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PELAAMISEMME LYHYT OPPIMÄÄRÄ 

Suomen maajoukkue pelaa kontrolloitua lentopalloa. Syöttö ja hyökkäyspeliämme 
leimaa ajatus siitä että vastustaja ei saa meiltä ” ilmaisia” pisteitä. 
 
Pyrimme olemaan jokaiselle vastustajalle vaikea siten että taistelemme 
KESKITTYNEESTI, KURINALAISESTI JA KÄRSIVÄLLISESTI  ensimmäisestä pallosta 
viimeiseen palloon. Tästä kasvaa pelillinen ylpeytemme lentopalloilijoina. 
 
Periksi antaminen tai luovuttaminen ei ole meille vaihtoehto.  
Pelaamme sitkeästi ja etukäteen asennoituen kovaan taisteluun pisteistä. 
 
Kun tästä ohjenuorasta pidämme kiinni, voimme jokaisen pelin jälkeen katsoa 
pelikavereitamme silmiin ottelun lopputuloksesta riippumatta. 



NOLLAAMINEN 

 
 
Voitetun tai hävityn pallon jälkeen tapahtuu LYHYT reagointi kentän keskipisteessä, 
jonne kaikki tulevat. 
 
Samalla alkaa keskittyminen seuraavaan palloon. 
 
Tällä toiminnalla vahvistamme koko ajan joukkueen yhdessä tekemistä sekä takaamme 
sen, ettei kenellekään jää turhia kierroksia edellisestä pallosta päälle –PÄÄ KYLMÄNÄ. 
 
VAIN VALMENTAJA VOI REAGOIDA TUOMARIEN TULKINTOIHIN.  
Muut keskittyvät seuraavaan palloon. 
 



KOMMUNIKOINTI 

 
 

Jokaisen pelaajan vastuulla on osallistuminen kommunikointiin. 
Hyvällä kommunikaatiolla saamme aikaiseksi sen että olemme aina valmiina. Tämä 
on erityisen tärkeää HÄVITTYJEN pallojen jälkeen ja erien lopuissa. 
 
Pelaajien tulee ottaa rohkeasti vastuuta torjunta – ja puolustuspelin organisoinnista 
 ITSEOHJAUTUVUUS. Tärkeää on että tehdään päätöksiä ja niitä kurinalaisesti 
noudatetaan. 
 
Tällöin valmentajalle jää paremmin aikaa keskittyä selvittämään ottelun aikana se 
millä voimme parantaa oman joukkueen pelaamista entisestään. 



TÄRKEITÄ NUMEROITA 

1. Virhekuri, saamme tehdä korkeintaan 5 virhettä / erä. 
 
2. Vastaanoton teho 60% 
 
3. Syötön teho  35% ( ässät+ vaikeat + huuto nostot --- virheet = teho ) 
 
4. Hyökkäys  teho 28 -30%  ( voitetut – virheet ) 
 



LENTOPALLOKENTÄN RUUDUT 

Tämä ruutujen numerointi täytyy opetella että meillä on 
yhteinen kieli valmennuksen , ( tilastoinnin ) ja pelaajien 
kesken. 
 
 



VASTAANOTTOHYÖKKÄYS 

 2/3 –erän pisteistä tehdään vastaanottohyökkäyksillä. 
 Ennakointi on vastaanotossakin avainasia. Liberon ja yleispelaajien on oltava 

aktiivisia ja puhuttava valmiiksi, kuka nostaa mitäkin palloja. 
 Erien lopuissa erityisesti verkon kautta tulevat (iso merkitys). 
 Passarin on ehdottomasti johdettava omaa hyökkäyspeliä ja sovittava etukäteen 

jatkohyökkäystä varten kuvio jos on tarve (erien loput). 
 Erien loppujen mahdolliset lyhyet syötöt ja millä kuviolla ne pelataan. 
 ERITYISEN tärkeä asia nuoremmissa ikäluokissa on LYÖNTIKONTROLLI. Erityisesti 

tämä korostuu lyötäessä takakentältä jossa tärkeä osattava asia on painava 
peruslyönti ilman silmitöntä voiman käyttöä. 



VASTAANOTTOHYÖKKÄYS 

Tavoitteen tulee olla mahdollisimman virheetön vastaanottohyökkäys. 
On ensiarvoisen tärkeää että pelaajat  oppivat  ”tilannearviokykyä” siten, että passin 
lipsahtaessa ei tehdä hätäpäissään hyökkäysvirhettä. 
Pelaajan tulee oppia jujuttamaan torjunnan viereen/ taakse, lyömään pallo 1- paikalle 
mieluummin kuin 5- paikalle (nämä vastustajan jatkohyökkäyksen hankaloittamiseksi). 
Erittäin tärkeä käsite on ” 3 –ruutu ja 9- ruutu” joihin juju tulisi suunnata. Tätä 
sanotaan hyökkäyksen KÄÄNTÄMISEKSI itselle edulliseksi. 
 
Näitä sijoituksia harjoiteltaessa opitaan samalle se välillinen seuraus, joka syntyy 
järkevästä hyökkäyksestä ja näin virheentekomahdollisuus siirtyy vastustajalle. 
 Vauhdin haku hyökkäyksiin lähdettäessä on TÄRKEÄ osa onnistunutta hyökkäystä. 
On muistettava että passit ovat epätarkkoja ja sen vuoksi tulee etupelaajien 
vauhdinhaku olla sellainen että viimeisellä askeleella voidaan siirtyä siihen mistä 
pallon voi lyödä. 
Passareille tärkein taito tässä vaiheessa on uskallus levittää peliä molempiin laitoihin, 
sekä  miinus - tempoisen ykköshyökkäyksen ( pelaaja on ilmassa kun pallo on passarin 
käsissä ) pelaaminen helpoista tilanteista. Siirto, kaato, etu –takapateri. 
 
 



HYÖKKÄYS 

Tärkein asia menestymisen kannalta on se miten TEHOKKAASTI / JÄRKEVÄSTI 
hyökkäämme omista ” HUUTO” ja ” IRTI” vastaanotoista. 
 
IRTI nostosta pelaamme ison laitapassin siten että hyökkääjälle tulee mahdollisimman 
edullinen tilanne tehdä piste ( etupassari tilanteissa verkolta ). 
 
Oleellista näistä nostoista on se mihin laitapassimme putoaa joka mahdollistaa kovan 
käsistä lyönnin. Yms. fiksut ratkaisut 
 



LAITAPASSI NOPEUDET 

Keskeinen asia hyökkäyspelin tehokkuudessa on laitahyökkäysten pieni virhemäärä. 
Oman hyökkäyksemme kulmakiviä on voimalyöntien lisäksi älykäs pallon sijoittaminen 
vastustajan kannalta hankalaan paikkaan ( jonka jälkeen käydään taas torjumaan ja 
puolustamaan ). Tuttuja termejä ovat ” 9 –ruutu” ja ”3 –ruutu”. 
 
Kun pallo on verkolla hyvällä kaarella passi nopeus on super ( hyökkääjän paino on oikealla 
jalalla ). 
 
Kun pallo on HUUTO tai MIINUS nosto pelaamme ison passin josta hyökkäämme rajusti. 
 
On muistettava että varmistuspelaaminen on osa sitkeää pelitapaamme. Jos lyömme 
torjuntaa päin käytämme yläkäsiä jolloin pallon jäädessä omalle puolelle se on 
varmistettavissa. 
 
  



VASTAANOTTOPELAAMINEN 

 

 

P 

LEIJAA VASTAAN: 
1. Lähtö 6 metristä 
2. Lyhyisiin palloihin askelpari ja askelkyykyllä 

alle 
3. 3 -6 metrin alueelle putoaviin palloihin 

vartalo taakse 
4. 6 -9 metriin tuleviin palloihin avaus taakse 

ja sivulta / Sormilyöntivastaanotto jos pallo 
on hidas. 



VASTUUALUEET SYÖTÖN TULLESSA 1- PUOLELTA 

1. Päävastuualue vastaanottajalla on omalta 
kohdaltaan ja vasemmalta ylhäältä ja oikealta 
alhaalta. 
2. Vasempaan väliin tulevaan syöttöön tulee 
jokaisen pelaajan liikkua laukka askelin. 
Tavoitteena nostaa pallo siten että noston korkein 
kohta on kolmen metrin viivalla ja pallo putoaa 
sinisellä merkitylle alueelle. 
Jos mahdollista etupelaaja vapautetaan lyhyen 
syötön nostosta kokonaan. 
 
3. Hypäriä vastaan lähdetään n.8 metristä 
 
Lähtöetäisyys leijaa vastaan on n. 6 -7 metrissä ( 
syötön nopeus vaikuttaa asiaan ) 
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VASTUUALUEET SYÖTÖN TULLESSA 5- PUOLELTA 

Päävastuualue vastaanottajalla on vartalon edestä  
ja vasen väli. 
Etupelaaja nostaa edestään ja oikealle eteen. 
 
Vasempaan väliin tulevaan syöttöön tulee jokaisen 
pelaajan liikkua laukka askelin. 
 
Pitkään kulmaan tulevan syötön nostaa takapelaaja. 
 
Taitona tarvitaan hihalyöntiä sivulta. 
 
Tavoitteena nostaa pallo siten että noston korkein 
kohta on kolmen metrin viivalla ja pallo putoaa 
sinisellä merkitylle alueelle. 
 
Lähtöetäisyys leijaa vastaan on n. 6-7 metrissä ( 
syötön nopeus vaikuttaa asiaan ) 
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BREAK POINT PELI 

Lähtökohtana on se että syöttö –torjunta –puolustus ja jatkohyökkäys muodostavat 
kokonaisuuden jolla piste erot vastustajaan tehdään. 
 
Hyvän BR – pelaamisen työkaluja ovat:  
1. Nopea ja tarkka hyppyleija jolla vastustajan passaria voidaan ohjata pelaamaan 
meille edulliseen suuntaan. 
2. Kurinalainen torjuntapelaaminen ja taktiikat hyvää vastaanottoa vastaan. 
3. Edelliseen yhdistetty kurinalainen ja kovalla asenteella toimiva puolustuspeli, 
puolustus on ASENNE kysymys. 
4. Tarkka iso passi puolustuksen jälkeen, josta piste voidaan rajusti hyökkäämällä 
tehdä. Kun pallo saadaan verkolle tulee ykköshyökkääjän sitoa vastustajan 
keskitorjuja keskelle verkkoa joko juoksemalla takapateriin tai kaatoon sovitusti ( 
vastustajan torjunnasta riippuen ) 
 



SYÖTTÖ 
Syöttöfilosofia ”suunnattu syöttö on vaikea syöttö” 
Tiukka ja tarkka leijasyöttö on tavoitteemme. 
1. Saada vastustajan vastaanotto irti verkolta 
2. Ohjata vastustajan passaria pelaamaan haluttuun ja ennakolta valmisteltuun 

suuntaan. 
3. Ässä on bonus (ei tavoite ) 
4. Ässäsyötön jälkeen syöttö ehdottomasti kenttään  vastustajalla on 

painetilanne 
5. Vähän syöttövirheitä, pakotetaan vastustaja pelaamaan  voivat tehdä 

suoria virheitä 
6. Pelikatkojen ( vaihdot, aikalisät ) jälkeen syöttö ehdottomasti kenttään 
7. Kun molemmat joukkueet ovat yli 20 pisteen syöttö rohkeasti kenttään ( 

tasaisten erien loput on EHDOTTOMASTI pelattava) 
 



SYÖTÖN TAKTINEN SIJOITTAMINEN JA 
TARKKUUSVAATIMUS 

 

Hyvä hyppyleijan syöttäjä osaa syöttää tarkasti 
kaikkiin neljään kohteeseen sekä 1 –että 5- puolelta 
 
Oleellinen osaamistaito on ns.reagoiva syöttäminen 
joka tarkoittaa sitä että pystymme murtamaan 
vastustajan vastaanoton omalla syötöllä siten että 
tarvittaessa vaihdamme joka syötön jälkeen syöttö 
kohdetta tarkkuuden siitä kärsimättä. 
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VARMISTUSPELAAMINEN 

Varmistus on keskeinen osa hyvää hyökkäyspeliä.  Jotta hyökkääjä voi hyökätä rohkeasti ja 
pyrkiä käyttämään torjunnan yläkäsiä tehokkaasti, niin on varauduttava siihen että pallo 
kimpoaa joko varmistusryhmitykseen vahingossa tai tarkoituksellisesti kun hyökkääjä 
haluaa lyödä pallon omalle joukkueelle uutta hyökkäystä varten. 
 
Varmistaminen on joukkuesuoritus johon kaikkien on osallistuttava.  
Keskeinen asia varmistamisessa on se hetki jolloin oma hyökkääjä on lyömässä palloa. 
Varmistajien tulee olla tällöin: 
A) Pysähdyksissä 
B) Valmiusasennossa 
C) KATSEEN TULEE OLLA TORJUNNAN KÄMMENISSÄ !! 



VARMISTAMINEN HYVÄN VASTAANOTON 
JÄLKEEN 

Kun yleispelaaja lähtee lyömään 6-paikalta ja passi 
menee laitaan yp seuraa passia ja libero/kt siirtyy 
”rastille ” varmistamaan. 

 

 

P 
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VARMISTAMINEN ISO PASSI 4 -PAIKALLE 

1. Varmistajien etäisyys 
-         KT on keskirajalla  
- Passari n. 3m 
- Libero/5-paikan pelaaja on 4 metrissä 
- 8,5 metrissä kentän halkaisijalla on yksi 

pelaaja ( ”rastilla”) 
 
2. Lyöntihetkellä varmistajien katse on torjunnan 

kämmenissä 

P 

P 
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VARMISTAMINEN ISO PASSI 2 / 1 -
PAIKALLE 

1. Varmistajien etäisyys 
- KT on keskirajalla 
- Passari n.3metrissä 
- Kuutonen siirtyy lähemmäs 4 metriin 
- Libero/kt siirtyy ”rastille” 8,5 metriin 
 
2. Lyöntihetkellä varmistajien katse on torjunnan 

kämmenissä 

P 

P 
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TORJUNTAPELAAMINEN 

KATSEEN OIKEA KOHDISTAMINEN TULEE OLLA AUTOMAATIO: 
1. Pallo ( näe vastaanoton laatu )  
2. Passari (katse passarin käsissä ja pallossa) 
3. Pallo (näe minne pallo menee ja liiku perään) 
4. Hyökkääjä (käännä katse pallon mukana hyökkääjään). 
 Teemme aina torjunnassa suoran torjunnan ts.torjuntaan saa jäädä väli. 
 Kädet viedään verkon yli siltä kohdalta mistä pallo on tulossa verkon yli. 
 

 
Keskittyminen, kurinalaisuus ja kärsivällisyys näkyvät torjuntapelaamisessa siten, että 
jokaiseen tilanteeseen tulee olla maksimaalinen keskittyminen. Kurinalaisuutta on 
taktiikan ehdoton noudattaminen (jos yksi lipsuu koko pakka hajoaa). Kärsivällisyyttä on 
se ettemme aina saa heti torjuntoja, mutta pelin edetessä sitkeys yleensä palkitaan. 
 
Kun tulee pitkiä palloja niin yleensä se voittaa, joka tekee asiat huolella kerta toisensa 
jälkeen. 
 
 



TERMINOLOGIAA TORJUNNASSA 

ASKELSARJAT 
 
YKKÖNEN : 
 sivuaskel jossa liikutaan ulommalla jalalla työntämällä ja menosuunnan puoleinen 
jalka pysäyttää sivuttaisliikkeen. 
 
KAKKONEN: ristiin viereen (askel ristiin pidemmälle kuin ykkösellä).  
 
KOLMONEN: avaus –> ristiin viereen.  
 
 
Ponnistushetkellä varpaiden tulee osoittaa keskirajalle 
 



VASTAANOTON LAATU 

1. Hyvä vastaanotto  torjuntapelit 
2. Huuto vastaanotto   
 Takapassari tilanteissa paritorjunta ja raja kiinni.    
Etupassaritilanteissa kolmen torjunta 
1. Miinus vastaanotto  kolmen torjunta aina kun 

mahdollista  
 

JOKAISEN PELAAJAN ON OPITTAVA OLEMAAN 
MESTARI ARVIOIJA ETENKIN HUUTO NOSTON 
TUNNISTAMISESSA! 
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TORJUNTAPELAAMINEN HYVÄÄ 
VASTAANOTTOA VASTAAN 

Taktinen pelaaminen perustuu vastaanoton laadun arvioimiseen. 
Perustaktiikat HYVÄÄ vastaanottoa vastaan: Valmius asennossa käsien tulee olla 
hieman otsan yläpuolella. 
 
1. Peruslukeva (kun vastustajan laitahyökkäys on vahva). Voi olla kapeakin jos 

passit ovat vajaita. 
2. Painopiste 4 ( kun vastustajan 1-hyökkäys ja 4-paikka ovat vahvoja ) 
3. Ennakko 4 ( kun vastustajan 1- paikan teho on heikko ) 
4. Painopiste 2 ( kun vastustajan hyökkäyksen painopiste on siirto/ pitkä kaato -> 

kakkospaikka ) 
5. Lukeva 2, lukevan torjunnan ryhmitys painottuu 2- puolen hyökkäystä vastaan 

(P6 –P5 ) 
6. Lukeva 4, lähinnä etupassari tilanteissa ryhmitys painottuu 4- puolen 

hyökkäyksiä vastaan ( P4 –P2 ). 
 
 



TORJUNTAPELAAMINEN HUUTO 
VASTAANOTTOA VASTAAN 

Taktiikat HUUTO vastaanottoa vastaan: 
 
1. Kun vastaanotto irtoaa verkolta ( huuto ) 
- laidat ottavat askeleen laitoihinsa ( perustaktiikka puretaan ) ja torjujat laskevat 

kätensä alas. 
- laitetaan raja kiinni ja tehdään pari torjunta. 
- HUOM! Oltava valmiina kaventamaan keskelle jos tulee PIPE 
- ETUPASSARITILANTEISSA VALMISU KOLMEN TORJUNNAN TEKEMISEEN. 
 
2. Kun vastaanotto on kaukana verkosta tehdään 3 pelaajan torjunta. 
 
3. Vastaanottopaikan vaikutus torjuntapelaamiseen: 
- pitkän matkan passiin laitatorjuja kaventaa laidasta sisään. Tämä erityisesti silloin kun 
tiedetään vastustajan passarin passikaarten pituus. 



TORJUNTAPELAAMINEN MIINUS 
VASTAANOTTOA VASTAAN 

Taktiikka MIINUS vastaanottoa vastaan: 
 
1. Kun vastaanotto irtoaa verkolta  
- Perustaktiikka puretaan ja kädet lasketaan  alas 
- Valmistaudutaan kolmen pelaajan torjunnan tekemiseen siirtymällä lähemmäs 

vastustajan nelospaikkaa. 
2. Jos tiedetään että vastustajan kakkospaikka/ ykköspaikka ( hakkuri ) saa paljon 
 passeja näissä tilanteissa kolmen torjunta ryhmittyy keskelle verkkoa 

 
 
 



LUKEVA TORJUNTA ( Merkkinä: avokämmen ) 

 Keskitorjuja on kentän halkaisijalla 

 Laitatorjujat ovat oman 3m alueensa keskirajalla ( 
peruslukeva ) 
 1/5- paikan puolustajat ovat 7,5 metrissä 1,5 
metriä sivurajasta 
 6 –paikan pelaaja on halkaisijalla 8 metrissä 
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ETUPASSARI TILANTEISSA PAINOPISTE 4  
( Merkkinä: neljä sormea ) 
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 Oma 4-paikan pelaaja on passarin etupuolella 
 Keskitorjuja on kyynärän päässä edellisestä 
 Oma 2-paikan torjuja on keskellä omaa aluettaan 
 5 –paikan puolustaja on n. 5 metrissä 
 6 –paikan pelaaja on yhden askeleen vasemmalla 8 
metrissä 
 oma 1- paikan puolustaja on 7 metrissä ja 1,5 metriä 
sivurajasta 

 
HUOM! 
Kun vastaanotto/ jatkopallo nousee verkon päälle 
(näennäisesti täydellisenä ) siten että passari hyppää 
Hyppää oma 4- paikan torjuja täysillä passarin eteen  
oma kt pelaa lukemalla. FAKTA, hypystä on vaikea passata 
kolmeen metriin  vaan pallo passataan yleensä 
eteenpäin.  
TÄRKEÄÄ: 
Vastustajan pelatessa kaatoa on laitatorjujan oltava 
tarpeeksi keskellä jotta oma KT on selvästi ykköspuolen 
edessä. Kun tämä toimii ovat molemmat suunnat suljettu. 



ENNAKKO 4 ( Merkkinä: nyrkki + neljä sormea ) 

P 
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 Hyvästä vastaanotosta oma 4-paikan 

torjuja hyppää täysillä 1- hyökkääjälle 
 Keskitorjuja siirtyy syötön lähdettyä kohti 
omaa 4- paikkaa, muistaen pitää katseen 
pallossa 
 Syötöllä passarin selän taakse ohjataan 
peliä 4- paikalle 
 



PAINOPISTE 2 ( Merkkinä: kaksi sormea ) 

P 

P 

Käytetään kun vastustaja pelaa siirtoa tai 
pitkää kaatoa esim. P6 rotaatiossa 
 Oma 2 –paikan torjuja torjuu lyönnin 
ykköspuolelle ja keskitorjuja pelaa vierestä 
kaikki torjujat pelaava lukemalla 
 Syötöllä häiritään etu pelaajaa 
 Yleensä 2- paikalta raja kiinni ja 5 – 6 
puolustavat viiston ja mahdollisen välin 
torjunnassa 



TORJUNNAN KAVENTAMINEN 

 Pallon noustessa lähelle vastustajan 

kakkospaikkaa  tulee oman kakkospaikan torjujan 
huomioida passin pituus ja KAVENTAA 
sivuaskeleella sisään torjunta paikkaa. 
 Tämä sen vuoksi että yleensä ns. pitkän matkan 
passi jää hieman vajaaksi. 
 Asia on sama pallon noustessa nelospuolelle. 
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PUOLUSTAMINEN 

1. Kovat lyönnit puolustetaan aina ylös keskelle kenttää (3 metrin viivan 
tuntumaan ) 

2.  passarin puolustaessa löysän lyönnin ,jujun tms. pallon passaa keskitorjuja 
verkon suuntaisen passin helpompaan suuntaan. 

3. 6- paikan pelaaja on vastuussa siitä torjutaanko kaukana verkosta oleva 
hyökkäys vai ei  ilmoitus  huutamalla 
 

4. PUOLUSTAMINEN ON TAHTO JA ASENNE KYSYMYS ! 
 



PERUSPUOLUSTUSPAIKAT 

Peruspuolustuspaikoista puhuttaessa käytetään 
termiä ” RASTIT”. 
 
Rasteilla seistessä täytetään kentästä se alue jonne 
suurin osa ( n.80% ) kaikista palloista tulee, joko 
suorina lyönteinä tai kimpoavina palloina 
 
Sivurastit ovat 7,5 metrissä noin 1,5 metriä 
sivurajasta irti. 
 
Keskimmäinen rasti on 1 m takarajasta sisälle ja 
kentän halkaisijalla. 
 
Näiltä paikoilta voidaan hieman liikkua sopimuksen 
mukaan. 
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PUOLUSTUS 

Lyönnin puolustus aina keskelle kenttää 
Helpot lyönnit ja kaikki muut toimituspallot 
ohjataan verkolle  passarit tulee opettaa 
pyytämään helpot pallot verkolle 
Ison passin tulee pudota ennen antennia alas – 
passi saa mieluusti olla vajaa , mutta ei saa mennä 
antennin yli 
 
Puolustamista tulee harjoitella siten että pallo 
opitaan kontrolloimaan puolustamalla halutulle 
alueelle josta jatkohyökkäyksen käynnistäminen on 
helpompaa 

 



TORJUNTA – PUOLUSTUS HYVÄÄ 
VASTAANOTTOA VASTAAN 

Tehdään paritorjunta , raja –auki yleisesti ,koska 
nopea passi lyödään yleensä viistoon  ja torjuntaa 
on kavennettu. 
Vapaa verkko tulee 2/3 varmistamaan. 
Takapelaajat puolustavat rasteilta, joskin 5- paikan 
pelaajan tulee olla sektorissa. 
 
Jos hyökkäys tulee rajapuolelle , lyönti tulee hieman 
sisään, pysy siis rastilla. 
 
KURINALAISUUS ON EHDOTON EDELLYTYS 
ONNISTUMISELLE VASTUSTAJAN HYVÄÄ 
VASTAANOTTOA VASTAAN! 
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TORJUNTA –PUOLUSTUS HUUTO ! 
VASTAANOTTOA VASTAAN 

Aina paritorjunta ja raja kiinni ( muistaen kavennus 
pitkän matkan passiin ) 
 
Raja puolustaja torjunnan taakse 
Kuutonen 1- puolelle 
Nelospaikan pelaaja puolustaa 7 –ruudun (jyrkän 
viisto lyönnin ). 
Viitospaikan pelaaja puolustaa 5 – ruudun ( pitkän 
kulman ). 
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TORJUNTA –PUOLUSTUS MIINUS VASTAANOTTOA / 
JATKOHYÖKKÄYSTÄ VASTAAN 

 

 

P 

AINA kun nosto saadaan irti verkolta tehdään 
kolmen pelaajan torjunta. 
 
Raja kiinni. 
 
Rajan puoleinen pelaaja ottaa torjunnan takaa 
ja viereen kimpoavat pallot. 
 
Viitonen katsoo onko sektoria johon pallon voi 
lyödä. 
 
Kuutonen pelaa kentän halkaisijalla takarajalla, 
ellei muuta ole sovittu. 



3 METRIN HYÖKKÄYKSEN TORJUMINEN / 
PUOLUSTAMINEN 

Tärkeää on kylmäpäisyys. 
Annamme vastustajan lyödä rajapuolelle, ellei ole erityistä syytä sulkea tilaa. 
5- paikan pelaajan tulee  olla rajasta irti ja oikeassa asennossa. 
6- paikka voi sovitusti ottaa yhden askeleen rajalle päin. Muuten paikka halkaisijalla säilyy. 
Erittäin tärkeää että vapaa verkkopelaaja liikkuu tarpeeksi pitkälle ja TODELLA ottaa jujut ja 
kimpoavat pallot ja näin helpottaa puolustamista. 
 
Kun passi on kaukana ( esim. 4 metrissä ) emme torju ollenkaan vaan puolustamme lyönnin. 
Jos ottelu on alussa voimme rakentaa muutaman kerran ns. ansan , eli annamme kaverin 
lyödä tyhjältä ( kun tiedämme että hakkuri on epävarma ). 
 
Tällöin verkkopelaajat ottavat lyhyet pallot. 
 



3 – METRIN HYÖKKÄYKSEN PUOLUSTAMINEN 

 

 

P 



JATKOHYÖKKÄYS PISTEENTEKO 

1. Kun saamme helpon pallon vastustajalta ja voimme hyökätä ykköshyökkäyksellä, 
mutta meillä on oltava 6- paikan nopea hyökkäys aina mukana. 

2. Ykköshyökkääjän tehtävä on liikuttaa/kiinnittää vastustajan torjujan huomio ( 
sovitaan passarin kanssa). Etupassari tilanteissa kaato/ takapateri. 

3. Isot passit pelataan helpoimpaan suuntaan ( jos mahdollista nelospaikalle ). 
 Isosta passista hyökätään rohkeasti torjuntaa apuna käyttäen ellei muuta tilaa ole 

hyökkäykselle  
4.  On tärkeää muistaa että isosta passista lyödään yläkäsiin jolloin voimme myös 

varmistaa pallon ja hyökätä uudestaan! 
 





Alaotsikko 

Selitystä tähän… 
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