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Yleistä lajitekniikoista
 Yksinkertainen on tehokasta

 Turhien liikkeiden eliminointi

 Valmiusasennon merkitys

 Suoritushetken rauhoittaminen

 Koko vartalon käyttö (ml. lantio)

 Pallon liikevoiman hyödyntäminen



Vastaanotto
VALMIUSASENTO 

Jalkojen asento: 

 jalat hieman hartioiden leveyttä leveämmällä 

 toinen jalka hieman edessä 

 painopiste päkiöillä 

 tasapainoinen, luonnollinen asento 

Käsien asento: 

 hartiat rentoina ja polvien etupuolilla 

 kädet kyynärpäästä koukussa 

 käsivarret myötäilevät suunnilleen reisien 
asentoa ja suuntaa 

 valmiina hiha- tai sormilyöntiin 

Ydinkohdat: 

 tasapainoinen asento, jossa kehon painopiste 
on päkiöillä 

 kädet ovat hartioista rentoina, kyynärpäät 
koukussa ja kyynärvarret myötäilevät reisien 
asentoa ja suuntaa 

 kädet ovat valmiina sekä sormi- että 
hihalyöntiin 

Hihalyönti/Vastaanotto
Ensiksi vastaanottoasennosta. Vähän 
hartioita leveämpi asento, paino 
tasaisesti molemmilla jaloilla. Kädet 
reisien päällä, alhaalla, 
valmiudessa.
1. Kädet ja ranteet yhdessä. Pidä 
paketti kasassa koko suorituksen ajan!
2. Käsivarret suorana ja 
yksinkertaisella liikkeellä. Älä 
koukista kyynärpäitä tai kouki sivuilta, 
nämä vain lisäävät suoritukseen 
käytettävää aikaa.
3. Katse ja vartalo kohti palloa, 
ohjaa pallo käsien kulmaa 
muuttamalla
4. Näe syöttäjä, näe pallon kierre. 
Älä katso hyppysyötön heittoa, vaan 
oletettua kosketuskohtaa.



Passi/Sormilyönti
VALMIUSASENTO 

Jalkojen asento: 

 jalat hieman hartioiden leveyttä leveämmällä 

 toinen jalka hieman edessä 

 painopiste päkiöillä 

 tasapainoinen, luonnollinen asento 

Käsien asento: 

 hartiat rentoina ja polvien etupuolilla 

 kädet kyynärpäästä koukussa 

 käsivarret myötäilevät suunnilleen reisien 
asentoa ja suuntaa 

 valmiina hiha- tai sormilyöntiin 

Ydinkohdat: 

 tasapainoinen asento, jossa kehon painopiste 
on päkiöillä 

 kädet ovat hartioista rentoina, kyynärpäät 
koukussa ja kyynärvarret myötäilevät reisien 
asentoa ja suuntaa 

 kädet ovat valmiina sekä sormi- että 
hihalyöntiin 

SORMIEN RANTEIDEN JA JALKOJEN ASENTO SEKÄ 
KOSKETUSKOHTA PALLOON 

 Sormet ovat pallon ympärillä pyöreästi pallon muotoon 
sopivasti. Peukalot ja etusormet muodostavat kolmion. Sormissa 
on luonnollinen jännite/jousto. Pallo osuu kaikkiin sormiin. 

 Ranteet ovat pallon tullessä taipuneina taaksepäin siten, että 
peukalot osoittavat omiin 

 silmäkuoppiin. Ranteet oikenevat sormilyönnin aikana ja ovat 
lyönnin jälkeen eteen käännettyinä. 

 Jalat ovat suunnilleen hartioiden leveydellä. Toinen jalka 
(yleensä oikea) on hieman toisen 

 edessä. Polvet ovat koukussa ja ojentuvat suorituksen aikana. 

 Oikea lyöntikohta on otsan etu-yläpuolella. Kädet ovat oikealla 
korkeudella silloin, kun tulevaa palloa voi seurata peukaloiden ja 
etusormien muodostamasta kolmiosta. 

 Ydinkohdat: 

 - sormet myötäilevät pallon muotoa 

 - peukaloiden ja etusormien kolmio 

 - sormien ja ranteiden luonnollinen joustavuus 

 - kyynärpäät kyynärvarren etäisyydellä toisistaan 

 - jalat hartioiden leveydellä 

 - toinen jalka hieman toisen edessä 

 - polvet koukussa 

 - lyöntikohta on otsan etu-yläpuolella 

 - leuka ylös 



Hyökkäys/Iskulyönti
 Oikeakätiset:
 Lähtöasento: oikea jalka hiukan edessä. Paino oikealla jalalla. 

Vauhdinotto lähtee liikkeelle vasemmalla jalalla.
Rytmi: Vasen jalka, oikea jalka, vasen viereen hieman oikean 
jalan eteen, hyppy.
Kädet samassa rytmissä vasen: eteen, oikea: taakse, viereen: 
molemmat kädet tässä vaiheessa ponnistuksen rytmin ja voiman 
tukena.
Kädet etukautta ylös, ja huom. jousipyssyn kaaren muodosta 
lähtee liikkeelle ensin vasen olkapää, joka lähtee ohjaamaan 
vasenta kättä eteenpäin, jota oikea käsi, joka tulee kyynärpää 
edellä korvan vierestä seuraa rytmissä ja sitten kohti palloa. 

 Video kahdesta viimeisestä askeleesta
www.innosport.fi/sivu/lentopallo

http://www.innosport.fi/sivu/lentopallo


Hyökkäykseen valmistautuminen 
(askeleet) - Passari
 Ei juokse verkolle vastaanoton jälkeen vaan jää 

odottamaan n. 1,5m irti verkosta

 Ei enää syötön jälkeen seuraa vastustajan KT:n tai 
muun pelaajan toimintaa vaan keskittyy 
vastaanottoon, eli palloon ja hyvän hyökkäyksen 
pyörittämiseen

 Heittää hyppypassin askelilla oik.-vas.-oik. eli 
hyppää kahdella, mutta enemmän viimeiseksi 
ponnistavalla oikealla jalalla ja kääntyy näin 
ilmassa lievästi oikealle



Hyökkäykseen valmistautuminen 
(askeleet) – YP/Hakkuri
 4 paikalta

 Jos ei nosta palloa, sivuttainen laukka-askel (4-6 askelta) kentän 
ulkopuolelle, josta passia vastaan 4 askeleella (oik. askel, jonka 
jälkeen vas.-oik.-vas =iskulyönti ponnistus)

 Jos nostaa pallon, ei aikaa laukka-askeliin. Oikealla jalalla 
ensimmäinen askel ristiin vasemmalle, josta normaali vas.-oik.-vas
=iskulyönti ponnistus

 2-paikalta
 Riippumatta siitä nostaako, normaali 4 askeleen vauhti (oik. askel, 

jonka jälkeen vas.-oik.-vas =iskulyönti ponnistus.) Tämä oikea 
askel voi tulla hieman sivurajan yli, mutta ei kierretä passiin 
vastaan (vrt. 4-paikka), koska oikeakätiselle vaikeampaa kuin 
suora vauhti rajaa pitkin. Vastaavasti vasen kätinen kiertää 2-
puolella, mutta ei 4-puolella. Myös lyöntisuunnat pysyvät 
monipuolisempina.



Hyökkäykseen valmistautuminen 
(askeleet) - Keskitorjuja
 Passarin/Kentän vasemmalta puolelta tuleva KT

 Jos ei nosta palloa (eli yleensä aina), sivuaskelilla oik.-vas.-
oik. suurin piirtein passarin kohdalle josta normaali 3 
askeleen vauhti (vas.-oik.-vas =iskulyönti ponnistus) 
kohtisuoraan verkkoon nähden.
Jos nostaa pallon, ei muuta kuin ilmaan niin pian kuin 
mahdollista/ vas.-oik-vas

 Passarin/Kentän oikealta puolelta tuleva KT
 Jos ei nosta palloa (eli yleensä aina sivuaskelilla vas.-oik.-vas

keskemmälle kenttää, josta pieni oik. askel ja passarin 
kohdalta normaali 3 askeleen vauhti (vas.-oik.-vas
=iskulyönti ponnistus) kohtisuoraan verkkoon nähden.
Jos nostaa pallon, ei muuta kuin ilmaan niin pian kuin 
mahdollista vas.-oik-vas



Torjunta – Lukeva torjunta
 Valmiusasento

 Jalat lantion levyisessä haara-asennossa

 Kädet hartiankorkeudella, sormet auki ja jännitettyinä

 Katseen suuntaaminen oikeaan paikkaan

1. Pallon kulku passarille (seuraa katseella, valitse paikka sen 
mukaan)

2. Katse passarin käsiin ja palloon (ykköshyökkäyksen 
juoksusuunta)

3. Pallo lähtee passarin käsistä -> liike pallon menosuuntaan    
-> katse siirtyy pallon mukana hyökkääjään

4. Katsekontakti hyökkääjän käteen ja palloon

5. Käsien vienti verkon yli suoraan



Torjunta - Askellukset
 RISTI 3. Erittäin tehokas tapa torjua hyökkäyksiä joihin ehdimme tulla 

ns. iskulyönti ponnistuksella. 4-puolelle liikuttaessa askeleet 
menevät yksinkertaisesti kuten oikeakätisen iskulyönti ponnistus, eli 
vasen-oikea-vasen, jossa 2 viimeistä askeletta kääntävät 
rintamasuunnan verkkoa (hyökkääjää) päin.               2-puolelle
liikuttaessa askeleet ovat peilikuvana kuten vasenkätisen iskulyönti 
ponnistus, eli oikea-vasen-oikea, jossa 2 viimeistä askeletta kääntävät 
rintamasuunnan verkkoa (hyökkääjää) päin.               

 NOPEA 3. Kun me emme ehdi käyttää Risti3 askelia laitaan siirtyessä 
käytämme Nopea 3- askelia. 4-puolelle liikuttaessa kaikki torjujat 
liikkuvat vasen-oikea-vasen siten että rintamasuunta säilyy verkkoa 
kohden ja askeleet ovat sivuttaisia laukka-askelia ja hyppy 
tapahtuu yhdeltä jalalta. Ei haittaa, vaikka torjunta liitää 
ilmassa. 2-puolelle liikkuminen on kaikilla torjujilla muuten sama, 
mutta askelten järjestys on nyt oikea-vasen-oikea ja hyppy tapahtuu 
oikealta jalalta.



Puolustus
 Puolustusasento
 Vähän hartioita leveämpi tasapainoinen asento, hieman 

eteenpäin suuntautunut mutta kuitenkin suhteellisen pystyssä.
 Kädet alhaalla, suorana ja lähekkäin. Suurin osa palloista tulee 

alas eikä meidän tarvitse huolehtia ylöstulevista palloista 
läheskään niin paljon.

 Valmiina liikkumaan sen jälkeen kun tiedämme (luemme) mitä 
vastustaja tekee.  Ei ryntäillä päättömästi.

 Kun hyökkääjä koskee palloon, liike pysähtyy
 Puolustajan tulee suunnata hartiasuunta hyökkääjää 

kohden.
 Käsien kulma tulee olla sellainen josta pallo kimpoaa ylös, 

keskelle kenttää. Kontakti hetkellä käsien liike on hieman 
alaspäin, jotta suurin voima saadaan lyönnistä pois.





   FYYSINEN TOIMINTAKYKY 
 

FYYSIS-MOTORISET KYVYT MOTORISET TAIDOT 

 
KUNTOTEKIJÄT 

 
LIIKEHALLINTATEKIJÄT 

 
MOTORISET PERUSTAIDOT 

Kestävyys 

 aerobinen 

 anaerobinen 
 
Voimakkuus 

 kestovoimakkuus 

 räjähtävä voimakkuus 
 
Nopeus 

 maksiminopeus 

 kiihtyvyys 

 liikenopeus 

Tasapaino 

 staattinen 

 dynaaminen 
 
Reaktiokyky 

 liikunnallinen reaktiokyky 
 
 
Rytmikyky 
 
Orientoitumiskyky 
 
Erottelukyky 
 
Yhdistelykyky 
 
Muuntelukyky 

Liikkumis- ja liikuntaliikkeet: 
 

 käveleminen, juokseminen 
hyppääminen, hyppely, 
loikkiminen, kiipeäminen, 
istuminen, seisominen, vartalon 
taivuttaminen, ojentaminen ja 
kiertäminen, kääntyminen, 
heiluminen, pyöriminen ja 
kieriminen, pysähtyminen, 
kaatuminen 
 
Esineen käsittelyliikkeet: 
 

 heittäminen, kiinniottaminen, 
lyöminen, potkaiseminen, 
pomputtelu, vierittäminen, 
työntäminen, kuljetus, 
raskaiden esineiden käsittely 

Kehon elastisuus 

 notkeus 

        kimmoisuus 

LIIKUNNAN LAJITAIDOT 
 
 
 

 



F-juniorit

 Liikunnan määrä: 18 tuntia viikossa
 Lajiharjoittelua: 3 tuntia viikossa. 1,5 tuntia kerrallaan
 Opetettavat lajitaidot

 Sormilyönti eteen
 Sormilyönti ylös
 Sormilyönti taakse
 Hihalyönti eteen
 Hihalyönti ylös
 Hihalyönti taakse
 Ala-aloitus
 Hyökkäys sormilyönnillä

 Harjoittelun painopisteet
 Lajitaidot 20%, ominaisuudet ja taitavuus 80%



E-juniorit

 Liikunnan määrä: 18 tuntia viikossa

 Lajiharjoittelua: 5 tuntia viikossa. 1,5 tuntia kerrallaan

 Opetettavat lajitaidot
 Sormilyönti matalasta as.

 Sormilyönti kierähtäen

 Hihalyönti sivulta ja sivulle

 Hihalyönti matalasta asennosta

 Kenttäpuolustus kauhaisulla

 Yksintorjunta

 Harjoittelun painopisteet
 Lajitaidot 30%, ominaisuudet ja taitavuus 70%



D-juniorit

 Liikunnan määrä: 20 tuntia viikossa

 Lajiharjoittelua: 7 tuntia viikossa. 1,5 tuntia kerrallaan

 Opetettavat lajitaidot
 Yläaloitus, leija

 Yläaloitus, kierteinen

 Kenttäpuolustus ”läpsyllä”

 Kenttäpuolustus ”tynnyrillä”

 Hyökkäys perusiskulla

 Verkosta pelaaminen

 Harjoittelun painopisteet
 Lajitaidot 40%, ominaisuudet ja taitavuus 60%



C-juniorit

 Liikunnan määrä: 20 tuntia viikossa
 Lajiharjoittelua: 11 tuntia viikossa. 2 tuntia kerrallaan
 Fysiikkaharjoittelua: 2 kerta viikossa
 Opetettavat lajitaidot (perustekniikoiden lisäksi)

 Pelaaminen 1:lla passarilla
 Hyppyaloitus, leija
 Kenttäpuolustuksen variaatiot
 Kenttäpuolustukset 1-kädellä
 Paritorjunta
 Laitahyökkäyksen variaatiot
 Nopea hyökkäys

 Harjoittelun painopisteet
 Lajitaidot 50%, ominaisuudet ja taitavuus 50%



B-juniorit

 Liikunnan määrä: 20 tuntia viikossa
 Lajiharjoittelua: 16 tuntia viikossa. 2 tuntia kerrallaan
 Fysiikkaharjoittelua 2 kertaa viikossa
 Opetettavat lajitaidot (perustekniikoiden lisäksi)

 Torjuntataktiikat
 Lukeva torjunta
 1-hyökkäyksen variaatiot (siirto, satanen)
 3-metrin hyökkäys
 Syöttötaktiikat yhteydessä torjuntataktiikkaan
 Virhekuri
 Vastustajan pelitavan tunnistaminen

 Harjoittelun painopisteet
 60% lajitaidot, 40% ominaisuudet ja taitavuus



A-juniorit

 Liikunnan määrä: 20 tuntia viikossa

 Lajiharjoittelua: 18 tuntia viikossa. 2 tuntia kerrallaan

 Fysiikkaharjoittelua: 3 kertaa viikossa

 Opetettavat lajitaidot (perustekniikoiden lisäksi)
 ”Pelikirja” -pelaaminen

 Pelikovuus

 Peliroolin mukaiset erityistaidot

 Vahvuuksilla voittaminen

 Harjoittelun painopisteet
 70% lajitaidot, 30% ominaisuudet ja taitavuus


