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HARJOITTELUN FILOSOFIA 

 

 

1. Lentopallo on urheilua!! 
- Lentopallo on fyysisesti vaativa laji jossa vaaditaan nopeaa tilannetajua ja älyä (mihin 
kaikkeen itse voikaan vastustajan pelissä vaikuttaa) 
 
2.   Opettele valmistautumaan harjoituksiin  
- Kuuntele harjoitusten alussa mihin valmentaja haluaa sinun harjoituskerralla 

keskittyvän. 
- Keskitä harjoituksissa ajatukset juuri siihen, mitä ollaan harjoittelemassa 
 
3.   Keskity jokaiseen suoritukseen 
- Vaadi itseltäsi harjoituksissasi vain laadukkaita suorituksia. Älä tyydy vähempään. 
- Taitojen yksityiskohtainen opettelu ja suoristusten viimeistely on tärkeä osa 

lajiharjoitusten tavoitteista. 
- Opettele raju suunnattu aggressiivisuus lyöntihetkellä!!!  

- Lyöntiä ei mennä tökkäämään verkon yli vaan HYÖKKÄÄMÄÄN! 
 
4.   Aina pitää yrittää 
- Asioita ei voi heti osata, mutta muista yrittää jokaisessa tilanteessa 
- Loppuun asti pelaaminen vaatii asennetta kuten jokaisen uuden asian opetteleminen 

- KOVA ASENNE alusta-loppuun 



MIHIN SINUN TULEE  KIINNITTÄÄ 

HUOMIOTA TULLAKSESI 

PAREMMAKSI PELAAJAKSI? 
Yleinen pallokontrolli: vastaanotto/ puolustus ja toinen kosketus (kaiken perusta) 
- Sinun kuten jokaisen pelaajan joukkueessa pitää pystyä passaamaan lyötävä pallo 

(korostuu tyttöjen/naisten peleissä) 
- Sinulla pitää olla ajatus minne pallo pitää saada (puolustus- /passitilanteet) 
- Vältä pallon toimittamista hihalyönnillä verkon yli ja pyri yhdenkäden 

hyökkäyssuoritukseen 
 
Harjoittelussa sinun tulee pyrkiä hyökkäyksen tehokkuuden kehittämiseen: 
- Sinulla pitää olla taito lyödä palloa LUJAA (FYYSISET OMINAISUUDET) 
- Kehitä yhden käden hyökkäyskontrollia sekä opettele erilaisia lyöntivaihtoehtoja  

- kova lyönti (lyöntisuunnat), jujut, sijoituslyönnit jne. 
 
Puolustuspelaamiseen sinun on saatava liikettä (jalkojen pitää toimia) 
- Juoksemalla sinun on pyrittävä hakemaan jokainen peippi- ja torjunnasta kimpoava 

pallo. 
- Lattiatekniikat eivät saa olla laiskan oikotie pallokosketukseen. 

 



Pelaamisen taito 
- Pelaamaan oppii pelaamalla. Opettele tykkäämään pelaamisesta 

- Pienpelit ovat loistava tapa opetella pelaamista 
- Kerää kaveriporukka jonka kanssa käytte pelaamassa pienpelejä usein 

 
Taktiikan omaksuminen 
- Sinun pitää pelaajana pystyä omaksumaan ja toteuttamaan ennalta sovittuja asioita 
- Joukkueesi pelaaminen tulee olemaan organisoitua ja suunnitelmallista. Sinun tulee 

omaksua ja opiskella joukkueesi taktiikka etukäteen. 
- Kysy valmentajalta ja opettele MIKSI/MITÄ taktiikalla haetaan (Haluamme sinusta 

ajattelevan pelaajan emmekä pelkkää robottia) 
 

 

MIHIN SINUN TULEE  KIINNITTÄÄ 
HUOMIOTA TULLAKSESI 

PAREMMAKSI PELAAJAKSI? 



Mitä etukäteen sovitaan: 
 
- Syöttö- /torjuntataktiikka 

- Minne halutaan syöttää vastustajan passarin lähtöpaikasta riippuen (rotaatiot) 
- Minne rakennamme vahvan torjunnan, koska syötimme tiettyyn paikkaan 

- Organisoitu puolustuspelaaminen (yhteydessä torjuntataktiikkaan) 
- Minkä osan kentästä torjumme ja minne sijoitamme puolustajat 

- (Boxi-puolustus vai peruspuolustus) 
- Oman joukkueen hyökkäystaktiikka 

-  passarin ohjeistus 
- Minne sinun halutaan passaavan esim. hyvistä/heikoista nostoista, 

jatkopalloissa, erän alussa/lopussa, etupassari/takapassari tilanteissa jne. 
- hyökkääjien ohjeistus 

- Esim. mikäli et pysty lyömään kovaa minne kannattaa lyönti/juju sijoittaa, 
minne sijoitamme toimituspallot 

 

MIHIN SINUN TULEE  KIINNITTÄÄ 
HUOMIOTA TULLAKSESI 

PAREMMAKSI PELAAJAKSI? 



MITÄ SINUN JA JOUKKUEESI PITÄÄ 

TREENATA 

  Hyökkäyksessä 
- Poikkirinnan-/ ja ulospäin suuntautuva -lyöntitaito 

-  Taito lyödä viistoon ja rajaan 
- Yhdenkäden juju 

- Lyhyt tarkka, ja pitkä kulmaan 
- Käsistälyönnin taito (kova lyönti ulko- tai yläkäsiin ja painopallo vastustajan käsistä) 
 
Hyökkäysten temmot 
- Pateri/ takapateri/ kaato: miinus-temmolla 
- Siirto: 0-temmolla 
- Satanen: toisen askeleen temmolla (vähintään) 
- Lyhyt sata:  0-temmolla (vähintään) 
- 4-paikan hyökkäystempo (hyvä vo): maki 
- 2-paikan hyökkäystempo (hyvä vo): maki 
- 6-paikan hyökkäystempo (hyvä vo): maki 

- Joukkueellesi välttämätön hyökkäyspaikka 
 



MITÄ SINUN JA JOUKKUEESI PITÄÄ 

TREENATA 

  Puolustus 
- Sinun pitää osata toimia boxi- ja peruspuolustus systeemissä paikasta riippumatta 
- Osattavat puolustusliikkumiset:  

- Koviin hyökkäyksiin: Hip around, Chin, Slide, Sprawl 
- Jujuihin ja roiskepalloihin: Läpijuoksu, kierähdys, tiikeri 

 
Syöttö-torjunta 
- Opiskele ja halua tietää miksi joukkueesi syöttää mihinkin 

- Mitä eroa on torjua ja puolustaa kun vastustajalla on etu- tai takapassari 
tilanne 

- Sinun pitää pystyä syöttämään haluttuun 1/6 osaa  kenttää kummastakin kulmasta. 
- Yläaloitus ja hyppyleija pitää osata.  

- Harjoittelussa tulee opetella myös hyppysyöttöä. 
- Käytettäessä hyppysyöttöä pelissä tulee pallon lähteä kovaa. Hyppysyöttö 

ei saa olla löysä. 
 



OPETELTAVAT TEKNISET  JA 

TAKTISET ASIAT 

 

 

1. Lyöntisuuntien opettelun lisäksi: 
- Hyökkäyspelaamisessa on kehitettävä myös TILANNEARVIOKYKYÄ, eli sitä käsitystä 

milloin pallon voi lyödä LUJAA ja milloin pallo tulee toimittaa toiselle puolelle muulla 
tavoin. 

- Huomaa miten sinun suoritus vaikuttaa pelin kulkuun. 
 Esimerkiksi: 

1. Jos sijoitan oman hyökkäykseni vastustajan passarille, miten se vaikuttaa 
vastustajan jatkopelaamiseen? 

2. Mitä seurausta pelissä tapahtuu kun jujutan pallon torjunnan viereen? 
3. Mihin ja miksi tulee helpot pallot toimittaa?  
 
 Tee välillä kysymyksiä valmentajalle harjoituksissa pallorallin jälkeen, että minne 

tässä tilanteessa olisi kannattanut jujuttaa tai pallo toimittaa. Ole myös valmiina 
vastaamaan valmentajan kysymykseen minne tilanteessa olisi kannattanut 
jujuttaa ja miksi. 

 
2.      Miten  taktisesti sijoitettu aloitussyöttöni vaikuttaa vastustajan pelinrakenteluun 
- Syöttö passarin taakse, mitä aiheuttaa? 
- Lyhyt syöttö vastustajalle 
- Syöttö etu- yleispelaajalle 



MAAJOUKKUEIDEN PELITAPA 

 Syöttö – torjunta - puolustus ja 

jatkohyökkäyspeli 

Syöttö, torjunta, puolustus sekä jatkohyökkäys muodostavat aina yhtenäisen 
kokonaisuuden jossa jokainen osa-alue vaikuttaa seuraavaan. 
 
1. Taktisesti suunnatulla syötöllä pyrimme ohjaamaan vastustajan passaria 

pelaamaan haluttuun suuntaan jonne rakennamme torjunnan. 
- Aloitussyötön tavoite on saada vastaanotto irti verkolta (helpottaa 

torjuntapelaamista) 
- Ässäsyötöt ovat bonus 

 
2. Torjunta on AKTIIVINEN osa pisteen tekoa 

- Pääsääntöisesti emme lähde torjumaan ”kaikkea”. Vaan valitsemme minne 
varmasti teemme torjunnan. (ns. ennakoiva torjunta) 

- Torjunnan tavoite on: 
- Tehdä suora piste 
- Vaimentaa pallo omalle puolelle jatkohyökkäystä varten 
- Jättää selkeä sektori puolustajille  

 
 



MAAJOUKKUEIDEN PELITAPA 

 Syöttö – torjunta - puolustus ja 

jatkohyökkäyspeli 
 

 

3. Puolustuksen tavoite on nostaa peliin torjunnan ohi/torjunnasta kimpoavat 
pallot. Puolustuksen hyvä laatu helpottaa hyvän passin tekemistä ja  auttaa 
tekemään tehokkaan jatkohyökkäyksen.  

- Kovat lyönnit puolustetaan keskelle kenttää ylös. Siitä iso passi laitaan josta 
kova hyökkäys (puolustuksen jälkeisen passin tiputtava ennen antennia 
maahan) 

- Puolustuspallo ei kovastakaan lyönnistä saa nousta hirveän korkealle, 
koska passarin on korkeasta puolustuksesta vaikea passata. 

- Löysät lyönnit ohjataan verkolle, noin metri irti verkosta ja lähelle kentän 
halkaisijaa (passarin pitää pyytää helpot pallot verkolle). Hyvä palautus 
verkolle mahdollistaa myös keskihyökkäykseen. (kaikki hyökkääjät käytössä). 

- Toimituspallot on ehdottomasti nostettava aivan täydellisenä verkolle. Tästä 
vaatimuksesta ei saa antaa kenellekään periksi. (vaadi sitä itseltäsi ja 
joukkuetovereiltasi) 

- Passarin puolustaessa pitää liberon mahdollisuuksien mukaan käydä 
passaamassa pallo. 



MAAJOUKKUEIDEN PELITAPA 

 Syöttö – torjunta - puolustus ja 

jatkohyökkäyspeli 
 

 
3.   
4. Jatkohyökkäyksen tarkoitus on tehdä piste (mahdollisuuksien mukaan). Piste 

voidaan kuitenkin saavuttaa myös järkevällä jujulla, joka saa aikaan vastustajalle 
vaikean hyökkäystilanteen. Vastustajan virhe tai torjuntaan lyönti on myöskin 
piste omalle joukkueelle. Pitää kuitenkin muistaa, että kunnon hyökkäyspaikasta 
on lupa lyödä LUJAA! 

- Jatkohyökkäys tehdään usein hyvää torjuntaa vastaan jolloin käsistä 
lyömisen taidosta on hyötyä. Järkevä juju tai rullalyönti voi myös olla hyvä 
vaihtoehto. Maltti pelata hyökkäystilanne uudestaan korostuu usein 
jatkopallohyökkäyksissä jolloin juju tai torjunnan kautta itselle pelattu pallo 
on järkevämpi vaihtoehto kuin ison riskin kova lyönti. 

- Rullalyöntiä suoraan 5- tai 6-paikalle on kielletty!!! Siellä on usein 
joukkueen parhaat puolustajat, eikä lyönti suoraan vaikeuta 
vastustajan jatkohyökkäystä. 

- 4-paikan jatkohyökkäystä varten on sinun opeteltava hakemaan viisto 
vauhti, jotta saisit parempia lyöntisuuntia ja voimaa pisteen tekemiselle! 

- Käänny - juokse 
 
 



PELINAIKAINEN JOHTAMINEN 

 

 

 
Maajoukkueissa: 
Valmentajan tehtävä pelin aikana on ohjata sinua ja joukkuettasi syöttö-
/torjuntapelissä. Passarina ollessasi valmentaja antaa sinulle ennen peliä ohjeita miten 
passipeliä pitää painottaa. 
Sinun velvollisuus on opiskella valmentajan etukäteen antamat taktiikat. Taktiikoiden 
opetteleminen ja pelissä toteuttaminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa 
sinulle ja joukkueellesi. 
 
1. Ennen peliä valmentaja kertoo sinulle joukkueen syöttö-/torjuntataktiikan. Sinun 

tehtäväsi on omaksua (muistaa) ja myös toteuttaa sitä pelissä. 
- Voi olla että valmentajasi muuttaa pelin aikana taktiikkaa, koska vastustajakin 
pelaa peliä ja yrittää löytää eväitä joukkueesi lyömiseen. 

2. Sillä ei ole opetteluvaiheessa väliä, vaikka vastustajakin kuulisi mitä aiotte tehdä. 
- Taktiikoiden toteuttamiseen tarvitaan paljon kommunikaatiota. Sinun pitää 

pystyä puhumaan ja ohjaamaan joukkuettasi (puhumalla /käsimerkein). 
3. Sinun ja joukkueesi pitää PUHUA ja muulla tavoin kommunikoida kaikesta mitä 

kentällä teette ja mitä vastustajasta näette! 



ALOITUS SYÖTTÖ 

Sinun tulee harjoitella syöttämään pallo 1/6 osaan 
kentästä kummastakin nurkasta (1- ja 5-puoli) 
 
Jalat maassa leijasyöttö on perustaito joka pitää 
hallita (jousiampuja) 
- Hyppyleija pitää opetella sekä aloittaa 
yläkierteisen hyppysyötön harjoittelua. 

 

ALOITUSSYÖTÖN FILOSOFIA: 
Suunnattu syöttö on vaikea syöttö (suunnattusyöttö 
ei saa olla liian löysä) 
 
Huom!  
Huolellisuus EI saa tarkoittaa syötön muuttamista 
helpommaksi eikä muuttaa syöttöön valmistavia 
rutiineja. 

 



VASTAANOTTO 

 

 

Tärkeitä asioita huomioitavaksi: 
1. Opettele kohdistamaan katseesi syöttäjään (käteen ja palloon) 

- Siirrä katseesi syöttäjään mahdollisimman varhain. Tee siitä osa vastaanottoon 
valmistautumistasi (kaikki tieto on tarpeen). 

2. Kun syöttäjä valmistautuu syöttöön voit olla olla pienessä liikkeessä 
- Vielä sinun ei tarvitse olla syvässä vastaanottoasennossa. 

3. Kun käsi osuu palloon on oltava valmiusasennossa josta liikutaan 
- Liikut parhaiten kun polvet hieman koukussa, mutta et ole syvällä kyykyssä. 

4. Pyri vastaanottamaan mahdollisimman tasapainoisesta asennosta 
- Kädet nousee alhaalta yhdelle liikkeellä ylös 
- KUKKOPILLI 
- Osumakohta käsiin hieman ranteiden yläpuolella 
- Nosto hetkellä peukalot kohti kohdetta (minne yrität palloa pelata) 

- Jalat tekevät työn  kädet suuntaa pallon 
 

Vastaanoton lähtöpaikat ja vastuut 
Valmentaja määrittää joukkueellesi lähtöpaikat vastaanottoon. Lähtöpaikkasi riippuu 
mm. oletko etu – vai takapelaaja. 
Yleensä vastaanottavalla etupelaajalla on pienempi vastaanottovastuu, jotta hyökkäys ei 
kärsi liikaa vastaanotosta. Myös pituudellasi voi olla merkitystä mistä paikasta lähdet 
vastaanottoon. 



HYÖKKÄYS SUUNNAT  

TERMINOLOGIAA: 
1.Jyrkkä viisto (viininpunainen ) 
2.Pitkä kulma ( sininen alue ) 
- Vain todella kovia lyöntejä, vältä toimituspalloja 
3.Raja lyönti (vihreä alue ) 
4.Tärkein jujun paikka (punainen ) 
5. ”Käsistä kelloon” (musta nuoli ) 
 - laitatorjujan käsistä 
 - keskitorjujan käsistä – vaati paljon voimaa ja 
optimi tilanteen 
 
FILOSOFIAA: 
Jos et voi voittaa palloa, tee vastustajan 
jatkohyökkäys niin vaikeaksi kuin mahdollista 
 
Tarkka sormijuju on parempi ratkaisu kuin 
hidastettu lyönti 
 
2-paikalta peilikuvana 

P 



VARMISTAMINEN 

Varmistuspelaaminen on tärkeä osa hyökkäys- ja 
puolustuspelaamista. Mikäli hyökkääjä tietää 
muiden pelaajien varmistavan hyökkäystä. Uskaltaa 
hyökkääjä tehdä rohkeampia ratkaisuja esim. 
torjunnan käsistä lyömiseksi. 
Hyvä varmistuspelaaminen mahdollistaa myös 
tarkoituksellisen torjuntaan lyömisen, jotta pallo 
saadaan pelattua uudelleen omalle joukkueelle. 
Tämä toki vaatii paljon harjoittelua hyökkääjältä ja 
joukkueelta. 
 
Tärkeää että varmistushetkellä kaikkien katse on 
torjunnan käsissä 
 
Tyypillinen virhe on että varmistaja menevät liian 
lähelle eivätkä ehdi reagoida torjunnasta takaisin 
tulevaan palloon. 
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VARMISTAMINEN 

B –ikäisten varmistusryhmitys 
4-paikan hyökkäys hyvän VO:n jälkeen 
 
- Hyökkääjä tietysti varmistaa omaa hyökkäystään. 
- Keskitorjuja kääntyy oman alastulon jälkeen 

kohti torjuntaa (verkon vieressä) 
- Passari siirtyy passin jälkeen KT:n ohi kohti 

hyökkäyspaikkaa 
- 1-paikan pelaaja jää ykköspuolelle n. 4m 
- Takakentän YP (6-paikka), siirtyy oman vauhdin 

haun jälkeen n. 3m torjunnan eteen. 
- Libero siirtyy takakentälle n. keskelle kenttää 
 
Tärkeää että varmistushetkellä kaikkien katse on 
torjunnan käsissä 
 
Tyypillinen virhe on että varmistaja menevät liian 
lähelle eivätkä ehdi reagoida torjunnasta takaisin 
tulevaan palloon. 
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VARMISTAMINEN 
B –ikäisten varmistusryhmitys 
4-paikan hyökkäys heikon VO:n jälkeen (ei 6-paikan 
nopeaa hyökkäystä) 
 
- Hyökkääjä tietysti varmistaa omaa hyökkäystään. 
- Keskitorjuja siirtyy lähelle torjuntaa verkon 

vieressä 
- Passari siirtyy passin jälkeen n. 3m hieman 

kentän keskiosan toiselle puolelle 
- 1-paikan pelaaja jää ykköspuolelle n. 4m 
- Takakentän YP (6-paikka) jää takakentälle n. 

keskelle kenttää 
- Libero siirtyy torjunnan eteen n. 3m irti verkosta 
 
Tärkeää että varmistushetkellä kaikkien katse on 
torjunnan käsissä 
 
Tyypillinen virhe on että varmistaja menevät liian 
lähelle eivätkä ehdi reagoida torjunnasta takaisin 
tulevaan palloon. 
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VARMISTAMINEN 
B –ikäisten varmistusryhmitys 
2-paikan laitahyökkäys 
 
- Hyökkääjä tietysti varmistaa omaa hyökkäystään. 
- Alas tullessaan keskitorjuja varmistaa verkon 

lähellä 
- Passari siirtyy passin jälkeen hieman irti verkosta 
- 4-paikan pelaaja jää nelospuolelle irti verkosta 
- Takakentän YP (6-paikka) siirtyy torjunnan eteen 

n. 3m irti verkosta 
- Libero jää keskelle takakenttää 

 
Tärkeää että varmistushetkellä kaikkien katse on 
torjunnan käsissä 
 
Tyypillinen virhe on että varmistaja menevät liian 
lähelle eivätkä ehdi reagoida torjunnasta takaisin 
tulevaan palloon. 
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VARMISTAMINEN 
B –ikäisten varmistusryhmitys 
100 
 
- Hyökkääjä tietysti varmistaa omaa hyökkäystään. 
- Passari siirtyy passin jälkeen varmistamaan 

verkon viereen 
- 4-paikan pelaaja jää nelospuolelle irti verkosta 
- 1-paikan pelaaja (Hakkuri) siirtyy n. 3m 

torjunnan eteen 
- Takakentän YP (6-paikka) siirtyy 1-paikan 

pelaajan ”viereen” n. 3m 
- Libero jää keskelle takakenttää 

 
Tärkeää että varmistushetkellä kaikkien katse on 
torjunnan käsissä 
 
Tyypillinen virhe on että varmistaja menevät liian 
lähelle eivätkä ehdi reagoida torjunnasta takaisin 
tulevaan palloon. 
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TORJUNTA 
- Lähtöpaikka: Määrittyy torjujalle valitun taktiikan ja peliroolin mukaan 

- Odota tilanteen rakentumista neutraalissa asennossa, jossa polvet ovat hieman 
koukussa ja kädet ovat korvien korkeudella kasvojen edessä. 

- Katse: Pallo-Hyökkääjät-Passari-Pallo-Hyökkääjä (äärettömän tärkeä opetella) 
- Viritys: Kun pallo on tippumassa passarin käsiin sinun pitää virittää jalkasi liikkumis-

/hyppyvalmiuteen. (vasta nyt polvet koukistuvat enemmän ja jalkojen lihakset hieman 
jännittyvät = virittyvät) 

- Valmiusasennossa ei kannata olla turhan pitkään, koska jalkojen viritys purkautuu 
mikäli asennossa ollaan liian pitkään (myös 100m juoksijat ovat vain hetken startti-
asennossa) 

- Liike: Terävä liikkuminen torjunta tilanteeseen (askelsarjat 1, 2, 3, 4) 
 
Käsien käyttö: 
- Käsiä pitää käyttää hyödyksi hypätessä torjuntaan samalla tavalla kuin hyökkäyshypyssä. 
- Kädet työnnetään vartalon edestä yli verkon. (vältä heilautusta) 
- Opettele tekemään suora torjunta (on raja kiinni tai auki). 

Ajatusmalli: Torjuntatilanteessa älä kohdista kämmeniäsi missä pallo on nyt 
(hyökkääjä), vaan mistä pallo on tulossa verkon yli!!  

- Kämmenet ja napa kohti kentän keskustaa 
- Optimitilanteessa pallo osuu käsiisi kun olet jo hieman tulossa hypystä alaspäin. 



TORJUNTA 

RAJA KIINNI (peruslähtökohta): 
- Laitatorjujalla keskikentän puoleinen käsi pallon 
kohdalle 

VIISTO KIINNI: 
- Laitatorjujan laidan puoleinen käsi  pallon kohdalla 

Laitatorjunnan paikka: 
- Torjunta pyritään tekemään aina passin pituuden ja etäisyyden mukaan. 

- Mikäli passi jää antennista vajaaksi pitää myös torjunnan siirtyä pallon 
mukana keskemmälle 

- Raja kiinni torjunnassa EI tarkoita, että aina torjutaan antennin vieressä 



TORJUNTA TAKTIIKAT  

Tyttöjen maajoukkueissa torjuntataktiikat ovat pitkälti 
ennakoivia. Teemme selkeitä valintoja mihin 
torjunnassa panostamme. 
 
Peruslukevaa torjuntataktiikkaa pitää kuitenkin osata 
pelata. Sillä ennakoivan torjuntataktiikan perustana on 
oletus, että vastaanotto tai puolustus nousee 
täydellisenä passarille ja kaikki hyökkäysvaihtoehdot 
ovat käytössä (# ja +  nostot).  
Mikäli pallo nousee riittävästi irti verkosta ja 
keskihyökkäys ei ole enää mahdollinen lähdemme 
pelaamaan peruslukevaa torjuntapeliä (!  ja  -  nostot) 
 
Peliä pitää osata lukea!! 

+ 



TORJUNTA TAKTIIKAT  

– LUKEVA TORJUNTA ( avokämmen ) 

PERUS LUKEVA TORJUNTA (PL) 
 - Perustuu reagointiin vastustajan vastaanoton 
 tai puolustuksen jälkeen 
-Perusryhmityksessä laitatorjujat lähtevät n. 2m 
sivurajasta ja keskipelaaja seisoo kentän halkaisijalla 
-Torjunta liikkuu vasta sen jälkeen kun nähdään minne 
passi menee 
- katseen kohdistaminen A & O 
 
Tästä perusmuodostelmasta reagoidaan noston laatuun 
 kun nosto on irti verkosta ( eikä ykköshyökkäyksen 
uhkaa enää ole ) laidat liikkuvat lähemmäs omaa 
laitaansa ja keskitorjuja liikkuu viereen (KT liikkuu kohti 
laitaa vasta sitten, kun näkee, että kumpaan laitaan 
passi menee). Tavoite on tehdä tiivis paritorjunta. 
 
Mikäli vastaanotto on selkeästi irti, siirrytään 
automaattisesti aina lukevaan torjuntaan. (oli 
alkuperäinen suunnitelma mikä tahansa) 



TORJUNTA TAKTIIKAT – 

ENNAKKO 4 ( NYRKKI + 4 SORMEA) 

Käytetään yleensä vastustajan etupassari 
tilanteissa joissa vahva nelospaikan hyökkäys. 
-Syötön lähtiessä keskitorjuja siirtyy 
perusryhmityksestä hieman vastustajan nelospaikan 
suuntaan. 
-Pallon ollessa passarilla kaikki ovat pysähdyksissä 
- Vastaanoton ollessa hyvä, oma nelospaikan torjuja 
hyppää täysillä ykköshyökkääjälle 
- Keskitorjuja ja oma kakkospaikan torjuja 
keskittyvät torjumaan täysillä vastustajan 4-paikkaa. 
-Syötöllä pyritään ohjaamaan vastustajan passari 
pelaamaan nelospaikan suuntaan. Vastustajan 
nelospaikan hyökkääjän saadessa paljon passeja, 
voidaan syöttää myös lyhyt 4-paikalle tai pitkä 5-
paikalle, jolloin saamme nelospaikan hyökkääjän 
hyökkäämään meidän hyvää paritorjuntaa vastaan 
oman vastaanoton jälkeen.  
 

P 



TORJUNTA TAKTIIKAT – 
PAINOPISTE 4 ( 4 sormea ) 

Taka / etupassari tilanteet: 
- Lukevan torjunnan variaatio, jossa kaikki pelaavat 
lukemalla 
- oma 4- paikan torjuja sijoittuu ykköshyökkääjän 
eteen (on päätorjuja ykköshyökkäystä vastaan) ja 
keskitorjuja pelaa vieressä (lyhentää matkaa 
nelospaikan hyökkäystä torjumaan) 
 

 
P 



TORJUNTA TAKTIIKAT – 

ENNAKKO 2 ( NYRKKI + 2 SORMEA) 

Käytetään tilanteissa joissa vastustajalla vahva 
kakkospaikan hyökkäys. 
-Syötön lähtiessä keskitorjuja siirtyy 
perusryhmityksestä hieman vastustajan 
kakkospaikan suuntaan. 
- Keskitorjuja ja oma nelospaikan torjuja keskittyvät 
torjumaan täysillä vastustajan 2-paikkaa. 

P 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
Oman joukkueen syöttäessä ja aina pallon ollessa 
vastustajan puolella sinun pitää pitää katseesi 
vastustajan kenttäpuoliskolla. Yritä havaita 
mahdollisimman paljon asioita jotka auttavat sinua 
ja joukkuettasi ennustamaan mistä vastustaja aikoo 
seuraavaksi hyökätä. Vastustaja näyttää aina 
etukäteen mistä ovat seuraavaksi hyökkäämässä. 
 
Hyvä joukkue ja sen pelaajat pystyvät peittämään 
viimehetkiin asti mitä seuraavaksi ovat tekemässä 
jotta reagointiaika jää torjujilla/puolustajilla 
lyhyeksi. Hyvin harjoitellut joukkue pystyy 
reagoimaan yhtenäisesti ja ennalta sovitusti 
nopeisiinkin tilanteisiin.  
Opettele siis reagoimaan näkemääsi. 
Naisten ja tyttöjen pelissä torjunta-/puolustus 
pelaamisen rooli korostuu. Siksi sinun pitää opetella 
lukemaan vastustajan pelaamista. 

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
Pallo: Ensimmäinen pallo mikä voi tulla puolellesi 
on vastustajan vastaanotto tai puolustus. 
Vastapallosta on opittava saamaan tehokas 
hyökkäyspaikka omalle joukkueelle (suora hyökkäys 
ei aina paras vaihtoehto). 
Näe minne vastustajan ensimmäinen kosketus 
menee. Oman joukkueesi torjunta-
/puolustustaktiikka riippuu siitä mistä vastustaja 
pääsee passaamaan. 
 
Tuleeko pallo suoraan verkon yli?? 
Pystyykö vastustaja pelaamaan keskihyökkäyksen 
ensimmäisen kosketuksen jälkeen? 

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
Hyökkääjät:  
Opit nopeasti hahmottamaan minne pallo lähtee 
vastaanottajalta/puolustajalta. Tämän jälkeen tee 
yleissilmäys vastustajan hyökkääjiin. Tämän jälkeen 
seuraa erityisesti sinun vastuullesi kohdistettua 
hyökkääjää. 
- Onko juuri sinun pelaajasi tai joku muu tekemässä 
jotain ennalta odottamatonta. 
- Mitä nopeammin havaitset odottamattoman ja 
ilmoitat siitä myös joukkuetovereillesi, on 
joukkueellasi enemmän aikaa valmistautua 
muutokseen. 
 
Jatkuu seuraavalla sivulla… 
  

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
Hyökkääjät:  
Ennalta odottamattomia tilanteita voi olla esim: 
 
- Keskihyökkääjä liikkuu hyökkäämään 100:sta 

paterin sijasta. 
- Laitahyökkääjä liikkuu selvästi lyömään 

ennakoitua keskemmältä. 
- Odottamaton muutos voi myös olla, että 

onnistuneen syötön jälkeen oma hyökkääjäsi 
makaa lattialla eikä pysty osallistumaan 
hyökkäykseen. Mitä nopeammin havaitset ja 
ilmoitat tämän joukkueellesi. Pääsette paremmin 
ryhmittäytymään muiden hyökkääjien 
torjumiseen. Lattialla makoilevaa hyökkääjää ei 
kannata torjua! 

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
Passari: Passari on vastustajan hyökkäyksen 
kapellimestari. Lue passaria juuri ennen 
passihetkeä. Antaako hän ilmi jollain liikkeellä 
minne hän aikoo seuraavaksi passata. Vai hyökkääkö 
passari itse toisesta kosketuksesta! 
Erityisesti oman nelospaikan torjujalla on iso vastuu 
passarin toisen kosketuksen hyökkäyksen 
torjunnassa. Nousiko pallo tarpeeksi hyvin, että oma 
hyökkäys on passarilla mahdollista? 
 
 

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
Pallo: Lukevaa torjuntataktiikkaa käyttävä joukkue 
alkaa reagoimaan vasta kun he näkevät minne passi 
lähti. Puolustuspelaajat alkavat liikkumaan yleensä 
vasta kun näkevät minne passi lähti. Lähes aina 
puolustajien on varmistettava ennen 
liikkeellelähtöä, ettei vastustajan passari jujuta jo 
toisesta kosketuksesta. 
Pallon lähtiessä passarin sormista alkaa puolustavan 
joukkueen ja hyökkääjän välinen taistelu. 
Passin lähtöhetken jälkeen on torjujan nopeasti 
arvioitava passin kaari ja pituus, sillä katse on 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa siirrettävä jo 
hyökkääjään. Myös puolustavien pelaajien pitää 
tehdä arviointi tulevasta hyökkäyspaikasta. 
Puolustustaktiikasta ja paikasta riippuen puolustajan 
pitää sijoittaa itsensä pallon ja hyökkääjän mukaan. 

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 



Pallo – Hyökkääjät – Passari – Pallo – HYÖKKÄÄJÄ 
 
HYÖKKÄÄJÄ: Myös hyökkääjä antaa ilmi ennen 
hyökkäyshetkeä minne hän aikoo hyökätä. Torjujien 
ja puolustajien kannattaa ottaa hyökkääjästä kaikki 
tieto ennen hyökkäyshetkeä irti.  
Ennen hyökkäyshetkeä katse pitää olla kiinni 
hyökkääjässä (torjunta ja puolustus). Hyökkääjä 
menee kyllä pallon luokse, joten pallo ilmestyy 
torjunnan näkökenttään riittävän ajoissa. Erityisesti 
puolustajat voivat hyötyä paljon kun opettelevat 
lukemaan hyökkääjien liikkeitä. 
Usein hyökkääjät esim. näyttävät jo varhaisessa 
vaiheessa, että aikovat jujuttaa. Tämä tieto auttaa 
erityisesti puolustajia nostamaan jujut ylös kentästä.  

P 

Pallo 
Hyökkääjät 
Passari 

Pallo 

HYÖKKÄÄJÄ 

PUOLUSTUS / TORJUNTA 
KATSEEN KOHDISTAMINEN 



PUOLUSTUKSEN LÄHTÖPAIKAT 

Puolustuksen lähtöpaikat ovat samat oli 
puolustusmuoto peruspuolustus tai boxi-puolustus 
 
- Viitos ja ykköspaikan puolustajat ovat lähtöpaikoillaan 
1,5m irti rajasta ja n. 4,5 metrissä. 
- Kuutonen on kentän halkaisijalla n. 2 metriä takarajan 
sisäpuolella 

 

Aina kun pallo vastustajan passarilla pitää puolustajien 
olla näillä paikoilla. 
- Lähtöpaikoille pitää tarvittaessa JUOSTA (sama koskee 
torjujien lähtöpaikkoja) 



BOXI -puolustus 

Boxi -puolustuksella keskitytään puolustamaan 
laidoista tulevia rullalyöntejä ja peippi-hyökkäyksiä 
vastaan. 
Boxiin liikutaan peruspuolustuspaikoilta kun 
vastustaja hyökkää 4 tai 2 / 1-paikalta. 
 
Kovien viistolyöntien ”pää” puolustusvastuu on 5 –
paikan pelaajalla. 6-paikan pelaajalla on iso vastuu 
takakentän roiskepalloista. 1-paikan pelaajalla iso 
rooli torjunnan taakse tulevien peippien 
puolustamisessa. 
 

Puolustusmuodossa voidaan pitää raja –auki tai 
kiinni sopimuksen mukaan. (yleensä kiinni) 

 

 

1 

6 

6 

5 

”BOXI” 

~2m 

~1,2m 



- Laidassa kahden torjunta 
- (mikäli vain yksi torjuja, keskipelaaja hakee 
jujut torjunnan takaa) 

- rajapuolustaja siirtyy lähtöpaikasta taaemmaksi 
rajalle (mitä nopeampi passi sitä enemmän voi 
jäädä irti rajasta). Lyöntihetkellä liike hyökkääjää 
kohti 
- jyrkän viiston puolustaja lukee torjunnan sektorin 
siten että näkee pallon torjunnan vierestä 
-kuutospaikka pelaa keskellä takana  

-( kun hyökkääjä tunnetaan voi siirtyä esim. 
pitkän kulman suuntaan) 
- (voidaan sopia kuutospaikan puolustavan 
torjunnan välin) 
-  Kuutospaikan asento normaalia  pystympi, 
jotta valmiimpana puolustamaan torjunnasta 
kimpoavat pallot. 

 

PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan) 

  



PERUSPUOLUSTUS (2 tai 4-paikkaa vastaan) 

– VAPAA VERKKO HAKEE PEIPIT 

- Laitatorjunnassa kaksi pelaajaa 
- Vapaa verkko hakee jujut 

- keskitorjujan takana 2 metrissä , kun 
hyökkääjän käsi osuu palloon! 
- (mikäli vain yksitorjuja, keskipelaaja hakee 
jujut torjunnan takaa ja ”vapaa verkko” siirtyy 
puolustamaan takakentälle viistolyöntiä) 

- rajapuolustaja siirtyy lähtöpaikasta taaemmaksi 
rajalle. Lyöntihetkellä liike hyökkääjää kohti 
- Jyrkän viiston puolustaja lukee torjunnan sektorin 
siten että näkee pallon torjunnan vierestä 
-Kuutospaikka pelaa keskellä takana 

-( kun hyökkääjä tunnetaan voi siirtyä esim. 
pitkän kulman suuntaan) 
- (voidaan sopia kuutospaikan puolustavan 
torjunnan välin) 
-  Kuutospaikan asento normaalia  pystympi, 
jotta valmiimpana puolustamaan torjunnasta 
kimpoavat pallot. 

 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

PYSTYPATERIA/KAATOA VASTAAN: 
- Vastustajan etupassaritilanne  
- Viitospaikan pelaaja hakee jujun + torjunnasta 
kimpoavan pallon lähtöpaikka n.4 metrissä (lähellä 
peruspuolustus paikkaa) 
- Kuutonen pelaa keskellä takana ja tehtävänä on 
hakea takakentälle kimpoavat pallot 
- Ykköspaikan pelaaja sijoittuu n.5 metriin ja 
puolustaa kääntölyönnin joka voi tulla jos torjunta 
sijoittuu liian laitaan 
 

HUOM! Jokaisen pelaajan on reagoitava jos 
vastustaja pelaa ykköshyökkäystä, myös oman 
kakkospaikan pelaajan! 
 

- näiltä paikoilta siirrytään laitahyökkäyksen 
puolustus muotoon jos nopeaa hyökkäystä ei pelata 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

SIIRTOA VASTAAN: 
- 2-paikan torjuja auttaa lähtöpaikaltaan siirron 

torjunnassa hyppäämällä sisäänpäin. (näe tilanne 
ennen kuin lähdet torjumaan nelospaikkaa.) 

- 4-paikan torjuja siirtyy ottamaan  peippejä torjunnan 
takaa 

- Viitospaikan pelaaja siirtyy lähtöpaikalta torjunnan 
viereen siten, että näkee pallon 

- Kuutospaikan pelaaja siirtyy 1-paikan suuntaan 
paikkaan jonne oletetaan jäävän torjunnan väli 

- Ykköspaikan pelaaja puolustaa n. lähtöpaikalla 
 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

100-HYÖKKÄYSTÄ VASTAAN: 
- 4-paikan torjuja liikkuu sivuttaislaukalla yhden 

askeleen 100-hyökkääjää edellä. Torjujan pitää 
hypätä hyökkääjän kanssa samaan aikaan. 4-paikan 
torjujan pitää hypätä sisäänpäin kenttää. 

- Pääsääntöisesti 100-hyökkäys torjutaan yhdellä 
pelaajalla ja 3-paikan pelaaja siirtyy puolustamaan 
peippejä. 

- 2-paikan torjuja irtaantuu verkolta puolustamaan 
viistolyöntejä ja jujuja 

- Ykköspaikan pelaaja siirtyy lähtöpaikalta torjunnan 
viereen siten, että näkee pallon. On päävastuussa 
viistolyönnin puolustamisesta 

- Kuutospaikan pelaaja siirtyy 1-paikan suuntaan ja 
pyrkii puolustamaan pitkän viistokulman 

- Viitospaikan pelaaja liikkuu peruspaikaltaan rajaa 
pitkin taakse päin. 

 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

6-paikan hyökkäystä vastaan: 
Vastustaja pelaa hyvän tilanteen 6-paikan 
hyökkääjälle. 
- Kaikki torjujat torjuntaan 

- Torjujilla peippivastuu mikäli jää pois 
torjunnasta 

- Viitospaikan ja ykköspaikan pelaajat liikkuvat 
lähtöpaikoilta hieman taaemmaksi ja pyrkivät 
siirtymään torjunnan viereen siten, että näkevät 
pallon.  
- Kuutonen pelaa keskellä takana ja tehtävänä on 
hakea takakentälle kimpoavat pallot 

- Pystympi puolustusasento 
 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

1-paikan hyökkäystä vastaan: 
Lähtökohtaisesti 1-paikan hyökkäystä EI torjuta. 
- Kaikki torjujat irtaantuvat verkolta puolustamaan 

jujuja. 
- Torjujat eivät saa peruuttaa kentän rajojen 

ulkopuolelle 
- Viitospaikan ja ykköspaikan pelaajat liikkuvat 
lähtöpaikoilta hieman taaemmaksi (pois rajoilta). 

- Rajoille voi jättää tilaa 
- Kuutonen pelaa keskellä takana 
 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

Puolustus ilman torjuntaa: 
- Kaikki torjujat irtaantuvat verkolta puolustamaan 

jujuja. 
- Torjujat eivät saa peruuttaa kentän rajojen 

ulkopuolelle 
- Viitospaikan ja ykköspaikan pelaajat liikkuvat 
lähtöpaikoilta hieman taaemmaksi (pois rajoilta). 
- Kuutonen pelaa keskellä takana 
 

Ilman torjuntaa puolustaessa jätetään sivurajoille 
tilaa ja pidetään huoli ettei keskelle kenttää pääse 
vastustaja tekemään pistettä. 
 

Jokaisessa erässä tulee tilanteita, että on 
järkevämpää jättää torjumatta ja vain puolustaa. 
Jokaisessa torjuntatilanteessa tulee arvioida onko 
todennäköisyys oman joukkueen virheeseen 
suurempi kuin onnistuminen. 
 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 

Toimituspallojen nostaminen, hyökkäys yhdellä 
kädellä: 
- Kaikki torjujat irtaantuvat verkolta puolustamaan 

helppoja palloja (poislukien passari, joka voi 
jäädä verkolle). 

- Torjujat eivät saa peruuttaa kentän rajojen 
ulkopuolelle 

- Viitospaikan ja ykköspaikan pelaajat liikkuvat 
lähtöpaikoilta hieman taaemmaksi pois rajoilta. 
- Kuutonen pelaa keskellä takana 
 

Mikäli vastustaja suorittaa yhdellä kädellä 
”toimituksen” verkon yli. On passarin ensin 
puolustettava pallo ennen kuin lähtee verkolle. 
Välittömästi kun passari näkee ettei yhden käden 
toimitusta ole tulossa hänelle voi hän siirtyä 
verkolle, mutta ei ennen sitä. 
 

 
 



TORJUNTA - PUOLUSTUS 
Toimituspallojen nostaminen, hihalyönti/ 
sormilyönti kaukaa: 
- Torjujat irti verkolta puolustamaan helppoja 

palloja (pois lukien passari, joka voi jäädä 
verkolle). 

- Liberolla SUURI vastuu helppojen pallojen 
nostamisesta passarille. Nopeajalkainen libero 
pystyy nostamaan lähes kaikki helpot pallot mitä 
kenttäpuoliskolle toimitetaan. 

- Pyritään siihen, että libero nostaa ”kaikki”. 
Liberon pitää käyttää ääntä, ja kun libero 
huutaa ottavansa muut väistävät ja 
keskittyvät hyökkäykseen. 

- Kuutospaikan pelaaja keskittyy lähinnä 
hyökkäysvauhdin hakuun. (takapassaritilanteessa 
siirtyy 1-rajan suuntaan) 

- Ykköspaikan pelaaja siirtyy ottamaan helpot 
pallot 1-rajasta. 

- Joukkueen pidettävä huoli ettei passari joudu 
nostamaan helppoja palloja. 

P 



OHJEITA MAAJOUKKUELEIREILLE 

 

 
Yleiset asiat: 
- Hyvät käytöstavat, tervehtiminen 

- Leireillä edustat itsesi lisäksi myös kotiseuraasi ja koko lentopallo lajia. Hyvät 
käytöstavat illalla, harjoitusten välissä ja ruokailuissa kuuluvat 
maajoukkuepelaajan tehtäviin. 

- Aikataulujen noudattaminen, ole ajoissa 
- Pidä sovituista aikatauluista kiinni. Harjoitukset alkavat aina sovitusti. Pidä huoli, 
että teipit on teipattu, juomapullo on täytetty ja tossun nauhat ovat kiristettyinä 
kun harjoitukset kellon mukaan alkavat. 

- Harjoituksiin valmistautuminen 
- Ajoissa harjoituksiin saapuminen ja varusteiden pukeminen on vain yksi osa 
harjoituksiin valmistautumista. Harjoituksiin keskittyminen on hyvä aloittaa ja 
viimeistään matkalla harjoituksiin. Kuuntele harjoitusten alussa mihin osa-
alueeseen valmentaja haluaa sinun harjoituksessa keskittyvän. Keskitä ajatuksesi 
valmentajan ohjeen mukaan haluttuun osa-alueeseen. 
 
 



OHJEITA MAAJOUKKUELEIREILLE 

 

 
Urheilullisuuden korostaminen 

- Maajoukkueleireillä olet urheilija, jonka tehtävänä on keskittyä urheilemiseen. 
Leirit eivät ole tarkoitettu vain hauskanpitoon. 
- Kehittyäksesi urheilijana sinulla pitää olla kolme perusasiaa kunnossa joita 
leireillä sinun tulee noudattaa: 

- Ruokavalio 
- Lepo 
- Harjoittelu 
 

- Ruokavalio, lepo ja harjoittelu muodostavat  kehityskolmion jossa jokaisen 
kulman pitää toimia, jotta lajitaitosi ja fyysiset ominaisuutesi kehittyisivät. 
  

- Ruokavalio leireillä (makeiset ja limonadit pois) 
- Urheilijan ravinnoksi eivät makeiset ja limonadit kelpaa. Leireillä saat 
kaiken tarvitsemasi energian ruokalan aterioista ja välipaloista. (karkit, 
suklaat, keksit, perunalastut, popcornit, jäätelöt, limonadit, sokerimehut jne. 
eivät kuulu leireille). Oikea ravinto antaa lihaksillesi rakennusaineet 
kehittymiseen. 



OHJEITA MAAJOUKKUELEIREILLE 

 

 
- Lepo 

-Treenien välit leireillä kannattaa ja pitää käyttää itsensä huoltamiseen ja 
lepäämiseen. Ylimääräiset hippaleikit eivät kuulu urheilijan päivärytmiin. Käytä 
aikasi mieluummin läksyjen tekemiseen tai 20-30min kestäviin päivänokosiin. 
Lyhyet päiväunet virkistävät ja auttavat palautumisessa. Pidemmät päiväunet 
väsyttävät sinua vaan enemmän ja saattavat vaikeuttaa saamaan unta illalla. 
Illalla pitää mennä ajoissa nukkumaan jotta palaudut ja kehityt päivän 
harjoitteista. Lihakset kehittyvät vain levossa. Urheilija tarvitsee mieluusti n. 10h 
yöunet.  

- Harjoittelu 
- Lihakset ja taidot eivät tietystikään kehity ilman harjoittelua. Mitä enemmän 
harjoittelet laadukkaammin sitä paremmin kehityt. Jotta pystyt harjoittelemaan 
laadukkaasti jopa kaksi tai kolme kertaa päivässä sinun pitää levätä ja syödä 
kunnon ruokaa riittävästi. Lepo ja ravinto korostuvat vielä enemmän kun usean 
harjoituksen päiviä tulee useita peräkkäin (kuten esim. leirit). 
 
 



OHJEITA MAAJOUKKUELEIREILLE 

 

 
Ota itsellesi vastuu omasta kehityksestäsi 
- Opettele tekemään muistiinpanoja 

- Lentopallo ei eroa muista opeteltavista asioista mitenkään. Muistiinpanot 
auttavat sinua muistamaan ja oppimaan opeteltuja asioita. Hanki itsellesi 
harjoitusvihko johon muistiinpanoja on hyvä tehdä. Kanna vihkoa 
harjoituskassissasi. 
- Tee muistiinpanot lajitekniikoiden ydinkohdista. Unohdat helposti ydinkohdat 
jollet tasaisin väliajoin niitä kertaa. Valmentajan tehtävä ei ole olla papukaija joka 
toistaa samoja asioita harjoituksesta toiseen. Ota vastuu kehityksestäsi ja kertaa 
ennestään opittuja asioita vihostasi. 

- Kirjoita ja piirrä ydinkohdat vihkoosi siten, että vihon täytyttyä voit leikata 
ja liimata lajitekniikat seuraavaan vihkoosi. 
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Harjoituspäiväkirjan pitäminen 
Maajoukkueurheilijoilta vaaditaan harjoituspäiväkirjan pitämistä.  
- Harjoituspäiväkirja auttaa valmentajaa seuraamaan sinun kehitystäsi ja 

säätelemään harjoituskuormaasi. Parhaimmillaan harjoituspäiväkirjasta on hyötyä 
myös vammojen ennaltaehkäisyssä. 

- Yksinkertaisimmillaan harjoituspäiväkirjaan merkataan kunkin päivän 
harjoituksen/harjoitusten kesto ja aihe 

 
Lajitaitojen ydinkohdat, muistiinpanot yms. voit kirjata harjoituspäiväkirjaan. Opettele 
tekemään muistiinpanoja myös tekemistäsi harjoitussuorituksista. Esim. kuinka monta 
punnerrusta sait tänään tehtyä puhtaasti tai mikä oli hyökkäysulottuvuutesi tänään. 

- Harjoitusmuistion tekeminen on hyvinkin motivoivaa kun voit seurata omaa 
kehitystäsi vihkoa selaillessa. 

 
Yksi malli harjoituspäiväkirjaan löytyy osoitteesta: www.kasvaurheilijaksi.fi  

http://www.kasvaurheilijaksi.fi/
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TORJUNTA 
 
ASKELSARJAT 
 
YKKÖNEN: sivuaskel jossa liikutaan ulommalla jalalla työntämällä ja menosuunnan 
puoleinen jalka pysäyttää sivuttaisliikkeen. Käsitehostus ainoastaan kyynärpäitä taakse 
kohottamalla. 
 
KAKKONEN: ristiin  viereen ( ristiaskel vie vähän pidemmälle kuin ykkösellä). 
Käsitehostus sama kuin ykkösellä. 
 
KOLMONEN: avaus  ristiin viereen. Käsitehostus sama kuin iskulyöntihypyssä. 
 
NELONEN: sivuaskel  kolmonen ( laukka + avaus  ristiin  viereen ) 
 - kauimmainen pelaaja käyttää mennessään kolmanneksi torjujaksi 
 
JATKOHYÖKKÄYS 
Käänny-juokse – askelsarjat (vauhdinhaku jatkohyökkäykseen verkolta) 
- 4-paikalta: neljä askelta taakse ja neljä eteen (oikea kätinen) 
- 2-paikalta: viisi taakse ja neljä eteen / neljä taakse ja kolme eteen 
- Vasenkätiset 2/4 –paikka päinvastoin 
 



HYÖKKÄYS 
 
YKKÖSHYÖKKÄYS: 
Keskipelaajan suorittama ajoitukseltaan nopein hyökkäys. 
0 –tempo tarkoittaa ajoitusta jossa hyökkääjä ponnistaa ylöspäin pallon ollessa 
passarin käsissä  pallo lyödään lakipisteestä 
Paterissa ( miinustempo) pelaajan tulee olla ilmassa kun pallo on passarin käsissä 
 
SATANEN: 
Hyökkäävä pelaaja suorittaa hyökkäyksen 2-paikalta yhden yhdenjalan ponnistuksella. 
Alussa passi (tempo) saa olla normaalin 2-paikan hyökkäyksen kaltainen 
 
LAITAPASSIT: 
Super: kun pallo on passarin käsissä pelaaja on ensimmäisellä askeleella ( kun pallo on 
passarilla oikeakätisen pelaajan paino on oikealla jalalla 
 
MaKi: kun pallo on passarin käsissä pelaaja on jo siirtymässä ensimmäiseltä askeleella 
toiselle ( kun pallo on passarilla oikeakätisen pelaajan paino on siirtymässä oikealta 
jalalta vasemmalle  
- Sopii erittäin nopeille pelaajille. 
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PUOLUSTUKSEN LIIKKUMISTAPOJA 
 
Hip around: Puolustusliike jossa pallo haetaan jaloilla vartalon sivusta, ja liikettä 
jatketaan puolustuskontaktin jälkeen puoliympyrän muodossa (lantio pallon taakse) 
 
Chin:  (”polviliuku”) Etuviistosta puolustettava pallo, jossa ulommaisen säären/polven 
varassa pyörähdetään pallon taakse. ”ponnistava” jalka jää suoraksi taakse. 
 
Slide: (”kylkiliuku”) Vielä kauemmaksi etuviistoon tuleva lyönti, jossa ”syöksytään” 
kyljellään kyynärvarsi edessä pallon suuntaan (ensin pallokontakti, sen jälkeen 
kyynärvarsi maahan) 
 
Sprawl: Suoraan eteen tuleva lyönti jonne pitää syöksyä. Syöksy tapahtuu vatsalleen 
kuitenkin siten, että kämmenten ulkosyrjä osuu lattiaan ensin ja liukuu siitä käsivarsien 
kanssa eteenpäin. 
 
Kierähdys: Selkeästi liikkeestä tehtävä puolustusliike jossa pallo nostetaan läheltä 
lattian pintaa. Ponnistava jalka jää ponnistuksen jälkeen suoraksi taakse ja toinen jalka 
käännetään vartalon alle siten, että lattiaosuma tapahtuu ”tukijalan” pakaralle.  Tämän 
jälkeen lattiaan rullautuu selkä/kylki ja siitä alkaa kierähdys selän kautta ympäri. 
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Tiikeri: Myös tiikeri tehdään selkeästä liikkeestä lähellä lattian pintaa. Myös tiikeriin 
ponnistetaan, mutta lattiakontakti tapahtuu ensin käsillä vastaanottaen. Tämän jälkeen 
rullataan lattialle rintakehän ja vatsan kautta.  Lonkat ja reidet osuu maahan 
viimeisimpinä. 
 
Läpijuoksu: Kaikki pallot pyritään puolustamaan ilman kaatumista lattialle. 
Läpijuoksussa nimensä mukaisesti pallo puolustetaan juoksusta ja lattiakontaktilta 
vältytään. Läpijuoksulla pyritään hakemaan jujut, rullalyönnit ja kimmokepallot ylös 
kentästä. 
Kädet työnnetään rinnalta läpijuoksussa pallon alle, jolloin palloon saadaan alakierre ja 
pallo nousee ylöspäin. Läpijuoksussa pyritään välttämään alhaalta ylöspäin tapahtuvaa 
käsien liikettä. Tällöin pallo helposti nousee vastustajan puolelle. 
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Karkea kuvaus eri puolustusliikkumisten puolustusalueista. 

Kierähdys, tiikeri, 
läpijuoksu 

Slide 

Chin 

Hip around 

Sprawl 

Kovien lyöntien puolustukset Jujut, rullat, kimmokkeet 



Taktiikoista puhuessa ja hyökkäys- ja syöttöpaikkoja 
määriteltäessä käytetään seuraavia ”koordinaatteja”. 
 
Kenttä on jaettu yhdeksään ruutuun ja yksi ruutu 
jaetaan vielä neljään osaan. 
 
Viereisen kuvan ylemmässä kenttäpuoliskossa punainen 
alue on kohdassa 3B 
Ja sininen kohde on 7C 
 
Kentän numerointi on sama kuin DataVolley –
tilastointiohjelmassa. 
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