavasti mie-

lekästä toteutustapaa. Kolmelta pojalta sain uusinta tulokset huhtikuun 10.päivä toteute-

tuissa fysiikkaharjoituksissa Taulukko 8. Valitettavasti muut olivat joukkueen pelireissulla 

tai sairastivat koronaa tuolloin. Uusintatestauksen pienen määrän takia ei voi yleisiä johto-

päätöksiä tehdä. Näiden kolmen pojan kohdalla tulokset olivat parantuneet tai ainakin py-

syneet samassa.   

 

Taulukko 8. Classic P12 testien tulokset 25.9.21 

NIMI KP 2kg kevät 22 Jalannosto O kevät 22 Jalannosto V kevät 22 Alaraajan linjaus kevät 22 Sisupunnerrus kevät 22

A 6,3 7,8 <90 90 <90 90 3 3 18 20

U 8,4 9,4 <90 90 <90 <90 4 2 13 13

V 7,3 7,9 <90 90 <90 90 4 3 5 9  

 

Yleisesti alkutestauksen tulokset kertoivat sen, että osalla keskivartalon hallinta, lapatuki 

ovat lähes mitättömät. Myös alaraajojen liikkuvuus sekä liikehallinnassa on kehitettävää. 

Tulokset vahvistivat sen, että haluan painottaa fysiikkaharjoittelussa oman kehon hallin-

taa. Polvien ja nilkkojen liikerata oli hallitsematonta voiman puuttuessa. Keskivartalon hal-

lintaa sekä jalkojen voimaominaisuuksia kehittämällä voidaan parantaa kehonhallintaa. 

Tämä tulos tukee myös valtakunnallisia MOVE-tuloksia. (Opetushallitus 2021) Yleisesti 

ottaen lihaskunnon harjoitteleminen ei ole niin mielekästä on mukaan toki hyvä ottaa eri-

laisia reaktiokykyä, koordinaatiokykyä sekä nopeutta kehittäviä elementtejä. Koitin löytää 

lihasvoiman harjoittamiseen myös mahdollisimman mielekkäitä ja erilaisia tapoja, jotta voi-

maharjoitus tulisi välillä kuin huomaamatta. Näiden nähtyjen ja opiskeltujen johtopäätös-

ten perusteella lähdimme toteuttamaan kauden fysiikkaharjoittelua, jossa pääpaino koko 

kauden on voiman, nopeuden ja liikkuvuuden osa-alueiden harjoittamisessa.  
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6.2 Toteutuminen, valmentaminen sekä dokumentointi 

Koko kauden saimme toteutettua ennen lajiharjoitusta fysiikalle varatun 30min harjoituk-

sen ja loppuun vielä 15min ajan loppuun liikkuvuudelle, poikkeuksena koronatauko / koro-

nasulku. Harjoitusten alkaessa pitkästä aikaa kesätauon jälkeen sekä vielä Spiral -hal-

leilla, on fysiikassa hyvä ottaa huomioon hyvin jalkaterän, nilkan ja polvien rasitus. Spiral -

hallin alusta, missä lajitreenit suoritetaan, on todettu erittäin kovaksi ja iskutuksen aiheut-

tavan entistä enemmän ongelmia mm. kasvuiässä olevan nuoren kantapäähän sekä sää-

riin. Myös Suomessa vuodesta 2000 alkanut COVID-19 pandemia on aikaisempina kau-

sina aiheuttanut pitkiäkin sisäharjoituksien katkoksia ja monella nuorella on pitkä aika 

siitä, kun on päässyt pelaamaan sisälle salibandyä.    

 

Pojat jaettiin pojat kolmeen eri pisteeseen ennen lajia, ulos mentäessä. Siirtymisiin toimin-

tapisteille ja takaisin oli laskettu aikaa yhteensä 10minuuttia. Näin ollen kolmeen toiminta-

pisteeseen jäi aikaa noin 5-7min. Mikäli poikia oli vähemmän, pystyi liikkuvuuden ja lihas-

kunnon yhdistämään ja menemään kahdella pisteellä. 1. Liikkuvuuspiste (liikkuvuus) 2. Li-

haskuntopiste (voima) 3. Rytmiikkapiste (nopeus). Suunnittelin pisteille liikkeet ja opastin 

etukäteen apuvalmentajat kahden pisteiden liikkeille. Opastuksessa kerroin usein myös, 

mikä on yleisin virhe liikettä tehdessä, eli mihin kiinnittävät huomiota, kun antavat korjaa-

via henkilökohtaisia ohjeita, jotta liike saataisiin toteutumaan oikein.  

 

Päävalmentajan kanssa yhteistyössä olimme suunnitelleet lajiharjoituksiin sisällytettävät 

fysiikkaosiot. Harjoitusten lopuksi oli 15 min liikkuvuus ja venyttely hetki.  

 

Joukkueen toiminnan keskeytti myös COVID-19 tälläkin kaudella. Tällöin toteutimme 

Teams-palaverin omatoimisen kehonhuolto kerran viikossa, joka kesti aina 60min. Osallis-

tuminen tähän oli kohtuullista noin 10-20 poikaa / harjoitus. Haasteena oli, että en pysty-

nyt fyysisesti antamaan palautetta heidän tekemisestään. Koitin vain sanallisesti ja omalla 

kuvauksellani hahmottaa liikkeen niin hyvin kuin pystyin.  

 

Toimitin myös pojille itselleen WhatsAppissa: videon 1. liikkuvuudesta eli venyttelyistä ko-

tona joka treenien jälkeen, 2. kuntopiiristä, joka olisi tehtävä ainakin kerran viikossa ko-

tona sekä vielä 3. vinkkejä mahdollisten särkevien jalkojen kotihoitoon. Nämä videot ovat 

katsottavissa poikien YouTube kanavalla myös.    

 

1. Liikkuvuus: https://youtu.be/082Ch_k58GI 

2. Kuntopiiri: https://youtu.be/d2FDn9q-0z0 

3. Särkevät jalat: https://youtu.be/B5S2ZuQQ7CA 

https://youtu.be/082Ch_k58GI
https://youtu.be/d2FDn9q-0z0
https://youtu.be/B5S2ZuQQ7CA
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Koronan helpotuttua ja harjoitusten taas jatkuttua elettiin kovinta pakkas- ja lumitalvea. 

Myöskään sisätiloissa ei saanut kukaan oleskella ylimääriä aikoja harjoitusvuoronsa ulko-

puolella koronarajoitusten takia. Tämä esti kuukauden päivät fysiikkaharjoitteluamme yh-

dessä. Tämän takia päätimme ottaa vapaaehtoisen fysiikkavuoron sunnuntaille lähikouluni 

liikuntasalista (helmi - ja huhtikuulle 2022). Tuolla lisäsalivuorolla oli tarkoitus keskittyä 

vain fyysisten ominaisuuksien parantamiseen ilman lajiharjoitusta. Fysiikkavuoro piti sisäl-

lään kehonhuoltoon (voimaan ja liikkuvuuteen) sekä koordinaatioon liittyviä harjoitteita.  

 

Korona tauon takia olivat myös liiton sarjapelit keskeytyneet. Nyt kevään viikonloput meni-

vätkin peruttuja turnauksia pelatessa. Ylimääräiselle fysiikkavuorolle ei siten juuri kävijöitä 

riittänyt. Koin kuitenkin yhden kokonaisen fysiikkaharjoittelulle pyhitetyn vuoron hyvänä ja 

sisällyttäisin sen tulevaisuudessa jo 10-vuotiaista mukaan viikko-ohjelmaan vapaaehtoi-

sena. Varsinkin, jos nuorella ei ole toista lajia harrastettavanaan.  
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7 Yhteenveto ja opas fyysisen harjoittelun toteuttamiseen 

 

Tämän opinnäytetyön myötä valmistui kauden aikana kyseiselle ikäryhmälle suunnattu 

fyysisen harjoittelun opas. Oppaassa kerrotaan pääperiaatteet ikäryhmän fyysisille harjoit-

teille. Opas auttaa ennalta ehkäisemään kasvuiän sekä harjoittelun tuomaa vammariskiä.   

 

Fyysinen harjoittelu synkronoitiin kuvan 9. osoittamalla tavalla lajiharjoittelukertoihin. Opas 

sisältää osioita, joita voi käyttää kuvassa 9. esitettyihin osa-alueisiin. Opas antaa myös 

hyvät periaatteet ohjata sekä löytää itse oikeanlaista fyysisiä harjoitteita.  

 

Kuva 9. Fysiikkaharjoittelun synkronoiminen osaksi kokonaisvaltaista lajivalmennusta.  

 

Alla on kerrottu oppaan (liite 4.) sisältämistä osioista sekä liikepankista.  

 

1. LIIKKUVUUS & VENYTTELY 

* Mittarimato 

* Tipu poimii mustikoita  

* Palvonta ylös ja alas 

* Tuulimylly  

* Aidoilla koordinaatio / liikehallintaa / tasapainoa  

* ”Maailman paras -liike” – omenoiden poiminta   
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2. LIHASKUNTO  

* Punnerruksen yläasennossa polvet sivuilta kainaloon 

* Askelkyykky samalla jalalla toistot  

* Lankku  

* Kottikärrykävely  

* Tasapainoharjoitteet  

 

3. NOPEUS  

* Tikkailla liiketiheys ja koordinaatio (välttäen yhdenjalan kinkkoja) 

* reaktiolähtöjä sekä rytmisiä koordinaatiosarjoja  

* viestejä  

 

Oppaassa on esimerkkejä, miten toimia pienessä tilassa esim. kapeassa käytävässä ti-

lassa, kun ulkona riehuu syysmyrsky:   

 

1. Pojat pari jonoon, jonossa ensiksi liikkuvuus ja koordinaatio harjoitteet: 

esim. laukkaa parin kanssa vastakkain ja taputa 

2. Siirrytään vastakkain ja tehdään pareittain lihaskuntoliikkeitä   

3. Lopuksi vielä parin kanssa vartaloa aktivoivia liikkeitä – paikallaan  

 

Lajiharjoitusten sisällä toteutettiin varsinkin syksyllä aina tietoisesti fysiikkaa  

osana lajiharjoitusta. Tässä esimerkiksi erilaiset reaktiolähdöt ja eri asennoista lähdöt, kun 

lähdetään suorittamaan itse pallon ja mailan kanssa tehtävää harjoitusta.  

 

Erittäin mielekkääksi koettiin mm. tikkaiden nopea ”tikkaus” mailan kanssa, jonka jälkeen 

napattiin pallo ja keskityttiin syöttöharjoitukseen. Seuraavassa jonotustilanteessa oli taas 

aitojen ylitys maila hartioilla ja haettiin koordinaatiota sekä tasapainoa.  

 

Lajiharjoitusten mm. pienpelien tauoilla keskityin aina muutama poika kerrallaan heidän 

polvien ja nilkan asennon hallintaan mm. kyykätessä.  

 

Myös lihaskuntopiiriä oli ajoittain oman lajiharjoitusradan jälkeen. Oli neljä lihaskuntopis-

tettä ja poika kävi aina oman lajisuorituksensa jälkeen tekemässä 10 toiston lihaskuntoliik-

keen valintansa mukaan, niin, että kaikki 4 liikettä tuli tehtyä taukojensa aikana.      

 



 

 

33 

Päävalmentajan suunnitellessa lajiharjoitukset ja jakaessaan ne muille apuvalmentajille, 

mainitsi hän toiveesta mihin voisi ottaa fysiikkaominaisuuksia lajivuorolla. Myös minä sain 

ideoida lajiharjoitukset nähdessäni, sopisiko niiden joku pieni ”fysiikkatwisti” lisää.  

   

Loppuvenyttelyt lajiharjoituksen jälkeen toteutettiin yhdessä tai neljässä eri osassa. Haas-

tetta oli, että kenttäaikaa ei haluttu käyttää liikkuvuusharjoitteluun, joten liikkuvuus harjoit-

telu lajitreenien jälkeen piti toteuttaa aina jossain pienessä tilassa. Ulos siirtyminen ei ollut 

enää lajitreenien päätyttyä kannattavaa kyseisellä joukkueella olosuhteet huomioiden.  

 

Liikkuvuusliikkeissä painotettiin mm. jalkojen aineenvaihdunnan tehostamista ja palautu-

mista siten kovasta iskutuksesta. Koitimme toistaa myös monia samoja liikesarjoja, että 

isommalla ryhmällä toteutetut dynaamiset venytykset ja liikesarjat tulisivat mahdollisim-

man tutuiksi ja muodostuisivat koko ajan rutiininomaisemmiksi.  

 

Netti ja erilaiset alustat ovat täynnä todella hyviä nuorille sopivia ja tarkoitettuja harjoituk-

sia niin lihaskuntoon, nopeuteen sekä liikkuvuuteen. Sen takia mielestäni on tärkeää 

saada juurrutettua valmennuskulttuuriin asiat, joihin pitää kiinnittää oikeaan aikaan huo-

miota ennen aikuismaisempaan fysiikkaharjoitteluun siirtymistä.  
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8 Pohdinta  

On tärkeä sanottaa pojille, että he kehittyvät eri aikaan ja heillä saattaa olla jopa neljän 

vuoden ikäeroja biologisessa iässä. Timo Jaakkola (Jaakkola 2009, 333) kuvaa nuoren 

motivointia tärkeäksi Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet kirjassa seuraa-

vasti. Eli lähestyvässä 12 vuoden iässä ulkoiset tekijät, kuten palkinnot, vertailu toisiin 

sekä häviämisen pelko muodostuvat todella tärkeäksi ulkoiseksi motiiviksi nuoren toimin-

taan. Nämä ovat suurimmaksi osaksi myös syitä urheilun lopettamiselle. Liika kilpailulli-

suus ja pakonomaisuus ovat suurimmat syyt lopettaa harrastus tässä iässä. Tämä oli 

asia, miksi emme halunneet pakonomaisesti uusia keväällä syksyllä tehtyjä testejä. Syk-

syllä 2021 teetetyt kevyet testit antoivat oikean suunnan, että joukkue fyysinen taso oli lin-

jassa valtakunnallisten MOVE-testien tuloksien kanssa. Suurin osa pojista on myös touko-

kuussa 2022 osallistumassa Eerikkilässä Suomen salibandyliiton FBA -leirille, missä on 

taas heidän omia testejään. En kuitenkaan kokenut testejä turhaksi. Opimme valmennuk-

sen kanssa niistä niin poikien fyysisestä tilasta, mutta myös samalla opimme paljon poi-

kien psykologisista eroista. Testien tuloskortteihin olisi pitänyt ottaa vielä poikien pituus ja 

paino, jotta olisi pystynyt tulevaisuudessa vertailemaan vielä paremmin tuloksia. Toisaalta 

itse pohdin olisiko nämä testit hyvä aloittaa jo aikaisemmin, jotta pojat oppisivat tilantee-

seen ja eivät mahdollisesti jännittäisi omaa suoritustaan. Tilanne voi parhaillaan opettaa 

yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä toisten kannustamisen muodossa ja yhteisenä urakkana.  

 

Tässä opinnäytetyössä ei psyykkistä kehitystä otettu ollenkaan käsittelyyn, mutta se on 

seuralle, joukkueelle ja päävalmentajalle tärkeä osa kokonaisvaltaista valmennusta poh-

jautuen itsemääräämisteoriaan. Sen osalta oli myös tarkkailtava, että fysiikkavalmennuk-

sen motivointia ei unohdeta ja koitetaan pitää se koko ajan mielessä sekä painottaa oma-

toimiseen ajatteluun kehonhuollon tärkeydestä tässä lajissa.  

 

Erityisen iso haaste fysiikkavalmennuksen toteutumiselle on Tampereella hankalat olo-

suhteet. Salibandykenttien tilanne on huono sekä tuntihinnat ovat pilvissä. Mielikuvana on, 

että kallista salivuoroa ei haluta käyttää lajin ulkopuoliseen eli fysiikan harjoittamiseen, jos 

sitä olisi edes tarjolla. Tulevaisuudessa olisikin ihanne, että oheisharjoittelumahdollisuudet 

myös olosuhteissa otettaisiin paremmin huomioon, kenttäaikoja ja rahallista budjettia ra-

kentaessa. Kenttävuorot tulevat ohjatusti seuran kautta, joten tässä tarvittaisiin myös yh-

teistyötä seuran kanssa. Mikäli kenttäaikaa olisi vaikkapa 30min enemmän, voitaisiin al-

kufysiikka synkronoida vielä paremmin lajiharjoitteluun, kun se suoritettaisiin kaukalossa. 
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Tällöin voisi toimia, vaikka kenttää kiertävät pisteet, joissa myös lajitaitoon herätteleviä tai-

tosuorituspisteitä. Siirtymiseen ei menisi aikaa ja tällöin loppuveryttelykin saataisiin rahoi-

tettua kenttätilassa. Toisaalta puistossa ulkoilulla on myös tutkitusti terveysvaikutuksia.  

(UKK instituutti 2022b) Nuorten ollessa koulupäivinä sekä pimeänä aikaa suuriman osan 

ajastaan sisällä näen myös ulkona, puistossa tehtävän harjoituksen erittäin positiivisena 

asiana.  

 

Haasteena valmentamisessa oli poikien iso lukumäärä. 40 pelaajaa olivat käytännössä 

kaikki eri-ikäisiä biologisessa iässään. Fyysisten omankehon voima -harjoitukset säännöl-

lisesti lajiharjoituksissa olisi pitänyt aloittaa jo muutama vuosi sitten, jotta perustaso olisi 

murrosiän kynnyksellä parempi. Aiemmin työssä käsittelin motorisia perustaitoja ja sitä, 

että niiden opettelu olisi tärkeintä jo ennen kouluikää tai viimeistään ennen 10 ikävuotta. 

Mitä monipuolisemmin lapsi on ennen kymmentä ikävuotta liikkunut, sitä monipuolisempi 

liikemuisti hänelle on karttunut ja voi paremmin hyödyntää mm. lajitaitoja opetellessa. (Re-

hunen 1997, 273) Motorisia perustaitoja hyvin omaavat lapset erottuivat hyvin joukosta ja 

heille monet fyysiset harjoitteet olivat helpompia omaksua.  

 

Poikien fyysiseen perustasoon on vaikuttanut varmasti muutaman vuoden pyörinyt epä-

varma sekä epäsäännöllinen harjoittelutilanne COVID-19 sairauden takia. Myös tällä kau-

della jouduimme lopettamaan harjoittelun muutamaksi kuukaudeksi pahimman pandemian 

aikaan. Valtion liikuntaneuvoston artikkeli esittelee tutkimustulokset koronan aiheutta-

masta liikuntavajeesta. Nuorilla keväällä 2020 tehtyjen tutkimusten mukaan päivittäiset as-

keleet olivat vähentyneet jopa 1000-3000 askelta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lasten ja 

nuorten fyysinen aktiivisuus askelten lukumäärällä mitattuna, väheni korona-aikana dra-

maattisesti. Liikunta-aktiivisuuden laskulla ja askelien määrän lopahtamisella on todiste-

tusti lasten ja nuorten kasvulle ja kehittymiselle haitallista merkitystä. (Valtion liikuntaneu-

vosto, 13)  

 

Fyysisestä valmennuksesta saadun palautteen perusteella työssä päästiin hyvin tavoittei-

siin. Palautetta keräsin suullisesti niin valmennukselta, vanhemmilta kuin pojiltakin.  

Saimme juurrutettua pojille ajatuksen fyysisen kunnon tärkeydestä ja sen olevan osa laji-

harjoittelua. Pojat ymmärsivät ainakin teoriassa, että ilman voimaa ja liikkuvuutta ei voi ke-

hittyä pelaajana ja lajitaitojen oppiminen vaatii myös fyysisten ominaisuuksien kehitty-

mistä. Salibandy on fyysinen ja nopea laji, jossa fyysisten ominaisuuksien omaksuminen 

antaa aikaa lajitekniselle kehittymiselle. Pelaajan kehittyminen on kokonaisvaltaista kehit-

tymistä, jonka yksi osa-alue on fyysiset ominaisuudet. (Pulkkinen ym. 2013, 153) 
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Pojilla oli kaudella vähän harrastusta estäviä rasitusvammoja ja vain muutamia lajin ulko-

puolella sattuneita äkillisiä vammoja tuli valmennuksen tietoon. Saimme myös luotua hy-

vän tavan ottaa fysiikkaa monipuolisesti mukaan isollekin joukolle haastavissa olosuh-

teissa. Silmiinpistävää oli myös motoriikan kehittyminen. Tästä olisi pitänyt ottaa video tal-

lenne ennen ja jälkeen. Rytmitajun sekä koordinaation kehittyminen muun muassa ti-

kasharjoitteissa oli todella selvästi havaittavissa.   

 

Pojat osaavat ulkoa jo termit: joulutorttu, skorpioni, omenoiden poiminta, mittarimato sekä 

marjoja poimiva tipu, joka helpottaa tulevaisuudessa alku – ja loppuveryttelyiden ohjaami-

sessa ja myös heille on jäänyt omaan liikepankkiinsa liikkeitä, mitä voivat omaehtoisesti 

tehdä. Niin pojat kuin koko valmennus sisäisti fysiikkaharjoittelun tärkeyden ja sen kulma-

kivet. Mielestäni tästä on hyvä lähteä uuteen kauteen taas askeleen vahvempana.   

 
Olisiko ollut hyväksi teettää jo tällä kaudella omatoimiharjoitteluun harjoitukset viikoittain? 

Motivoisiko se joitakin tekemään oma-aloitteisesti treeniä? Nyt tämä tapahtui vain satun-

naisesti pojille lähetetyissä whatsapp -viesteissä, joissa muistutettiin lihaskuntopiiristä ja 

venyttelystä.  

 

Opinnäytetyön tilaajan, eli Classicin päävalmentajan palaute oli seuraavaa: 

Toiminnan ja tekijän ammattitaidon kautta saimme harjoitteluun kaivattua syvyyttä ja sys-

temaattisuutta. Rakenteellisesti toimintaa ei tullut suurta muutosta viime kauteen verrat-

tuna, vaan harjoituksen rakenne noudatteli kaavaa aikaisemmalta kaudelta, jossa ohjeis-

harjoittelun osuus oli 20-25 minuuttia ennen lajiharjoittelua ja n. 10-15 min loppuverryttely. 

Suurin muutos oli nimenomaan oikeissa, poikien fyysistä kasvua ja kehitystä seuraavissa 

liikkeissä. Niiden systemaattisella tekemisellä saimme vietyä oikeita liikeratoja eteenpäin 

ja viestitty pojille fyysisen harjoituksen merkityksestä sekä kehon valmistamisesta tule-

vaan lajiharjoitukseen. Ehdottoman hienoa oli yhdessä sovitetut fysiikkatwistit lajiharjoitte-

luun. Tämänkaltainen toiminta tehostaa lajiharjoitusta todella paljon ja tällä vältymme tur-

halta odottelulta. Aktiviteetti nousi huimasti, kun otetaan huomioon suuri ryhmäkoko, joka 

haastaa harjoittelun suunnittelussa ylipäätään.  

 

Jatkoajatukset tämän työn panoksen ansiosta vahvistivat: 

A) Fyysisen harjoittelun mukaan ottaminen osana kokonaisharjoittelua tulee korostumaan. 

1.Vammojen ehkäisy, mutta myös 2. fyysisen kuormituksen lisääminen poikien kasvu ja 

kehitys huomioiden. Nämä molemmat vaativat suunnittelua sekä systemaattista teke-

mistä. 
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B) Lajiharjoitteluun yhdistetty fyysinen harjoittelu tuo monipuolisuuttaa sisältöön, sekä akti-

viteettitaso nousee. Tämän tiimoilta kultaisenkeskitien löytäminen on varmasti tavoittele-

misen arvoista. (Widgrèn 2022)  

 

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena syntyi opas ikäluokan fyysiseen harjoitteluun, joka sisäl-

tää liikkeitä sekä videoita. Oppaassa pyrin keskittymään tärkeimpiin asioihin, jotta valmen-

nuksella tuettaisiin mahdollisimman hyvin nuoren kasvua ja fyysistä kehitystä. Seuran tu-

levilla poikajoukkueilla on nyt turvallista ottaa fysiikkaa mukaan harjoitteluun mahdollisim-

man monipuolisesti tämän oppaan ansiosta. Oppaasta olisi varmasti saanut tehtyä visu-

aalisesti paremman, kun olisi ollut yhteistyökumppani tähän. Myös nettiin toimiva opas jäi 

mietityttämään. Erittäin tyytyväinen olen juuri pojille itselleen suunnattuihin muutamaan 

liikkuvuus ja kuntopiiri videoon, jonka pystyy hyvin lähettämään ja avaamaan muun mu-

assa WhatsApp-sovelluksessa. Kokonaisuudessa olen todella tyytyväinen vuoteen. Poi-

kien fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen sekä fyysisen harjoittelun oppaaseen.  
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