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Tavoite
- Luoda Salon Viestin juniorijoukkueille yhteinen taktiikka 

pelata lentopalloa nk. MEIDÄN TAPA

- Helpottaa urheilijoiden siirtymistä joukkueesta toiseen seuran 
sisällä, taaten heille oikean tasoisia harjoituksia ja pelejä

- Parantaa urheilijoidemme mahdollisuuksia nousta 
ikäkausimaajoukkueisiin ja Mestaruusliigaan

- Tukea yksilön kehitystä



Kuusikon rakentaminen
 ”ristipaikalla voi olla myös 

toinen passari, mikäli taidot 
eivät vielä riitä

 5 ja 2 paikoilta lähtevät YP:t 
kantavat päävastuun 
vastaanotosta liberon kanssa

 Libero korvaa keskitorjujat 
takakentällä B-junioreista 
lähtien(hyvin nostava ja 
puolustava KT aiheuttaa 
poikkeuksen sääntöön)

H/YP

YP KT P

KT YP



Ottelua tai turnausta edeltävä 
harjoitus
 Pääsääntöisesti peliä/turnausta edeltävän harjoitteen tulee olla pelinomainen 

ns. kuusikkoharjoitus (huolehdi, että saat saliin 12 pelaajaa!!!)

 Valmentaja voi rakentaa joukkueen turnaukseen tai peliin seuraavasti:

1. Keskity omaan peliin. Vahvista vahvuuksia. Jokaisessa rotaatiossa 
hyödynnetään omia vahvuuksia eli vahvat vastaanottajat ottavat 
vastuuta, passari hakee päähyökkääjiä, vahvoille ja taitaville syöttäjille 
annetaan vapauksia jne.

2. Keskity vastustajan peliin. Ennakoi vastustajan todennäköiset 
syöttöpaikat, ennakoi passisuuntia ja päähyökkääjien lyöntisuuntia, 
selvitä omat syöttöpaikat. Tämän pohjalta laaditaan harjoite, jossa 
pelaajat pääsevät näitä asioita jo ennakolta harjoittelemaan 
pelinomaisessa harjoitteessa. Mieti myös rotaatiokierrot ennakolta 
(esim. passari lähtee poikkeavasti vaikka nelospaikalta)

 Näitä vaihtoehtoja kannattaa käyttää kumpaakin, jotta pelaaja oppii erilaisia 
mahdollisia peliin valmistautumisia 

 Hyödynnä myös aikuisia pelaajia, jotta saat 12 pelaajaa treeneihin



Ottelut ja turnaukset
 Pelipalaveri AINA ennen ottelua, jossa käydään läpi ottelun ”teema”, 

syöttötaktiikka ja aloittava kuusikko (?)

 Ottelu on valmennustapahtuma: Valmentaja valvoo sovittujen asioiden 
noudattamista ottelun aikana ja OHJAA JA OPASTAA pelaajia koko sen 
keston ajan

 A- ja B-tytöissä 2. valmentaja ohjeistaa keskitorjujia ja liberoa 
”liberovaihdon” aikana. Nämä pelaajat voivat välittää viestiä myös 
muille kentällä oleville pelaajille 

 Pelien jälkeen myös ottelun ”purku” järjestettävä. MAINITSE AINA 
KAIKKI POSITIIVISET ASIAT! 

 Perustele ensin ITSELLESI, mainitsetko, miten mainitset ja miksi 
mainitset negatiiviset asiat ja mitä tavoittelet tällä keskustelulla! Älä 
pura omaa pahaa oloa. Pelin jälkeinen tunnemyrsky on erittäin vaativa 
hetki ottaa negatiivista  palautetta rakentavasti vastaan.



Syöttötaktiikka
 Opeta näkemään syöttö osana joukkueen torjuntaa ja 

puolustusta

 Yhteistyössä 1. valmentajan kanssa 2. valmentaja rakentaa 
syöttötaktiikan noudattamaan joukkueen torjunta- ja 
puolustustaktiikkaa. 

 2. valmentaja ohjaa syöttöä pelinaikana 

 Joukkueella tulee olla AINA taktiikka syötöissä (syötetään 
1-paikalle, heikolle vastaanottajalle, parhaalle 
hyökkääjälle…) ja pelaajien tulee ymmärtää taktiikan idea. 
Tätä voi harjoittaa harjoituksissa.

 Taktiikkaa voidaan muuttaa ottelun aikana (kerrotaan 
aikalisällä…)



Vastaanottoryhmitys
 Lähempänä 3m viivaa 

kuin takarajaa

 Sektorit pituussuunnassa

 ”vasen käsi” ottaa välin

 Korosta puheen 
merkitystä



Torjunta/ puolustusmuodostelma
vastustajan 4-paikan hyökkäyksessä
Raja-kiinni, joka osataan ennen kuin opetellaan muuta

 1-paikka: hakee jujut etukentältä 
noin puoleen kenttään 
poikittaissuunnassa. Tärkeää nähdä 
hyökkääjä eli ei saa mennä liian 
lähelle. Passari/ hakkuri

 6-paikka: 1 ja 6 paikan välimaastossa 
ja hakee kaikki torjunnan yli pitkälle 
tulevat pallot (punainen alue). YP(?)

 5-paikka: torjunnan ohi tulevat 
viistolyönnit. Libero, KT (?)

 4-paikka: jyrkät viistot ja lyhyet 
puolesta kentästä itseensä päin 
poikittaissuunnassa



Torjunta/ puolustusmuodostelma 
vastustajan 2-paikan hyökkäyksessä

 Tehtävät peilikuvana 4-paikan hyökkäyksiin 
nähden

 Eli torjutaan raja-kiinni torjujat oppivat 
liikkumaan molempiin suuntiin yhtä hyvin

 Raja-kiinni torjuminen ei tarkoita tikun vieressä 
torjumista, vaan pallon torjumista niin, että rajaan lyönti 
on erittäin vaativaa/mahdotonta ilman, että  torjunta 
torjuu palloa. Kuitenkaan koko muuta kenttää ei saa 
”avata” hyökkäyksellä. Seuraa erityisesti lyhyeksi jäävät 
passit, joista hyökkääjän ainoa suunta on viistoon



Torjunta/ puolustusmuodostelma
vastustajan 2-paikan hyökkäyksessä
Raja-kiinni, joka osataan ennen kuin opetellaan muuta

 1-paikka: jyrkät viistot ja lyhyet 
puolesta kentästä itseensä päin 
poikittaissuunnassa. Passari/ 
hakkuri

 2-paikka: torjunnan ohi tulevat 
viistolyönnit. Passari/ hakkuri

 6-paikka: 5 ja 6 paikan 
välimaastossa ja hakee kaikki 
torjunnan yli pitkälle tulevat pallot 
(punainen alue). YP(?)

 5-paikka: hakee jujut etukentältä 
noin puoleen kenttään 
poikittaissuunnassa. Tärkeää nähdä 
hyökkääjä eli ei saa mennä liian 
lähelle. Libero, KT (?)



Torjunta/puolustus
vastustajan keskihyökkäys etupassari tilanteessa
 ”Päätorjuja” meidän 4-paikan 

pelaaja
 Keskitorjuja ottaa 1-2 askelta 

oman 2. paikan suuntaan. 
Erityisesti irtinostoista vastuu 
vahvasti 4-paikan pelaajalla

 5 ja 1 paikka askeleen lähempänä 
verkkoa kuin laitahyökkäyksien 
sektoreissa

 torjutaan juoksusuunta eli 
pakotetaan vastustaja lyömään 
sektoreihin

 6:n torjunnan painottomalla 
puolella ja askeleen lähempänä 
verkkoa kuin laitahyökkäyksissä



Vastustajan keskihyökkäys 
takapassaritilanne
 ”Päätorjuja” meidän KT

 Tyypillisesti hyökkääjän lähestyessä passaria 4-
suunnasta jatkaa hän lyöntiä 5-paikan suuntaan. 
Vastaavasti 2-paikalta lähestyessä hyökkääjä jatkaa 
lyönnin 1-suuntaan. Huomioitava KT:n 
lähtöpaikassa. 

 opetetaan laiturit tukemaan, kun ristiin-viereen 
askeleet, voimataso ja peliäly sen sallii (ei kiirettä)

muuten samat paikat kuin etupassaritilanteessa



Henkilökohtainen 
hyökkäystaktiikka
 Opeta pelaajalle että hyökkäyksillä on suunnat: kova 

lyönti sektoreihin, käsistä ulos, elätyslyönti ykköseen, 
peippi torjunnan taakse

 opeta näkemään ratkaisujen merkitys esim miksi ei 
helppoa lyöntiä vastustajan 5-paikalle

 Opeta keskihyökkääjille heidän roolinsa 
”mahdollistajana” eli aina ilmaan ajoissa



Passitaktiikka
 Peruspassitaktiikat ovat:

1. Rakennetaan sidonta ja passi lähtee pitkään matkaan

2. Passi perustuu passien tempo eroon

 Vaikka oma joukkue ei käyttäisi kuin toista 
perustaktiikkaa, on heidän tunnettava molemmat, 
jotta vastaavasti ymmärtää miten torjunta tulisi 
rakentaa



Tyypilliset sidontataktiikat 1

YP KT

P

YP KT

YP

P

P PP

YP

P PP

Pakotetaan keskitorjuja siirtymään oman keskihyökkääjän mukana, jolloin
Vastakkaiseen suuntaan aukeaa pitkän matkan passin mahdollisuus. Tyypillisesti
KT pakotetaan siirtymään siirron tai takapaterin avulla.



Tyypilliset sidontataktiikat 2

YP

P

YP

YP

P

P PP

YP

P PP

Jos vastaanotto hajoaa, keskitorjuja tyypillisesti reagoi noston suuntaan. Tällöin
passarin taktisesti ainoa oikea passi suunta on ”pitkään matkaan” eteen- tai 
taaksepäin. Tällöin pakotetaan KT liikkumaan ja torjuntaan jää mahdollisesti väli.
Mikäli passarin taito/voima ei riitä tähän taktiikkaan, ollaan täysin hyökkääjien
osaamisen varassa ja vastustajan torjunnan/puolustuksen armoilla. 



Tyypilliset tempoerotaktiikat 1

YP KT

YP

P

PP

Pakotetaan tehokkaalla nopealla takapaterihyökkäyksellä keskitorjuja reagoimaan ennakolta (hyppäämään) 
torjuntaan, jolloin passari pelaa pallon lyhyenä  kiertopassina 2. paikan kiertohyökkääjälle tai 6 paikalle. 
Jos KT ei reagoi nopeaan hyökkäykseen ja kyttää 2.tempoa, passari pelaa nopean. Usein keskitorjuja 
hypätessään blokkaa oman laitatorjujan pois  6- paikan torjuntatilanteesta. Vastaavasti etupelaaja ja
3 metrin hyökkääjä voivat vaihtaa paikkaa eli etupelaaja tulee 3. paikalta ja takapelaaja 1.paikalta. 
Vastaanoton hajotessa purku 4- paikan passilla.

P
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YP KT
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P

PP P

YP



Tyypilliset tempoerotaktiikat 2

YP KT

P

YP

P PP

Pakotetaan tehokkaalla nopealla hyökkäyksellä keskitorjuja reagoimaan ennakolta (hyppäämään) 
torjuntaan, jolloin passari pelaa pallon lyhyenä kiertopassina 2. temmon kiertohyökkääjälle. Jos KT 
ei reagoi nopeaan hyökkäykseen ja kyttää 2.kiertoa, passari pelaa nopean hyökkäyksen. Jos laitatorjuja
Ottaa pateria, avautuu juoksut 2. tai 1. paikalle. Usein keskitorjuja hypätessään blokkaa oman laitatorjujan 
pois tilanteesta. Vastaanoton hajotessa tilanne puretaan tyypillisesti 4- paikan passilla.

YP

YP KT

P

YP

P PP

YP



Kuusikko: p1: vaihtoehto 1 
 Passarin ykköstilanteessa, käytössä 3 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on keskitorjuja

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri keskihyökkääjälle

 Pelipassi kakkospaikalle

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta aina, 
kun on mahdollista

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

H/YP KT

YPYP

KT P

P



Kuusikko: p1: vaihtoehto 2
 Toisessa vaihtoehdossa kolmas vastaanottaja 

on hakkuri / yleispelaaja

KT

KT

YPH/YP

YP P

P



Kuusikko: p1: vaihtoehto 3 
 A- ja B- tyttöjen vaihtoehdossa kolmas 

vastaanottaja on libero

 Keskihyökkääjällä vaihtoehtoina etupateri ja 
etusiirto

H/YP KT

YPYP

L P

P



Kuusikko: p6: vaihtoehto 1 
 Passarin kutostilanteessa, käytössä 3 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Kolmantena vastaanottajana keskipelaaja

 Haastavan tästä rotaatiosta tekee H/YP:n ja 
KT:n paikkojen vaihto

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 etupateri tai takapateri keskihyökkääjälle

 Pelipassi kakkospaikalle

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta aina, 
kun on mahdollista. Kuitenkin mikäli 
kakkospaikalla on hyvä hakkuri, voi passit 
jakautua tasaisemmin myös kakkoseen.

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

KT

H/YP

YPYP

KT

P

P



Kuusikko: p6: vaihtoehto 2 
 A- ja B-tyttöjen vaihtoehdossa vastaanottajana 

libero

KT

H/YP

YPYP

L

P

P



Kuusikko: p5: vaihtoehto 1 
 Passarin vitostilanteessa, käytössä 3 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on keskitorjuja

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri keskihyökkääjälle

 Pelipassi kakkospaikalle

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta aina, 
kun on mahdollista. Mikäli kakkospaikalla on 
hyvä hakkuri, voi passit jakautua tasaisemmin 
myös kakkoseen.

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

H/YP
KT

YPYP

KT

P

P



Kuusikko: p5: vaihtoehto 2 
 Toisessa vaihtoehdossa kolmas vastaanottaja 

on H/YP

KT

KT

H/YPYP

YP

P

P



Kuusikko: p5: vaihtoehto 3 
 A- ja B- tyttöjen vaihtoehdossa kolmas 

vastaanottaja on libero

 Keskihyökkääjällä vaihtoehtoina etupateri ja 
etusiirto

H/YP
KT

YPYP

L

P

P



Kuusikko: p4: vaihtoehto 1 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on keskitorjuja

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri keskihyökkääjälle

 Passarin oma juju

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta. 

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

H/YP

KT

YPYP

KT

P
P



Kuusikko: p4: vaihtoehto 2 
 Toisessa vaihtoehdossa kolmas vastaanottaja 

on H/YP

KT

KT

H/YPYP

YP

P
P



Kuusikko: p4: vaihtoehto 3 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää + kolmen metrin hyökkääjä

 A- ja B-tyttöjen vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on libero 

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Siirto tai etupateri keskihyökkääjälle

 Kolmen metrin passi 1 paikalle

H/YP

KT

YPYP

L

P
P



Kuusikko: p3: vaihtoehto 1 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on keskitorjuja

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri tai takapateri keskihyökkääjälle

 Passarin oma juju

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta. 

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

H/YP

KT

YPYP

KT

P



Kuusikko: p3: vaihtoehto 2 
 Toisessa vaihtoehdossa kolmas vastaanottaja 

on H/YP

KT

KT

YPYP

H/YP

P



Kuusikko: p3: vaihtoehto 3 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää + kolmen metrin hyökkääjä

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 A- ja B- tyttöjen vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on libero

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri tai takapateri keskihyökkääjälle

 Kolmen metrin hyökkääjä

H/YP

KT

YPYP

L

P



Kuusikko: p2: vaihtoehto 1 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmas 
vastaanottaja on keskitorjuja

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri keskihyökkääjälle

 Passarin oma juju

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta. 

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

H/YP

KT

YPYP

KT

P



Kuusikko: p2: vaihtoehto 2 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Toisessa vaihtoehdossa kolmas vastaanottaja 
on H/YP

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri keskihyökkääjälle

 Passarin oma juju

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta. 

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

KT

KT

YPYP

H/YP

P



Kuusikko: p2: vaihtoehto 3 
 Passarin nelostilanteessa, käytössä 2 

hyökkääjää + kolmen metrin hyökkäys

 Vastaanottoryhmityksessä aina mukana 
kummatkin yleispelaajat

 Toisessa vaihtoehdossa kolmas vastaanottaja 
on H/YP

 Perus passitaktiikka

 Pelipassi neloseen

 Etupateri ja siirto keskihyökkääjälle

 Passarin oma juju

 Kolmen metrin hyökkäys

 Roskapallojen purku nelospaikan kautta. 

 Vastahyökkäys aina nopealla 
keskihyökkäyksellä, kun se on mahdollista 

H/YP

KT

YPYP

L

P



Keskihyökkäyksen kehittäminen
 Etupateri harjoittelu on moninaista

 Harjoita hyökkääjän tuloa 4-, 3- ja 2-
paikan suunnasta

 Vaihtele vastaanottoa nappinostosta 
– 1,5 metriä irti olevaan nostoon

 Harjoita pelaajan tuloa eri rytmisiin 
nostoihin (sormi- ja hihanosto, iso 
kaari – kiilamainen nosto)

 Harjoita etupaterin pelaamista eri 
verkon kohdista (4- ja 2-paikasta)

 Harjoitat samalla passareita ja 
keskihyökkääjiä, pelaajat 
kannustetaan kommunikointiin, 
mutta valmentaja ohjaa harjoitetta

KT KT KT

KT KT KT


