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SBC LEVIN PELAAJAPOLKU

1. VALMENNUS

Valmentajien  ja  ohjaajien  tehtävänä  lajivalmennuksen  lisäksi  on  toimia  omalla  esimerkillään  
roolimallina lajin harrastajille. Valmentajan tulee toimia seuran arvojen mukaisesti ja opettaa nuorille lajin
taitoja,  sääntöjä  sekä  hyviä  käytöstapoja.  Jokainen  seuran  jäsen  sitoutuu  noudattamaan  myös
Salibandyliiton kilpailusääntöjä. Valmentajat ja ohjaajat vastaavat joukkueen harjoitusten suunnittelusta ja
toteutuksesta  sekä  osallistuvat  joukkueen  mukana  peli-  ja  turnaustapahtumiin.  Valmentajien  lisäksi
joukkueisiin kuuluu joukkueenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Mikäli  valmentaja  tai  ohjaaja  on  estynyt  tulemaan  harjoituksiin,  tulee  hänen  järjestää  kyseiseen
tapahtumaan  sijainen.  Valmentajien  tulee  pitää  reeniseurantaa  harjoituksista,  joista  tehdään  kauden
päätteeksi  yhteenveto  seuran  toiminnanjohtajalle.  Valmentajat  vastaavat  toiminnastaan  seuran
toiminnanjohtajalle  ja  valmennuspäällikölle.  Valmennuspäällikkö  kouluttaa  ja  edesauttaa  valmentajien
kehitystä ja toiminnan laadun parantamista. Valmentajien apuna on Floorball Centre- harjoitepankki sekä
harjoittelun tueksi laadittu viikkoteemoitus.

2. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoitusten  sisältö  tulee  olla  suunniteltuna  etukäteen  ennen  harjoitusten  alkua.  Jokaiselle  
harjoituskerralle tulee laatia teema, jota yksittäiset harjoitteet tukevat. Harjoitusten sisällön tulee vastata
ryhmän taitotasoa ja mahdollistaa kehitystä jokaiselle yksilölle tasosta riippumatta.

Pelaajapolku ohjaa harjoitusten sisällön toteutukseen. Valmentajilla ja ohjaajilla on vastuu yksittäisten
harjoitteiden  sisällöstä  ja  toteutustavasta.  Valmentajien  vastuulla  on  toteuttaa  pelaajapolun  kulkua
ikäryhmän kohdalla ja ottaa huomioon lajitaidot, psykologiset sekä fysiologiset valmiudet ja edesauttaa
yksilön  kehitystä.  Lajiharjoitusta  edeltää  ohjattu  oheisharjoitus,  jolla  voidaan  tukea  lajiharjoituksen
teemaa tai kehittää fysiologisia ominaisuuksia.

Harjoituksissa  tulee  pyrkiä  vähäiseen  jonottamiseen  ja  korkeaan  liikunta-aktiivisuuteen
harjoituksen aikana.

3. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Pelaajapolun  ohjeelliset  liikuntamäärät  ovat  useiden  eri  lajiliittojen  ja  tutkimusten  osoittamat  
vähimmäisliikuntamäärät, mitä kilpa-urheiluun tähtäävän nuoren tulisi toteuttaa. Vanhempien sekä seuran
edustajien  tulisi  motivoida  ja  kannustaa  lasta  liikkumaan sekä  harrastamaan monipuolisesti  ja  tarjota
heille mahdollisuus harrastaa useita eri lajeja. Kaikenlainen liikkuminen voidaan laskea liikunnaksi ja
kehittäväksi tekijäksi.

4. LAJITAIDOT

Lajitaitojen  pitkäjänteinen  kehittäminen  on  tärkeää  lapsen  kehityksessä.  Taitojen  huomioiminen  ja
harjoittaminen jokaisessa harjoitteessa on olennaista. Pelaajapolun sisältö ohjaa mitä kauden aikana tulisi
oppia, sekä suunnittelun tukena on viikkokohtainen teemoitus harjoituksiin. Lajitaitojen oppiminen vaatii
useita tuhansia toistoja, joihin ei ole riittävästi aikaa joukkueharjoituksissa, joten on tärkeä kannustaa lasta
harjoittelemaan lajitaitoja myös omatoimisesti (esim. pihapelejä, pallottelua tai pomputtelua kotona)



5. PSYKOLOGISET VALMIUDET

Valmennus  ja  muut  joukkueen  henkilöt  tukevat  lapsen  kokonaisvaltaista  kehitystä.  Pelaajapolun
sisältämät teemat ovat ajankohtaisia lapsen psykologisessa kehityksessä. Lapsen tulee kokea kuuluvansa
ryhmään  ja  saavansa  huomiota  ja  palautetta  omasta  toiminnastaan.  Nuorelle  tulee  antaa  myös
mahdollisuus ratkaista tehtäviä itsenäisesti.

6. HERKKYYSKAUDET

Lasten  ja  nuorten  valmentamisessa  on  tärkeää  huomioida  biologisen  kypsymisen  asettamat  eri
ominaisuuksien  herkkyyskaudet.  Herkkyyskausilla  tarkoitetaan  vaiheita,  jolloin  kukin  ominaisuus
kehittyy  ja  vakiintuu  kaikkein  helpoimmin.  Laadukkaan  harjoittelun  suunnittelussa  herkkyyskaudet
otetaan  huomioon  yhdessä  urheilijan  kypsyystason  ja  harjoittelutaustan  kanssa.  Herkkyyskaudet
perustuvat  kehon  eri  kudosten  kypsymisaikatauluun.  On  olemassa  myös  ajanjaksoja,  jolloin  nuorta
voidaan valmistaa herkkyyskauden harjoittelua varten.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Pyrimme  kehittämään  seurassamme  vastuuntuntosia  urheilijan  alkuja.  Kilpailu  ja  voittaminen  ei  ole
nuoremmissa ikäluokissa keskiössä, vaan laadukas, monipuolinen ja pitkäjänteinen harjoittelu. Opetamme
nuoria urheilijan polulle pienin askelin ja pyrimme kehittämään heitä kokonaisvaltaisesti kohti aikuisikää.
Kun  nuori  on  oppinut  lajin  perustaidot,  oppinut  pelin  lainalaisuuksia  ja  sisäistänyt  liikunnallisen
elämäntavan sekä alkanut ymmärtämään urheilun ja kilpailun tuomat vaatimukset, siirtyy toiminta voittoa
tavoittelevaan suuntaan.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Pelaajapolun tavoitteet kertovat suuntaa mitä ikäryhmässä tulee hallita kauden päätteeksi. Valmentajat
ottavat huomioon ikäryhmän tavoitteet ja tukevat tavoitteiden kehitystä kauden aikana. Ryhmälle asetettu
ikäluokan tavoite antaa isompaa kuvaa siitä, mikä kauden tärkein tavoite on.

SBC LEVIN VALMENTAJA...

...on aktiivinen → haluaa kehittyä
...valmistautuu hyvin → suunnittelee huolella

...välttää tekemättömyyttä →  pyrkii aktiivisuuteen
...vaatii → kannustaa

...innostaa → innostuu

SBC LEVIN PELAAJA...

...on aktiivinen → liikkuu
...on rohkea → uskaltaa yrittää
...reagoi → tunnistaa tilanteet

...on osa joukkuetta → sitoutuu

...vaatii → kannustaa → nauttii



G-JUNIORIT 6-7v

1. VALMENNUS

Seura  pyrkii  järjestämään  ryhmälle  kaksi  vastuuohjaajaa,  jotka  toteuttavat  harjoitusten  sisällön  ja
vastaavat joukkueen toiminnasta. Näiden lisäksi tarvittaessa ryhmään otetaan apuohjaajia. Joukkueeseen
valitaan vanhemmista joukkueenjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoitukset järjestetään vähintään kaksi kertaa viikossa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoitusten  pääpainona  on  aktiivinen  toiminta  pelien  ja  leikkien  muodossa.  Harjoituksissa  tulee
harjoitella myös lajin perustaitoja pelaajapolun ohjeiden mukaisesti.  Lapsen tulee liikkua harjoituksen
aikana mahdollisimman paljon ja näin välttää jonottamista.  Harjoitteet on tärkeä pitää mielekkäinä ja
toteuttaa lyhyissä pätkissä, jolloin keskittyminen kulloinkin suoritettavaan harjoitteeseen säilyy. Pienillä
lapsilla  on  paljon  energiaa,  joten  harjoituksissa  kannattaa  käyttää  ns.  
”energianpurkuleikkejä”, joilla saadaan ylimääräinen virta pois ja jolloin myös keskittymiskyky paranee.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Koulut  ja  seuratoiminta  järjestävät  ohjattua toimintaa,  joiden lisäksi  lasta  tulee kannustaa liikkumaan
myös  vapaa-ajalla  monipuolisesti.  Seura  järjestää  mahdollisuuksiensa  mukaan  2-4  tuntia  ohjattua
harjoittelua viikossa.

5. LAJITAIDOT

Lapsi  tiedostaa  ja  opettelee  lajin  perustaitoja  (pallonhallinta,  kuljettaminen,  syöttäminen,  syötön
vastaanotto,  laukominen)  sekä  oppii  liikkumaan  pelin  vaatimalla  tavalla.  Näiden  lisäksi  lapselle
hahmottuu  ajatus  salibandyn  ideologiasta  (maalinteko-  ja  maalinestopeli)  sekä  pelin  säännöt.

6. HERKKYYSKAUDET

6-7-vuotiaan lapsen herkkyyskaudet ovat motoriset perustaidot (käveleminen, juokseminen, hyppääminen,
heittäminen,  kiinniottaminen,  potkaiseminen ja lyöminen),  liikkuvuus sekä liikenopeus.  Näiden lisäksi
lasta voidaan valmistaa jo kimmoisuuden ja pikavoiman harjoittamiseen. Näitä lueteltuja ominaisuuksia
voidaan sisällyttää mukaan lajiharjoitteluun.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Seura  ja  valmennus  päättävät  yhdessä  kauden  aikana  osallistumisista  turnaustapahtumiin.  Seuran  ja
valmentajien  tavoitteena  on  voittamiseen  sijaan  innostaa  lapsia  aktiiviseen  liikkumiseen  ja
harrastamiseen.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Joukkueen tavoitteena on saada lapset liikkumaan aktiivisesti päivittäin niin harrastustoiminnassa kuin
vapaa-ajallakin. Vanhempaan ikäluokkaan siirtyessä lapsen tulisi tiedostaa ja osata yleisiä liikunnallisia
taitoja sekä nauttia liikkumisesta. Lapsen tulisi kokea seuran järjestämä harrastustoiminta mielekkääksi ja
innostavaksi.



F-JUNIORIT 8-9v

1. VALMENNUS

Seura  pyrkii  järjestämään  ryhmälle  kaksi  vastuuohjaajaa,  jotka  toteuttavat  harjoitusten  sisällön  ja
vastaavat joukkueen toiminnasta. Näiden lisäksi tarvittaessa ryhmään otetaan apuohjaajia. Joukkueeseen
valitaan vanhemmista joukkueenjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoitukset järjestetään 2-3 kertaa viikossa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoitusten  pääpainona  on  aktiivinen  toiminta  pelien  ja  leikkien  muodossa.  Harjoituksissa  tulee
harjoitella myös lajin perustaitoja pelaajapolun ohjeiden mukaisesti.  Lapsen tulee liikkua harjoituksen
aikana mahdollisimman paljon ja näin välttää jonottamista.  Harjoitteet on tärkeä pitää mielekkäinä ja
toteuttaa lyhyissä pätkissä, jolloin keskittyminen kulloinkin suoritettavaan harjoitteeseen säilyy. Pienillä
lapsilla  on  paljon  energiaa,  joten  harjoituksissa  kannattaa  käyttää  ns.  ”energianpurkuleikkejä”,  joilla
saadaan ylimääräinen virta pois ja jolloin myös keskittymiskyky paranee.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Koulut  ja  seuratoiminta  järjestävät  ohjattua toimintaa,  joiden lisäksi  lasta  tulee kannustaa liikkumaan
myös  vapaa-ajalla  monipuolisesti.  Seura  järjestää  mahdollisuuksiensa  mukaan  3-4  tuntia  ohjattua
toimintaa viikossa.

5. LAJITAIDOT

Lapsi  tiedostaa  ja  opettelee  lajin  perustaitoja  (pallonhallinta,  kuljettaminen,  syöttäminen,  syötön
vastaanotto, laukominen, harhauttaminen) sekä oppii liikkumaan pelin vaatimalla tavalla. Näiden lisäksi
lapselle  vahvistuu  ajatus  salibandyn  ideologiasta  (maalinteko-  ja  maalinestopeli)  sekä  lapsi  alkaa
ymmärtää pelin säännöt.

6. HERKKYYSKAUDET

8-9-vuotiaan lapsen herkkyyskaudet ovat motoriset perustaidot (käveleminen, juokseminen, hyppääminen,
heittäminen,  kiinniottaminen,  potkaiseminen  ja  lyöminen),  liikkuvuus,  kimmoisuus  sekä  liike-  ja
reaktionopeus.  Näiden  lisäksi  lasta  voidaan  valmistaa  pikavoiman  harjoitteluun.  Näitä  lueteltuja
ominaisuuksia voidaan sisällyttää mukaan lajiharjoitteluun.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Seura  ja  valmennus  päättävät  yhdessä  kauden  aikana  osallistumisista  turnaustapahtumiin.  Ryhmä
osallistuu Lappi-Cup-turnauksiin (4kpl) sekä Lapin Mestaruussarjaan. Seuran ja valmentajien tavoitteena
on voittamiseen sijaan innostaa lapsia aktiiviseen liikkumiseen ja harrastamiseen.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Joukkueen tavoitteena on saada lapset liikkumaan aktiivisesti päivittäin niin harrastustoiminnassa kuin
vapaa-ajallakin,  sekä  opettaa  salibandyn  alkeita.  Vanhempaan  ikäluokkaan  siirtyessä  lapsen  tulisi
tiedostaa  ja  osata  yleisiä  liikunnallisia  taitoja  sekä  nauttia  liikkumisesta.  Lapsen  tulisi  kokea  seuran
järjestämä harrastustoiminta mielekkääksi ja innostavaksi.



E-JUNIORIT 10-11v

1. VALMENNUS

Seura järjestää ryhmälle vastuuvalmentajan, joka suunnittelee ja toteuttaa harjoitusten sisällön sekä vastaa
joukkueen toiminnasta. Toimintaan valitaan myös apuohjaajia, jotka tukevat vastuuvalmentajan työtä ja
edesauttavat  yksilöiden  kehitystä.  Joukkueeseen  valitaan  vanhemmista  joukkueenjohtaja  sekä  muut
tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoitukset järjestetään 2-3 kertaa viikossa. Ohjatut oheisharjoitukset ennen varsinaisia lajiharjoituksia
kuuluvat mukaan harjoitteluun tässä ikäluokassa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoitusten  pääpainona  on  aktiivinen  toiminta  pelien  ja  leikkien  muodossa.  Harjoituksissa  tulee
harjoitella myös lajin perustaitoja pelaajapolun ohjeiden mukaisesti.  Lapsen tulee liikkua harjoituksen
aikana mahdollisimman paljon ja näin välttää jonottamista.  Harjoitteet on tärkeä pitää mielekkäinä ja
lyhyissä pätkissä, jolloin keskittyminen suoritettavaan harjoitteeseen säilyy. Lapsilla on paljon energiaa,
joten  harjoituksissa  kannattaa  käyttää  tarpeen  tullen  ns.  ”energianpurkuleikkejä”,  joilla  saadaan
ylimääräinen virta pois ja jolloin myös keskittymiskyky paranee.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Koulut  ja  seuratoiminta  järjestävät  ohjattua toimintaa,  joiden lisäksi  lasta  tulee kannustaa liikkumaan
myös  vapaa-ajalla  monipuolisesti.  Seura  järjestää  mahdollisuuksiensa  mukaan  4-5  tuntia  ohjattua
yhteisharjoittelua viikossa.

5. LAJITAIDOT

Lapsi ymmärtää lajitaitojen vaikutuksen eri pelitilanteissa sekä ymmärtää tilan voittamisen (pallollisena)
ja  tilan  poistamisen  (pallollista  puolustavana).  Lapselle  hahmottuu  ymmärrys  salibandyn  ja  urheilun
kulttuurista.

6. HERKKYYSKAUDET

10-11-vuotiaan  lapsen  herkkyyskaudet  ovat  motoriset  perustaidot  (käveleminen,  juokseminen,
hyppääminen,  heittäminen,  kiinniottaminen,  potkaiseminen  ja  lyöminen),  aerobinen  peruskestävyys,
liikkuvuus, kimmoisuus sekä liike- ja reaktionopeus. Näitä lueteltuja ominaisuuksia voidaan sisällyttää
mukaan lajiharjoitteluun.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Seura  ja  valmennus  päättävät  yhdessä  kauden  aikana  osallistumisista  turnaustapahtumiin.  Ryhmä
osallistuu Lappi-Cup-turnauksiin (4kpl) sekä Lapin Mestaruussarjaan. Seuran ja valmentajien tavoitteena
on voittamiseen sijaan innostaa lapsia aktiiviseen liikkumiseen ja harrastamiseen.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Joukkueen tavoitteena on saada lapset liikkumaan aktiivisesti päivittäin niin harrastustoiminnassa kuin
vapaa-ajallakin. Vanhempaan ikäluokkaan siirtyessä lapsen tulisi tiedostaa ja osata yleisiä liikunnallisia
taitoja  sekä  nauttia  liikkumisesta.  Lapsi  hallitsee  perustaidot  ja  alkaa  ymmärtää  itsensä  osana
seuratoimintaa  ja  urheilun  sekä  salibandykulttuurin  arvoja.  Lapsen  tulisi  kokea  seuran  järjestämä



harrastustoiminta mielekkääksi ja innostavaksi.

D-JUNIORIT 12-13v

1. VALMENNUS

Ryhmällä  on  yksi  vastuuvalmentaja,  joka  suunnittelee  ja  toteuttaa  harjoitusten  sisällön  sekä  vastaa  
joukkueen  toiminnasta.  Ryhmään kuuluu  myös  apuohjaajia,  jotka  tukevat  vastuuvalmentajan  työtä  ja
edesauttavat  yksilöiden  kehitystä.  Joukkueeseen  valitaan  vanhemmista  joukkueenjohtaja  sekä  muut
tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoitukset järjestetään 3-4 kertaa viikossa. Ohjatut oheisharjoitukset ennen varsinaisia lajiharjoituksia
kuuluvat mukaan harjoitteluun tässä ikäluokassa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoitusten pääpainona on aktiivinen toiminta pelin opettamisessa sekä harjoituksissa tulee harjoitella 
myös lajin perustaitoja pelaajapolun ohjeiden mukaisesti. Lapsen tulee liikkua harjoituksen aikana 
mahdollisimman paljon ja näin välttää jonottamista. Harjoitteet on tärkeä pitää mielekkäinä ja lyhyissä 
pätkissä, jolloin keskittyminen tehtävään harjoitteeseen säilyy. Harjoitteissa tulee olla haastetta ja 
ajattelua vaativaa toimintaa. Harjoitteissa vaatimustaso nousee ja opetetaan pelin lainalaisuuksia.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Koulut ja seuratoiminta järjestävät ohjattua toimintaa, joiden lisäksi lasta tulee kannustaa liikkumaan 
myös vapaa-ajalla monipuolisesti. Seura järjestää mahdollisuuksiensa mukaan 4-6 tuntia ohjattua 
yhteisharjoittelua viikossa.

5. LAJITAIDOT

Lapsi hallitsee lajitaitojen käyttämisen eri pelitilanteissa. Lapsi tiedostaa pelitilanneroolit ja niiden 
vaatimukset sekä lajin taktisia osa-alueita. Lapsi tunnistaa ja hallitsee tilanteet tilan tekemiselle (palloton 
hyökkäävä) ja tilan tekemisen estämiselle (pallotonta puolustava). 

6. HERKKYYSKAUDET

12-13-vuotiaan lapsen herkkyyskaudet ovat aerobinen peruskestävyys, pikavoima, räjähtävä nopeus ja 
näiden lisäksi lasta voidaan valmistaa anaerobisen peruskestävyyden sekä maitohapollisen 
nopeuskestävyyden harjoitteluun. Näitä lueteltuja ominaisuuksia voidaan sisällyttää mukaan 
lajiharjoitteluun.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Seura ja valmennus päättävät yhdessä kauden aikana osallistumisista turnaustapahtumiin. Ryhmä 
osallistuu Lappi-Cup-turnauksiin (4kpl) sekä Lapin Mestaruussarjaan. Joukkueen tavoitteena on 
tulevaisuudessa osallistua Salibandyliiton alaiseen aluesarjatoimintaan.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Joukkueen tavoitteena on saada lapset liikkumaan aktiivisesti päivittäin niin harrastustoiminnassa kuin
vapaa-ajallakin. Vanhempaan ikäluokkaan siirtyessä lapsen tulisi tiedostaa ja osata yleisiä liikunnallisia



taitoja sekä nauttia liikkumisesta. Lapsi tiedostaa pelitilanneroolit sekä hallitsee salibandyn perustaidot ja
tiedostaa niiden käyttämisen eri pelitilaneissa. Lapsi ymmärtää itsensä osana seuratoimintaa ja ymmärtää
urheilun  sekä  salibandykulttuurin  arvoja.  Lapsen  tulisi  kokea  seuran  järjestämä  harrastustoiminta
mielekkääksi ja innostavaksi. Tavoitteena on harjoitella oikeaoppista harjoittelua niin määrällisesti kuin
laadullisesti.

C-JUNIORIT 14-15v

1. VALMENNUS

Ryhmällä on yksi vastuuvalmentaja sekä apuvalmentaja, jotka suunnittelevat ja toteuttavat harjoitusten
sisällön  sekä  vastaavat  joukkueen  toiminnasta.  Joukkueeseen  valitaan  vanhemmista  joukkueenjohtaja
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoitukset järjestetään 3-4 kertaa viikossa. Ohjatut oheisharjoitukset ennen varsinaisia lajiharjoituksia 
ovat olennainen osa harjoittelua tässä ikäluokassa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoituksissa pääpaino on pelin opettamisella ja lajitaidon sekä taktisen osaamisen opettamisella.
Vaatimustaso nuorille on korkealla. Harjoitteiden tulee ohjata nuoria itseohjautuvaan ajatteluun ja 
toimintamalleihin ja antaa mahdollisuus ratkaista tilanteita itsenäisesti.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Koulut ja seuratoiminta järjestävät ohjattua toimintaa, joiden lisäksi lasta tulee kannustaa liikkumaan 
myös vapaa-ajalla monipuolisesti. Seura järjestää mahdollisuuksiensa mukaan 8-10 tuntia ohjattua 
yhteisharjoittelua viikossa.

5. LAJITAIDOT

Nuori hallitsee lajitaitojen käyttämisen eri pelitilanteissa sekä hallitsee pelitilanneroolien vaatimukset. 
Nuori ymmärtää pelin taktisia elementtejä ja niiden vaikutusta peliin. Nuori osaa tunnistaa tilanteet ja 
reagoida niihin tilanteen vaativalla tavalla.

6. HERKKYYSKAUDET

14-15-vuotiaan nuoren herkkyyskaudet ovat pikavoima, aerobinen peruskestävyys sekä nopeus. Näiden 
lisäksi nuorta voidaan valmistaa anaerobisen peruskestävyyden sekä maitohapollisen peruskestävyyden 
harjoitteluun. Näitä lueteltuja ominaisuuksia voidaan sisällyttää mukaan lajiharjoitteluun.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Seura ja valmennus päättävät yhdessä kauden aikana osallistumisista turnaustapahtumiin. Ryhmä 
osallistuu Lappi-Cup-turnauksiin (4kpl) sekä Lapin Mestaruussarjaan. Joukkueen tavoitteena on 
tulevaisuudessa osallistua Salibandyliiton alaiseen aluesarjatoimintaan.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Joukkueen tavoitteena on valmistaa ja opettaa nuoria kokonaisvaltaiseen urheilijan elämään. Nuori 
ymmärtää ja oppii kilpailun merkityksen ja sen vaatimat valmistautumiset. Nuoren motivaatiota ja 



itsetuntoa pyritään kasvattamaan ja tukemaan sekä nuoren kanssa käydään selkeää tavoitteiden asettelua.

B-JUNIORIT 16-17v

1. VALMENNUS

Ryhmällä on yksi vastuuvalmentaja sekä apuvalmentajia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat harjoitusten
sisällön  sekä  vastaavat  joukkueen  toiminnasta.  Joukkueeseen  valitaan  vanhemmista  joukkueenjohtaja
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoitukset järjestetään 3-4 kertaa viikossa,. Ohjatut oheisharjoitukset ennen varsinaisia lajiharjoituksia 
ovat olennainen osa harjoittelua tässä ikäluokassa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Harjoituksissa pääpaino on pelin opettamisella ja lajitaidon sekä taktisen osaamisen opettamisella.
Vaatimustaso nuorille on korkealla. Harjoitteiden tulee ohjata nuoria itseohjautuvaan ajatteluun ja 
toimintamalleihin ja antaa mahdollisuus ratkaista tilanteita oman taidon mukaan.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Koulut ja seuratoiminta järjestävät ohjattua toimintaa, joiden lisäksi lasta tulee kannustaa liikkumaan 
myös vapaa-ajalla monipuolisesti. Seura järjestää mahdollisuuksiensa mukaan 8-12 tuntia ohjattua 
yhteisharjoittelua viikossa.

5. LAJITAIDOT

Nuori hallitsee kokonaisvaltaisesti laji- ja pelitaidot eri tilanteissa. Nuori pystyy omiin henkilökohtaisiin 
ratkaisuihin ja tunnistaa tilanteet ja osaa toimia niiden vaatimalla tavalla.

6. HERKKYYSKAUDET

16-17-vuotiaan nuoren herkkyyskaudet ovat aerobinen peruskestävyys, anaerobinen peruskestävyys, 
räjähtävä nopeus sekä pikavoima. Näitä lueteltuja ominaisuuksia voidaan sisällyttää mukaan 
lajiharjoitteluun.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Seura ja valmennus päättävät yhdessä kauden aikana osallistumisista turnaustapahtumiin. Ryhmä 
osallistuu Lappi-Cup-turnauksiin (4kpl) sekä Lapin Mestaruussarjaan. Joukkueen tavoitteena on osallistua
Salibandyliiton alaiseen sarjatoimintaan.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Joukkueen tavoitteena on valmistaa ja opettaa nuoria kokonaisvaltaiseen urheilijan elämään. Nuoret 
oppivat voittavaa kulttuuria. Nuoren kokonaisvaltaista psykologista kehitystä tuetaan ja harjoitetaan 
jatkuvasti vuorovaikutuksella, tavoitteiden asettelulla sekä vaadittavilla harjoitteilla.



AIKUISET KILPATOIMINTA

1. VALMENNUS

Ryhmällä on yksi tai useampi vastuuvalmentaja, joka kokoaa oman valmennustiiminsä. Valmennustiimi 
suunnittelee ja toteuttaa harjoitusten sisällön sekä vastaa joukkueen toiminnasta. Vastuuvalmentajien 
valinnasta päättää seuran hallitus. Joukkueella on joukkueenjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

2. HARJOITUSKERRAT

Tavoitteellinen toiminta kohti kilpa-urheilua edellyttää mahdollisuuksien mukaan harjoituksia 3-5 kertaa
viikossa. Ohjatut oheisharjoitukset ennen varsinaisia lajiharjoituksia ovat olennainen osa harjoittelua.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Pääpaino  lajiharjoittelussa  on  pelin  ymmärryksessä  ja  taktisessa  osaamisessa.  Lajitaitojen  ja
pelitilanneroolien mukaan pelaaminen tulee myös huomioida harjoittelussa.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Urheilijan tulee liikkua mahdollisuuksien mukaan vähintään 15 tuntia viikossa. Urheilijan arkeen kuuluu 
tavoitteellinen omatoiminen harjoittelu, jonka tukena valmennustiimi toimii. Jokaiselle yksilölle luodaan
mahdollisuudet kehittyä henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

5. LAJITAIDOT

Lajitaitojen kokonaisvaltainen hallinta eri pelitilanteissa ja pelitilannerooleissa. Pelaaja tunnistaa tilanteet,
osaa lukea peliä ja valita tilanteeseen sopivat ratkaisut.

6. HERKKYYSKAUDET

Harjoittelu  on  kokonaisvaltaista  harjoittelua.  Hyvä  pohjatyö  junioriharjoittelussa  mahdollistaa
maksimivoimaharjoittelun sekä anaerobisen peruskestävyyden kehittämisen.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Joukkue pelaa Salibandyliiton alaista kilpasarjaa. Joukkue asettaa itse kilpailulliset tavoitteensa. 

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Tavoitteena  on  itseohjautuva  kokonaisvaltainen  urheilija,  joka  ymmärtää  urheilijan  elämän  tuomat
vaatimukset. Juniorivuosina on kasvettu laadukkaan harjoittelun kautta voittamaan pelejä ja turnauksia.
Kilpaurheilussa pyritään luomaan voittavaa kulttuuria.



AIKUISET HARRASTETOIMINTA

1. VALMENNUS

Harrasteryhmän toiminnasta vastaa seuran tai ryhmän valitsema toiminnanohjaaja.

2. HARJOITUSKERRAT

Harjoituskerrat määräytyvät ryhmän osallistujamäärien ja aktiivisuuden mukaan. Toimintaa järjestetään
1-2 kertaa viikossa.

3. HARJOITUSTEN SISÄLTÖ

Ryhmän  kesken  sovitaan  järjestetäänkö  ohjattua  harjoittelua  vai  onko  ryhmän  toiminta  
harrastemuotoista pelailua.

4. LIIKUNTAMÄÄRÄT

Seura tukee  ja  kannustaa  ihmisiä  liikkumaan vähintään tunnin  päivässä.  Arki-  ja  hyötyliikunta  sekä  
aktiiviset harrastukset tukevat elämän kulkua ja pitävät mielen virkeänä.

5. LAJITAIDOT

Harjoittelu tukee yleistä liikkumista ja lajitaitojen kehittymistä.

6. HERKKYYSKAUDET

Tavoitteena kokonaisvaltainen liikunta ja fyysisen kunnon ylläpito.

7. PELAAMINEN JA KILPAILEMINEN

Ryhmän osallistujamäärien ja aktiivisuuden mukaan harjoitusturnauksia ja -otteluita tarpeen mukaan.

8. TAVOITTEET JA TEEMA

Kannustaa  ihmisiä  liikkumaan  ja  harrastamaan  aktiivisesti  sekä  tarjota  elämyksiä,  iloa  ja  sosiaalisia
kohtaamisia salibandyn parissa.



ESIMERKKIHARJOITUS F- JA G-JUNIOREILLE

Salivuoro klo 18.00-19.00, paikalle klo 17:30 tai 17.45

Jokaisella harjoituksella tulee olla teema:

-Hyökkäys- tai puolustuspelaaminen
-Pelitilannerooliin liittyvä
-Lajitaitoon liittyvä (liikkuminen, syöttäminen, laukaus, maalinteko, harhauttaminen, pallonhallinta jne.)
-Jokin muu

1. 10-15min ”alkulämmittely”, pelit tai leikit → energianpurku ennen lajiharjoitusta

2. 60min lajiharjoitus

-10min lajilämmittely
=Teemaa tukeva peli/leikki, mahdollisimman paljon toistoja

-20min (rastitoiminta tai 2 eri opetettavaa asiaa 2x10min)
=Lajitaitoharjoitus (taitorata, syöttödrillit, leikit, kisailut)

-10min pelit/leikit “energianpurku”

-20min peliä, eri pelimuodot
=Säännöt ohjaavat peliä



ESIMERKKIHARJOITUS D- JA E-JUNIOREILLE

Salivuoro klo 18.00-19.00, paikalle klo 17.30

Jokaisella harjoituksella tulee olla teema:

-Hyökkäys- tai puolustuspelaaminen
-Pelitilannerooliin liittyvä
-Lajitaitoon liittyvä (liikkuminen, syöttäminen, laukaus, maalinteko, harhauttaminen, pallonhallinta jne.)
-Jokin muu

1. 20min alkulämmittely

-5min pelin opettaminen viitepeleillä 
=Säännöt ohjaavat peliä

-5min aktiiviliikkuvuus
=Valmistaa harjoitukseen, ehkäisee urheiluvammoja, lajinomainen liikkuvuus

-10min fyysinen harjoite
=Kehitetään haluttua fysiologista ominaisuutta (nopeus, yleistaito ym.)

2. 50-55min laji

-10min lajilämmittely “energianpurku”
=Teemaa tukeva peli/leikki

     -15min (rastitoiminta tai 2 eri opetettavaa asiaa)
=Lajitaitoharjoitus (taitorata, syöttödrillit, leikit, kisailut)

-10min peli, 2vs2, 3vs3 tai 4vs4 (monta peliä, vältetään seisomista/jonottamista)

-10min harjoite
=Luodaan pelissä ilmenneitä ongelmia joita harjoitetaan, esim. tilan voittaminen/poistaminen

-15min peli 3vs3 tai 4vs4 tai 5vs5
=Tuodaan peliin edellisessä harjoitteessa opeteltua asiaa

3. 5-10min loppuverryttely

-5min pelaten/juosten (ei liian kuormittava, laskeva syke)
-5min passiiviset venyttelyt



ESIMERKKIHARJOITUS B- JA C-JUNIOREILLE SEKÄ
AIKUISTEN KILPAJOUKKUEILLE

Salivuoro klo 20.00-21.00, paikalle klo 19.15

Jokaisella harjoituksella tulee olla teema:

-Hyökkäys- tai puolustuspelaaminen
-Pelitilannerooliin liittyvä
-Taktinen osa-alue
-Lajitaitoon liittyvä (liikkuminen, syöttäminen, laukaus, maalinteko, harhauttaminen, pallonhallinta jne.)
-Jokin muu

1. 20-35min alkulämmittely

-5-10min pelin opettaminen viitepeleillä
=Säännöt ohjaavat peliä (ei liian kuormittava, nouseva syke)

-5-10min aktiiviliikkuvuus
=Valmistaa harjoitukseen, ehkäisee urheiluvammoja, lajinomainen liikkuvuus

-10-20min fyysinen harjoite
=Kehitetään haluttua fysiologista ominaisuutta (nopeus, yleistaito ym.)

2. 50-55min laji (pelataan, katsotaan mikä on haasteena, harjoitellaan, pelataan)

-10min lajilämmittely
=Maalivahdeilla omat harjoitteet (liikkuminen, perustorjunnat, pallottelu ym.)
=Kenttäpelaajilla jonkin pelitilanneroolin taito (tilan poistaminen, paine, syöttäminen ym.)

-15min 1-3 syöttökiertoa (lajinomaiset taidot)
=Paljon syöttöjä liikkeestä liikkeeseen, päättyy laukaukseen
=Laukauksen jälkeen seuraa oma rebound ja sen jälkeen vielä yksi tehtävä (ei pääty laukaukseen)

-10min pienpeli 2vs2 tai 3vs3 tai 4vs4

-10min harjoite
=Luodaan pelissä ilmenneitä ongelmia, joita harjoitetaan / taktisia asioita (tuplaus, blokkaus, 
pallonriisto, suunnanmuutos, suora hyökkäys, omista lähtö ym.)

-15min peli 3vs3 tai 4vs4 tai 5vs5
=Tuodaan peliin edellisessä harjoitteessa opeteltua asiaa

3. 5-10min loppuverkka

-5min pelaten/juosten (ei liian kuormittava, laskeva syke)
-5min passiiviset venyttelyt



MUISTILISTA VALMENTAJALLE

-Tutustu Floorball Centre-harjoitekirjaston sisältöön
-Suunnittele harjoitukset etukäteen harjoituspohjalle, jota käytät muistilappuna
-Saavu hyvissä ajoin ennen pelaajia paikalle
-Muista pilli, tötsät, pallot, liivit, mv-varusteet ym. oheistarvikkeet
-Käytä rohkeasti pilliä

-Rauhoita pelaajat ennen uuden harjoitteen esittelyä; puheensorina ja häslinki lakkaa
-Näytä tai kerro esimerkkisuoritus
-Ohjaa ja korjaa rohkeasti pelaajien suorituksia
-Ellei harjoite ota onnistuakseen, keskeytä se pillillä, näytä uusi esimerkkisuoritus ja yritä uudelleen
-Jonottamalla ei opi tai kehity! Jaa pelaajat useampaan ryhmään, jotta saat paljon toistoja

-Ole positiivinen ja kannustava!
-Kirjaa lopuksi harjoituksissa paikalla olleet myClubiin
-Tee tarvittaessa itsellesi muistiinpanoja ja huomioita harjoituksista
-Ole aktiivisesti yhteyksissä valmennus- ja/tai junioripäällikön kanssa harjoituksista
-Ongelmatilanteissa kysy rohkeasti apua ja neuvoja!


