
1. Potku – haltuunotto kolmio  
Pelaajien rotaatio: pohja → kärki → laita → pohja 
 

Laituri hakee pallon aloitukseen! Varapallot aloituskulmaan! 
 

Suoritus:  
• ensimmäisen kosketuksen suunta 
• mitä potkua käytetään? 
• miten kova potkun pitää olla? 

1. KOMMUNIKOINTI 
2. PÄÄTÖKSENTEKO 
3. SUORITUS 



2A. Syöttöharjoitus 
3 v 1 
Pelaajat pysyy omalla merkillä. Saa liikkua 
palloa vastaan, mutta oman syötön jälkeen 
heti takaisin merkille. 
 

Runsaasti palloja aloituspäätyyn! 
 

Toteutus: 
• Pallolliset pyrkii syöttämällä tekemään 

maaliin vastustajan päätyyn 
• Maalin saa tehdä kun kärki on koskenut 

palloon. Maali on tehtävä pelialueelta 
• Jos „vastustaja“ tekee maalin pallollisten 

päätyyn vaihdetaan paikkaa pallon 
menettäneen kanssa 

• Lisäsääntö (B): Jos pohjapelaaja syöttää 
suoraan kärjelle pitää kärjen syöttää 
joukkuetoverille ennen kuin maalin saa 
tehdä 

 

Suoritus: 
• Eka kosketus 
• Potkutekniikat 
• Tarkkuus & kovuus 
 

Huomio! Pyritään käyttää pelaajia 
„omilla“, tai seuraavassa pelitapahtumassa 
niille sunnitellulla pelipaikalla 

1. ↓ KOMMUNIKOINTI 
2. ↓ PÄÄTÖKSENTEKO 
3. SUORITUS 

A 

B 



1. ↓ KOMMUNIKOINTI 
2. ↓ PÄÄTÖKSENTEKO 
3. SUORITUS 

2B. Syöttöharjoitus 
4 v 1 Pelaajat pysyy omalla merkillä. Saa 
liikkua palloa vastaan, mutta oman syötön 
jälkeen heti takaisin omalle merkille.  
 

Runsaasti palloja aloituspäätyyn! 
 

Toteutus: 
• Pallolliset pyrkii syöttämällä tekemään 

maaliin vastustajan päätyyn 
• Maalin saa tehdä kun kärki on koskenut 

palloon. Maali on tehtävä pelialueelta 
• Jos „vastustaja“ tekee maalin pallollisten 

päätyyn vaihdetaan paikkaa pallon 
menettäneen kanssa 

• Lisäsääntö (B): Jos pohjapelaaja syöttää 
suoraan kärjelle pitää kärjen syöttää 
joukkuetoverille ennen kuin maalin saa 
tehdä 

 

Suoritus: 
• Eka kosketus 
• Potkutekniikat 
• Syötön tarkkuus & kovuus 
 

Huomio! Pyritään käyttää pelaajia 
„omilla“, tai seuraavassa pelitapahtumassa 
niille sunnitellulla pelipaikalla 

A 

B 



3A. Syöttöpeli 
3 v 1 Aloitus aina pohjalta, pelaajat 
aloituspaikoilla. 
 

Runsaasti palloja aloituspäätyyn! 
 

Toteutus: 
• Pallolliset pyrkii syöttämällä tekemään 

maalin vastustajan päätyyn 
• Maalin saa tehdä kun kärki on koskenut 

palloon. Maali on tehtävä pelialueelta 
• Jos pohjapelaaja syöttää suoraan 

kärjelle (piirros B) pitää kärjen syöttää 
joukkuetoverille ennen kuin maalin saa 
tehdä 

• „Vastustaja“ pyrkii pallonriiston jälkeen 
maalintekoon/vastaiskuun 

• Jos „vastustaja“ tekee maalin vaihtaa 
hän paikkaa pallon menettäneen kanssa 

 

Suoritus: 
• Eka kosketus 
• Potkutekniikat 
• Syötön tarkkuus & kovuus 
 

Huomio! Pyritään käyttää pelaajia 
„omilla“, tai seuraavassa pelitapahtumassa 
niille sunnitellulla pelipaikalla 

1. KOMMUNIKOINTI ↑ 
2. PÄÄTÖKSENTEKO ↑ 
3. SUORITUS 

A 

B 



3B. Syöttöpeli 
4 v 1 Aloitus aina pohjalta, pelaajat 
aloituspaikoilla. 
 

Runsaasti palloja aloituspäätyyn! 
 

Toteutus: 
• Pallolliset pyrkii syöttämällä tekemään 

maalin vastustajan päätyyn 
• Maalin saa tehdä kun kärki on koskenut 

palloon. Maali on tehtävä pelialueelta 
• Jos pohjapelaaja syöttää suoraan 

kärjelle (piirros B) pitää kärjen syöttää 
joukkuetoverille ennen kuin maalin saa 
tehdä 

• „Vastustajat“ pyrkii pallonriiston jälkeen 
maalintekoon/vastaiskuun 

• Jos „vastustajat“ tekee maalin vaihtaa ne 
paikkaa pallon menettäneen parin 
kanssa 

 

Suoritus: 
• Eka kosketus 
• Potkutekniikat 
• Syötön tarkkuus & kovuus 
 

Huomio! Pyritään käyttää pelaajia 
„omilla“, tai seuraavassa pelitapahtumassa 
niille sunnitellulla pelipaikalla 

A 

B 

1. KOMMUNIKOINTI ↑ 
2. PÄÄTÖKSENTEKO ↑ 
3. SUORITUS 



4. Syöttöpelivariaatiot 

1. KOMMUNIKOINTI ↑ 
2. PÄÄTÖKSENTEKO ↑ 
3. SUORITUS 

3v1+1 

4v1+1 

4v2+1 

Kärjen tukeminen ja hänen tilannearviointikyky korostuu 

4 v 1+2 



4. Kenttäjako 5v5 

• P11, P10 
• Pienpeli 4v4 
• 3 joukkuetta 

• P11, P10 
• Pienpeli 4v4 
• 3 joukkuetta 

• T10, T09 
• Pienpeli 5v5 
• 3 joukkuetta + 2mv 



4. Kenttäjako 8v8 

• P09 
• Peli 7v8 
• 2 joukkuetta 

• P09 
• Peli 7v7 
• 3 joukkuetta 
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