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Tämän työn tarkoituksena on tutkia salibandyssä vaadittavia eri ominaisuuksia, kuten 

fysiologiaa ja psykologiaa. Ravinto-osuus käsittelee tärkeät perusperiaatteet, jotka lajin 

kannalta ovat tärkeitä. Tutkimus sisältää myös valmennuksen ohjelmointia ja miten se 

tulisi suunnitella joukkueurheilussa. Työ perustuu tieteellisiin julkaisuihin, haastattelui-

hin sekä henkilökohtaisiin kokemuksiin. 

Salibandy on vielä nuori laji ja kehittynyt varsinkin Suomessa lyhyessä ajassa yhdeksi 

suosituimmaksi liikuntamuodoksi. Salibandy on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi 

suosituin palloilulaji jalkapallon ja jääkiekon jälkeen rekisteröityjen pelaajien mukaan 

mitattuna (yli 45000 lisenssipelaajaa) (Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2010a). Suomen 

Liikunta ja Urheilun (2010a; 2010b) mukaan salibandyn ja sählyn harrastajia oli maas-

samme vuonna 2009 354 000 henkilöä. Palloilulajeista ainoastaan jalkapallolla on Suo-

messa enemmän harrastajia (Suomen Liikunta ja Urheilu, 2010a; Suomen Liikunta ja 

Urheilu, 2010b). 

Salibandyn fyysisessä suorituskyvyssä on omat ominaispiirteet. Salibandyn harjoittelu 

koostuu voima-, nopeus-, kestävyys-, nopeuskestävyys- sekä ketteryysharjoituksista. 

Salibandyä voidaan pitää nopeuskestävyyslajina, jonka tehojaksot ovat alle minuutin 

pituisia ja ne koostuvat pääosin useista alaktisista intervallisuorituksista. Intervallityön 

aikana tarvitaan myös aerobisia kestävyysominaisuuksia. (Hokka, 2001.) Energiatuoton 

kannalta lyhytkestoisissa suorituksissa ratkaisevaa on anerobinen energiantuottonopeus 

ja suorituksen pidentyessä myös anaerobinen talous ja maksimaalinen anaerobinen 

energiantuottokyky. (Nummela, 2007.) Nopeus on salibandyssä ratkaisevassa roolissa. 

Salibandyssä liikettä hallitsevat reaktio- ja räjähtävä nopeus (Hokka, 2001.)  

Psyykkinen valmennus voidaan nähdä salibandyssä urheilijan omana haluna henkisten 

ominaisuuksien kehittämisenä tai valmentajan toteuttamana valmennusprosessina. Sii-

hen kuuluu vuorovaikutusta. Kaikki valmentajan ratkaisut, puheet ja teot vaikuttavat 

pelaajaan ja ovat tätä kautta osa psyykkistä valmennusprosessia. (Korsman & Musto-



nen, 2011.) Joukkuelajin luonteesta johtuen salibandyssä tulee osata valmentaa joukku-

een lisäksi jokaista yksilöä joukkueen sisällä.  

Salibandyssä ravitsemuksen ei tarvitse olla kovin tarkkaa ravitsemustiedettä, vaan sen 

perustana tulisi olla normaali ravitsemussuosituksiin perustuva syöminen. Perusruoalla 

pyritään tasapainottamaan ravinnon ja nesteen tarpeellinen saanti. (Korsman & Musto-

nen, 2011.) 

Valmennuksen ohjelmoinnissa on otettu esimerkki Salibandyliigajoukkueen vuosihar-

joittelusta. Harjoitteluun vaikuttaa paljon otteluiden rytmi. Salibandyn harjoittelua voi 

verrata muihin joukkuelajeihin, mutta sillä on omat ominaispiirteensä. 

Salibandyn nuoresta iästä johtuen salibandy-aiheisia tutkimuksia on tehty vähän. Tämä 

tutkimus pyrkii kokoamaan lajista tehtyä tutkimusta ja esittelemään tärkeimmät harjoit-

telun ominaispiirteet.  

Avainsanat: salibandy, harjoittelu, Salibandyliiga, valmennuksen ohjelmointi  
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1 JOHDANTO 

 

 

Salibandy on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suosituin palloilulaji jalkapallon ja 

jääkiekon jälkeen rekisteröityjen pelaajien mukaan mitattuna (yli 45000 lisenssipelaa-

jaa) (Suomen Liikunta ja Urheilu, 2010a). Maantieteellisesti salibandya pelataan ympäri 

Suomea. Myös salibandyn ja sählyn harrasteliikunta on voimakasta. Suomen Gallupin 

SLU:lle tekemän Suuren Liikuntatutkimus 2009-2010:n mukaan salibandyn ja sählyn 

harrastajia oli maassamme vuonna 2009 354 000 henkilöä. Palloilulajeista ainoastaan 

jalkapallolla on Suomessa enemmän harrastajia (Suomen Liikunta ja Urheilu, 2010a; 

Suomen Liikunta ja Urheilu, 2010b). Miesten korkein sarjataso Suomessa on Salibandy-

liiga, lisäksi joukkueita on kuudella eri divisioonatasolla. Naiset pelaa-

vat valtakunnallisesti Salibandyliigaa sekä 1.-4. divisioonaa. Joukkueita kaudella 2011 - 

2012 oli mukana yli 2 000 kappaletta. Junioritoimintaa Suomen Salibandyliitolla on A-

junioreista G-junioreihin. (Salibandyliitto, 2012.) 

Suomen Salibandyliitto ry on perustettu 23.9.1985. Suomen Salibandyliitto on valta-

kunnallinen urheilujärjestö, jonka tehtävänä on salibandyn ja sählyn harrastajien edun-

valvonta ja lajin harrastamisen kehittäminen valtakunnallisesti sekä toimia sählyn ja 

salibandyn laaja-alaisena mahdollistajana. (Salibandyliitto, 2012.) Voidaankin todeta, 

että salibandy on vielä erittäin nuori laji. Esimerkiksi ensimmäiset merkit jalkapallosta 

on olemassa 1300-luvun Englannista (Bangsbo, 1994). 

Salibandy on hyvin samankaltainen pallopeli kuin esimerkiksi jääkiekko ja kaukalopal-

lo. Peleistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä kuten esimerkiksi syöttö- ja laukaisutekniikat. 

Myös pelikäsityksissä on samankaltaisuuksia. Pelaajien on syöteltävä lyhyitä syöttöjä 

nopeasti lähellä lattiapintaa, jotta vastustajat saataisiin liikkumaan puolustuspelissä. 

Kyse on usein tilan ja ajan voittamisesta omalle joukkueelle. Salibandyssä korostuvat 

maalipelien viisi yleisintä hyökkäysperiaatetta: nopeus, miesylivoima, leveys, syvyys ja 

järjestelmällisyys. (Lumela, 2007.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan salibandyn ominaispiirteitä, lajin tämän hetkistä tilaa 

ja valmennuksen ohjelmointia. 
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2 SALIBANDYN OMINAISPIIRTEET 

 

 

Sainion (2007) tekemän pelianalyysin mukaan eniten salibandyn ottelun lopputulokseen 

vaikuttavat tekijät ovat joukkueen hyökkäyspelin osalta hyökkäysalueen syöttöjen lu-

kumäärä ja hyökkäysalueen pallonpitoaika. Hyökkäyspelaamisessa myös vastahyökkä-

ykset ovat tärkeä osa joukkueen menestystä. Maalinteon tehokkuuteen vaikuttivat eniten 

hyökkäysalueen keskisektoreista lähtevät ja suoraan syötöstä lauotut laukaukset. Huip-

putasolla joukkueet tekevät kolmanneksen maaleistaan vastahyökkäyksistä. Puolustus-

pelin osalta hyökkäysalueen puolustus on yhteydessä ottelussa menestykseen. Erikoisti-

lannepelaaminen korostuu myös ottelun lopputuloksen selittäjänä (Sainio, 2006.) Saini-

on (2007) tutkimuksen mukaan puolustusalueen puolustuksella ei sen sijaan ole merki-

tystä ottelun lopputulokseen.  

Salibandyä voidaan pitää nopeuskestävyyslajina, jonka tehojaksot ovat alle minuutin 

pituisia ja ne koostuvat pääosin useista alaktisista intervallisuorituksista. Intervallityön 

aikana tarvitaan myös aerobisia kestävyysominaisuuksia. Salibandyssä vaihdot saattavat 

joskus kuitenkin kestää yli minuutin ja tällöin lihasten glykogeenivarastot kuluvat nope-

ammin. (Hokka, 2001.) Energiatuoton kannalta lyhytkestoisissa suorituksissa ratkaise-

vaa on anerobinen energiantuottonopeus ja suorituksen pidentyessä myös anaerobinen 

talous ja maksimaalinen anaerobinen energiantuottokyky. Palloilulajit poikkeavat muis-

ta lajeista siten, ettei intervallien intensiteetti ole etukäteen täysin määrättävissä. Inter-

vallien välisiä palautumisaikoja on myös vaikea ennakoida. Jos intensiiviset pelijaksot 

muodostuvat liian pitkiksi, kertyy elimistöön laktaattia ja väsyminen nopeutuu. Tämän 

takia olisi tärkeää estää maitohapon liiallinen tuotto ja happamuuden lisääntyminen. 

(Nummela, 2007.) 

Salibandyn harjoittelu koostuu voima-, nopeus-, kestävyys-, nopeuskestävyys- sekä 

ketteryysharjoituksista. Otteluissa vaihtojen aikana sykkeet nousevat ajoittain 90-100% 

arvioidusta maksimista. Yksilöllisiä eroja roolista riippuen kuitenkin on. Syke nousee 

korkeimmillaan yli 200 lyöntiä/min, kun alimmillaa se on noin 177 lyöntiä/min. (Hok-

ka, 2001.)  
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Salibandynpelaaja tekee ottelussa yli 200 suunnanmuutosta, joiden johdosta reaktiot ja 

räjähtävä voima hallitsevat liikettä (Hokka, 2001). Salibandyn ominaispiirteenä voidaan 

pitää useita nopeita suunnanmuutoksia, jarrutuksia, kääntymisiä ja kontrolloimattomia 

kontakteja. Tämän takia salibandyssä sattuu paljon erilaisia loukkaantumisia. Tämä tu-

lee huomioida harjoittelussa ja pyrkiä ennaltaehkäisevään harjoitteluun. (Pasanen ym., 

2008.) 

Laktaattiarvot eivät vaihtele merkittävästi ottelun aikana. Verestä mitatut laktaattiarvot 

ovat alimmillaan (4,28±2,12 mmol/l) ottelun alkuhetkillä (4,04±2,19 min) ja korkeim-

millaan (5,45±2,07 mmol/l) ensimmäisen erän lopulla (19.38±0.5 min). Tulos viittaa 

siihen, että työ koostuu joko lyhyistä alaktisista intervalleista tai lyhyistä tehojaksoista 

(Hokka, 2001.) 

Fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen raamit luo otteluun käytetty aika. Salibandyot-

telussa tehokasta peliaikaa on 60 minuuttia, jonka jälkeen pelataan tarvittaessa viiden 

minuutin jatkoaika. Ottelutapahtuma kestää noin kolme tuntia, kun mukaan lasketaan 

tunnin alkulämmittely, pelattava ottelu sekä loppuverryttely. Erien välissä on 10 minuu-

tin tauko. Pelaajan roolista riippuen pelaajille tulee pelin aikana 12-27 vaihtoa, jotka 

kestävät 20-120 sekuntia. Yksittäisen pelaajan peliaika voi näin ollen nousta jopa 30 

minuuttiin (Hokka, 2001.) 

Hokan (2001) tekemän liikeanalyysin mukaan pelaaja liikkuu salibandyottelussa keski-

määrin 2238±492 metriä. Tämä on aika vähän verrattuna muihin lajeihin esimerkiksi 

jalkapallossa pelaaja liikkuu ottelun aikana keskimäärin 10 000 metriä. Salibandyotte-

lussa keskushyökkääjät liikkuvat eniten noin 2500 metriä, kun taas puolustajat liikkuvat 

vähiten 1950 metriä. Laitahyökkääjät liikkuvat noin 2100 metriä. (Hokka, 2001.) 

Henkisten ominaisuuksien merkitys kasvaa salibandyssä koko ajan, koska joukkueiden 

ja yksilöiden väliset fyysiset, tekniset ja taktiset erot kapenevat koko ajan. Erojen olles-

sa pieniä voivat lopputuloksen ratkaisevat tekijän löytyä asenteesta, keskittymiskyvystä, 

itseluottamuksesta tai pelitapahtumiin reagoinnista. (Korsman & Mustonen, 2011.) 
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2.1 Voima salibandyssä 

 

Salibandyn lajisuoritukset asettavat omat vaatimuksensa kehon eri osa-alueiden voima-

tasoille. Laji on syklinen, jossa nopea liikkuminen on avainasemassa. Salibandyssä 

voima ilmenee liikkumisessa, laukauksissa ja kaksinkamppailutilanteissa, joissa tarvi-

taan nopeaa voimantuottoa. Salibandyssä tärkeää on lihasten suhteellinen voima sekä 

kyky tehdä nopeusvoimasuorituksia vielä ottelun loppuhetkilläkin. Tämän takia vaadittu 

lihaksen suhteellinen massa on pieni, koska ylimääräinen massa hidastaa liikettä sekä 

kuluttaa energiaa. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Tärkein voimantuoton muoto salibandyssä on alaraajojen dynaaminen voimantuotto, 

koska lajin keskeisin perustaito on kentällä liikkuminen pelitilanteiden mukaan. Tär-

keintä voimaominaisuutta nopeusvoimaa tarvitaan liikkeellelähdöissä, suunnanmuutok-

sissa ja pysähdyksissä. Nopeissa liikkeelle lähdöissä hyödynnetään ensin alaraajojen 

räjähtävää voimaa, liikkeelle lähdettäessä pikavoimaa ja ottelun loppuhetkillä voima-

kestävyyttä. Käytännnössä räjähtävällä voimalla pelaaja joko voittaa tai häviää tilan-

teen. Räjähtävä voima on tärkeää myös suunnanmuutoksissa, joita ottelussa tulee yli 

200 kappaletta. Liikkeen pysäyttämisen ja painopisteen siirto vaativat alaraajan lihaksil-

ta eksentrisen voiman tuottamista sekä ponnistaminen vastakkaiseen suuntaan konsent-

rista voimaa. Optimaaliseen voimantuottoon vaikuttavat suoritustekniikka, nivelten lii-

kelaajuus sekä lihasten elastisuus. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Salibandypelaajan peliasento vaikuttaa myös vaatimuksiin voiman tuottamiselle. Kehon 

painopisteen ollessa päkiöiden varassa lonkkaniveleen muodostuu noin 135 asteen kul-

ma ja polviniveleen noin 120 asteen kulma. Painopisteen siirtyessä alas polvien koukis-

tumisen myötä muodostuu lisäksi nilkkaniveleen noin 80 asteen kulma. Voimaharjoitte-

lussa tulisikin huomioida lajinomaiset nivelkulmat (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Keskivartalon lihakset vaativat hyvää lihaskestävyyttä peliasennon ja tasapainon ylläpi-

tämiseksi, mutta myös nopeaa ja stabiloivaa voimantuottoa. Salibandyssä liikutaan 

usein yhden jalan varassa, mikä edellyttää hyvää keskivartalon hallintaa. Kestovoima on 

tärkeässä roolissa, kun vaihdot pitkittyvät. Lisäksi kestovoimaa ja staattista voimaa tar-

vitaan kaksinkamppailutilanteissa. Kestovoimalla on myös tärkeä rooli vammojen en-

naltaehkäisyssä (Korsman & Mustonen, 2011.) 
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2.2 Nopeus salibandyssä 

 

Salibandyottelussa saavutetaan harvoin maksiminopeus johtuen kentän koosta (20x40 

metriä). Myöskään pelille ominainen liike ei anna siihen mahdollisuutta, koska peli on 

pääsääntöisesti kiihdytys- ja pysähdyspainotteista. Tällöin liikettä hallitsevat reaktio- ja 

räjähtävä nopeus (Hokka, 2001.) Peli perustuu eri ärsykkeisiin reagointiin, jonka pohjal-

ta tehdään päätös kyseisestä suorituksesta (Korsman & Mustonen 2011). 

 

2.2.1 Nopeuden lajit 

 

Nopeus jaetaan kolmeen osa-alueeseen: reaktionopeus, räjähtävä nopeus, liikkumisno-

peus, joka jaetaan vielä maksimaaliseen ja submaksimaaliseen nopeuteen. Reaktionope-

us on kyky reagoida nopeasti johonkin ärsykkeeseen. Räjähtävällä nopeudella tarkoite-

taan lyhytaikaista, yksittäistä ja mahdollisimman nopeaa liikesuoritusta. Liikkumisno-

peus tarkoittaa nopeaa siirtymistä paikasta toiseen. (Mero ym. 2007.) 

 

2.2.2 Suunnanmuutosnopeus 

 

Suunnanmuutosnopeus on osa salibandyssä tarvittavaa ketteryyttä. Koska salibandy 

perustuu suunnanmuutoksiin, on syytä tiedostaa suunnanmuutosnopeuteen vaikuttavat 

tekijät. Ennen suunnanmuutosta tapahtuvat tilanteen havainnointi, ennakointi ja tunnis-

taminen, joiden jälkeen on vuorossa päätöksenteko. Itse suunnanmuutos perustuu kol-

meen tekijään: tekniikkaan, juoksunopeuteen ja lihasten ominaisuuksiin (Korsman & 

Mustonen 2011, 155.) 

Ennen suunnanmuutosta vartalon keskipiste tulee laskea, mikä mahdollistaa nopean 

suunnanmuutoksen. Myös käsienkäyttö tulee huomioida. Käsien puutteellinen toiminta 

tai rytmitys voivat estää tehokkaan suunnanmuutoksen. Salibandyssä esimerkiksi täysin 

suorana olevat kädet eivät pysty rytmittämään suunnanmuutosta tehokkaimmalla taval-

la. Oleellisia asioita ovat myös alskeltiheyden ja -pituuden oikeaoppinen käyttö sekä 

suunnanmuutoksen aikana koko kengän käyttö lattiaa koden, jolloin jalkaan kohdistuva 

voima saadaan kohdistettua alaraajaan. (Korsman & Mustonen 2011.) 
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Suunnanmuutoksia harjoitettaessa tulee muistaa, ettei pelkkä suoran juoksunopeuden 

harjoittelu kehitä suunnanmuutoksissa tarvittavia nopeus- ja ketteryysominaisuuksia. 

(Korsman & Mustonen 2011). Korsman ja Mustonen (2001) huomauttavatkin, että sali-

bandyn harjoittelussa suoran juoksunopeuden harjoitteluun pitää sisällyttää kette-

ryysharjoituksia, jotka kehittävät kiihdytys, jarrutus ja suunnanmuutosnopeutta. Suun-

nanmuutosnopeudessa lihasten ominaisuudet tarkoittavat lihasvoimaa ja lihaksen veny-

mis-lyhenemissyksin hyväksikäyttöä. Koska ensimmäisten sekuntien aikana tarvitaan 

paljon voimaa, korostuvat maksimivoima ja kova teho suunnanmuutosnopeudessa. 

Suunnanmuutoksessa käytetään hyväksi lihaksen esivenytystä, kun paino tulee suun-

nanmuutoksessa jalan päälle, muun muassa etureiden lihakset venyvät ja samalla akti-

voivat lihaksia. Lihaksen supistuminen pitää tulla välittömästi venytyksen jälkeen, jotta 

esijännityksestä saadaan lisää tehoa suoritukseen. Salibandyssä tuleekin harjoitella ve-

nymisrefleksin hyväksikäyttöä plyometristen harjoitusten avulla. Harjoittelussa tulee 

myös huomioida jalkojen ja vartalon asento, sillä virheelliset asennot eivät mahdollista 

maksimaalista voimantuottoa. Suunnanmuutosharjoittelussa tulee huomioida määrän 

sijaan laatu. Harjoittelu tulee suorittaa levänneenä ja pitkillä palautuksilla, jotta teho on 

maksimaalinen. Harjoittelussa tulee käyttää myös pelinomaisia aisteja esimerkiksi nä-

köhavainnointi tai kuulohavainnointi. (Korsman & Mustonen 2011.) 

Suunnanmuutosharjoittelussa tulee huomioida myös liikkeen pysäytys. Tehokas toimin-

ta suunnanmuutostilanteissa edellyttää dynaamista tasapainoa. Jarruttaminen tapahtuu 

ekstentristä voimaa hyväksikäyttäen. Eksentristellä voimaharjoittelulla on myös positii-

visia vaikutuksia vammojen ehkäisyssä. (Korsman & Mustonen 2011.) 

 

 

2.3 Kestävyys salibandyssä 

 

Salibandy on luenteeltaan intervallityyppinen laji, jossa useat nopeuskestävyyttä vaati-

vat suoritukset toistuvat. Yhden vaihdon aikana pelaaja liikkuu noin 100 metriä, mikä 

ehkäisee glykolyysin nousemista suoritusta haittaavalle tasolle. Tämän perusteella sali-

bandyä voidaan luonnehtia pääosin alaktiseksi sprintti-intervalli peliksi. (Hokka, 2001.). 

Hokka (2001) kuitenkin huomauttaa, että anaerobisen glykolyysin toiminta lisääntyy 

vaihtojen pitkittyessä, jonka vuoksi laktaatin tuotto kiihtyy. Hokka (2001) jatkaa, että 
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ottelussa kuljetun metrimäärän perusteella voidaan todeta, ettei kestävyysominaisuudet 

ole salibandyssä ensisijaisia.  

Salibandyssä tarvitaan hyvää peruskestävyyttä. Se nopeuttaa palautumista sekä mahdol-

listaa rasvojen käyttämisen energianlähteenä, jolloin elimistön glykogeenivarastot sääs-

tyvät. Tämä taas auttaa pelitason säilyttämisessä. (Korsman & Mustonen 2011.) Kors-

man & Mustonen (2011) huomauttavat, että peruskunto näkyy salibandyssä tehokkaana 

pallottomana pelaamisena, jolloin pelaaja hakee vapaata tilaa tai osallistuu aktiivisesti 

puolustamiseen. Peruskunnon tulee olla sillä tasolla, ettei se rajoita pelaamista, vaan 

mahdollistaa muiden ominaisuuksien hyödyntämisen mahdollisimman tehokkaasti 

(Korsman & Mustonen 2011). 

Maksimaalisen suoritustason ylläpito on salibandyssä tärkeää, koska vaihdot voivat jos-

kus venyä yli kahden minuutin. Tällöin nopeuskestävyysominaisuudet korostuvat. No-

peuskestävyys on tärkein kestävyysominaisuus salibandyssä. (Korsman & Mustonen 

2011.) 

 

2.4 Fyysisten ominaisuuksien testaaminen salibandyssä 

 

Fyysiset testit toimivat hyvänä apuvälineenä pelaajien kehittämisessä. Niillä pyritään 

motivoimaan ja konkretisoimaan harjoittelun tavoitteita sekä seuraamaan harjoittelun 

toteutumista. Fyysiset testit tulee kohdistaa ikäluokittain niihin osa-alueisiin, joita jouk-

kueiden harjoittelussa ja valmennuksessa pytitään kehittämään. Valmentajan tulee pys-

tyä antamaan testipalaute pelaajilleen, jotta kehitys on mahdollista (Korsman & Musto-

nen 2011.) 

Salibandyssä fyysisten ominaisuuksien testaaminen tulisi olla osana harjoittelua ja pe-

laajien kehittymisen seuraamista. Salibandyssä testien tekeminen tulee olla säännöllistä, 

jotta niistä saadaan eniten hyötyä. Yksittäisillä testeillä ei ole kovin paljoa käyttöarvoa 

pitkällä aikavälillä. Laadukas testi on toistettavissa ja sen tuloksia voidaan vertailla vii-

tearvoihin. (Korsman & Mustonen 2011.) 

Yleensä peli on paras testitilaisuus nähdä pelaajan harjoittelun kehittymistä. Harjoitte-

lun tulee tähdätä pelisuorituksen kehittymiseen. Salibandyssä tärkeitä testattavia omi-

naisuuksia ovat esimerkiksi aerobinen ja anaerobinen kestävyys, nopeus, liikkuvuus, 
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lihaskunto ja voimantuotto. Tärkeää on myös testata pelaajan henkisiä ominaisuuksia, 

lajitaitoja ja taktista osaamista. Suomen Salibandyliitolla on käytössä oma fyysisten 

ominaisuuksien testipatteristo. Testipatteristoon kuuluvat: viiden ja 20 metrin juoksu-, 

ketteryys-, kimmoisuus- ja 10-metrin viivajuoksutesti. Esimerkiksi 20 metrin paikaltaan 

suoritettavan juoksutestin parhaalle tasolle vaadittu tulos on 2,94 sekuntia. (Korsman & 

Mustonen 2011.) 

 

2.5 Psyykkinen valmennus salibandyssä 

 

Psyykkisen valmennuksen tärkeys tiedostetaan usein melko hyvin pelaajien ja valmen-

tajien keskuudessa, kuitenkin sen käytännön toteuttaminen on vielä salibandyssä hyvin 

olematonta. Harvalla joukkueella on varaa palkata psyykkisen valmennuksen ammatti-

laista. Tämän takia valmentajien ja pelaajien tulisi osata psyykkisen valmennuksen pe-

rusteet. Psykkinen valmennus on pitkäkestoinen prosessi, eikä se ole taikatemppujen 

tekemistä. Psyykkinen valmennus tulee nähdä jokapäiväisenä toimintana, eikä erillisenä 

valmennuksen osa-alueena (Korsman & Mustonen, 2011.) Kaiken valmennustoiminnan 

tärkeimpänä lähtökohtana tulee olla ihmisen persoonallisuuden kokonaisvaltainen ja 

eheän kehityksen turvaaminen (Liukkonen & Jaakkola, 2006). 

Psyykkinen valmennus voidaan nähdä urheilijan omana haluna henkisten ominaisuuksi-

en kehittämisenä tai valmentajan toteuttamana valmennusprosessina. Siihen kuuluu mo-

lempien välistä vuorovaikutusta. Kaikki valmentajan ratkaisut, puheet ja teot vaikuttavat 

pelaajaan ja ovat tätä kautta osa psyykkistä valmennusprosessia. (Korsman & Musto-

nen, 2011.) 

Salibandyssä pelaajan toimintaan vaikuttavat tunteet, asenne ja ajattelu, jotka määrittä-

vät pelaajan tekemiä ratkaisuja ja niiden toteutusta käytännössä. Psyykkisellä valmen-

tamisella tarkoitetaan näihin toimintoihin kohdistuvaa tietoista vaikuttamista. Sen ta-

voitteena on auttaa pelaajaa kehittymään salibandynpelaajana ja ihmisenä sekä samalla 

tarjota pelaajalle työkaluja urheilu-uran ja henkilökohtaisen elämän yhdistämiseen. Tä-

män lisäksi psyykkisen valmennuksen tavoitteita ovat huippu-uran ja muun elämän yh-

distäminen, tukea henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia, lisätä itsetuntemusta ja opet-

taa itsesäätelymenetelmiä, vahvistaa urheilusuorituksesta saatavaa nautintoa ja auttaa 

urheilijaa saavuttamaan huippu-suoritus. (Korsman & Mustonen, 2011.) Urheilijoiden 
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harjoittelun ja kokonaiselämäntilanteen yhteensovittaminen on välttämätöntä tasapai-

noisen harjoitusjärjestelmän luomiseksi. Jos tämä kärsii, kärsii myös motivaatio ja har-

joittelumieliala. (Liukkonen, 2007.) Liukkonen (2007) huomauttaa, että psyykkisen 

valmentautumisen tärkeimpiä tekijöitä on motivaation luominen harjoitteluun tavoittei-

den kautta. Tärkeää on myös muistaa, että jokainen urheilija on yksilö ja jokainen löytää 

parhaan vireystilan yksilöllisesti (Liukkonen, 2007). 

Urheilusuorituksessa tulisi psyykkisen valmennuksen tavoitteena olla auttaa pelaajaa 

saamaan paras mahdollinen hyöty omista lajitaidoistaan ja fyysistä ominaisuuksista. 

Psyykkisessä valmennuksessa pyritään luomaan puitteet, jossa joukkue ja pelaaja kyke-

nee hyödyntämään omaa osaamistaan harjoituksissa ja kilpailutilanteessa parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Korsman & Mustonen, 2011.)  Urheilusuoritukset ovat seurausta 

kolmen toiminnallisen järjestelmän yhteistyöstä. Nämä kolme tekijää ovat kognitiot, 

emootiot ja fysiologia. Jos yhdessä näistä tapahtuu muutoksia, heijastuu se kahteen 

muuhun. Vallitseva ympäristö vaikuttaa myös kokonaisuuteen. (Liukkonen & Jaakkola, 

2007.) Korsman ja Mustonen (2011) huomauttavat, että psyykkinen valmennus on osa 

kokonaisvaltaista harjoittelua, ja siihen tulisi käyttää yhtä paljon aikaa kuin kaikkien 

muidenkin ominaisuuksien harjoittamiseen.  

Liukkonen ja Jaakkola (2007) toteavat, että tiukoissa otteluissa voittaa se joukkue, jolla 

on hyvä joukkuehenki. Hyvä joukkuehenki johtaa lisääntyvään motivaatioon ja harjoit-

teluun. Tämä taas lisää oppimista. Psyykkisen valmennuksen tulee siis kohdistua myös 

ryhmäilmiöiden ymmärtämiseen ja niiden kehittämiseen. (Liukkonen & Jaakkola, 

2007.) 

3 URHEILIJA-ANALYYSI 
 

 

Salibandyssä suurin osa miesten Salibandyliigapelaajista pelaavat amatööripohjalta. 

Palkkaa pelaamisesta maksetaan vain harvoille ja tämä vaikuttaa harjoitteluun ja pelaa-

miseen. Täysipäiväistä urheilijan elämää elää vain harva pelaaja. Salibandyn ohella pe-

laajien on käytävä koulua tai tehtävä töitä, jotta voivat turvata elantonsa. Miesten maa-

joukkuepelaajista suurin osa on vähintään puoliammattilaisia tai kokonaan ammattilai-
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sia. Moni huippupelaaja suuntaakin usein ulkomaille joko Ruotsiin tai Sveitsiin, koska 

näissä maissa ammattiurheilu on mahdollista hyvän palkkatason takia.  

3.1 Akatemiatoiminta 

 

Nuorten salibandypelaajien kehittyminen huipuksi on nykyään mahdollista akatemia-

toiminnan kautta. Monella paikkakunnalla on mahdollisuus osallistua akatemiatoimin-

taan, joka tarjoaa eväät huippu-urheiluun. Akatemiaurheilijat harjoittelevat 2-3 kertaa 

viikossa aamuisin omien harjoitusten päälle. Näin ollen nuoret urheilijat voivat osallis-

tua ohjattuun valmennustoimintaan noin 14 tuntia viikossa. Onkin kummallista, että 

nuoret salibandynpelaajat harjoittelevat usein enemmän kuin jo huipulla pelaavat liiga-

pelaajat.  

Suomessa urheiluoppilaitosjärjestelmään kuuluuvat toisen asteen oppilaitoksista 12 lu-

kiota ja 11 ammatillista oppilaitosta. Tämän lisäksi Suomessa on noin 60 urheilupainot-

teista oppilaitosta ja useita yksittäisiä korkeakouluja, jotka tarjoavat urheilijalle edelly-

tykset huippu-urheilu-uralle opintojen ohessa. Nämä kaikki oppilaitokset ovat kasattu 

yhteen paikallisen urheiluakatemian alle. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

 

3.2 Maajoukkuetoiminta 

 

Muihin lajeihin verrattuna salibandyn maajoukkuetoiminta on vähäistä. Miesten ja nais-

ten maajoukkueiden lisäksi ainoa junioreiden maajoukkueikäluokka on alle 19-

vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueet. Lisäksi Suomelta löytyy B-maajoukkueet 

miehille ja naisille sekä opiskelijoiden maajoukkueet. Miesten ja naisten maajoukkueet 

perustuvat tulostavoitteiden ympärille, kun taas junioreiden maajoukkueet tähtäävät 

myös maajoukkuepelaajien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kehitysprosessin oh-

jaamiseen. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Salibandyliiton pelaajapolku-ajattelussa korostuu yksilön kehittäminen. Maajoukkue on 

tähän luonnollinen jatkumo. Maajoukkuetoiminta on salibandyssä hyvin ammattimaista 

ja siihen panostetaan paljon Salibandyliiton toimesta. Maajoukkueiden tukitoimet ovat 

verrattavissa muiden lajien maajoukkuetoimintoihin. (Korsman & Mustonen, 2011.) 
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Maajoukkueessa yksi periodi kestää aina kaksi vuotta. MM-kisat kaikissa ikäluokissa 

ovat aina kahden vuoden sykleissä. Vuositasolla maajoukkueen kilpailukalenterissa on 

neljä kansainvälistä viikonloppua. Tämän lisäksi maajoukkueet leireilevät paljon ja lei-

ritys lisääntyy aina MM-kisojen alla. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Suomessa on 2000-luvulla pyritty järjestelmällisesti yhdenmukaistamaan tyttöjen ja 

naisten sekä miesten ja poikien pelitapoja. Poikien ja miesten pelitapa perustuu kovaan 

pelinopeuteen ja Suomea pidetäänkin maailman nopeimpana salibandymaana. (Kors-

man & Mustonen, 2011.)  
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4 HARJOITTELUANALYYSI 

 

 

Yleisesti huippu-urheilu-ura kestää noin 15-vuotiaasta noin 30-vuotiaaksi, aloitus- ja 

rakennusvaiheen kautta huippuvaiheeseen. Viikossa tulisi harjoitella minimissään 18-20 

tuntia, esimerkiksi kuutena päivänä viikossa kolme tuntia. Vuositasolla harjoitus-

/kilpailuviikkoja olisi noin 50. Harjoitus- ja kilpailutunteja 15 vuoden aikana ker-

tyy näin ollen 13500. Parhaiten lahjakkaista pärjää se, joka tekee nuo tunnit laaduk-

kaimmin. (Suomen Olympiakomitea, 2012.) Niin kuin edellä mainittiin, salibandy on 

vielä nuori amatöörilaji, joten näihin huippu-urheiluun vaadittaviin kokonaistuntimää-

riin harva salibandynpelaaja Suomessa pääsee.  

4.1 Huippu-urheilijaksi kasvaminen 

Koko päivärytmi tulee rakentaa huippu-urheilun ehdoilla. Toki huippu-urheilijakin voi 

joskus osallistua ystäviensä kanssa illanviettoihin, mutta huomattavasti rajoitetummin. 

Urheilijan tulee huomioida varsinaisen harjoitteluvaiheen lisäksi valmistautumiseen ja 

harjoituksista palautumiseen tarvittava aika, jotta harjoittelun laatu olisi riittävän hy-

vää. Tuolloin päivittäinen urheiluun kulutettava aika nousee helposti kuuteen tuntiin ja 

jopa yli. Tästä voidaan päätellä, että huippu-urheilijan päivä todellakin vaatii erityisjär-

jestelyjä. (Suomen Olympiakomitea, 2012.) 

Nuoren aloittelevan huippu-urheilijan on tärkeää oppia harjoittelemaan säännöllisesti 

(Suomen Olympiakomitea, 2012). Valmennuksessa tulee huomioida herkkyyskaudet, 

jolloin luodaan pohja tulevalle lajitaitojen kehittämisen vaiheelle. Herkkyyskaudet ajoit-

tuvat noin 7-14 ikävuoden tienoille. Uuden tekniikan vaatima toistomäärä on noin 

10 000, joten oppimisprosessin tulee olla kärsivällistä. (Forsman & Lampinen, 2008.)  

Aloitusvaiheen jälkeen rakennetaan perusta, jossa luodaan kuhunkin lajiin vaadittava 

fyysinen ja motorinen pohja. Useissa lajeissa tuo rakennusvaihe ajoittuu noin 15-22 –

vuoden vaiheille. (Suomen Olympiakomitea, 2012.). Aikuisiän huippu-urheiluvaiheessa 

pyritään sitten optimoimaan rakennusvaiheessa tehty työ. Kyse on enem-

män jalostuneemmasta työstä, joka on edelleen kuitenkin kovaa työntekoa. (Suomen 

Olympiakomitea, 2012.) 



18 
 

Salibandyn amatööripohjasta johtuen valmentajien ja urheilijoiden tuleekin rytmittää 

harjoittelu niin, että sen avulla saadaan jokaisesta pelaajasta maksimaalinen suoritusky-

ky irti. Harjoittelun tulee olla laadukasta ja pelaajien tulee harjoitella niin fyysisiä, hen-

kisiä kuin lajin vaatimia taitoja omalla ajalla. Joukkueen yhteisissä harjoituksissa ei ole 

aikaa keskittyä kaikkiin näihin asioihin kovinkaan syvällisesti, johtuen siitä ettei ohjat-

tuja harjoituksia ole mahdollista järjestää esimerkiksi kahta kertaa päivässä. Laatu on 

oltava korkea ja se korvaa määrän. 

4.2 Miten salibandyssä huipulle? 

 

Haastattelin kahta Salibandyliigapelaaja, kuinka he ovat kulkeneet pelaamaan miesten 

Salibandyliigaa. Toinen pelaajista on nuori alle 19-vuotiaiden maajoukkueen pelaaja, 

joka pelaa toista vuotta miesten Salibandyliigaa. Toinen on 28- vuotias pelaaja, joka 

pelaa neljättä kauttaan Salibandyliigaa. Molemmat edustavat jyväskyläläistä salibandy-

seura Happeeta. 

Nuorempi pelaaja, joka on iältään 18 -vuotta, on aloittanut salibandyn pelaamisen 7-

vuotiaana. Hän on pelannut koko ikänsä Happeen junioreissa ja voittanut kolme A-

junioreiden SM-kultaa. Hän on kulkenut koko ikänsä laadukkaassa valmennuksessa läpi 

Salibandyliiton ja seuran pelaajapolun. Tällä hetkellä hän opiskelee kolmatta vuotta 

Voionmaan urheilulukiossa ja on osallistunut koko opiskelun ajan lukion aamuvalmen-

nukseen. Näin ollen hän on saanut laadukasta ohjattua valmennusta noin kahdeksan 

kertaa viikossa ja tuntimäärällisesti hän on ollut ohjatussa valmennuksessa noin 20 tun-

tia viikossa. Tähän päälle hän on pelannut säännöllisesti kahden kauden ajan miesten 

Salibandyliigan lisäksi A-junioreiden SM-sarjaa. Lisäksi kahden vuoden ajan hän on 

kuulunut alle 19-vuotiaiden maajoukkueryhmään, joka on leireillyt noin 15 päivää vuo-

dessa. 

Vanhempi pelaaja on aloittanut salibandyn harrastamisen 15 -vuotiaana. Hänellä on 

monipuolinen liikunnallinen tausta useammasta eri lajista. Lukiossa hän ei osallistunut 

aamuharjoituksiin, koska sellaiseen ei vielä hänen aikanaan ollut mahdollisuutta. Hän 

osallistui nuorena satunnaisesti Salibandyliiton pelaajapolku-tapahtumiin sekä nuorten 

maajoukkueen leiritykseen. Junioreissa valmennus oli huonoa, eikä joka vuonna jouk-

kueella ollut omaa valmentajaa. Aikuisiällä pakollinen koulutuksen hankkiminen vei 

pelaajan toiselle paikkakunnalle ja hän pelasikin useamman vuoden alasarjoja, koska 
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hänellä ei ollut mahdollisuutta pelata paikkakunnalla Salibandyliigaa. Koulutuksen saa-

tuaan pelaaja muutti työnperässä toiselle paikkakunnalle ja pääsi pelaamaan Salibandy-

liigaa ensimmäistä kertaa 25- vuotiaana. Nykyään pelaaja opiskelee ja pääsee osallistu-

maan akatemiatoiminnan kautta aamuvalmennukseen kolme kertaa viikossa. Vasta 28 –

vuotiaana pelaajalla on mahdollisuus yrittää harjoitella ammattimaisesti. 

Nämä esimerkit kertovat siitä, että salibandy on mennyt kymmenessä vuodessa ammat-

timaisempaan suuntaan. Se on saanut hyväksynnän isojen lajien joukkoon ja sitä monet 

pitävät pikku hiljaa isona urheilulajina. Tästä on esimerkkeinä akatemia-statuksen saa-

minen sekä Olympiakomitean hyväksyntä viralliseksi ehdokkaaksi Olympiakisoihin.  
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5 SALIBANDYN TILA JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 

SUOMESSA 

 

 

Salibandy on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suosituin palloilulaji jalkapallon ja 

jääkiekon jälkeen rekisteröityjen pelaajien mukaan mitattuna (yli 45000 lisenssipelaa-

jaa). Maantieteellisesti salibandya pelataan ympäri Suomea. (Salibandyliitto, 2012.) 

 

5.1 Suomen Salibandyliiton valmennustoiminta 

 

Salibandyliitto (2012) ohjeistaa, että varsinaisesta valmennustyöstä, pelaajien ja jouk-

kueen kehittämisestä, vastaavat seurat. Valmennuksen toteuttavat joukkueiden valmen-

tajat. Valmentajille Salibandyliitto tarjoaa mahdollisuutta kehittää itseään ja toimintaan-

sa. Tukitoimia ovat valmentajien koulutusjärjestelmä ja valmennusmateriaalit. Liiton 

valmentajakoulutuksen lisäksi suositellaan ja myös tiedotetaan muista mahdollisuuksis-

ta, kuten valmentajaseminaareista. (Salibandyliitto, 2012.) 

Salibandyliiton valmennustoiminnan piiriin kuuluvat Maajoukkueiden toiminta, Pikku 

Pohjola-tapahtumat, Pohjola Cup, Urheiluoppilaitosten valmennusryhmät ja Talenttilei-

rit. Käytännön valmennuksen avuksi tuotetaan erilaisia valmennusmateriaaleja ja apuvä-

lineitä. Tällaisia ovat muun muassa videot ja oppaat.  Valmennustoiminnan sektorilla 

toimivat Salibandyliiton puolelta urheilutoimenpäällikkö, koulutus-ja valmennuskoor-

dinaattorit, liittokouluttajat, kurssikouluttajat ja ikäluokkavalmentajat. (Salibandyliitto, 

2012.) 

 

5.2 Salibandyliiton valmentajakoulutus 

 

Salibandyliitto tarjoaa valmentajakoulutusta tasoille 1-3. Kuva 1. esittää Salibandyliiton 

koulutusjärjestelmän valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen koulutuspolun. 1-tason suorit-

taminen edellyttää 1- tason koulutusten suorittamista (60 h) sekä vähintään yhden vuo-

den valmentajakokemuksen. 1-tason osaamistavoitteet keskittyvät yksittäisen harjoitus-
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kerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Valmentajan osaaminen lasten ja nuorten parissa 

tunnistetaan harjoituksissa ja otteluissa yksilöä kehittävästä valmennuksesta ja ohjauk-

sesta. (Salibandyliitto, 2012.) 

2- tasolle hakeminen edellyttää 1-tason opintokokonaisuuden suorittamista. 2- tason 

koulutus toteutetaan prosessikoulutuksena, mikä sisältää 200 h koulutusta. 2-tason suo-

rittaminen edellyttää Salibandyvalmentajakoulutuksen suorittamisen. Käytännön val-

mennustyötä olisi hyvä olla vähintään kolmen vuoden ajalta. 2- tason osaamistavoitteet 

keskittyvät harjoitus- ja kilpailukauden suunniteluun ja toteuttamiseen, missä huomioi-

daan vahvasti yksilön kehittyminen osana joukkueen toimintaa.  Tavoitteena on vahvis-

taa erityisesti nuoruus- ja valintavaiheen valmentajien osaamista. (Salibandyliitto, 

2012.) 

3- tasolle (Salibandyn huippuvalmentajakoulutus) hakeminen edellyttää 2-tason opinto-

kokonaisuuden suorittamista. Valmentajalla tulee olla valmennuskokemusta vähintään 

viisi vuotta. Salibandyn huippuvalmentajakoulutus on suunnattu aikuisten huippuvai-

heen ja nuoruus- ja valintavaiheen valmennustyössä toimiville valmentajille. Koulutuk-

sessa käsitellään yksilövalmennuksen optimointia salibandyssa sekä pelaajan valintoja 

ja mahdollisuuksia harjoitella ammattimaisesti sekä hallita kokonaisuutta. Viisikkope-

laamisessa avataan maajoukkueiden pelitavat ja lajin kehittymisen suuntaviivat. Lajin 

tutkimuksia ja analyysejä hyödynnetään niiden valmistumisen myötä. Kokonaisuuteen 

kuuluu näytönomaisia tehtäviä ja tenttejä. (Salibandyliitto, 2012.) 

Salibandyliiton valmentajakoulutusjärjestelmää päivitetään parhaillaan ja kehitystyötä 

tehdään yhdessä Eerikkilän Valmennuskeskuksen ja muiden valtakunnallisten sidos-

ryhmien kanssa. Kehitysprosessissa linjataan valmentajakoulutusten tasojen 1-3 raken-

teet, sisällöt ja toimintatavat. Päivitetyn valmentajakoulutusjärjestelmän tavoitteena on 

vahvistaa valmentajien osaamista Pelaajan polun eri vaiheissa: lapsuus-, nuoruus- ja 

valinta- ja huippuvaihe.  (Salibandyliitto, 2012.) 

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehitystyön tavoitteet; 

 Lisää osaavia valmentajia Pelaajan polun eri vaiheisiin 

 Valmentajien osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen 

(Salibandyliitto, 2012.) 
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Salibandyliiton (2012) mukaan, koulutusjärjestelmän tasojen 1-3 uudistukset tulevat 

käytäntöön vuoden 2013 aikana. Uudistusten tavoitteena on huomioida entistä voimak-

kaammin valmentamisen kokonaisvaltaisuus, yksilön kehitysvaiheet ja suomalaisen 

pelitavan ja – ideologian vahvuudet (Salibandyliitto, 2012). 

Salibandyliito järjestää yhteistyössä SLU:n alueiden kanssa tuki- ja täydennyskoulutuk-

sia lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille. Salibandyliiton seurojen valmentajat 

voivat käydä SLU:n alueiden avoimissa koulutuksissa tai salibandyn tilauskoulutuksis-

sa. (Salibandyliitto, 2012). 

 

 

Kuva 1. Salibandyliiton valmennus- ja ohjaajakoulutuksen koulutuspolku (Salibandyliitto, 

2012). 
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6 VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SALIBANDYSSÄ 

 

 

Harjoittelun suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa, jotta urheilijat voivat saavuttaa 

huipputasonsa harjoituksissa ja kilpailuissa. Hyvin organisoitu ja suunniteltu harjoitus-

ohjelma eliminoi päämäärättömän harjoittelun. Hyvin organisoitu ja suunniteltu ohjelma 

ohjaa, suuntaa ja antaa mahdollisuuden onnistuneeseen harjoitteluun. Harjoitusten 

suunnittelu on taidetta käyttää olemassa olevaan tiedettä apuna eikä harjoittelussa mi-

kään tapahdu vahingossa vaan hyvän suunnittelun ansiosta. Harjoittelu tulee suunnitella 

urheilijan mukaan. Mitkä ovat testitulokset, millaiset harjoitteluolosuhteet ovat, miten 

on suoriuduttu kilpailuissa, millainen potentiaali urheilijalla on ja millaiset tavoitteet 

kilpailukaudella ovat. Harjoitusohjelman tulee olla joustava ja sitä pitää osata muokata 

tarvittaessa. (Bomba, 1999.) 

Harjoittelun vaihtelu ja periodisoiminen on laajalti tunnustettu olevan erittäin tärkeässä 

roolissa harjoitteluvaikutuksen optimoimiseksi. Joukkuelajeissa periodisointi tuo haas-

teita, koska kausi on pitkä ja kilpailuita ja otteluita on usein. (Gamble, 2006.) Harjoitus-

suunnitelmia on erilaisia ja niitä voidaan jakaa tavoitteiden mukaan. Urheilijalla tulee 

olla pidemmän aikavälin tavoitteita, lyhyen aikavälin tavoitteita ja yhden harjoituksen 

tavoitteita. Valmentajan tulee suunnitella nämä tavoitteet yhdessä urheilijan kanssa ja 

tehdä suunnitelmat jokaiseen vaiheeseen. (Bomba, 1999.)  

 

6.1 Joukkueurheilun peridiosointi  

 

Joukkueurheilussa tarvitaan useita eri fyysisiä ominaisuuksia. Kaikkia näitä ominai-

suuksia tulee harjoitella ja ne tulee löytyä harjoitussuunitelmasta. Tämän takia harjoi-

tusohjelma tulee suunnitella siten, että se sisältää monipuolista fyysisten ominaisuuksi-

en harjoittelua. Myös harjoittelun volyymi ja intensiteetti tulee huomioida suunnittelus-

sa huolella ja se vaikuttaa jaksotukseen. (Gamble, 2006.) Intensiteetin noustessa volyy-

mi laskee. (Bomba, 1999). Yleisesti joukkueurheilun periodisaatio jaetaan peruskunto-, 

kilpailuunvalmistavaan-, kilpailu- ja siirtymäkauteen. (Kelly & Coutts, 2007). 
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Joukkueurheilun luonteen takia harjoittelun jaksotus on vaikeaa. Useat kilpailut verotta-

vat fyysistä harjoittelua ja harjoitusten suunnittelu on erittäin tärkeää. Tämän takia voi 

olla parempi, että fyysisiä ja taktisia ominaisuuksia harjoitellaan yhdellä harjoituskerral-

la. Esimerkiksi nopeus- ja ketteryysharjoitteet voidaan liittää joukkueharjoitusten yhtey-

teen. Samoin plyometriset harjoitteet voidaan tehdä joukkueharjoitusten yhteydessä 

peruskunto- ja kilpailukaudella. Kestävyyskuntoa voidaan ylläpitää joukkuelajeissa kil-

pailukauden aikana lajiharjoittelun avulla (Gamble, 2006.) 

Harjoittelun suunnittelussa tulee huomioida joukkueen ottelut. Ennen otteluita ei kanna-

ta harjoitella raskaita voimaharjoituksia, jotta elimistöä ei olisi kuormitettu liikaa ennen 

ottelua. Joukkueurheiluun suositellaan epälineaarista periodisointia klassisen pe-

riodisoinnin sijaan. Toisaalta peruskuntokaudella ja siirtymäkaudella suositaan klassista 

periodisointia, jossa harjoittelun intensiteettiä ja volyymiä kasvatetaan progressiivisesti. 

(Gamble, 2006.) 

 

6.1.1 Siirtymäkausi 

 

Pitkän kilpailukauden takia on hyvä, että joukkueurheilussa annetaan pelaajille hieman 

aikaa valmistautua tulevaan harjoittelukauteen. Siirtymäkaudella harjoittelun volyymi ja 

intesiteetti eivät ole kovin korkeita ja harjoittelun pääpaino on voimaharjoittelussa sekä 

kuntouttavassa harjoittelua. Siirtymäkausi voi olla pelaajille omatoimista harjoittelua 

ilman valmentajan valvontaa. Tästä voi olla hyötyä myös henkisellä puolella. Nopeus ja 

plyometristä harjoittelua ei siirtymäkauden aikana suoriteta. (Gamble, 2006.) 

 

6.1.2 Peruskuntokausi 

 

Peruskuntokaudella tärkeimmät harjotettavat ominaisuudet ovat perustekniikka ja tak-

tiikka sekä fyysistä ominaisuuksista aerobinen kestävyys ja perus- ja maksimivoima. 

Lisäksi voidaan harjoitella erityisesti anaerobista kestävyyttä sekä nopeusvoimaa.  

(Bomba, 1999; Gamble, 2006.) Voimaharjoittelussa pääpaino on hypertrofisessa harjoit-

telussa esimerkiksi 2-3x 8-12, kesto noin kuusi viikkoa. Tämän jälkeen voidaan harjoi-
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tella maksimivoimaharjoituksia tehon nostamiseksi esimerkiksi 3-5x 4-6, 1-3 kuukau-

den ajan. (Bomba, 1999.) 

Harjoiteltaessa montaa eri osa-aluetta tulee valmentajien suunnitella ohjelmointi mah-

dollisimman hyvin. Kova harjoittelu tuottaa paljon väsymystä ja se tulee huomioida 

suunnittelussa. Korkealla intensiteetillä ja volyymillä suoritettavat harjoitteet tulee si-

joittaa alkuviikkoon, koska usein viikonlopun jälkeen urheilijat ovat levänneitä ja keho 

ottaa harjoittelua paremmin vastaan. (Gamble, 2006.) 

Klassinen periodisointi sopii hyvin peruskuntokaudelle, jossa harjoittelun volyymiä ja 

intesiteettiä nostetaan progressiivisesti. Salibandyn ollessa nopeuspainotteinen laji, tulee 

harjoittelun sisältää myös nopeus, ketteryys ja plyometrisiä harjoituksia. (Gamble, 

2006.) 

 

6.1.3 Kilpailukausi 

 

Joukkueurheiluun kuuluvat useat ottelut kilpailukaudella vaikuttavat siihen, että kilpai-

lukaudella on käytössä epälineaarinen periodisointi (Gamble, 2006). Kilpailukauden 

harjoitteluun ja sen suunnitteluun vaikuttavat tulevat vastustajat, kuinka monta päivää 

otteluiden välissä on aikaa harjoittelulle ja mahdolliset matkustamiset vierasotteluista 

takaisin kotiin (Kelly & Coutts, 2007). Kilpailukauden mikrosyklien jaksotus voidaan 

jakaa usealla tavalla kuten esimerkiksi 1:1, 2:1 tai 3:1 (Gamble, 2006). 

 

Jotta aikaisemmin harjoiteltuja voimatasoja voitaisiin pitää yllä kilpailukaudella, tulisi 

harjoittelun intestiteetin olla korkeampi kuin 80 % 1RM:stä. Korkea vastuksisia harjoit-

teita tulisi tehdä kaksi kertaa viikkoon. Tällainen harjoittelu säilyttää ja voi jopa nostaa 

voimatasoja kilpailukauden aikana. (Gamble, 2006.) Nopeusvoimaharjoituksia tulee 

tehdä kilpailukaudella esimerkiksi loikkaharjoitusten muodossa. (Bomba, 1999.). Nope-

us, ketteryys ja plyometriset harjoitteet ovat tärkeässä roolissa kilpailukaudella, koska 

useassa joukkuelajissa nämä ominaisuudet ovat hallitsevassa roolissa. Näitä harjoitteita 

tulisi sisällyttää harjoitussuunitelmaan joka viikolle. Ketteryys harjoitukset voidaan suo-

rittaa osana alkulämmittelyjä. (Gamble, 2006.) Huoltavaa harjoittelua tulee myös suosia 

kilpailukaudella, jotta pahoilta loukkaantumisilta vältytään ja palautumista edistetään 

(Gamble, 2006; Kelly & Coutts, 2007). Salibandyssä loukkaantumisia tulee usein ja 
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polvet ja nilkat ovat erityisessä vaarassa. Tämä tulisi huomioida huoltavassa harjoitte-

lussa. (Pasanen ym., 2008.) 

Tärkeiden otteluiden määrä tuo haasteensa harjoitteluun. Herkistely ja kevyempi harjoit-

telu lähellä tärkeitä otteluita tulee kuulua harjoitusohjelmaan. Ennen tärkeitä otteluita 

intensiteettiä tulee laskea, jotta urheilijoiden suorituskyky voi nousta. (Gamble, 2006; 

Kelly & Coutts, 2007.) Kilpailukaudellakin on mahdollisuus harjoittella kovempaa, kun 

otteluiden väleissä on pidempiä taukoja. Nämä tauot tulisi käyttää laadukkaaseen fyysis-

ten ominaisuuksien harjoitteluun, jotta fyysinen suorituskyky ei laskisi kilpailukaudella. 

Otteluiden jälkeen urheilijoiden tulisi saada aikaa palautumiseen, jotta vältytään liialta 

väsymykseltä ja palaudutaan tulevia harjoituksia ja otteluita varten. (Gamble, 2006.) 

Tuleva kotiottelu ennalta heikompaa vastustajaa vastaan useamman päivän tauon jäl-

keen, voi antaa mahdollisuuden harjoitella intensiivisemmin, jotta urheilijoiden fyysistä 

suorituskykyä voidaan parantaa. (Kelly & Coutts, 2007.)  

Valmentajat voivat suunnitella kilpailukauden harjoittelua laskemalla rasituksen tasoa 

viikottain. Tähän vaikuttavat tulevien vastustajien taso, harjoituspäivät otteluiden välis-

sä ja missä ottelu pelataan. Vastustajat voidaan arvioida etukäteen ja tuleva ottelu hei-

kompi tasoista joukkuetta vastaan voi antaa mahdollisuuden harjoitella kovempaa ennen 

kyseistä ottelua. Harjoituspäivät otteluiden välillä vaikuttavat paljon tulevaan harjoitus-

ohjelmaan ja -suunnitelmaan. Esimerkiksi kahdeksan päivää otteluiden välissä antaa 

paremmat mahdollisuudet harjoitella intesiivisemmin kuin neljä päivää otteluiden välis-

sä. Harjoittelun intensiivisyyteen vaikuttaa myös pelin sijainti. Vieraspeleihin voi joutua 

joskus matkustamaan pitkänkin matkan ja tämä aiheuttaa väsymystä ja stressiä urheili-

joissa. (Kelly & Coutts, 2007.) 

 

6.2 Harjoitusviikko salibandyliigapelaajalla 

 

Salibandyliigapelajia on vaikea jakaa yhteen tiettyyn ryhmään, koska suurin osa pelaa-

jista on amatöörejä. Näin ollen jokaisen urheilijan harjoitusviikko on kovin erilainen, 

johtuen esimerkiksi töistä, koulusta ja perheestä. Joukkueet harjoittelevat ohjatusti usein 

noin 3-4 kertaa viikossa ja tähän ottelut päälle. Jotkut pelaajat pystyvät harjoittelemaan 

omatoimisesti aamuisin. Ohessa on kaksi eri esimerkkiviikkoa; toinen amatööriurheili-

jan ja toinen ammattiurheilijan näkökulmasta. 
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6.2.1 Amatööriurheilijan esimerkkiviikko  

 

Arkipäivät: 

klo 7.00 Herätys + aamupala 

klo 8.00 Töihin / kouluun 

klo 11.00 Lounas 

klo 14.00 Välipala 

klo 16.00 kotiin 

klo 17.00 Päivällinen 

klo 18.00-20.30 Joukkueen harjoitukset 

klo 21.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 

Viikonloppu: 

klo 9.00 Herätys + aamupala 

klo 10.00 Kevyt aamuharjoitus 

klo 11.00 Lounas 

klo 13.00 Välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 17-21 Ottelu 

klo 22.00 Iltapala 

klo 24.00 Nukkumaan 

Harjoituksia viikossa on yhteensä 3-4 ja lisäksi ottelut. Arkipäivät noudattavat usein 

samaa rytmiä. Rytmi riippuu hyvin paljon harjoituskaudesta. Otteluita voi olla myös 
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arkipäivisin, joten työt ja opiskelu voi haitata otteluihin valmistautumista. Kilpailukau-

della viikossa yleensä on yksi arkipäivä vapaana harjoittelusta. Samoin viikonloppuna 

on yksi mahdollinen lepopäivä. Otteluita voi olla useampiakin viikossa. 

 

6.2.2 Ammattiurheilijan esimerkkiviikko 

 

Maanantai: 

klo 9.00 herätys + aamupala 

klo 10.00-12.00 Ohjattu harjoitus 

klo 12.00 Lounas 

klo 14.00 Välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 18-20.30 Joukkueen harjoitukset 

klo 21.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 

Tiistai: 

klo 7.00 herätys+aamupala 

klo 8.00-10.00 Ohjattu harjoitus 

klo 11.00 Lounas 

klo 13.00 Välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 18-20.30 Joukkueen harjoitukset 

klo 21.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 
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Keskiviikko: 

klo 9.00 herätys+aamupala 

klo 11.00 välipala 

klo 12.00 Lounas 

klo 14.00 välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 19.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 

Torstai: 

klo 9.00 herätys + aamupala 

klo 10.00-12.00 Ohjattu harjoitus 

klo 12.00 Lounas 

klo 14.00 Välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 18-20.30 Joukkueen harjoitukset 

klo 21.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 

Perjantai: 

klo 9.00 herätys+aamupala 

klo 11.00 välipala 

klo 12.00 Lounas 

klo 14.00 välipala 

klo 16.00 Päivällinen 
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klo 18.00-20.30 Joukkueen harjoitukset 

klo 21.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 

Lauantai: 

klo 9.00 Herätys + aamupala 

klo 10.00 Kevyt aamuharjoitus 

klo 11.00 Lounas 

klo 13.00 Välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 17-21 Ottelu 

klo 22.00 Iltapala 

klo 24.00 Nukkumaan 

Sunnuntai: 

klo 9.00 herätys+aamupala 

klo 10.00-11.00 Lihashuolto 

klo 11.00 välipala 

klo 12.00 Lounas 

klo 14.00 välipala 

klo 16.00 Päivällinen 

klo 19.00 Iltapala 

klo 23.00 Nukkumaan 
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Harjoituksia viikossa on yhteensä kahdeksan ja yksi ottelu. Otteluita voi olla useampia-

kin viikossa. Harjoitusrytmi on lähes sama riippuen siitä, mikä harjoituskausi on käyn-

nissä. Peruskuntokaudella otteluiden sijaan harjoitellaan omatoimisesti henkilökohtaisen 

ohjelman mukaan.  

 

6.2.3. Ottelupäivä 

 

Ottelupäivänä valmistautuminen riippuu todella paljon siitä onko kyseessä arki- vai vii-

konloppuottelu. Arkipäivänä salibandynpelaajalla on harvoin mahdollisuus toteuttaa 

aamulla valmistavaa harjoitusta. Jos peli on viikonloppuna, harjoittelee joukkue usein 

yhteisen aamuharjoituksen, jossa herätellään elimistö illan koitokseen sekä saatetaan 

käydä vielä lajiharjoituksessa taktisiapainopisteitä kyseiseen otteluun.  

Ravinto ennen ottelua on hiilihydraattipainotteinen ja sisältyää usein pastaa, proteiinia 

esim. kanaa, salaattia, nestettä tarpeeksi sekä hedelmiä. Ottelun aikana tulee nauttia tar-

peeksi nestettä, mahdollisesti urheilujuomaa, jotta energiaa riittäisi ottelun loppuhetkille 

asti. Lisäksi hedelmiä ja glukoositabletteja suositaan erätaukojen aikana. Ottelun jälkeen 

on tärkeää saada täytettyä energiavarastot mahdollisimman pian esimerkiksi palautus- 

tai urheilujuomalla. Lämmin hiilihydraatti- ja proteiinipitoinen ateria voidaan syödä pari 

tuntia ottelun jälkeen. Ottelun jälkeen tulee suorittaa laadukas loppuverryttely, jotta 

elimistö palautuu raskaasta kuormituksesta.  

 

6.2.4. Ottelun jälkeiset kolme päivää 

 

Ottelun jälkeiset päivät ovat tärkeitä palautumisen kannalta. Energiavarastot tulee täyt-

tää ja saada elimistö jälleen valmiiksi tulevia otteluita ja harjoituksia varten. Ravinto on 

tärkeässä roolissa ja oikeanlainen ravinto auttaa palauttamaan elimistön normaaliin ti-

laan. Myös hieronta ja palauttava harjoittelu on suositeltavaa. Ottelutahdista ja kilpailu-

kauden vaiheesta riippuen on tärkeää myös analysoida ottelutapahtumia esimerkiksi 

videoanalyysin avulla. Tämä voidaan tehdä yksin tai joukkueen kanssa.  
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Kiivas ottelutahti vaikuttaa huomattavasti, miten ottelun jälkeiset päivät saadaan mak-

simoitua palautumisen kannalta. Playoffeissa aikaa palautumiselle ei hirveästi ole ja 

onkin tärkeää, että peleistä palaudutaan nopeasti niin fyysisesti kuin henkisestikin.  

Joukkueen pitää osata toipua tappioista nopeasti, eikä niitä saa jäädä murehtimaan liian 

pitkäksi aikaa. Samoin voitot tulee käsitellä nopeasti joukkueen kanssa ja keskittyä koh-

ti uusia haasteita. Valmentajalla on suuri vastuu kuinka joukkueen saa harjoittelemaan 

ja palautumaan otteluista ja tämän aiheuttamasta kovasta rasituksesta. Tiettyä yhtä esi-

merkkiä ottelun jälkeisistä päivistä on vaikea luoda, koska salibandyssä ottelurytmi on 

kilpailukaudella kovin monimuotoinen. Harjoittelua suunniteltaessa tulee nämä asiat 

tulee kuitenkin huomioida erityisen tarkasti, jotta urheilijat ovat valmiita ottamaan uusia 

harjoitusärsykkeitä vastaan mahdollisimman pian otteluiden jälkeen. 

 

6.3 Salibandyliigajoukkueen harjoitussuunnitelma 

 

Ohessa Salibandyliigajoukkue Happeen harjoitusohjelma. Ohjelmassa näkyy päivämää-

rä, harjoituksen sisältö, aika, paikka, fyysisten ominaisuuksien- ja taktiikan kehittämis-

tavoitteet. 
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KUVIO 1. Happeen liigajoukkueen harjoitussuunnitelma peruskuntokaudella. 

 

Peruskuntokauden rakenne: 

              
 

MA: Kestävyyttä + Lihaskuntoa 

   

  

(Lenkki, mäkivedot, keppijumppaa, keskivartaloa) 

 
        
TI: 

 
Aerobinen lenkki/oman teeman mukainen harjoitus 

 

  
LAJI: Syöttäminen liikkeestä liikkeseen, pl roolit 

 

        
KE: 

 
Aluekapteenin johdolla aerobinen 45-90min lenkki 

 

        

TO: 
 

Mäkivedot/oman teeman mukainen harjoitus + Lk 
 

        
PE: 

 
Nopeus, ensimmäiset 1-2 askeleen lähdöt 

  

 
 

LAJI: Teeman mukaiset pienpelit 
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       LA-

SU: 
Lepoa ja omatoiminen voima/aerobinen harjoitus 
  

  

Voimaharjoittelu, 
kestovoima 
painotteinen      

                

1.  YLEISLIIKE 
 

3*10 
   

2. TEMPAUSVALA 

 

3*15 
   

3. ASKELKYYKKY KÄVELY 3*20 

   4. RL+PYSTYPUNNERRUS 3*10 

   5. PENKKI (Nopea) 

 

3*12 

   + Leuat, Vatsat, selät ja kyljet 
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Kuvio 2. Happeen liigajoukkueen harjoitussuunnitelma kilpailuun valmistavalla kaudella. 
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Kuvio 3. Happeen liigajoukkueen harjoitussuunnitelma kilpailukaudella. 

 

 

  



37 
 

 

 

Kuvio 4. Happeen miesten liigajoukkueen harjoitussuunnitelma kilpailukausi 2. 
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Kuvio 5. Happeen miesten liigajoukkueen harjoitussuunnitelma kilpailukausi 3. 

 

 

 



39 
 

6.3.1 Salibandyliigajoukkueen vuosisuunnitelma 

 

Salibandyliigajoukkueen vuosisuunnitelma. Ohessa esitelty harjoituksen periodisointi, 

jokaisen periodin pääharjoitustavoitteet, volyymi ja intensiteetti.  

 

 

Kuvio 6. Salibandyliigajoukkueen vuosisuunnitelma. 
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6.3.2 Salibandyliigajoukkueen pyramidiohjelmointimalli 

 

Harjoittelun suunnittelussa apuna käytettävä pyramidiohjelmointimalli. Voidaan käyttää 

ennen kauden alkua suunnittelussa ja harjoittelun tavoitteiden apuna. Ajatuksena, että 

harjoittelu rakennetaan vaiheittan ja progressiivisesti, kohti päätavoitetta eli mestaruutta.  

 

 

Kuvio 7. Salibandyliigajoukkueen pyramidiohjelmointimalli 
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6.3.3 Happee miesten edustuksen otteluohjelma kaudelle 2012 - 2013 

 
La 22.09.2012 18:00 M-liiga OLS Happee Ouluhalli 

La 29.09.2012 17:00 M-liiga Josba Happee Joensuu Areena 

La 06.10.2012 18:30 M-liiga Happee Erä Monitoimitalo 

Su 07.10.2012 17:00 M-liiga Ilves Happee Rahola Areena 

Pe 12.10.2012 18:30 M-liiga Happee SSV Monitoimitalo 

Su 14.10.2012 17:00 M-liiga Loviisan Tor Happee Loviisan LH 

Su 21.10.2012 18:30 M-liiga Happee NST Monitoimitalo 

Ke 07.11.2012 18:30 M-liiga Happee Koovee Monitoimitalo 

La 10.11.2012 18:00 M-liiga Classic Happee Tampere Areena 

Ti 13.11.2012 18:30 M-liiga Nokian KrP Happee Raholan LK 

Su 18.11.2012 18:30 M-liiga SPV Happee Botnia-halli 

Su 18.11.2012 18:30 M-liiga Happee TPS Monitoimitalo 

Pe 14.12.2012 18:30 M-liiga Happee Oilers Monitoimitalo 

Ma 17.12.2012 18:30 M-liiga Happee OLS Monitoimitalo 

La 29.12.2012 18:30 M-liiga Happee Josba Monitoimitalo 

La 05.01.2013 17:00 M-liiga Erä Happee Mosahalli 

Su 06.01.2013 18:30 M-liiga Happee Loviisan Tor Monitoimitalo 

Su 13.01.2013 17:00 M-liiga SSV Happee Pasilan UH 

Pe 25.01.2013 18:30 M-liiga Happee Ilves Monitoimitalo 

Su 27.01.2013 18:30 M-liiga Happee Nokian KrP Monitoimitalo 

To 07.02.2013 18:30 M-liiga NST Happee Lappeenrannan UT 

Ke 13.02.2013 18:30 M-liiga Koovee Happee Spiral-halli 

Su 17.02.2013 18:30 M-liiga Happee Classic Monitoimitalo 

Pe 22.02.2013 18:30 M-liiga Happee SPV Monitoimitalo 

Ti 26.02.2013 18:30 M-liiga TPS Happee Caribia 

Pe 01.03.2013 18:30 M-liiga Oilers Happee Tapiolan UH 

 

+ Suomen cup x4 peliä ja playoffit 
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6.4. Testaaminen 

 

Testaaminen auttaa pelaajien kehittymisessä, ja niillä pyritään konkretisoimaan harjoit-

telun tavoitteita sekä seuraamaan harjoittelun onnistumista. Testaaminen tulee olla 

säännölistä ja tarkkaan kontrolloitua. Fyysisten testien tulee olla sellaisia, joita joukku-

een valmennuksessa ja harjoittelussa pyritään kehittämään. Testeistä tulisi antaa urheili-

jalle aina palaute, jotta tuloksia saataisiin sisällytettyä harjoitteluun. Laadukas testi on 

aina toistettavissa ja sen tuloksia voidaan vertailla esimerkiksi viitearvojen avulla. Sali-

bandyssä korostuu testien säännölisyys, jotta niistä saadaan maksimaalinen hyöty irti. 

(Korsman & Mustonen, 2011.) 

Paras testi on itse peli, ja kaiken harjoittelun tulisikin tähdätä pelisuorituksen kehittymi-

seen, jolloin peli antaa valmentajalle ja pelaajalle reaaliaikaista informaatiota senhetki-

sestä suoritustasosta. Salibandyn fyysisten ominaisuuksien testaaminen tulisi nähdä 

luonnollisena osana harjoittelua ja pelaajan kehittymisen seuraamista. Fyysisitä ominai-

suuksista salibandyssä tulee testata ainakin aerobista ja anaerobista kestävyyttä, voi-

mantuottoa, kehon eri osa-alueiden lihaskuntoa, nopeusominaisuuksia ja liikkuvuutta. 

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi testaamista voidaan suorittaa pelaajan henkisiin omi-

naisuuksiin, lajitaitoihin tai taktiseen osaamiseen. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Testaustapahtumat tulisi sijoittaa ennen ja jälkeen harjoitusjaksoja. Näin voidaan olla 

varmoja, että harjoittelulla on päästy haluttuihin tuloksiin ja harjoitettavassa ominaisuu-

dessa on tapahtunut kehitystä. Vuosiohjelmaa suunniteltaessa fyysisten ominaisuuksien 

testit voidaan asettaa esimerkiksi niin, että ne pidetään keväällä harjoittelun käynnisty-

essä, syksyllä kesäharjoittelun päättyessä ja kilpailukauden alkaessa, jouluna sekä kau-

den päättyessä. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Aina testaaminen ei ole mahdollista laboratorio-olosuhteissa tai ammattitestaajan olles-

sa läsnä. Tälläisissä tilanteissa voidaan tyytyä testaamiseen kenttäolosuhteissa. Kenttä-

testien tuloksia tulee pitää suuntaa antavina ja niihin on hyvä suhtautua kriittisesti. 

Etenkin nopeusominaisuuksien mittaaminen ilman luotettavaa ajanottojärjestelmää on 

kyseenalaistettava. Testien tuloksia kannattaa seurata pidemmällä aikavälillä ja useiden 

vuosien seuranta voi antaa hyvää ohjenuoraa harjoittelun suunnittelulle ja toteutukselle. 

(Korsman & Mustonen, 2011.) 
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6.4.1 Salibandyliiton fyysisiä ominaisuuksia mittaava testipatteri 

 

Nopeusvoimaominaisuudet: Salibandyn lajinomainen alaraajojen nopeusvoimaominai-

suuksien mittaus staattisella ja esikevennyshypyllä. 

Nopeusominaisuudet: 5 ja 20 metrin juoksutesti: Salibandyn lajinomainen liikkuminen 

on pitkälti nopeita ja suunnanmuutoksia ja lyhyitä kiihdytyksiä. Pelaajan tulee liikkua 

lyhyellä matkalla mahdollisimman nopeasti. 

5 ja 20 metrin juoksutestissä ei testata suunnanmuutoksia. Tämän takia salibandyn no-

peusominaisuuksien testaamiseen voisi soveltua esimerkiksi T-drill testi tai 505 agility 

testi. T-drill nopeustestissä juostaan ensin suoraan 10 metriä, sivuille 5-10 metriä ja 10 

metriä taaksepäin (kuva 2.) (Kutlu et al., 2012). 505-agility nopeustestissä juostaan en-

sin 10 metriä eteenpäin, käännytään ja juostaa etuperin viisi metriä (kuva 3.) (Rebelo et 

al., 2010). 

 

Kuva 2. T-drill nopeustesti.  

 

Kuva 3. 505-agility nopeustesti.  
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Kestävyysominaisuudet: 10 metrin viivajuoksu: Mitataan aerobista kapasiteettiä, joka 

on tärkeässä roolissa salibandyyn verrattavissa kestävyysominaisuuksissa. Testissä juos-

taan kaksi kertaa kymmenen metrin väliä 45 sekuntia ja kertojen välissä on minuutin 

tauko. Tuloksia verrataan keskenään toisiinsa. Aerobinen kapasiteetti on heikko, mikäli 

testien välillä on yli kymmenen metrin erotus.  

Ketteryys: Testataan lajinomaista nopeutta. Pelaaja juoksee kahdeksikon muotoisen 

radan.  

Keskivartalon lihasvoimaa mittaavia testejä on erilaisia ja ne ovat sovellettavissa eri 

ikäluokille. (Korsman & Mustonen, 2011.) 
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Kuvio 8. Salibandyliiton fyysisten testien viitearvot.  
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6.4.2 Happeen liigajoukkueen testitulokset kesä 2011 

 

Ohessa on esitetty Happeen liigajoukkueen testitulokset kesältä 2011. Testeinä toimivat 

20 metrin juoksutesti paikalta lähdöllä sekä lentävällä lähdöllä, vauhditon 5- loik-

ka, vauhditon pituus (=tasaloikka) ja Cooperin testi.  

 

Kuvio 9. Happeen miesten testituloksia kesällä 2011. 
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6.5 Ravinto 

 

Ruoan valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Koti, vanhemmat, koulu, kaverit, media, 

valmentajat ja erityisesti makuelämykset vaikuttavat siihen miten ja mitä syödään. (Me-

ro ym., 2007.) Salibandyssä ravitsemuksen ei tarvitse olla kovin tarkkaa ravitsemustie-

dettä, vaan sen perustana tulisi olla normaali ravitsemussuosituksiin perustuva syömi-

nen. Perusruoalla pyritään tasapainottamaan ravinnon ja nesteen tarpeellinen saanti. 

Salibandypelaaja harjoittelee pääasiallisesti kerran päivässä ja ruokailee 4-6 kertaa päi-

vässä. Harjoiteltaessa säännöllisesti etenkin kovilla tehoilla tulee ravitsemukseen kiin-

nittää erityistä huomiota, koska se vaikuttaa suorituskykyyn, tehostaa palautumista ja 

pienentää elimistön ylikuormitusta. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Ravitsemuksen ohjenuoraksi salibandypelaajalla riittää se, että suomalaisesta perusruo-

asta saadaan kaikki tarvittava energia ja suojaravinteet: proteiini, hiilihydraatit, rasva, 

vitamiinit, kivennäisaineet, kuitu ja vesi (Korsman & Mustonen, 2011). Mero (2007) 

huomauttaa kuitenkin, että vaikka suomalainen ruoka onkin hyvää ja puhdasta, Suomes-

sa ei tiedosteta ruokailun laadukkuutta kovinkaan hyvin. Ateriarytmi tulee jaksottaa 

niin, että elimistöllä on energiaa käytettävissä koko päivän ajan. Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että ruokaa tulisi nauttia kolmen tai neljän tunnin välein, jolloin päivän ai-

kana nautitaan 5-7 ateriaa. Sopiva jaottelu ruokailulle on aamupala, lounas, päivällinen, 

yhdestä kolmeen välipalaa ja iltapala. Ruokaillessa tulee huomioida, että energiansaanti 

jakautuu tasaisesti. Harjoitukset ja ottelut tuovat oman haasteensa ruokailuille. Välipalo-

jen merkitys korostuu, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden rytmittää syömistä harjoittelun 

vaatimusten mukaan, jolloin elimistö pystyy varastoimaan ravinnon hiilihydraatit ja 

proteiinit lihaksiin tehokkaammin. (Korsman & Mustonen, 2011.) Varsinkin peruskun-

tokaudella, jolloin harjoitellaan kovempaa, tulee muistaa oikeanlainen ravinto. Kovan 

harjoittelun jälkeen tulee nauttia proteiineja ja hiilihydraatteja palautumisen ja proteiini-

synteesin takia (Jeukendrup & Gleeson, 2004.) 

Oikeanlaisilla palautumis- ja urheilujuomilla voidaan tukea tuloksellista harjoittelua. 

Tulee muistaa, ettei ne kuitenkaan korvaa monipuolista perusruokavaliota, vaan pa-

remminkin tukevat sitä. Palautumisen kannalta palautumis- ja urheilijuomat voivat olla 
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isossa roolissa. Nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja nauttimalla saadaan täytettyä elimis-

tön hiilihydraattivarastot nopeasti harjoituksen jälkeen. (Korsman & Mustonen, 2011.) 

Ennen ottelua nautitulla ravinnolla on merkitystä pelisuoritukseen. Edellisen päivän, 

lähituntien ja ottelun aikana nautittu ravinto vaikuttaa väsymykseen ja auttaa pelaajaa 

fyysisissä ja taktisissa suorituksissa. Kaikilla pelaajilla tulisi olla oma suunnitelma mi-

ten ja millaista ravintoa tulee nauttia. (Taylor & Francis, 2006.) 

Tavoitteellisessa salibandyharjoittelussa eri harjoitusjaksot tuovat ravitsemukselle eri-

tyispiirteitä, jotka tulee huomioida. Peruskuntokaudella energiansaantia ei tarvitse sään-

nöstellä, vaan tärkeintä on turvata energiansaanti erityisesti aerobisissa harjoituksissa. 

Voimaharjoitusten yhteydessä tulee saada riittävästi proteiinia, jotta elimistö saa raken-

nusaineita korjatakseen syntyneet lihassoluvauriot ja rakentaakseen uutta lihasproteiinia. 

Kilpailuun valmistavalla kaudella energiamäärää voi hieman rajoittaa, jos kesän aikana 

on kertynyt ylimääräistä painoa. Proteiinia tarvitaan edelleen rakennusaineeksi ja ruo-

kailuun tulee kiinnittää tarkempaa huomiota, koska harjoitukset ovat rasittavia. Kilpai-

lukaudella jatketaan samalla perusruokavaliolla ja pelit ja harjoitukset rytmittävät hyvin 

ruokailuja. (Korsman & Mustonen, 2011.) 
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7 POHDINTA 

 

Niin kuin tutkimuksessa on usein todettu, on salibandy vielä todella nuori laji. Saliban-

dy on ottanut paljon vaikutteita muista lajeista, varsinkin fyysiseen harjoitteluun. Tulee 

kuitenkin huomioida, että salibandyn fyysisessä harjoittelussa on omat erikoispiirteensä. 

Harjoittelu tulee perustua tutkittuun tietoon lajin vaatimista ominaisuuksista. Urheilijoi-

den ja valmentajien tieto-taito tulee kasvamaan, kun laji kehittyy vuosien aikana. Tällä 

hetkellä salibandy on amatöörilaji ja harjoittelussa tulee panostaa laatuun määrän sijas-

ta. 

Salibandy on pääosin nopeus-, nopeusvoima- ja nopeuskestävyyslaji (Hokka, 2001). 

Näitä ominaisuuksia tulisi harjoituttaa jopa ympäri vuoden. Peruskuntokaudella ei tulisi 

unohtaa varsinkaan nopeusharjoittelua. Nopeusharjoittelu voi olla peruskuntokaudella 

tekniikkapainotteista ja nopeusominaisuuksia ylläpitävää harjoittelua. Peruskuntokau-

della tulee kuitenkin pääpaino olla aerobisen kestävyyden ja perusvoimaominaisuuksien 

kehittämisessä. Kilpailuun valmistavalla kaudella harjoittelun pääpaino on nopeuskes-

tävyysominaisuuksissa sekä nopeusominaisuuksien kehittämisessä. Kilpailukaudella 

nopeusominaisuuksien jalostaminen tulee olla pääosassa. Kestävyysominaisuuksien 

ylläpitoa ei voi myöskään unohtaa kilpailukaudella.  

Psyykkisten ominaisuuksien harjoittaminen tulee olla osana päivittäistä harjoittelua. 

Valmennuksen tulee olla ihmisten johtamista ja urheilijoiden kanssa toimivaa vuorovai-

kutusta. Kaiken valmennustoiminnan tärkeimpänä lähtökohtana tulee olla ihmisen per-

soonallisuuden kokonaisvaltainen ja eheän kehityksen turvaaminen (Liukkonen & Jaak-

kola, 2006). Ei voidakaan ajatella, että taktiikkaa, fyysisiä ominaisuuksia tai tekniikkaa 

voisi harjoitella ilman, että psyykkinen puoli ei olisi läsnä. Valmentajan sanomiset ja 

tekemiset vaikuttavat aina urheilijaan. 

Ravinnon nauttiminen vaikuttaa salibandyn suorituskykyyn. Salibandyssä ravitsemuk-

sen ei tarvitse olla kovin tarkkaa ravitsemustiedettä, vaan sen perustana tulisi olla nor-

maali ravitsemussuosituksiin perustuva syöminen (Korsman & Mustonen, 2011). Val-

mentajan ja urheilijan tulee huolehtia, että urheilija osaa nauttia tarvittavat rakennus- ja 

energia-aineet päivittäin. Kovemmalla volyymilla ja intensiteetillä harjoitellessa voi 

urheilijalle opastaa lisäravinteiden käyttöä. 
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Salibandyn tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Harrastajapohja on suuri ja 

lapsia ja nuoria tulee lajin pariin koko ajan enemmän. Lajin vahvuus on sen helppou-

dessa ja edullisuudessa. Tulevaisuuden suurin vaara on, että salibandyn harrastaminen 

tulee kustantamaan vanhemmille liikaa ja lapset ja nuoret siirtyvät muiden edullisem-

pien lajien pariin. 

Valmennustiedon kehittyessä ja lajin ammattimaistumisen seurauksena laji tulee kasvat-

tamaan jatkossa suosiota. Yleisö ja sponsorit alkavat kiinnostumaan lajista ja näin ollen 

se tullaan jatkossa ottamaan entistä vakavammin.  

Salibandyyn liittyvää tutkimustietoa tarvitaan jatkossa lisää, jotta lajiin saadaan tutkittua 

tietoa jokaisesta osa-alueesta, mitä lajissa vaaditaan. Varsinkin biomekaniikkaa ja 

psyykksitä puolta tulisi tutkia, koska näistä osa-alueista tutkittua tietoa salibandyn osalta 

ei vielä ole ollenkaan.  
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