TEKNISTÄ TOISTOA PAINOTTAVAT
MAALINTEKOHARJOITTEET

15. Maalinteko omasta heitosta tai pomputtelusta

Heitä pallo ilmaan (tai potkaise pallo ilmaan
pomputtelusta). Ota hyvä 1. kosketus ilmasta
tai puolivolleystä maalia kohti ja laukaise
tarkasti. Vaihtele laukaisuetäisyyttä ja laukaisupaikkaa: viimeistely keskeltä ja molempien
laitojen puolelta. Harjoittele myös selkä maaliin päin ja puoliksi kääntyneenä.

AVAINASIA

OHJEET PELAAJALLE

1. kosketus

suuntaa 1. kosketus saadaksesi laukaisujalan vapaaksi

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

Minne lauon?

matala laukaus on maalivahdille haastava, koska
tämän on hieman vaikeampi liikkua alas

osumakohta ja maalinteko

katse palloon laukaisuhetkellä ,
laadukas osuma palloon ja maali

16. Maalinteko pallonkäsittelyn jälkeen

Jaetaan pelaajat useaan ryhmään. Tehdään kartioilla rajatulla alueella Coerverpallonkäsittelyliike/-liikkeitä, käännös, harhautus tai näiden yhdistelmä, otetaan hyvä
kosketus alueelta ulos, havainnoidaan tyhjä
tila ja laukaistaan pallo maaliin tarkasti. Laukauksen jälkeen palataan omaan jonoon.

AVAINASIA

Samalla organisoinnilla voit varioida harjoitusta siten, että pelaajat eivät ole jonossa
vaan tekevät rajatulla alueella Coerver –liikkeitä. Vuorotollen pelaajat suuntaavat 1. kosketuksen alueelta ulos ja viimeistelevät maalin.

OHJEET PELAAJALLE

1. kosketus

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

katse palloon laukaisuhetkellä ,
laadukas osuma palloon ja maali

17. Maalinteko pitkän syötön jälkeen

Yksi pelaajajono on viidenrajan kulmalla ja
toiset kaksi jonoa keskialueella. Pelataan
pitkä syöttö jonosta (välillä myös maalivahti) keskialueelle. Keskikenttäpelaajat ovat
molemmat valmiina voittamaan pitkän syötön ja kommunikoivat, kumpi ottaa pitkän
syötön haltuun (molemmille toistoja). Tavoitteena on ottaa pallo haltuun rajatun alueen
sisällä, ohjata se hyvällä 1.kosketuksella alueelta ulos ja viimeistellä kaukolaukauksella
pallo maaliin. Organisoi kentälle useita täl-

AVAINASIA

laisia harjoitteita toistojen takaamiseksi ja
jonottamisen välttämiseksi.
Toisessa variaatiossa pallo otetaan haltuun alueen sisällä ja laukaistaan pallo maaliin myös alueen sisältä.
Sama harjoite toimii myös lähempänä
maalia boxissa, jolloin eri suunnista voi tulla
syöttöjä maata pitkin tai ilmassa ja viimeistellään joko alueen sisältä tai 1. kosketuksen
jälkeen alueen ulkopuolelta.

OHJEET PELAAJALLE

1. kosketus

suuntaa 1. kosketus maata vasten saadaksesi laukaisujalkasi
vapaaksi tai valmistaudu viimeistelemään volleysta.

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

osumakohta

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas
osuma palloon ja maali

18. Maalinteko selkä maaliin päin

Hyökkääjä on vartioituna selkä maalin päin.
Hän saa syötön maalintekoalueelle, josta hän
pyrkii kääntymään ja tekemään maalin.
Harjoitteen kehittely:
1. Hyökkääjälle pelataan pallo jalkaan tämän tehtyä itselleen tilaa vastaliikkeellä, hyökkääjä kääntyy ilman vastustajaa ja viimeistelee pallon maaliin.
2. Hyökkääjälle pelataan pallo liikkeeseen ilman
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vastustajaa jommalle kummalle puolelle hyökkääjän tehtyä ensin tilaa itselleen + viimeistely.
3. Hyökkääjää vastaan tulee passiivinen puolustaja, joka ei taklaa, mutta pyrkii katkoon jommalta
kummalta puolen hyökkääjää. Tällöin hyökkääjää
opetetaan aistimaan ja suojaamaan kädellä sekä
havainnoimaan selän taakse; kummalta puolen
tämä voi kääntyä riippuen topparin liikkeestä.
4. Hyökkääjä ja puolustaja pelaavat molemmat
täysillä ja pelataan täysin pelinomainen tilanne.

OHJEET PELAAJALLE

maalinteko 1-2 kosketuksella

havainnoi ja ennakoi pelitilanne

tilanteko itselle

liikkeen ajoitus ja yhteistyö syöttäjän kanssa

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

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

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

19. Maalinteko tuplakeskityksestä vastakkaisiin maaleihin

Molempien maalien viidenrajan kulmissa on
pelaajajonot ja maaleissa maalivahdit.
Kenttäalueen molemmilla reunoilla on kaksi
keskittävää pelaajaa. Keskittäjät sijoitetaan
keskitysalueelle tavoitteen mukaan. Pelaajaparit lähtevät vuoroin molemmilta maaleilta ja liikkuvat maalintekotilanteeseen saaden aina tuplakeskityksen vastustajan maa-

AVAINASIA KESKITTÄJÄ

lille (esim. aikainen keskitys puolustuslinjan
taakse ja keskitys viidenrajan ja pilkun väliin
maalintekoalueelle). Maalintekotilanteen jälkeen pelaajaparit siirtyvät sen maalin taakse
pelaajajonoihin, minne viimeistelivät. Seuraava maalintekotilanne pelataan toiseen
maaliin. Valmentaja rytmittää keskittäjien
vaihdot.

OHJEET PELAAJALLE KESKITTÄJÄ

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, tarkkuus)

AVAINASIA HYÖKKÄÄJÄ

OHJEET PELAAJALLE HYÖKKÄÄJÄ

maalintekoalueen tunnistaminen

havainnoi, missä on tila liikkeelle ja miltä
keskitysalueelta keskitys tulee

tilanteko itselle ja peliasento

tilanteko itselle syötön, kuljetuksen/1. kosketuksen
aikana nopean viimeistelyn mahdollistavaan peliasentoon,
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
saadaksesi laadukkaan osuman palloon

20. Maalinteko vastakkaisista jonoista

Asetetaan vastakkaiset jonot tavoitellun laukaisuetäisyyden päähän maalista. Molempien
jonojen ensimmäiset pelaajat pelaavat toisilleen sopivan painoisen diagonaalisyötön ja
viimeistelevät Robben-tekniikalla. Pidetään
omat jonot suorituksen jälkeen, kunnes valmentaja vaihtaa rooleja. Harjoitellaan viimeistelyä molemmin jaloin ja myös hieman
pienemmistä maalintekokulmista.

AVAINASIA

OHJEET PELAAJALLE

syötön laatu

sopivan voimakas diagonaalisyöttö hyökkääjän etupuolelle

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

tukijalan ja kehon suunta

tukijalan varpaat osoittavat takatolppaa kohti tai
takatolpan ohi (jos viimeistellään takanurkkaan),
rintamasuunta (napa) kohti palloa laukaisuhetkellä

osumakohta

”hyökkää” kohti palloa, osumakohta pallon keskipisteestä
hieman sivulle sisäterällä nilkka ulkokiertoon
jännitettynä (varpaat ylös) kierteen aikaansaamiseksi

21. Eri viimeistelytekniikoiden harjoittelua moneen maaliin

Pelaajaparit on jaettu neljälle maalille. Jokaisella maalin tolpalla toimii pelaajapari. Toinen pelaaja syöttää tai heittää pallon ja toinen viimeistelee. Harjoitellaan molemmilla

jaloilla ja päällä. Viimeistellään molemmista
laidoista tulevista heitoista. On motivoivaa
viimeistellä, kun ”verkko” heiluu joka kerta.

Muutamia tehtäväesimerkkejä pelaajille:
syöttö vastapallona + laukaus
syöttö-haltuunotto+ laukaus (sisäsyrjä, nilkka, Robben-tekniikka,
ulkosyrjä, etuvolley, sivuvolley, saksipotku, tsippi maalivahdin yli)
heitto+pusku (pusku jalat maassa eri heittokulmista, hyppypusku
yhden/kahden jalan ponnistuksella, syöksypusku, kääntöpusku)
syöttö/heitto+etuvolley (volley ilmasta, volley pompusta)
syöttö/heitto+sivuvolley (volley ilmasta, volley pompusta)
syöttö tai heitto + 1. kosketus ilmasta ja viimeistely halutulla tekniikalla
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OHJEET PELAAJALLE

potkutekniikka

valitun potkutekniikan yksityiskohtaiset
ohjeet (ks. maalinteon opas)

syötön tai heiton laatu

keskittyminen laadukkaisiin syöttöihin ja heittoihin
onnistuneiden toistojen takaamiseksi

osuma palloon

katse palloon viimeistelyhetkellä ja puhdas osuma palloon

22. Pelipaikkakohtainen maalintekoharjoitus

Pelaajamannekiinit ovat puolustuslinja. Harjoitteessa ovat mukana kaksi keskikenttäpelaajaa, kaksi kärkeä/10-paikan pelaaja ja
kärki sekä molemmat laitalinkit. Harjoitellaan
tilanteita molemmilta laidoilta.
Seuraavassa muutamia vaihtoehtoja:
1. Keskikenttäpelaajien syötellessä poikittaissyötön aikana laitalinkki tunnistaa tilanteen ja tekee oikeaaikaisen aloitteen taskuun, johon hän saa syötön. Hyökkääjä tunnistaa tilanteen ja ajoittaa diagonaaliliikkeensä puolustuksen selustaan. Hyökkääjän etupuolelle tilaan suuntautuneesta syötöstä tämä viimeistelee yhdellä kosketuksella maalin. Painottoman puolen laitalinkki ajaa maalia kohti kakkospallolle.
2. Kärki liikkuu tehden itselle tilaa linjan etupuolelle vastaan pelattavaksi ja pelaa syötön puolustuksen selustaan taustajuoksun tekevälle keskikenttäpelaajalle, joka laukaisee maalin.
3. Keskikenttäpelaajien syötellessä hyökkääjä on sijoittunut lähtötilanteessa topparien taakse ”paitsioon” siten, että topparit eivät näe yhtäaikaa palloa ja hyökkääjää. Oikea-aikaisesti terävällä liikkeellä hyökkääjä palaa linjan tasalle ja saa syötön yläjalalle tai tilaan topparin ja laitapakin väliin, josta hyökkääjä viimeistelee maalin yhdellä tai kahdella kosketuksella.

AVAINASIA

OHJEET PELAAJALLE

maalinteko 1-2 kosketuksella

havainnoi ja ennakoi pelitilanne

tilanteko itselle ja toiselle
ja tilan täyttäminen

liikkeiden ajoitus ja yhteistyö hyökkääjien,
laitalinkkien ja syöttäjien välillä

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös ennen laukausta, missä maalivahti,
missä tyhjä tila, tekniikan valinta

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

23. Maalinteko hyökkääjän liikkeestä

Keskikenttäpelaajat pelaavat poikittaissyötön
(aluksi voidaan harjoitella vain yhdellä keskikenttäpelaajalla). Hyökkääjä tekee aloitteen
tehden tilaa itselle:
a) liike kaarrejuoksulla (katse palloon säilyttäen) puolustuslinjan väliin, johon pelataan
napakka syöttö yläjalalle ja siitä laadukkaan
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1. kosketuksen jälkeen viimeistely
b) liike pystyyn ja syöttö suojauksen puolelle (hyökkääjä suojaa kädellä) ja viimeistely
yhdellä kosketuksella
Harjoitellaan hyökkääjän liikkeitä molemmilta puolin.

OHJEET PELAAJALLE

maalinteko 1-2 kosketuksella

havainnoi ja ennakoi pelitilanne

tilanteko itselle ja nopeaa
maalintekoa tukeva peliasento

liikkeen ajoitus, yhteistyö syöttäjän kanssa, kaarreliike

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös ennen laukausta, missä maalivahti,
missä tyhjä tila
viimeistelytekniikka

osuma pallon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

24. Maalinteko diagonaaliliikkeestä

Keskikenttäpelaaja kuljettaa poikittaiskuljetuksen. Hyökkääjä ja laitalinkki (yhtäaikaa tai
aluksi vain toinen) tekee murtavan diagonaalijuoksun hyvällä ajoituksella yhteistyössä
syöttäjän kanssa puolustuslinjan taakse ja
viimeistelee maalin. Pelaajamannekiinit ovat
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puolustuslinja. Palataan suorituksen jälkeen
omaan jonoon. Hyökkääjä voi tehdä liikkeen
topparien välistä tai topparin etupuolelta.
Harjoitellaan maalintekotilannetta molemmilta laidoilta. Vaihdellaan kuljettajan etäisyyttä puolustuslinjasta (eri syöttötekniikat).

OHJEET PELAAJALLE

maalinteko 1-2 kosketuksella

havainnoi ja ennakoi pelitilanne, syöttö etupuolelle

liikkeiden ja syötön ajoitus

hyökkääjän tilanteko itselle vastaliikkeellä, laitalinkin linjan
suuntainen juoksu+diagonaalijuoksu, ajoitus hyökkääjän,
laitalinkin ja syöttäjän välillä siten, että syöttöhetkellä ollaan
terävässä liikkeessä paitsiolinjan tasalla muttei paitsiossa

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös ennen laukausta, missä maalivahti,
missä tyhjä tila, tekniikan valinta

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

25. Viiden pallon viimeistely

Asetetaan viisi palloa riviin sen mukaan, millaista viimeistelyä halutaan harjoitella ja
miltä maalintekoalueelta.
Pelaaja viimeistelee viisi palloa peräkkäin
omalla vuorollaan.
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OHJEET PELAAJALLE

palloa lähestyminen

kiihtyvä vauhti tiheällä askeltiheydellä,
viimeinen askel hieman pidempi

tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

osumakohta ja tukijalan paikka

katse palloon, osumakohta ja tukijalan
paikka valitun tekniikan mukaan

saatto

saata potkaisevalla jalalla ja jatka liikettä
eteenpäin, potkaiseva jalka astuu ensin maahan

26. Maalinteko pystysyötöstä

Keskikenttäpelaajat syöttävät hyökkääjälle
diagonaaliliikkeeseen pystysyötön. Hyökkääjä tekee vastaliikkeellä itselleen tilaa diagonaaliliikkeelle. Hyökkääjän diagonaaliliike
voi suuntautua topparien välistä selustaan,
jolloin syöttö pelataan tyhjään tilaan etupuo-
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lelle niin, että voidaan viimeistellä yhdellä
kosketuksella. Toisessa liikemallissa hyökkääjä irtaantuu vartioinnista topparin etupuolelta suojaten ja pitäen topparin takanaan. Pystysyöttö pelataan suojauksen puolelle ja laukaistaan pallo maaliin.

OHJEET PELAAJALLE

maalinteko 1-2 kosketuksella

havainnoi ja ennakoi pelitilanne

tilanteko itselle ja nopeaa
maalintekoa tukeva peliasento

liikkeen ajoitus, yhteistyö syöttäjän kanssa

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös ennen laukausta, missä maalivahti,
missä tyhjä tila
viimeistelytekniikka

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

27. Maalinteko vastapalloon

Toinen pelaajajono on takaviistokeskitysalueella ja toinen jono kuudentoistarajan ulkopuolella. Toisen jonon pelaaja tekee omalla
liikkeellä aloitteen ja saa vastapallosyötön
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pilkun ja kuudentoistarajan väliin maalintekoalueelle, josta viimeistelee maalin. Vaihtele
syöttökulmaa. Laukauksen jälkeen palataan
omaan jonoon.

OHJEET PELAAJALLE

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös, miten maalivahti sijoittunut, missä tyhjä
tila, mikä kulma vapaana, kun pelaaja hakee palloa

potkutekniikka

valitun potkutekniikan yksityiskohtaiset ohjeet
pelaajalle (ks. maalinteon opas)

syötön laatu

keskittyminen laadukkaisiin syöttöihin
onnistuneiden toistojen takaamiseksi

osuma palloon

katse palloon viimeistelyhetkellä ja laadukas osuma palloon

28. Messi- kolmen pallon maalinteko

Pelaaja viimeistelee pallon maaliin kolmesta eri maalintekotilanteesta:
1)Hyökkääjä kuljettaa, harhauttaa ja laukaisee omasta kuljetuksesta maalin.
2)Hyökkääjä viimeistelee takaviistoon tulevasta syötöstä
3)Hyökkääjä viimeistelee keskityksestä pallon maaliin
Onnistumismittari:
3/3 maalia Messi-taso
2/3 maalia Bueno
1/3 maalia Hyvä
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OHJEET PELAAJALLE

ohittava kosketus

suuntaa harhautuksen ohittava kosketus puolustajan
ohi riittävä kauas saadaksesi jalan vapaaksi

tilanteko itselle ja peliasento

liikkeiden ajoitus, yhteistyö keskittäjien kanssa,
liikkeet positiivisiin maalintekopeliasentoihin
hyvän laukaisukulman saamiseksi

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös, miten maalivahti sijoittunut, missä tyhjä tila

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas
osuma palloon ja maali

29. Viimeistely pitkästä diagonaalisyötöstä

Toppari pelaa pitkän diagonaalisyötön hyökkääjän poispäin pallosta suuntautuvaan kaarreliikkeeseen eli U-juoksuun vastustajan topparin (pelaajamannekiinin) taakse. Ilmasta
otetun 1. kosketuksen jälkeen laukaus maaliin. Parhaassa tapauksessa unelmaviimeis-
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tely Van Persie-tyyliin suoraan volleysta
yhdellä kosketuksella.
Kaarreliikkeellä eli
U-juoksulla hyökkääjä estää mm. topparia
näkemästä itseään ja palloa (syöttöhetkeä)
samanaikaisesti, jolloin vartiointi vaikeutuu.
Harjoitellaan tilanteita molemmilta puolin.

OHJEET PELAAJALLE

syötön laatu

topparin diagonaalisyöttö etupuolelle tilaan

tilanteko itselle ja peliasento

liikkeen ajoitus, yhteistyö syöttäjän kanssa, liikkuminen
kaarrejuoksulla (U-juoksu) positiiviseen haltuunottokulmaan

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös ennen laukausta, missä maalivahti,
missä tyhjä tila
viimeistelytekniikka

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas osuma palloon

30. Triplamaalinteko kahteen vastakkaiseen maaliin

Molempien maalien vastakkaisilla viidenrajan kulmilla on pelaajaryhmät. Jokaisella
pelaajalla on pallo. Lisäksi keskittämässä on
molemmilla laidoilla pelaajapari, jotka vuorottelevat keskitystilanteissa. Molempien
maalien tolpilla on vielä yhdet pelaajat, jotka
heittävät pääpallon hyökkääjille.

Molemmilta
maaleilta
lähtevät
pelaajat. Jokainen hyökkäävä pelaaja viimeistelee omalla vuorollaan kolme erilaista maalintekotilannetta. Oman suorituksen jälkeen
pelaaja menee vastakkaisen maalin jonoon.
Valmentaja rytmittää muut roolien vaihdot
(keskittäjät ja pallon heittäjät)

Suoritusjärjestys:
1)Ensin pelaaja kuljettaa tempokuljetuksen
ja laukaisee täysivauhtisesta
omasta kuljetuksesta maalin.
2)Maalin tehtyä pelaaja havainnoi tilanteen
ja tekee oikealla ajoituksella ja terävällä
liikkeellä aloitteen takaviistoon tulevaan
keskitykseen ja viimeistelee pallon maaliin.
3)Keskityksen jälkeen hyökkääjä viimeistelee
vielä päällä heitosta pallon maaliin.
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OHJEET PELAAJALLE

nilkkapotkun potkutekniikka

nilkkapotkun yksityiskohtaiset ohjeet
pelaajalle (ks. maalinteon opas)

keskityksen ja heiton laatu

keskittyminen laadukkaisiin keskityksiin ja heittoihin
onnistuneiden toistojen takaamiseksi

tilanteko itselle

liikkeiden ajoitus keskityksissä ja eri keskitysalueiden
tunnistaminen tekemällä liikkeet eri maalintekoalueille
positiivisiin maalintekopeliasentoihin

osuma palloon

katse palloon viimeistelyhetkellä ja puhdas osuma palloon

31. Pallonkäsittely ja maalinteko

Aseta 3 tötsää eri puolille rangaistusaluetta
rangaistusalueen ulkopuolelle. Tee jokaisen
tötsän välissä pallonkäsittelyliike, esimerkiksi: käännös, harhautus tai näiden yhdistelmä. Havainnoi tyhjä tila ja laukaise pallo
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maaliin tarkasti. Harjoittele myös siten, että
pujottelun jälkeen tullaan ulos laidan puolelta (pienempi maalintekokulma), jolloin viimeistelyvaihtoehtona on myös etukulma.

OHJEET PELAAJALLE

1. kosketus

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
kiinnitä huomiota oikeaan potkutekniikkaan (ks. maalinteon opas)

osumakohta

katse palloon laukaisuhetkellä ja laadukas osuma palloon

32. Neliömaalinteko

Kahden maalin väliin halutulle laukaisuetäisyydelle on tehty neliö, jonka jokaisella kulmalla on 2-3 pelaajaa. Neliön vastakkaisesta
kulmasta hyökkäävä pelaaja tekee itselleen

AVAINASIA
maalinteko 1-2 kosketuksella,
syötön laatu

tilaa, liikkuu pelattavaksi saaden diagonaalisyötön yläjalalle ja viimeistelee maalin. Tehdään maaleja molempiin maaleihin. Suorituksen jälkeen pysytään omassa jonossa.

OHJEET PELAAJALLE
havainnoi ja ennakoi pelitilanne
laadukkaat syötöt

tilanteko itselle ja peliasento

liikkeiden ajoitus ja yhteistyö syöttäjän kanssa, liikkeen avulla
nopean maalinteon mahdollistava positiivinen peliasentoa

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös, miten maalivahti sijoittunut, missä tyhjä tila

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas
osuma palloon ja maali

33. Maalintekoa yhdellä kosketuksella tukipelaajan kanssa

Rangaistusalueella on pelaajapari. Toinen
pelaajista on viimeistelijä ja toinen tukipelaaja. Maalintekoalueelle tulee syöttöjä eri
kulmista eri pelaajilta. Viimeistelijä laukai-

AVAINASIA
maalinteko 1-2 kosketuksella,
syötön laatu

see pallot maaliin yhdellä kosketuksella joko
suoraan syötöstä tai tukipelaajan kautta tulevasta syötöstä. Miten ja millaisia maalipaikkoja sinun joukkueesi pelitavassa luodaan?

OHJEET PELAAJALLE
havainnoi ja ennakoi pelitilanne
laadukkaat syötöt

tilanteko itselle ja peliasento

liikkeiden ajoitus ja yhteistyö tukipelaajan ja syöttäjien välillä,
nopean maalinteon mahdollistavat positiiviset peliasennot

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

katse ylös, miten maalivahti sijoittunut, missä tyhjä tila

osuma palloon

katse palloon laukaisuhetkellä, laadukas
osuma palloon ja maali

34. Maalinteko Robben-tekniikalla kahteen maaliin

Asetetaan vastakkaiset jonot tavoitellun laukaisuetäisyyden päähän maalista. Toisesta
jonoparista viimeistellään vasemmalla ja toisesta oikealla jalalla. Toisesta jonosta annetaan sopivan painoinen vastapallosyöttö

AVAINASIA

ja laukaisuvuorossa oleva pelaaja ”hyökkää” kohti palloa ja viimeistelee maalin Robben-tekniikalla takanurkkaan. Pidetään omat
jonot suorituksen jälkeen. Harjoitellaan viimeistelyä molemmin jaloin.

OHJEET PELAAJALLE

syötön laatu

sopivan painoinen sisäsyrjä vastapallosyöttö

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

tukijalan ja kehon suunta

tukijalan varpaat osoittavat takatolppaa kohti tai
takatolpan ohi (jos viimeistellään takanurkkaan),
rintamasuunta (napa) kohti palloa laukaisuhetkellä

osumakohta

”hyökkää” kohti palloa, osumakohta pallon keskipisteestä
hieman sivulle sisäterällä nilkka ulkokiertoon
jännitettynä (varpaat ylös) kierteen aikaansaamiseksi

35. Maalinteko murtavasta diagonaalisyötöstä

Pelaajat asetetaan kahteen jonoon neliön
kulmiin. Palloton hyökkääjä tekee pystyjuoksulla aloitteen, johon pallollinen pelaaja
lyhyen kuljetuksen jälkeen pelaa onnistuneella ajoituksella diagonaalisyötön yläjalalle. Hyvän 1. kosketuksen jälkeen laukaistaan pallo tarkasti maaliin. Pelaajamannekiinit toimivat puolustuslinjana. Maalin

AVAINASIA

jälkeen syötön antanut pelaaja tekee pallottoman pystyjuoksualoitteen, jolloin diagonaalisyöttö tulee toisesta jonosta. Palataan
omaan jonoon suorituksen jälkeen. Harjoitteen pelaajien välimatkat suunnitellaan ikäryhmän osaamisen mukaan. Pelataan myös
diagonaalisyöttöjä puolustuslinjan (mannekiinien) väleihin.

OHJEET PELAAJALLE

syötön ajoitus liikkeeseen ja
1. kosketuksen suuntaus

ajoita syöttö siten, että hyökkääjä on lähes paitsiolinjassa
syöttöhetkellä ja saa sen liikkeeseen yläjalalle
suunnaten 1. kosketuksen tarkoituksenmukaisesti

tyhjän tilan havainnointi

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila maalissa

viimeistelytekniikan valinta

havainnoi, analysoi, päätä, toteuta syöttö maalivahdin
ohi valitulla tekniikalla maata pitkin

osuma palloon ja saatto

katse palloon, osumakohta palloon valitun tekniikan mukaan,
potkaiseva jalka astuu ensin maahan jatkaen liikettä eteenpäin

36. Maalinteko vastakkaisiin maaleihin

Molempien maalien vastakkaisilla tolpilla on pelaajat. Jokaisella pelaajalla on pallo. Molemmilta maaleilta lähtevät pelaajat
samanaikaisesti ja viimeistelevät pallon maaliin.
Variaatiot:
1.tempokuljetus ja maalinteko
2.kuljetus-harhautus-laukaus
3.kuljetus-seinäsyöttö vastapalloksi-laukaus
4.kuljetus-seinäsyöttö tilaan-laukaus
5.kuljetus-syöttö-pudotussyöttö-pystysyöttö-laukaus

AVAINASIA

OHJEET PELAAJALLE

viimeistelytekniikan valinta

valitun potkutekniikan yksityiskohdat (ks. maalinteon opas)

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi sekä
perusmallit, mistä lauon ja mihin

nosta katse ennen laukausta ja havainnoi tyhjä tila
maalissa, matala takanurkka laukaus lähestyttäessä
maalia viistosti laidoilta (ks. kuva), etunurkkaan ylös
maalivahdin torjuntakorkeuden ulottumattomiin

osumakohta ja tukijalan paikka

katse palloon laukaisuhetkellä, osumakohta ja
tukijalan paikka valitun tekniikan mukaan

saatto

potkaiseva jalka astuu ensin maahan jatkaen liikettä eteenpäin

37. Kuljetus, harhautus ja Robben-viimeistely

Laitalinkki kuljettaa ja haastaa puolustajan (iso kartio/pelaajamannekiini) tehden
tilaa sisäpuolelle suuntautuvaan harhautukseen, harhauttaa vastustajan (= pelaa jalan
vapaaksi) suunnaten ohittavan kosketuksen siten, että pystyy viimeistelemään pal-

AVAINASIA

lon maalin takanurkkaan Robben-tekniikalla
oikealla jalalla. Maalin tehtyä pelaaja menee
toiseen jonoon ja viimeistelee seuraavan
kerran toiseen maaliin. Harjoitellaan myös
vasemmalla jalalla.

OHJEET PELAAJALLE

ohittava kosketus

suuntaa harhautuksen ohittava kosketus
riittävän jyrkästi sisään kyljen osoittaessa
päätyrajaa kohti ennen laukaisuhetkeä

maalivahdin sijoittumisen ja
tyhjän tilan havainnointi

missä maalivahti, nosta katse, näe tyhjä tila maalissa

tukijalan ja kehon suunta

tukijalan varpaat osoittavat takatolppaa kohti tai
takatolpan ohi (jos viimeistellään takanurkkaan),
rintamasuunta (napa) kohti palloa laukaisuhetkellä

osumakohta

osumakohta pallon keskipisteestä hieman sivulle
sisäterällä nilkka ulkokiertoon jännitettynä (varpaat
osoittavat ylöspäin) kierteen aikaansaamiseksi

38. Maalinteko moneen maalin omasta kuljetuksesta

Kenttäalueelle on laitettu neljä maalia ja palloja jokaisen maalin läheisyyteen. Pelaaja
ottaa yhden pallon ja kuljettaa sen neljän
maalin keskellä olevaan kolmion sisään. Kolmion sisältä pelaaja siirtää hyvällä 1. kosketuksella pallon jostakin kolmion sivusta ulos
ja laukaisee pallon maaliin. Laukauksen jälkeen pelaaja hakee toisen pallon jne. ja tois-

AVAINASIA

taa suorituksen. Kuinka monta maalia pelaaja
tekee minuutin aikana? Maaleina voi käyttää minimaaleja tai normaaleja maaleja maalivahdeilla. Jos maalivahteja ei ole käytössä,
voidaan maaliverkkoon haluttuihin kohtiin
laittaa liivit kiinni, jotta maalinteolle on selkeä kohde.

OHJEET PELAAJALLE

1. kosketus

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 ja maali

