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AVAINASIA OHJEET PELAAJALLE

1. Maalinteko 1v1 vastakkaisiin maaleihin

Tilanne käynnistyy valmentajan merkistä 
molemmilta maaleilta yhtäaikaa. Puolustava 
pelaaja syöttää lyhyen kuljetuksen jälkeen 
hyökkäävälle pelaajalle siirtyen välittömästi 
prässäämään. Pelataan 1v1-tilanne viimeis-
telyyn asti. Jos puolustava pelaaja saa riis-
ton, tämä pelaa pallon jommalle kummalle 

valmentajalle. Suorituksen jälkeen palataan 
aina takaisin omaan jonoon.

Vaihtele 1v1-tilannetta vaihtelemalla ryh-
mien paikkoja molempien maalien läheisyy-
dessä eli pelataan 1v1-tilanne molemmista 
laidoista ja keskeltä.

ohittava kosketus
suuntaa harhautuksen ohittava kosketus puolustajan 
ohi riittävän kauas saadaksesi jalan vapaaksi

tyhjän tilan ja maalivahdin 
sijoittumisen havainnointi

nosta katse, katso missä maalivahti on, näe tyhjä tila 

osuma palloon
katso palloon laukaisuhetkellä saadaksesi 
laadukkaan osuman palloon
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2. Laukaisupeli 2v2

Kenttäalue on jaettu kahteen yhtä suureen 
alueeseen rangaistusalueenrajan kohdalta. 
Molemmilla alueilla on kaksi pelaajaa ja maa-
livahti. Tavoitteena on oman joukkueen maa-
livahdin avauksen jälkeen mahdollisimman 
nopeasti syöttämällä saada maalintekopaikka 
omalle joukkueelle. Pelaajilla on käytössä 1-3 
kosketusta. Vastajoukkueen pelaajat saavat 
peittää laukauksia omalla alueellaan, mutta 

eivät voi tulla prässäämään vastustajan alu-
eelle. Onnistuneen maalin jälkeen maalin teh-
nyt joukkue saa uuden hyökkäyksen. Muu-
toin vastustaja jatkaa peliä.

Samalla organisoinnilla voidaan pelata 
käsipallona ja/tai sen sovelluksina 2v2-pää-
peli, jolloin maali tehdään päällä. Säädä maa-
lien etäisyys (puskuetäisyys) joukkueellesi 
sopivaksi.

1. kosketus ja peliasento

suuntaa 1. kosketus saadaksesi laukaisujalan 
vapaaksi, positiivinen 1-2 kosketuksen 
maalinteon mahdollistava peliasento

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

missä maalivahti, nosta katse ennen laukausta 
ja havainnoi tyhjä tila maalissa

viimeistelytekniikan valinta 
havainnoi pelitilanne ja päätä sopiva viimeistelytekniikka 
nilkalla, sisäsyrjällä tai sisäterällä

osumakohta 
katse palloon  laukaisuhetkellä ja laadukas osuma palloon
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3. Laukaisupeli 3v2 + MV tai 3v1 + MV

Kenttäalue on jaettu kahteen yhtä suureen 
alueeseen rangaistusalueenrajan kohdalta. 
Molemmilla alueilla on 3v2-tilanne ja maa-
livahti muodostaa tilanteesta 4v2-tilanteen. 
Tavoitteena on oman joukkueen maalivah-
din avauksen jälkeen saada luotua maalinte-
kopaikka omalle joukkueelle omalta alueelta 
vastustajan kahden pelaajan prässätessä. 

Onnistuneen maalin jälkeen maalin tehnyt 
joukkue saa uuden hyökkäyksen omalta maa-
livahdilta. Muutoin vastustaja jatkaa peliä. 
Jos vastustaja saa pallon riiston alueella, teh-
dään välitön vastahyökkäys ja maali. Kun 
pallo menee yli kentän rajojen, valmentaja 
laittaa pallon peliin.

liikkuminen pelattavaksi 
ja 1. kosketus

havainnoi tila liikkuaksesi pelattavaksi ja suuntaa 
1. kosketus saadaksesi laukaisujalan vapaaksi

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

viimeistelytekniikan valinta 
havainnoi ja päätä sopiva viimeistelytekniikka 
nilkalla, sisäsyrjällä tai sisäterällä

osumakohta ja maalinteko katse palloon  laukaisuhetkellä , laadukas osuma palloon
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4. Back to Back –maalit

Pelataan normaali 3v3-peli alueella. Maalin 
voi tehdä kumpi tahansa joukkueesta kum-
mallekin puolen syöttöpenkkiä. Syöttöpenkin 
sijaan peliä voi pelata myös maaleihin, jotka 
on laitettu ”seläkkäin”. 

liikkuminen pelattavaksi 
ja 1. kosketus

havainnoi tila liikkuaksesi pelattavaksi ja suuntaa 
1. kosketus saadaksesi laukaisujalka vapaaksi 
tai viimeistele yhdellä kosketuksella

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

maalinteko 1-2 kosketuksella nopeaa maalintekoa tukeva positiivinen peliasento

osuma palloon
katse palloon laukaisuhetkellä , laadukas 
osuma palloon keskelle palloa
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AVAINASIA HYÖKKÄÄJÄ OHJEET PELAAJALLE HYÖKKÄÄJÄ 

5. Keskityspeli 2v2 + 1 + laitajokerit

Pelataan 2v2+1-tilanne pelialueella. Alueen 
ulkopuolella on molemmilla laidoilla kaksi 
laitajokeria, jotka ovat aina pallollisen jouk-
kueen puolella. Tavoitteena on keskityksen 
avulla luoda maalintekopaikka. Maalin teh-
nyt joukkue saa uuden hyökkäyksen omalta 
maalivahdilta. Pelialuetta voidaan rajoit-
taa siten, että esim. maalintekoalueelle kuu-
dentoista-alueen sisään ei voi mennä ennen 
kuin keskitys on lähtenyt. Samoin laitajoke-
rien sijoittumista voidaan säädellä siten, että 
saadaan keskityksiä juuri niiltä alueilta, miltä 
halutaan: aikainen keskitys, keskitys viiden-
rajan ja pilkun väliin, keskitys takaviistoon 
sekä keskitys taka-alueelle. Valmentaja voi 
huutaa vielä ylimääräisen hyökkäyksen nor-
maalin hyökkäyksen jälkeen maalille ja lait-
taa pallon peliin, jolloin tehdään uudet liik-
keet maalin edessä.

maalintekoalueen tunnistaminen
havainnoi, missä on tila liikkeelle ja miltä keskitysalueelta 
keskitys tulee, porrastus hyökkääjillä maalintekoalueella

tilanteko itselle ja peliasento

tilanteko itselle syötön/ kuljetuksen/1. kosketuksen 
aikana. nopean viimeistelyn mahdollistava peliasento, 
liikkeen ajoitus (keskittäjän katseen nosto)

maalivahdin sijoittumisen 
ja tyhjän tilan havainnointi 
sekä osuma palloon

katso tyhjä tila maalissa (viimeistele keskityksen puoleiseen 
kulmaan, koska maalivahti joutuu vastakkaisliikkeeseen) 
ja katso palloon viimeistelyhetkellä

havainnointi
nosta katse ennen keskitystä ja havainnoi, 
minne hyökkääjät tekevät aloitteet

keskitystekniikan valinta
miltä alueelta keskität, mihin keskität, millaisesta 
keskityksestä hyökkääjä saa hyvän osuman palloon
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6. Maalintekopeli 2v2 boxissa

Pelataan 2v2-maalintekopeli boxissa. Pelaa 
jalka vapaaksi ja lauo.  Valmentaja laittaa 
pallon peliin pallon mennessä maaliin tai yli 
rajojen. Peliaika tavoitteen mukaan.

tilanteko itselle, liikkuminen 
pelattavaksi, ja 1. kosketus

tilan havainnointi, 1. kosketuksella laukaiseva jalka vapaaksi 

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

maalinteko 1-2 kosketuksella nopeaa maalintekoa tukeva positiivinen peliasento

osuma palloon
katse palloon laukaisuhetkellä , laadukas 
osuma palloon keskelle palloa
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7. Maalinteko kärkiparin tai kympin ja kärjen yhteistyönä

Keskikenttäpelaajat pelaavat poikittaisen eli 
lateraalisen syötön. Toinen hyökkääjä tekee 
itselleen tilaa ja liikkuu vastaan pelattavaksi. 
Toinen hyökkääjä ajoittaa liikkeensä ja täyt-
tää syntyneen tyhjän tilan diagonaaliliik-
keellä. Keskikenttäpelaaja pelaa pystysyötön 
tilaan ja hyökkääjä viimeistelee maalin.

maalinteko 1-2 kosketuksella havainnoi ja ennakoi pelitilanne

tilanteko itselle ja toiselle 
ja tilan täyttäminen

liikkeiden ajoitus ja yhteistyö toisen 
kärjen ja syöttäjien välillä

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

viimeistely yhdellä kosketuksella maata pitkin 
takanurkkaan, läpiajossa maalivahti sivuliikkeeseen 
(yksi siirto sivulle) ja viimeistely

osuma palloon katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon
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8. Maalinteko etukierrosta

Keskikenttäpelaajat pelaavat poikittaisen eli 
lateraalisen syötön. Kärkipari tai kärki ja 10–
paikan pelaaja sijoittuvat ja ajoittavat liik-
keensä siten, että toinen kärjistä tai 10–pai-
kan pelaaja voi liikkua pudotussyöttöön etu-
kierrolla syöttäjän editse laukaisten pallon 
maaliin tai syöttäen murtavan syötön lai-
talinkille tai taustajuoksun tekevälle keski-

kenttäpelaajalle, joka viimeistelee maaliin.  1. 
hyökkääjän vastaantulokulma tulee olla sel-
lainen, että se ei estä syöttöä 2. hyökkääjälle. 
Pudotussyötön jälkeen kärki liikkuu maalia 
kohti ennakoiden kakkospallon. Luodaan etu-
kierrolla maalintekotilanne molempien keski-
kenttäpelaajien puolelta.

tilanteko itselle ja ajoitus

poikittaissyötön aikana hyökkääjän tilanteko 
itselle, hyökkääjälle suuntautuvan syötön 
aikana liikkuminen etukiertoon, pudotussyötön- 
ja laukauskosketuksen välinen aika lyhyt

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

viimeistely tekniikan valinta havainnoi, analysoi, päätä, toteuta pelitilanteen mukaan

osuma palloon ja saatto
katse palloon, laadukas osuma valitun tekniikan mukaan, 
potkaiseva jalka astuu ensin maahan jatkaen liikettä eteenpäin
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AVAINASIA HYÖKKÄÄJÄ OHJEET PELAAJALLE HYÖKKÄÄJÄ 

9. Maalinteko keskityksistä eri keskitysalueilta

Keskittävät pelaajat ovat eri keskitysalueilla 
laidassa. Maalintekoalueelle on tötsin mer-
kitty alueet, johon hyökkäävien pelaajien 
aloitteet ja keskitykset tulisi keskittää. Vaih-
dellaan hyökkäävien pelaajien määrää maa-
lin edessä. Lisätään puolustajia osaamisen 
myötä. Harjoitellaan ja opetellaan tunnista-
maan eri keskitysalueet.

maalintekoalueen tunnistaminen

havainnoi, missä on tila liikkeelle ja miltä keskitysalueelta 
keskitys tulee. Porrastus maalintekoalueella: 
etualueelle liike aikaisin, sitten rangaistuspilkun 
ja viiden rajan alue, taka-alue myöhään

tilanteko itselle ja peliasento

tilanteko itselle syötön/ kuljetuksen/1. kosketuksen 
aikana, nopean viimeistelyn mahdollistava peliasento, 
liikkeen ajoitus (keskittäjän katseen nosto)

maalivahdin sijoittumisen 
ja tyhjän tilan havainnointi 
sekä osuma palloon

katso tyhjä tila maalissa (viimeistele siihen kulmaan, 
mistä keskitys tulee, koska maalivahti joutuu 
vastaliikkeeseen) ja katso palloon viimeistelyhetkellä 
saadaksesi laadukkaan osuman palloon

havainnointi
nosta katse ennen keskitystä ja havainnoi, 
minne hyökkääjät tekevät aloitteet

keskitystekniikan valinta
miltä alueelta keskität, mihin keskität, millaisesta keskityksestä 
hyökkääjä saa hyvän osuman palloon (kierre, voima)

1. Päädystä lähempää maalia keskitetään takaviistoon.
2. Päädystä kaukana maalista keskitetään taka-alu-
eelle ulospäin kiertävä keskitys, koska useimmiten 
puolustuslinja ja maalivahti estävät keskityksen maa-
livahdin ja puolustuksen väliin. Tunnista tilanne. Mui-
den hyökkääjien on oltava valmiina pudotuspuskuun/ 
kakkospalloon ellei hyökkäävä pelaaja pysty puske-
maan palloa suoraan keskityksestä maaliin tai maali-
vahdin torjunnasta tulee kakkospallo.

3. Sisäänpäin kiertävä keskitys pelataan kauempaa 
laidalta kuudentoistarajan ulkopuolelta. 
4. Sisäänpäin kiertävä keskitys oman kuljetuksen ja 
käännöksen jälkeennpelataan kauempaa laidalta kuu-
dentoistarajan ulkopuolelta. 
5. Aikainen keskitys (ulospäin kierteinen ja voima-
kas keskitys) pelataan maalivahdin ja puolustuslinjan 
väliin tavoitteena viimeistely yhdellä kosketuksella.
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10. Maalinteko murtavasta läpisyötöstä

Valmentajalla on pallot pelaajajonojen 
välissä.  Valmentaja pelaa syötön hyökkää-
jän aloitteeseen. Puolustaja aktivoituu välit-
tömästi. Hyökkääjä ”leikkaa” liikkeellään 
ja ohjaa 1. kosketuksen puolustajan eteen 
tämän juoksulinjalle ja viimeistelee pal-
lon maaliin. Jos puolustaja ehtii peittämään, 
hyökkääjä pyrkii ohittamaan puolustajan 

selän puolelta.  Jos puolustaja saa pallon-
riiston, hän pelaa pallon valmentajalle.  Jos 
hyökkääjä ei pysty leikkaamaan puolustajan 
juoksulinjalle, hän voi yrittää laukoa puolus-
tajan jalkojen välistä takanurkkaan sillä het-
kellä, kun puolustaja nostaa jalan ja yrittää 
peittää laukauksen. Pelaajat palaavat omaan 
jonoonsa suorituksen jälkeen.

maalinteko 1-2 kosketuksella havainnoi ja ennakoi pelitilanne

1. kosketus liiku puolustajan juoksulinjalle 1. kosketuksen avulla

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta, missä on tyhjä tila

osuma pallon
katse palloon  laukaisuhetkellä , laadukas 
osuma palloon maalivahdin ohi



AVAINASIA OHJEET PELAAJALLE

11. Messi-maalinteko (3v2)

Pelataan 3v2-maalintekopeli rangaistus-
alueella (alue ulottuu rangaistusalueen kaa-
ren tasolle) kuvan mukaisesti. Pelaa jalka 
vapaaksi ja lauo.  Valmentaja laittaa uuden 
pallon peliin pallon mennessä maaliin tai yli 
rajojen. Pelaajia voi vaihtaa esim. 5 pallon 
jälkeen. Peliaika tavoitteen mukaan.

liikkuminen pelattavaksi 
ja 1. kosketus

havainnoi tila liikkuaksesi pelattavaksi, ennakoi pelaaminen 
kolmannelle ja suuntaa 1. kosketus saadaksesi laukaisujalan 
vapaaksi tai viimeistele yhdellä kosketuksella

tee tilaa pelikaverille liikkumalla puolustajien edistä tai taakse

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

viimeistelytekniikan valinta

osumakohta ja maalinteko katse palloon laukaisuhetkellä, pääosin osuma keskelle palloa

havainnoi ja päätä pelitilanteen mukaan viimeistelytekniikka 
sisäsyrjällä, sisäterällä tai nilkalla

nopea ja yllättävä laukaus korostuu
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12. 1v1 ”portti auki” -maalinteko

Rangaistusalueen rajalla on kolme porttia, 
joita vartioi puolustava pelaaja. Hyökkääjä 
kuljettaa kohti maalia pelaten 1v1-tilanteen. 
1v1-tilanteessa puolustaja peittää yllättäen 
sen portin, johon hyökkääjä on etenemässä 
(ei riistä palloa). Hyökkääjä havainnoi puo-

lustajan liikkeen ja kuljettaa pallon jommasta 
kummasta kahdesta vapaaksi jääneestä por-
tista läpi ja viimeistelee pallon maaliin. Har-
joite on hyvä lasten alkeisvaiheeseen. Kehi-
tyksen myötä voidaan pelata täysivauhtinen  
1v1-tilanne.

ajoitus ja ohittava kosketus
havainnoi puolustajan liike ja ajoita harhautus/ 
kuljetussuunnanmuutos , suuntaa ohittava 
kosketus tyhjästä portista läpi

tyhjän tilan ja maalivahdin 
sijoittumisen havainnointi

nosta katse, missä maalivahti, näe tyhjä 
tila ja sijoita ohi maalivahdin

osuma palloon katso palloon laukaisuhetkellä
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13. Maalit eri suuntiin -peli (3v3 tai 4v4)

Pelataan 3v3 tai 4v4 -peli maalivahdeilla 
tai ilman maalivahteja. Käytössä on kaksi 
maalia, jotka voidaan kääntää eri suuntiin 
ja sijoittaa pelikentälle eri tavoin tavoitteen 

mukaan. Maali tehdään 1-2 kosketuksella. 
Voidaan halutessa lisätä sääntö, että päällä 
tehdystä maalista saa 2 maalia.

liikkuminen pelattavaksi 
ja 1. kosketus

havainnoi tila liikkuaksesi pelattavaksi ja suuntaa 
1. kosketus saadaksesi laukaisujalan vapaaksi 
tai viimeistele yhdellä kosketuksella

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi ennakkoon 
ja viime hetkellä tyhjä tila maalissa

osuma palloon katso palloon laukaisuhetkellä
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14. 2v1+1 kahden alueen laukaisupeli 

Kenttäalue on jaettu kahteen yhtä suureen 
alueeseen rangaistusalueenrajan kohdalta. 
Molemmilla alueilla on 2v1-tilanne hyök-
käävällä joukkueella. Jokeri muodostaa pelin 
avausvaiheessa 3v2-tilanteen yhteistyössä 
puolustajan ja maalivahdin kanssa. Tavoit-
teena on oman joukkueen maalivahdin ava-
uksen jälkeen saada luotua maalintekopaikka 
omalle joukkueelle hyökkäysalueelle vastus-
tajan kahden pelaajan prässätessä. Hyök-

käysalueella hyökkäävät pelaajat tekevät 
toisiaan täydentäviä liikkeitä pyrkien maa-
lintekoon. Onnistuneen maalin jälkeen maa-
lin tehnyt joukkue saa uuden hyökkäyksen 
omalta maalivahdilta. Muutoin vastustaja 
jatkaa peliä. Jos vastustaja saa pallonriis-
ton alueella, tehdään välitön vastahyökkäys 
ja maali. Kun pallo menee yli kentän rajojen, 
valmentaja laittaa pallon peliin.

liikkuminen pelattavaksi 
ja 1. kosketus

havainnoi tila liikkuaksesi pelattavaksi ja suuntaa 
1. kosketus saadaksesi laukaisujalan vapaaksi

maalivahdin sijoittumisen ja 
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

viimeistelytekniikan valinta

osumakohta ja maalinteko katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

havainnoi ja päätä sopiva viimeistelytekniikka 
nilkalla, sisäsyrjällä tai sisäterällä 


