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TIIVISTELMÄ 
 

Kilpivaara Juho Petteri , 2010. Jääkiekon maalivahtipelin pelipaikka-analyysi ja 

valmennuksen ohjelmointi. Valmennus ja testausopin jatkokurssi II, VTEA008, 

Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 120 s. 

Tekniset taidot. Lajitekniset taidot luovat pohjan maalivahtipelille ja lajitekniikoiden 

oppiminen ja niiden hallitseminen edellyttävät paljon harjoittelua ja toistoja. 

Maalivahdin ensimmäinen opeteltava asia on perusasento, josta kaikki liikkeet lähtevät 

ja johon maalivahti aina palaa torjunnan tai muun toiminnon jälkeen. Luistelu- ja 

liikkumistekniikoiden hallitseminen ovat edellytys nykypäivän maalivahtipelille ja siksi 

sitä tulisikin harjoitella jo nuoresta pitäen. Oikealla sijoittumisella maalivahti kykenee 

torjumaan kiekkoja mahdollisimman tehokkaasti. Eri torjuntatekniikat ja niiden 

hallitseminen luovat edellytykset sille, että maalivahti kykenee mahdollisimman 

optimaalisesti eri pelitilanteissa suorittamaan oikean torjunnan ja torjuntaliikkeen. 

Pelitilannetorjuntatekniikat ovat periaatteessa osa perustorjuntatekniikoita, mutta niitä 

sovelletaan tietyissä pelitilanteissa ja/tai niihin liittyy yhtäaikainen liike tai liuku. 

Nykypäivän jääkiekossa maalivahdin mailapeliosaaminen on noussut entistä 

tärkeämpään rooliin ja siksi maalivahdin tulee osata hyödyntää mailaansa niin 

maalinestopelissä kuin joukkueen puolustus- ja hyökkäyspelaamisessa. 

Pelikäsitys. Pelikäsitys rakentuu pelin ymmärtämisestä, pelin hahmottamisesta ja 

ratkaisujen teosta. Maalivahdin tulee ymmärtää pelin yleiset lainalaisuudet, 

joukkuetaktiset, joukkueyhteistyön periaatteet sekä muun muassa liikkumisen ja 

sijoittumisen merkitys eri pelitilanteissa. Pelin lukeminen edellyttää kykyä tulkita ja 

lukea maalintekopeliä. Se edellyttää kiekon, vastustajien ja omien pelaajien sijainnin, 

liikkumissuunnan ja vauhdin havainnointia suhteessa pelikenttään ja tapahtumiin. 

Maalivahdin pitää pelin ymmärtämisen ja lukemisen avulla kyetä valitsemaan kuhunkin 

pelitilanteeseen sovelias pelitaito eli tehdä ratkaisu.  

Taktiikka . Maalivahtipelissä taktinen osaaminen on yhtä suuressa osassa kuin tekninen 

osaaminen. Maalivahdin tulee ymmärtää ja osata sijoittua oikein niin syvyys- kun 

sivuttaissuunnassa eri pelitilanteissa, jotta mahdollisimman tehokkaasti ja optimaalisesti 

kykenee peittämään maalin ja estämään maalinteon. Maalivahdin pitää myös ymmärtää 

mikä torjunta ja toimintamalli on eri pelitilanteissa mahdollisimman järkevä maalinteon 

estämiseen. Pelissä on myös useita tilanteita, joissa edellytetään maalivahdin ja 
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kenttäpelaajien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Yhteistyön ja toiminnan eri 

pelitilanteissa pitää olla ennalta sovittua, harjoiteltua ja toimivaa, jotta se palvelee 

joukkueen pelaamista. 

Fyysiset ja psyykkiset vaatimukset. Maalivahdin pelipaikka on hyvin erityinen 

suhteessa kenttäpelaajiin ja vaatii korkeatasoista teknistä osaamista, hyviä fyysisiä 

ominaisuuksia sekä psyykkistä lujuutta. Huipputasolla maalivahdilta vaaditaan mm. 

ketteryyttä, nopeutta, räjähtävyyttä, nopeaa reaktiokykyä, käsi-silmä koordinaatiota, 

liikkuvuutta ja nopeaa päätöksentekoa. Maalivahdin toiminnot pelin aikana ovat 

luonteeltaan nopeita, räjähtäviä ja lyhytkestoisia, joiden välissä on lepohetkiä tai 

matalatehoisempia toimintoja. 

Urheilija-analyysi . Maalivahdit ovat tutkimusten mukaan suhteessa muihin pelaajiin 

hieman kevyempiä ja heidän fysiologiset arvot ovat kehittyneet hieman vähemmän 

suhteessa kenttäpelaajiin. Kuitenkin liikkuvuudessa maalivahdit ovat edellä muita. 

Kenttäpelaajia heikommat fyysiset ominaisuudet eivät kuitenkaan poista sitä faktaa, että 

myös maalivahdin on yleisesti saavutettava tietty taso fyysisesti, jotta kykenee 

pelaamaan huipputasolla. 

Lajin tila ja valmennusjärjestelmä Suomessa. Suomessa on vahvat perinteet 

maalivahtien tuottajamaana ja maalivahtivalmennuksella on perinteitä Suomessa 

vuosien ajalta. Suomen Jääkiekkoliiton koulutusjärjestelmä on huomioinut 

maalivahtivalmennuksen osana koulutusjärjestelmäänsä vuosien ajan. SJL on uudistanut 

koulutusjärjestelmäänsä viime vuosina ja myös maalivahtivalmennuskoulutuksen 

järjestelmää on uudistettu.  

Valmennuksen ohjelmointi. Maalivahdin kehittyminen edellyttää suunnitelmallista 

toimintaa niin fyysisen, psyykkisen ja lajiharjoittelun osata. Maalivahdin 

lajiharjoittelussa oleellista on toimia johdonmukaisesti siten, että kehittyminen ja 

asioiden opettaminen ja oppiminen menee tietyssä järjestyksessä ja tukevat toisiaan. 

Erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa tämä on tärkeää, jotta perustaidot opitaan 

ensin ennen kuin siirrytään pelin lajiomaisiin harjoitteisiin. Testaustoiminta ja 

ravintovalmennus ovat yksi tärkeä osa valmennuksen ohjelmointia, mikä pitää 

valmennuksen kokonaisuudessa huomioida. 

 

Avainsanat: jääkiekko, maalivahtipeli, tekniikka, taktiikka, valmennus 
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1   JOHDANTO  
 

Jääkiekko on pelinä vauhdikas ja monipuolinen. Laji asettaa paljon haasteita niin 

lajitekniikan, pelitaitojen kuin fyysisten taitojen ja ominaisuuksien osalta. Varsin vähän 

huomiota on annettu tutkimustyössä lajin eri pelipaikkojen välisiin eroihin sekä niiden 

asettamiin erikoisvaatimuksiin suhteessa toisiinsa. Puolustajan ja hyökkääjän pelipaikat 

eroavat jo jonkin verran toisistaan, mutta ne ovat kuitenkin varsin lähellä toisiaan, 

mikäli vertausta tehdään maalivahteihin. Maalivahdin tekniset, pelitaidolliset ja fyysiset 

vaatimukset eroavat merkittävästi kenttäpelaajista.  

Maalivahtipelin päämäärä ja tavoite on estää vastustajan maalinteko. Maalivahtipeli on 

muuttunut paljon vuosien saatossa. Ennen maalivahdit torjuivat kiekkoja paljon 

pystystä(luistimilla seisten), kun taas nykypäivänä maalivahdit torjuvat valtaosan 

laukauksista pudottautuen jäähän V-torjunta-asentoon. Suuria muutoksia on tapahtunut 

torjunta- ja liikkumistekniikoissa sekä myös tavassa pelata erilaisissa 

maalintekotilanteissa. Vaikka muutosprosessi onkin ollut suuri, on mukana kuitenkin 

edelleen elementtejä ns. vanhoista ajoista. Suurin muutos entisajoista on se, että 

maalivahdit ovat entistä suuremmassa roolissa joukkueessa, sillä tänä päivänä 

maalivahdit ovat entistä parempia, mikä on nähtävissä myös maalimäärien putoamisena 

sarjoissa ympäri maaliman. Toisaalta myös joukkuepelitaktiikoiden kehittyminen on 

osaltaan vaikuttanut maalimäärien putoamiseen. 

Jääharjoittelun osalta maalivahtien erityistarpeet on huomioitu vuosien saatossa koko 

ajan paremmin. Jääharjoittelu on maalivahtipelaamisen modernisoituessa myös 

muuttunut nykypäiväisempään suuntaan, mutta etenkin fyysinen harjoittelu on ollut 

vuosien saatossa hyvin pitkälle samankaltaista kuin kenttäpelaajilla. Osittain tämä onkin 

ollut ihan oikean suuntainen ratkaisu, mutta monia asioita on myös jätetty huomiotta. 

Maalivahtina pelaaminen asettaa urheilijalle erityshaasteita mm. liikkuvuuden, 

keskivartalon hallinnan, nopeuden, voiman sekä kestävyyden osalta. Siksipä 

nykypäivänä onkin alettu entistä enemmän kiinnostumaan ja panostamaan myös 

maalivahtien fyysiseen harjoitteluun. 

Myös henkiset ominaisuudet korostuvat merkittävästi maalivahdilla. Toki myös 

kenttäpelaajilla henkiset ominaisuudet ovat tärkeässä asemassa, mutta maalivahdin on 

kyettävä keskittymään ja olemaan hyvässä vireystilassa koko ottelun ajan 

kenttäpelaajien ollessa kentällä koko ottelussa vai murto-osan tästä ajasta. Henkisten 
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ominaisuuksien merkitys on suuri, etenkin urheilijoiden noustessa lähemmäs 

huipputasoa. Alan ammattilaiset ovatkin sanoneet, että onnistunut maalivahtipeli 

koostuu erittäin vahvasti henkisestä puolesta huippu-tasolla. Henkiseen valmennukseen 

on alettu rakentamaan entistä enemmän työkaluja valmentajille jotta henkisten 

ominaisuuksien kehittäminen voitaisiin huomioida entistä paremmin ja siten tukea 

maalivahtien kehittymistä entistä paremmin. 

Tämän seminaarityön tarkoituksena oli käydä läpi jääkiekon maalivahtipelin perusteita 

ja yleisiä periaatteita valmennuksen ohjelmoinnin suhteen. Työ koostuu yhdeksästä eri 

pääosiosta josta ensimmäisissä käydään läpi maalivahtipelin tekniikkaa, taktiikkaa ja 

fysiologiaa. Tämän jälkeen käydään läpi urheilija-analyysi, lajin valmennusjärjestelmä 

ja tila Suomessa, testaustoiminta, valmennuksen ohjelmointi ja ravinto. Työn sisällön 

jaon osalta pyrkimyksenä on ollut, että isommat kokonaisuudet olisivat järkevässä ja 

toisiaan tukevassa järjestyksessä. 

Työn tiedot on kerätty varsin laaja-alaisesti kotimaisista ja ulkomaisista tutkimuksista, 

kirjallisuudesta, opetusmateriaaleista, CD- ja DVD materiaaleista sekä Internetistä.  Osa 

tiedoista on tutkimustietoa ja osa on opetusmateriaalia ja kokemuspohjaista tietoa. 

Tiedonhankinta tutkimustiedon osalta osoittautui haasteeksi, sillä maalivahtipeliä on 

tutkittu tieteellisesti varsin vähän suhteessa kenttäpelaajiin.  

Työ antaa varsin laajan kuvan maalivahtipelistä niin lajin näkökulmasta kuin myös 

fysiologisesta näkökulmasta. Työn tarkoituksena on myös herättää kiinnostusta 

jatkotoimenpiteille jääkiekon maalivahtipelin tutkimuksen kannalta, sillä 

maalivahtipeliä ei ole tutkittu paljon.  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

LAJIN OMINAISPIIRTEET 
 

2   TEKNISET TAIDOT 
 

2.1. Perusasento 
  

Maalivahdin perusasento on jokseenkin kenttäpelaajista poikkeava. Perusasento on 

ensimmäisiä asioita joita maalivahdin tulisi oppia, jotta tämä omaisi hyvän peli- ja 

torjuntavalmiuden. Maalivahdin kaiken tekemisen tulisi alkaa perusasennosta ja aina 

päättyä siihen. Maalivahti voi välissä tehdä torjuntaliikkeitä tai muita toimintoja, mutta 

tavoitteena tulisi aina olla palaaminen perusasentoon. Perusasento on asento josta kaikki 

torjunnat lähtevät ja mihin ne päättyvät. Hyvä perusasento mahdollistaa hyvän 

liikkumisen joka suuntaan ja sen tulisi olla sellainen jossa maalivahti kykenee olemaan 

pitempiäkin aikoja. (SJL 2002;2008)  

Perusasento on hyvin yksilöllinen ja se riippuu paljolti maalivahdin pelityylistä. 

Perusasento määrittää osaltaan pelityyliä ja pelityyli määrittää perusasentoa. Yleisesti 

ottaen voisi sanoa että perusasentoja on kolmenlaisia: kapea perusasento(pystyssä 

pelaavan maalivahdin asento)- , V-tyylin- ja hybridi-tyylin perusasento. Kapeassa 

perusasennossa maalivahdin jalat ovat hartioiden leveydellä, kun leveässä 

perusasennossa jalat ovat hieman hartioita leveämmällä, muutoin asennot ovat 

käytännössä identtiset. Nykypäivänä lähes kaikki maalivahdit pelaavat leveällä 

perusasennolla, koska se mahdollistaa nopean jäähän pudottautumisen ja jäälaukausten 

peiton sekä tehokkaamman liikkumisen terän kulman ollessa optimaalisempi suhteessa 

jäähän. (Daccord 2008). Leveällä asennolla pelaamisessa sivuttaisliikkuminen voi olla 

välillä vaikeaa ja siksi maalivahdin tulisi omata hyvä teränkäyttökyky (Magnusson 

2008). 
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Perusasennon rakentaminen(SJL 2002; 2008): 

1. Jalat hieman hartioita leveämmällä   

2. Polvet koukistettuna 

3. Selkä suorana ja ylävartalo hieman käännettynä eteenpäin 

4. Mailan lapa kokonaan jäässä peittäen jalkavälin  

5. Hanskat vartalon etupuolella, irti vartalosta, samalla tasolla ja 

käännettynä kohti kiekkoa 

6. Katse kiekossa 

7. Paino tasaisesti molemmilla luistimilla 

8. Ylävartalo mahdollisimman rentona 

    

 

 

 

 

 

 

                      KUVIO 1. Leveä asento (Ropponen 2002)                 KUVIO 2. Kapea asento 

 

2.2. Luistelu- ja liikkumistekniikat 
 

Maalivahdin luistelu voidaan jakaa ns. normaaliin luisteluun, mikä ei poikkea 

kenttäpelaajan luistelusta sekä ns. tekniseen luisteluun, eli liikkumiseen. Liikkumisen 

perusedellytyksenä on hyvä luistelutaito sekä vaatii se oikeaa perusasentoa, hyvää 

tasapainoa, ketteryyttä, nopeutta, koordinaatiokykyä ja hyvää pelilukutaitoa. 

Pelitilanteissa liikkumisessa tärkeitä asioita on että maalivahti liikkuu aina kiekon 

mukaan rintamasuunnan säilyttäen, säilyttää torjuntavalmiuden, liikkuu oikea-aikaisesti 

ja pyrkii ehtiä pysähtymään perusasentoon ennen torjuntaa. (SJL 2002,2008). Luistelu 

ja liikkuminen on maalivahtipeli peruspilareita ja hyvin liikkuva maalivahti on myös 
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usein menestyvä maalivahti. Peruslähtökohtana maalivahdilla tulisi olla että ei ole ikinä 

kiire torjua, vaan että pystyisi aina liikkumaan ja pysähtymäänennen laukausta. Tämä 

asettakin isoja haasteita niin tekniikan kuin fyysisten ominaisuuksien näkökulmasta. 

(SJL 2008a, Magnusson 2008) 

SJL (2002;2008) mukaan liikkumistekniikat voidaan jakaa seuraavasti: 

 

1) Liikkuminen syvyyssuunnassa 

a) Painonsiirroin 

b) T-potkulla vastaantulo 

2) Liikkuminen sivuttaissuunnassa 

a) Sivuttais-siirroin/ sivupotku /sivuttaisliikkuminen (lyhyt ja pitkä) 

b) T-potku 

c) Haukkaluistelu 

d) Sirklauslähtö 

3) Pysähtymistekniikat  

a) Aurapysähdys 

b) Yhden jalan pysähdys 

4) Liikkumistekniikat jäässä 

a) Toispolviliike 

b) Poikkimailaliike 

c) V-torjunta-asennossa liikkuminen 

5) Jäästä ylösnousutekniikat  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Maalivahdin yleisimmät liikesuunnat (Magnusson 2008) 
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2.2.1. Liikkuminen syvyyssuunnassa 
 

Liikkuminen painonsiirroin/C-potkuilla 

Painonsiirroin liikkumisella tarkoitetaan että maalivahti liikkuu joko eteen tai 

taaksepäin siirtämällä painoa jalalta toisella. Molemmat jalat tekevät kevyitä potkuja 

vuororytmillä ikään kuin piirtäen C-kirjaimen.(SJL 2002, 2008, Magnusson 2008) 

Liikkumista painonsiirroin kutsutaan myös teleskooppiliikkumiseksi (SJL 2002, 2008a) 

tai liikkumiseksi C-potkuilla (Magnusson 2008). C-potkujen avulla maalivahti voi 

hakea vauhtia muihin liikkeisiin ja pystyy pienillä liikkeillä korjaamaan sijoittumistaan. 

Maalivahti voi myös pelitilanteen mukaan liikkua vastaan molempien jalkojen 

yhtäaikaisella C-potkulla tai kääntää rintamasuuntaa kiekolle tekemällä C-potkun/C-

kaaren avulla. (Magnusson 2008). 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. C-potku (Magnusson 2008)    KUVIO 5. Liikkuminen painonsiirroin(SJL 2002) 

T-potkulla vastaantulo 

T-potkulla vastaantulossa lähtötilanteessa luistinten kärjet muodostavat T-kirjaimen. 

Maalivahti potkaisee toisella jalalla itsensä liikkeelle painon siirtyessä potkaisevalta 

jalalta liukuvalle jalalle. Liukuva jalka antaa vastaantulolle suunnan ja on oleellista että 

maalivahti säilyttää perusasennon ja  torjuntavalmiuden  sekä säilyttää  rintamasuunnan 

kohti kiekkoa/tilannetta. Maalivahdin tulisi aina pyrkiä liikkumaan mahdollisimman 

nopeasti ja pysähtyä terävästi yhdellä jalalla palaten mahdollisimman nopeasti 

perusasentoon.(SJL 2002, 2008, Magnusson 2008).  

Tilanteesta riippuen maalivahti voi lähteä liikkeelle ja pysähtyä eri jaloilla. Liukuvalla 

jalalla pysähtyminen on yleensä kaikkein nopein tapa. Perusperiaatteena tulisi olla että 
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sekä potku että pysähdys tapahtuu pelitilanteen edellyttämällä tavalla ja mahdollistaa 

nopean torjuntavalmiuden ja tarvittaessa hyvän valmiuden liikkua seuraavaan paikkaan 

mahdollisimman nopeasti. Maalivahdin hallitessa potkut ja pysähdykset molemmilla 

jaloilla tämä kykenee monipuolisesti soveltamaan tekniikoita eri pelitilanteen mukaan. 

 

2.2.2. Liikkuminen sivuttaissuunnassa 
 

Liikkuminen sivuttaissiirroin  

Sivuttaissiirroin liikkumista kutsutaan myös sivuttaisliikkumiseksi tai sivu-potkulla 

liikkumiseksi. Sivuttaissiirroin liikkuessaan maalivahti liikkuu perusasennossa luistinten 

kärkien ollessa koko ajan kentälle päin siirtämällä painoa ponnistavalta jalalta liukuvalle 

jalalle. Maalivahdin tulisi kyetä aina säilyttämään hyvä perusasento ja hartialinjan tulisi 

pysyä samalla tasolla liikkeen ajan. Sivuttaissiirroilla maalivahti voi liikkua lyhyitä 

matkoja säilyttäen hyvän torjuntavalmiuden ja perusasennon. Pelitilanteissa 

sivuttaissiirroilla liikutaan yleisesti, kun peli on lähellä maalia, esimerkiksi kiekon 

ollessa maaliviivan takana maalivahti liikkuu yleisesti aina sivuttaissiirroilla tolpalta 

tolpalle (KUVIO 6). Tilanteesta riippuen maalivahdin tulee kyetä liikkumaan eri 

pituisilla sivuttaissiirroilla (KUVIO 7). (SJL 2002, 2008, Magnusson 2008).   

(

Y

h

d

e

KUVIO 6. Pitkällä sivuttaissiirrolla liikkuminen tolpalta-tolpalle, Magnusson 2008) 

 

 

 

 

KUVIO 7. Maalivahdin liikkuminen sivuttain maalivahdin alueen kaarella pitkillä tai lyhyillä 

sivuttaissiirroilla (Magnusson 2008) 
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Liikkuminen T-potkulla 

Maalivahti käyttää T-potkua yleisesti silloin kun pitää liikkua pitempiä matkoja 

sivuttain, mutta T-potkua käytetään yleisesti myös liikuttaessa vastaan maalilta tai 

takaisin kohti maalia. Kuvio 8 osoittaa eri liikesuuntia joissa voidaan käyttää T-potkua. 

Kuvio 9 osoittaa T-potkun eri vaiheet. T-potkun alkuvaiheessa luistinten kärjet 

muodostavat T-kirjaimen. Menosuunnan puolen  luistimen kärki(esim. vasen luistin) 

käännetään kohti haluttua  liikesuuntaa ja toinen jalka(oikea luistin) potkaisee vahvasti 

ja paino siirretään liukuvalle jalalle(vasen luistin). Liike pysäytetään terävästi liukuvalla 

jalalla ja potkaissut jalka tuodaan nopeasti toisen jalan viereen ja palataan 

perusasentoon. T-potkuilla liikuttaessa oleellista on että rintamasuunta ja katse on 

käännettynä kohti kiekkoa/liikesuuntaa, jolloin torjuntavalmius säilyy koko liikkeen 

ajan ja välittömästi pysähdyksen jälkeen. (SJL 2008, Magnusson 2008). 

Rintamasuunnan kääntämisen helpottamiseksi ja liikkeen nopeuttamiseksi, maalivahti 

tekee yleensä ennen T-potkua C-kaaren/C-potkun tekemällä kaarimaisen liikkeen 

liikesuunnan puoleisella luistimella. C-kaaren avulla maalivahti saa käännettyä 

rintamasuunnan kohti kiekkoa/liikesuuntaa ja pienen alkuliikkeen jo ennen varsinaista 

T-potkua. T-potkuilla liikuttaessa tulisi liikkua kaarimaisesti ns. alakautta, jolloin 

liikuttava matka on mahdollisimman lyhyt ja se mahdollistaa hyvän torjuntavalmiuden. 

(Magnusson 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Eri liikkumissuunnat T-potkulla (Magnusson 2008). 
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KUVIO 9. Esimerkki T-potkusta: maalivahti kääntää ensin rintamasuunnan tekemällä C-kaaren 

jonka jälkeen potkaisee itsensä liikkeelle T-potkulla ja pysähtyy terävästi. (Magnusson 2008) 

Haukkaluistelu 

Haukkaluistelussa maalivahti kääntää molemmat luistimet menosuuntaan ja liikkuu 

siirtämällä painoa jalalta toiselle. Potku tapahtuu pääsääntöisesti takimmaisen jalan 

pumppaavalla liikkeelle toisen jalan ohjatessa liikettä. Haukkaluistelu tapahtuu usein 

kaarimaisesti esimerkiksi maalivahdin alueen kaarta pitkin. Haukkaluistelua näkee 

tämän päivän jääkiekossa varsin vähän, joskin se on kuitenkin perustaito, minkä joka 

maalivahdin tulisi osata.(SJL 2008) 

Sirklauslähtö 

Sirklauslähtöä ei yleisesti käytetä varsinaisissa maalintekotilanteissa vaan 

pääsääntöisesti ainoastaan esimerkiksi silloin kun maalivahti poistuu omalta maaliltaan 

pysäyttämään rännikiekkoa. Sirklauslähdössä maalivahti ponnistaa voimakkaasti 

toisella jalalla toisen jalan yli ristiin mahdollistaakseen mahdollisimman nopean 

liikkeen sivuttain. Sirklauslähtö on käytännössä samanlainen kuin kenttäpelaajan 

sirklauslähtö. (SJL 2008) 
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2.2.3. Pysähtymistekniikat 
 

Aurapysähdys ja yhden jalan pysähdys 

Maalivahti voi pysäyttää liikkeen aurapysähdyksellä jolloin paino viedään tasaisesti 

molemmille jaloille ja käännetään luistinten kärkiä hieman sisäänpäin samalla painetaan 

teriä voimakkaasti jäähän. Pysähdyksen tulisi olla mahdollisimman nopea ja terävä ja 

maalivahdin tulisi kääntää luistimet mahdollisimman nopeasti kohti kiekkoa/tilannetta. 

Tärkeää on että maalivahti säilyttää perusasennon, rintamasuunnan ja torjuntavalmiuden 

koko pysähdyksen ajan. Aurapysähdyksen voi tehdä myös taaksepäin jolloin pysähdys 

tapahtuu muutoin samoilla periaatteilla, mutta pysähdysvaiheessa luistinten kärjen 

käännetään ulospäin.(SJL 2002, 2008) 

Yhden jalan pysähdys on yleisempi tapa pysähtyä ja se onkin usein pelitilanteesta 

riippumatta nopein ja tehokkain tapa. Yhden jalan pysähdyksessä paino siirretään 

pysähtyvän jalan päälle samalla kääntäen luistimen kärkeä hieman sisäänpäin ja painaen 

terää voimakkaasti jäähän painopisteen ollessa enemmän luistimen kärkiosassa 

(KUVIO 10). Yhden jalan pysähdyksessä on tärkeää että rintamasuunta säilyy kohti 

kiekkoa/tilannetta pysähdysvaiheessa, eli tulee välttää lantion kiertämistä liikaa 

pysähdyksen puolelle. Pysähdyksen tulee olla terävä ja nopea ja pysäyttänyt jalka tulee 

palauttaa mahdollisimman nopeasti toisen jalan viereen. Samoin kuin 

aurapysähdyksessä oleellista on että maalivahti säilyttää perusasennon, rintamasuunnan 

ja  torjuntavalmiuden koko pysähdyksen ajan. Yhden jalan pysähdyksen voi myös tehdä 

taaksepäin liikkeestä jolloin suoritustekniikka on samanlainen kuin eteenpäin liikkeestä 

pysähdyttäessä, mutta pysähdysvaiheessa luistimen kärki käännetään ulospäin.(SJL 

2002;2008, Magnusson 2008) 

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Yhden jalan pysähdys (Magnusson 2008) 
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2.2.4. Liikkumistekniikat jäässä 
 

Maalivahdin tulee osata liikkua jäässä jotta kykenee mahdollisimman nopeasti ja 

tehokkaasti estämään maalintekoa. Yleisesti jäässä liikkuminen tapahtuu torjunnan tai 

muusta syystä jäähän pudottautumisen jälkeen, jolloin maalivahdin tulee ehtiä 

seuraavaan tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. Maalivahti tarvitsee jäässä 

liikkumistekniikoita lähinnä lähitilanteissa joissa ylös nouseminen ja pystyssä 

liikkuminen olisi liian hidas tapa ehtiä seuraavaan tilanteeseen.  

Liikkuminen toispolviliikkeellä  

Maalivahdin liikkuminen jäässä tapahtuu useasti ns. toispolviliikkeellä (KUVIO 11) 

jossa lähtötilanteessa maalivahdilla on liikesuunnan puolen patja jäässä, toisen jalan 

ollessa koukistettuna vartalon vieressä. Koukistettu jalka tulee nostaa niin ylös jotta 

luistimen terä on tukevasti jäässä. Liikkuminen tapahtuu siten että koukistettu jalka 

ojennetaan vahvasti potkaisten jolloin maalivahti kykenee liukumaan toisen jalan patjan 

päällä. Pelitilanteesta riippuen toispolviliike voi olla lyhyttä siirtymistä tai pitempää 

liikettä jolloin potkun tulee olla huomattavasti vahvempi. Potku tapahtuu yleensä joko 

kärki- tai kantapainotteisesti. Kärkipainotteisella potkulla pystytään liikkumaan 

paremmin taaksepäin tai takaviistoon, kuin taas kantapainotteisella potkulla päästään 

liikkumaan paremmin eteenpäin tai etuviistoon. (SJL 2008, Magnusson 2008)  Liikkeen 

useasti tapahtuessa eri suuntiin, on tärkeää kääntää  katse,  hartiat ja rintamasuunta kohti 

liikesuuntaan sekä kääntää lantio ennen potkua (KUVIO 12) (Magnusson 2008). Potkun 

jälkeen maalivahdin tulisi mahdollisimman nopeasti tuoda potkaissut jalka ja patja 

toisen jalan viereen jäähän, jotta kykenee peittämään jalkavälin mahdollisimman 

tehokkaasti ennen laukausta, päätyen V-torjunta-asentoon. (SJL 2008, Magnusson 

2008) 

Toispolviliikkuminen edellyttää hyvän teknisen osaamisen lisäksi hyvää koko kehon ja 

keskivartalon hallintaa sekä nopeutta koska yleisesti ottaen maalivahti liikkuu jäässä 

vain silloin kuin on välitön maalitekouhka ja pitää kyetä liikkumaan mahdollisimman 

nopeasti torjunnan tai jäähän pudottautumisen jälkeen. Oleellista toispolviliikkumisessa 

on että maalivahti säilyttää jatkuvasti hyvän torjuntavalmiuden sekä kehonhallinnan. 

Maalivahdin tulee pitää maila jäässä, lantio ylhäällä, hanskat vartalon etupuolella sekä 

katse ja rintamasuunta kohti kiekkoa. (SJL 2008, Magnusson 2008)  
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KUVIO 11. Jäässä liikkumisen potku – liuku – paluu V-asentoon (Magnusson 2008) 

 

KUVIO 12. Esimerkkikuvasarja katseen-hartioiden-lantion kääntämisestä ennen potkua 

(Magnusson 2008) 
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Liikkuminen poikkimailaliikkeellä 

Poikkimailaliikkuminen on käytännössä teknisesti samanlainen suoritus kuin 

liikkuminen toispolviliikkeellä, mutta maalivahti pudottaa mailansa poikittain jäähän ja 

tuo ylävartalon eteen. Poikkimailaliikkuminen tapahtuu yleensä vain yhteen 

liikesuuntaan, räpyläkäden puolelta kilpikäden puolelle, koska toisinpäin tehtynä liike 

on hyvin vaikea suorittaa koska maalivahti ei saa tällöin potkittua kilpipuolen jalalla 

kuin maila on poikittain jäässä. Maalivahti käyttää poikkimailaliikkumista yleisesti 

lähitilanteissa maalinedustalla tai räpyläpuolen kulmalta nousuissa jolloin kiekollinen 

vastustaja nousee maalin sivustalta kohti keskustaa. maalivahti pyrkii 

poikkimailaliikkumisella peittämään maalitekoyrityksen mahdollisimman tehokkaasti 

viemällä mailan poikittain jäähän ja tuomalla ylävartalon ja räpylän eteen lähelle 

kiekkoa. (SJL 2008) 

 

Liikkuminen V-torjunta-asennossa 

Maalivahti voi myös liikkua polvillaan V-torjunta-asennossa pieniä siirtymiä ilman että 

tämä käyttää luistimia liikkumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että maalivahti 

siirtyy ikään kuin kävellen polvillaan tilanteen mukaan lyhyitä matkoja polvillaan, 

säilyttäen V-torjunta-asennon. Tällä tavalla maalivahti kykenee säilyttämään torjunnan 

tai jäähän pudottautumisen jälkeen hyvän torjuntavalmiuden silloin kuin kiekko jää 

maalin läheisyyteen ja ei ole tarvetta liikkua pidempää matkaa ollakseen kiekon tasolla. 

Lähtökohtaisesti maalivahdin tulisi kuitenkin aina ehtiessään nousta takaisin 

perusasentoon.  (Magnusson 2008) 

 

2.2.5. Jäästä ylösnousutekniikat 
 

Jäästä ylösnousutekniikoita perustorjunta-asentoon on erilaisia, koska on olemassa 

erilaisia torjuntatekniikoita ja –tyylejä. Yleisin tilanne josta maalivahti nousee 

peliasentoon on V-asento. V-asennosta maalivahti voi nousta kahdella tavalla, joko 

molemmat jalat yhtä aikaa tai siten että työntää itsensä ylös toisella jalalla. Molemmilla 

jaloilla yhtä aikaa noustaan ylös yleisesti silloin kun pitää päästä ylös mahdollisimman 

nopeasti ja silloin kun rebound kiekko suuntautuu kohtisuoraan poispäin maalista. 

Yhden jalan ylösnousua suositellaan käytettäväksi kun jatkoliike tilanteen jälkeen 
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tehdään sivulle päin, esimerkiksi torjunnan jälkeen. Ylösnousu voidaan tehdä 

tarvittavan liikkeen pituudesta riippuen joko T-potkulla tai sivuttaisliikkeellä. KUVIO 

13 kuvaa yhden jalan ylösnousua jossa liike tapahtuu T-potkulla. Suhteessa 

liikesuuntaan, kauimmainen jalka on työntävä jalka (ns. takajalka), jonka avulla liike 

saadaan välittömästi irtokiekon suuntaan jolloin liikesuunnan puolen jalka nousee ylös 

jäästä viimeisenä. Mikäli maalivahti nousee ylös halutun liikesuunnan puolen jalalla, 

hidastuu liikkuminen irtokiekkoon huomattavasti ja myös jäälaukausten peitto(mikäli 

uusia laukaus tulee nopeasti) heikentyy huomattavasti. (Korn, 2005) Maalivahdin 

ajautuu ajoittain esimerkiksi joskus sellaisiin tilanteisiin että on esimerkiksi joko 

mahallaan tai selällään jäällä ja siksi maalivahdin tulee myös hallita mahdollisimman 

nopea ja ketterä ylösnousu eri asennoista. Oleellista ylösnousuissa on että maalivahti 

säilyttää mahdollisimman hyvän torjuntavalmiuden, riippumatta siitä mistä asennosta 

joutuu nousemaan ylös. Taulukko 1 sivulla 19 osoittaa Bell ym. (2008) tutkimuksen 

tuloksia NHL maalivahtien liikkumistavoista pelin aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. Maalivahti nousee V-asennosta ylös T-potkulla (Magnusson 2008) 
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TAULUKKO 1. Eri liikkumistapojen- ja liikemallien toistuminen NHL maalivahdeilla pelin 

aikana (N=24). Mukaeltu Bell ym. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Sijoittuminen 
 

Maalivahtipelissä ensisijaisena tavoitteena on laukaisuhetkellä olla sijoittuneena maalin 

keskilinjan ja kiekon väliin. Oikean sijoittumisen avulla maalivahti pyrkii 

maalintekotilanteessa peittämällä tai jollain torjuntatekniikalla estää vastustajan 

maalinteko. Oikealla sijoittumisella maalivahti pyrkii peittämään maalistaan 

mahdollisimman suuren osan eri pelitilanteissa. Tämä tarkoittaa sitä että maalivahdin 

täytyy hallita sijoittuminen sivuttais- ja syvyyssuunnassa. Maalivahtipelissä 

sijoittumista pidetään osana torjuntaa, sillä oikealla ja oikea-aikaisella sijoittumisella 

maalivahti antaa itselleen paremman mahdollisuuden torjua ja estää maalinteon. 

Maalivahdin peruslähtökohtana tulisi olla että tämä ehtii liikkua ja sijoittua ennen 

varsinaista maalintekotilannetta, jotta pystyy mahdollisimman hyvin keskittymään itse 

torjuntaan. Oikean sijoittumisen perustana on hyvä pelikäsitys, liikkumistaito sekä 

hyvät fyysiset ominaisuudet (SJL 2002, Nykvist & Ekholm, 1996). 

LIIKE Erä 1 Erä 2 Erä 3 KA / erä KA/ ottelu

Vertikaaliliike 15 ± 6 (6–26) 15 ± 4 (10–24) 14 ± 5 (6–27) 15 ± 5 44 ± 8

Lateraaliliike 13 ± 7 (5–34) 14 ± 5 (3–24) 14 ± 6 (5–29) 13 ± 6 41 ± 9

V-torjunta-asento 11 ± 5 (2–21) 11 ± 3 (6–16) 12 ± 5 (2–22) 11 ± 4 34 ± 6

Eteen-taakse liike 11 ± 8 (2–35) 11 ± 7 (1–24) 9 ± 6 (2–22) 10 ± 7 31 ± 8

Mailapelaaminen 6 ± 2 (3–10) 7 ± 3 (1–14) 5 ± 2 (1–10) 6 ± 3 18 ± 4

Makuultaan jäässä 1 ± 1 (0–4) 1 ± 1 (0–5) 1 ± 1 (0–3) 1 ± 1 3 ± 1

Patjatorjunta 3 ± 3 (0–9) 3 ± 2 (0–7) 3 ± 2 (0–7) 3 ± 2 9 ± 3

Mailatorjunta 3 ± 2 (0–7) 2 ± 1 (0–4) 3 ± 2 (0–6) 3 ± 2 8 ± 3

Ylävartalo torjunta 2 ± 1 (0–4) 2 ± 2 (0–5) 2 ± 1 (0–4) 2 ± 1 6 ± 2

Hanskatorjunta 1 ± 1 (0–3) 2 ± 1 (0–4) 1 ± 1 (0–4) 1 ± 1 4 ± 2

Kilpitorjunta 1 ± 1 (0–1) 0 ± 1 (0–2) 0 ± 1 (0–3) 0 ± 1 1 ± 1

Tuikkaus 0 ± 0 (0–1) 0 ± 0 (0–2) 0 ± 0 (0–1) 0 ± 0 1 ± 1

Kylkitorjunta 0 ± 0 (0–1) 0 ± 0 (0–1) 0 ± 0 (0–2) 0 ± 0 0 ± 0

Laukausmäärä 9 ± 3 (3–15) 9 ± 3 (4–16) 9 ± 4 (4–18) 9 ± 3 27 ± 4

5 ± 2

6 ± 2

1 ± 1 (0–3)

2 ± 1 (0–4)

2 ± 1

2 ± 1

Vasen polvisuoja jäässä tai 

toispolviasento

Oikea polvisuoja jäässä tai 

toispolviasento

2 ± 2 (0–7)

2 ± 2 (0–7)

2 ± 1 (0–5)

2 ± 1 (0–6)
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Maalivahdin sijoittumiseen eri pelitilanteissa vaikuttavat mm. kiekollisen pelaajan 

lähestymissuunta ja –nopeus, mahdollisen poikittaissyytön vaarallisuus ja mahdollisuus, 

maalivahdin mahdollisuus liikkua poikittaissyöttöön, maalin peittämiseen tarvittavan 

syvyysliikkeen määrä, laukaisutapa ja sen nopeus. Esimerkiksi syvyyssijoittuminen 

muuttuu entistää haastavammaksi pelin nopeutuessa, sillä maalivahdilla ei välttämättä 

ole aikaa liikkua ja sijoittua ennen laukausta. (Mikkola 1987).  

Maalivahdin tulisi valta-osassa tilanteita pyrkiä sijoittumaan maalivahdin alueen kaaren 

tasolle. Kaari-tasolle sijoittuneena maalivahti peittää suurimman osan maalista 

tehokkaasti ja kykenee torjumaan kauempaa tulevat laukaukset reagoimalla. 

Lähitilanteissa syvyyssijoittumisen merkitys etenkin korostuu, sillä usein maalivahti 

joutuu luottamaan maksimaaliseen peittämiseen jollain torjuntatekniikalla, koska 

reaktioaikaa on hyvin vähän. On myös hyvin oleellista että maalivahti ei ylisijoitu. Jos 

maalivahti sijoittuu väärin kiekkoon nähden sivuttaissuunnassa, tarkoittaa se että jokin 

osa maalista on enemmän avoinna maalintekoa ajatellen.  Liian syvällä maalissa pelaten 

maalivahti ei peitä maalia parhaalla mahdollisella tavalla, mikä avaa lisää 

mahdollisuuksia maalintekoon. Liian paljon vastaan tulemalla, maalivahti on vaarassa 

pelata itsensä ulos tilanteesta esimerkiksi kiekollisen pelaajan syöttäessä tai tämän 

harhauttaessa. (Mikkola 1987) Sijoittumisesta lisää osiossa maalivahtipelin taktiikka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 14. Sijoittuminen(SJL 2002) KUVIO 15. Sijoittuminen kiekon ja pelaajan 

näkökulmasta (SJL 2002) 
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2.4. Torjuntatekniikat 
 

Maalivahti hyödyntää eri torjuntatekniikoita estääkseen vastustajan maalinteon. 

Maalivahtipelissä näitä torjuntatekniikoita nimetään useasti perustorjunnoiksi. 

Maalivadilla tulisi olla laaja valikoima erilaisia tekniikoita joita tämä soveltaa ja käyttää 

eri tilanteissa. Useammat tutkimukset ovat osoittaneet että nykyaikaisessa jääkiekossa 

maalivahti torjuu valtaosan laukauksista pudottautumalla jäähän V-torjunta-asentoon. 

Nykypäivän maalivahtipelissä V-torjunnasta on tullut usein käytetty 

perustorjuntatekniikka. V-torjunnan avulla maalivahti saavuttaa hyvän torjuntapeiton 

sekä hyvän valmiuden torjuntaliikkeiden tekemiseen. (Näckel 2004) V-torjunta--asento 

on erittäin tehokas erityisesti jäälaukauksien sekä matalien laukauksien torjumiseen. V-

torjunnassa laskeudutaan jäähän molempien polvien päälle, patjat sekä maila peittävät 

haarojen välin ja käsiä ja hanskoja eteen tuomalla peitetään kainalot, asennon tulee olla 

ryhdikäs ja lantion edessä. (SJL, 2008.) Useasti näkee että maalivahdit käyttävät 

lähestulkoon pelkästään  V-torjuntaa. V-torjunta tulee osata oikeassa paikassa oikein 

käytettynä, mutta se ei saa olla ainoa mahdollinen torjuntatyyli. (Korn 2005) 

Nykyaikaisessa maalivahtipelissä osa ns. vanhoista torjuntatekniikoista on poistunut 

maalivahtien torjuntavalikoimasta, joskin niitä silti käytetään. 

Eri torjuntatekniikat voidaan jakaa laukauksen korkeuden perusteella(KUVIO 16) (SJL 

2008): 

1. Jäälaukaukset (kilpi puolelle, räpylä puolelle ja kohti tuleva) 

2. Matalat laukaukset (kilpi puolelle, räpylä puolelle ja kohti tuleva) 

3. Korkeat laukaukset (kilpi puolelle, räpylä puolelle ja kohti tuleva) 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 16. Perustorjuntojen jakaminen laukauksen korkeuden perusteella (SJL 2002) 
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Joskin laukauksen korkeus osittain määrittää valittavan torjuntatekniikan, useasti 

maalivahti käyttää samaa liikemallia tai perustorjuntaa torjuakseen eri korkuisia 

laukauksia. Lisäksi perustorjunnat voidaan erotella pystystä ja jään kautta tehtävien 

torjunnoiksi. Perustorjuntojen lähtökohtana on että maalivahdin tulee kyetä valitsemaan 

sovelias perustorjunta pelitilanteen mukaan.  

Tekniikan opetteleminen on lähtökohtana ja valmennuksessa painopisteenä onkin usein 

riittävän toistomäärän toteuttaminen, jotta perustorjuntatekniikat kyetään viemään 

automaatiotasolle. Hyvän teknisen osaamisen avulla perustorjuntojen ovat vähemmän 

fyysisesti kuluttavia ja mahdollistavat hyvän kiekonhallinnan. Maalivahtipelissä 

perusideana on että kaikki torjunnat lähtevät perustorjunta-asennosta ja torjunnan 

jälkeen palataan perustorjunta-asentoon, joskin on tilanteita jolloin seuraava tilanne 

tulee eteen niin nopeasti että maalivahdin täytyy välittömästi suorittaa seuraava torjunta 

tai liikkua jäässä.(SJL 2008) Kaikissa torjunnoissa on tärkeää että kiekko seurataan 

katsella loppuun asti. Torjunnoissa joissa maalivahti ei saa kiekkoa haltuunsa, on 

tärkeää että kiekkoa seurataan myös torjunnan jälkeen ja tehdään tarvittaessa jatkoliike 

ja sijoitutaan uudelleen kiekon mukaan. 

 

2.4.1. Jäälaukaukset 
 

Jäälaukauksia voidaan torjua pystystä, toispolvitorjunnalla, toispolviliulla ja v-

torjunnalla (SJL, 2008). Lisäksi nykypäivänä käytetään myös ns. puoli v-torjuntaa 

(Magnusson 2008). 

 

Jäälaukauksen torjuminen pystystä  

Suoraan kohti tulevissa laukauksissa kiekko torjutaan mailalla työntämällä toista 

luistinta hieman eteenpäin ja samalla tukien mailan lapa luistimeen. Täten mailan lavan 

kulma käännettyä siten että saadaan kiekkoa ohjattua kohti kaukalon kulmaan. (Näckel 

2004). Sivuille suuntautuvissa laukauksissa maalivahdin tulee potkaista vastakkaisella 

jalalla itsenä liikkeelle suunnaten liikkeen hieman etuviistoon jotta vartalo saadaan 

paremmin kiekon linjalle. Paino siirretään laukauksen puolen jalalle ja on tärkeää että 

laukauksen puolen jalka saadaan kiekon taakse. Mailan lapa tuetaan luistimen 
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kärkeen(tai pidetään hieman irti luistimesta) ja lavan kulma käännetään siten että kiekko 

saadaan ohjattua kohti kaukalon kulmaa. 

 

Jäälaukauksen torjuminen toispolvitorjunnalla tai puoli V-torjunnalla 

Toispolvitorjunnassa maalivahti pudottaa toisen polven jäähän ja torjunta suoritetaan 

ohjaamalla kiekkoa mailalla ohjaten kulmaan. Vastakkaisen puolen polvi pudotetaan 

jäähän ja torjunnan puolen jalka viedään lähes suoraksi maalivahdin patjan ollessa 

suunnattuna kentälle päin. Jäähän pudotettava jalka on ns. tukijalka ja on tärkeää ettei 

istunta jalan päälle, vaan että luistimen kanta on irti pakarasta ja jalka muodostaa n. 90-

asteen kulman. Mailan liikettä ja liikelaajuutta ja samalla koko torjuntaa saadaan 

helpotettua kiertämällä ylävartaloa ja hartioita torjunnan puolelle. (SJL 2008) 

Nykypäiväinen vaihtoehto toispolvitorjunnan käyttöön on torjunta jossa torjunnan 

puoleinen patja painetaan jäähän varmistamaan tai tilannekohtaisesti kiekko voidaan 

torjua myös patjalla. Tällä torjunnalla varmistetaan jalkaväli paremmin ja siitä on 

parempi jatkopelivalmius. (Magnusson 2008).  

 

 

 

 

 

( 

KUVIO 17. Puoli V-torjunta (Magnusson 2008) 

 

Jäälaukauksen torjuminen V-asennosta 

V-torjunnassa oleellista torjunnan ajoitus ja torjuntakontrolli. Maalivahdin alueen 

kaarelle sijoittuneena ja oikein ajoitetulla V-torjunnalla maalivahti peittää ja torjuu 

jäälaukaukset tehokkaasti. (Näckel 2004) V-torjunnassa molemmat patjat ja polvet 

pudotetaan jäähän painon ollessa tasaisesti molemmilla jaloilla. Lantio tulisi pitää 

edessä ja selkä suorana. Kohti tulevissa laukauksissa maila pidetään peittämässä 
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jalkaväliä ja mailan lavan kulmaa kääntämällä saadaan kiekko ohjattua kulmaan. Sivulle 

suuntautuvissa laukauksissa hieman ylävartaloa ja mailaa kiertämällä kaarimaisesti, 

mailan lavan kulma käännetään siten että kiekko saadaan ohjattua kulmaan. Ylösnousu 

tapahtuu torjunnan puolen vastakkaisella jalalla, kiekon puolen jalan tehdessä T-liun. 

Oleellista on että katse säilyy torjunnan jälkeen kiekossa jotta jatkoliike voidaan 

suunnata oikein ja sitä kautta maalivahti on heti hyvässä valmiudessa ja sijoittuneena 

oikein. (SJL 2008, Näckel 2004).  

 

Jäälaukauksen torjuminen toispolviliulla tai V-liulla 

Toispolviliuku on samanlainen liike kuin toispolvitorjunta, mutta toispolviliussa jalat 

tekevät päinvastaisen liikkeen toispolvitorjuntaan nähden. Torjunnan puolen jalka 

lasketaan jäähän patjan ollessa suunnattuna kentälle päin. Liuku saadaan aikaiseksi 

potkaisemalla vastakkaisella jalalla. Potkun jälkeen vastakkaisen jalan polvea ei lasketa 

jäähän, mutta jalka seuraa kuitenkin torjunnan mukana. Torjunta suoritetaan mailalla ja 

kiekko ohjataan kulmaan kääntämällä mailan lavan kulmaa. Torjunnassa on tärkeää että 

lantio pidetään jämäkästi ylhäällä ja selkä suorana. (SJL, 2008) Nykypäivänä 

toispolviliukua yleisempi liukutorjunta jäälaukauksissa on V-liuku. V- liuku suoritetaan 

käytännössä samalla tavalla kuin toispolviliuku, mutta V-liussa vastakkaisen jalan 

potkaisua liun liikkeelle, potkaissut jalka tuodaan nopeasti liukuvan jalan viereen jolloin 

patjat muodostavat V-torjunta-asennon. V-liussa jalkaväli peitetään tehokkaammin kuin 

toispolviliussa. Ylösnousu molemmissa torjunnoissa suoritetaan torjunnan puolen 

vastakkaisella jalalla jolloin jatkoliike on mahdollisimman nopea ja mahdollistaa 

nopean pelivalmiuden. 

 

2.4.2. Matalat laukaukset 
 

Matalissa laukauksissa maalivahdin käsien ja hanskojen liikesuunnat ovat alaspäin. 

Matalissa laukauksissa maalivahdin tulee pyrkiä pitämään kädet ja hanskat vartalon 

etupuolella jotta pystyy hallitusti torjumaan kiekon vartalon etupuolelta ilman turhia 

rebound kiekkoja. (Näckel 2004) 
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Matalien laukausten torjuminen pystystä 

Nykypäivänä on hyvin harvinaista että matalia laukauksia torjutaan pystystä, mutta 

monipuolisuuden vuoksi matalia laukauksia on myös hyvä harjoitella torjumaan 

pystystä.(Näckel 2004) Sivulle suuntautuvissa laukauksissa maalivahdin tulee liikkua 

vastakkaisen jalan potkun avulla, suunnaten liike hieman etuviistoon, siten että 

torjunnan puolen jalka saadaan liikutettua kiekon taakse. Torjunta tehdään(riippuen 

kummalle sivulle laukaus suuntautuu) hanskalla tai kilvellä, torjunnan puolen patjan 

ollessa takana varmistamassa. Laukauksen tullessa hanskapuolelle, kiekko vangitaan 

hanskaan ja kilpipuolella kiekko ohjataan kulmaan joko kilvellä tai mailan levikeosalla. 

Kilpipuolella pieni ranneliike riittää ohjaamaan kiekon kulmaan. Kohti tulevassa 

matalassa laukauksessa hanskapuolen patja viedään kiinni kilpipuolen patjaan 

varmistamaan ja kiekko otetaan kiinni hanskalla patjojen edestä. (SJL 2008.) 

 

Matalien laukausten torjuminen toispolvitorjunnalla 

Toispolvitorjunnan suoritustekniikka on samanlainen matalissa laukauskissa kuin 

jäälaukauksissa. Maalivahti pudottautuu torjunnasta nähden vastakkaisen polven jäähän 

pitäen hyvän ryhdin lantiossa ja torjunnan puolen jalka viedään lähes suoraksi vartalon 

sivulle patjan ollessa suunnattuna kohti kiekkoa. Maila pidetään jäässä varmistamassa 

jalkaväliin jäävää aukkoa. Kiekko torjutaan vartalon etupuolelta joko hanskalla,  kilvellä 

tai mailan levikeosalla, riippuen siitä kummalle puolelle laukaus suuntautuu. Hanskalla 

torjuttaessa kiekko vangitaan hanskaan ja kilpipuolella kiekko torjutaan joko kilvellä tai 

mailan levikeosalla ohjaten kiekko kulmaan. Käsien liike tulee suuntautua hieman 

etuviistoon ja ylävartaloa tulee hieman kiertää torjunnan puolelle jotta kiekkoon 

päästään paremmin kiinni ja että saavutetaan hyvä torjuntakontrolli. (SJL 2008) 

 

Matalien laukausten torjuminen V-asennosta 

V-torjunta soveltuu hyvin matalien laukausten torjumiseen. V-torjunta-asennossa 

lantion pitämien ylhäällä ja käsien pitäminen irti vartalosta mahdollistaa laajan torjunta-

alueen etenkin hanskakädellä. Hanskakädellä voidaan hanskapuolen laukausten lisäksi 

torjua kohti tulevat, päätä kohti ja patjojen eteen suuntautuvat laukauksen. (Näckel 

2004) V-asennossa painon tulisi olla tasaisesti molemmilla polvilla ja lantio tulisi pitää 
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edessä. Hanskalla torjutaan hanskapuolelle suuntautuvat laukaukset ja patjojen eteen 

suuntautuvat kohti tulevat laukaukset. Kilpipuolella torjunta tehdään kilvellä tai mailan 

levikeosalla ohjaamalla kiekko kulmaan. Patjojen tason yläpuolella suuntautuvat kohti 

tulevat laukaukset torjutaan sulkemalla kiekko syliin. Kiekon tullessa syliin, kädet 

viedään nopeasti kiinni syliin jotta kiekko saadaan pidettyä hallussa. Kohti tulevan 

laukauksen voi myös torjua hanskakädellä mikäli maalivahti ehtii liikuttaa käden 

vartalon eteen riittävän nopeasti. (SJL 2008) Hanskoilla tehtävissä torjunnoissa 

torjuntaliike tulisi suunnata hieman etuviistoon ja tarvittaessa pitää kyetä siirtämään 

painoa hieman enemmän toisella jalalle jotta torjuntakontrolli ja ulottuvuus kiekkoon 

paranee(Näckel 2004) 

 

Matalien laukausten torjuminen toispolviliulla tai V-liulla 

Sivulle suuntautuvia matalia laukauksia voidaan myös torjua tilannekohtaisesti 

toispolviliulla tai V-liulla suorituksen ollessa teknisesti samanlaisia kuin jäälaukausten 

torjumisessa. Liukutorjuntoja ei käytetä kohti tulevissa laukauksissa. Toispolviliussa 

torjunnan puoleinen polvi pudotetaan jäähän ja vastakkainen jalka potkaisee liun 

liikkeelle. Maila pidetään peittämässä jalkaväliä. Lantion jämäkkyys ja selän suorassa 

pitäminen sekä hanskojen pitäminen vartalon edessä on tärkeää. Hanskapuolelle 

suuntautuvissa laukauksissa kiekko torjutaan hanskalla ja kilpipuolella joko kilvellä tai 

mailan levikeosalla ohjaten kiekko kulmaan. V-liukuun pätee samat periaatteet kuin 

toispolviliukuun, mutta erona on se että liun alkuvaiheessa potkaissut jalka ja patja 

tuodaan liukuvan patjan viereen jolloin patjat muodostavat V-asennon. Maila pidetään 

peittämässä jalkaväliä. 

 

2.4.3. Korkeat laukaukset 
 

Korkeiden laukausten torjuminen pystystä 

Pystystä torjuessa tärkeää on vartalon painopisteen siirtäminen kiekon taakse hieman 

kohti kiekkoa. Sivulle suuntautuvissa laukauksissa tämä tapahtuu vastakkaisen jalan 

potkulla lyhyellä sivuttaissiirrolla, liikkeen suuntautuessa hieman etuviistoon. Kädet 

tulee pitää irti vartalosta ja torjunta tehdään vartalon etupuolelta viemällä käsiä hieman 

kohti kiekkoa. Hanskapuolelle suuntautuvissa laukauksissa kiekko suljetaan hanskaan ja 
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kilpipuolelle suuntautuvissa laukauksissa kiekko ohjataan kulmaan rannetta 

kääntämällä. Kilpipuolen torjunnoissa on tärkeää että kiekkoa ei yritetä lyödä 

sivusuunnassa, vaan kilpi kiekon viedään tulolinjalle ja torjuntahetkellä rannetta 

kääntämällä ohjataan kiekko haluttuun suuntaan. Kuvio 18 kuvastaa pystystä tehtävien 

torjuntojen liikesuuntia. Kohti tulevat laukaukset(pään ja rinnan korkeudelle) 

maalivahdin tulisi pyrkiä torjumaan hanskalla vartalon edestä. Tämä edellyttää että 

kädet on irti vartalosta jotta hanska saadaan käännettyä vartalon etupuolelle ja kiekko 

vangittua hanskaan. (SJL 2008) Rinnan korkeudelle tuleva laukaus on myös mahdollista 

torjua sulkemalla kiekko vartaloon, mutta ensisijaisesti maalivahdin tulisi pyrkiä 

torjumaan kiekko hanskalla jolloin vältytään turhilta rebound kiekoilta.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 18. Pystystä torjuttavien laukausten liikesuunnat (Magnusson 2008) 

Korkeiden laukausten torjuminen V-asennosta 

Korkeiden laukausten torjuminen V-asennosta edellyttää että maalivahti säilyttää hyvän 

ja ryhdikkään asennon. Lantio tulisi pitää edessä ja ylävartalo suorana. Lisäksi on 

tärkeää että kädet ja hanskat pidetään vartalon etupuolella suunnattuna kohti kiekkoa. 

(SJL 2008) Torjuntaliike tulee suorittaa  vartalon etupuolelta liikkeen suuntautuessa 

hieman etuviistoon kohti kiekkoa. (Näckel 2004). Hanskapuolelle suuntautuvissa 

laukauksissa kiekko vangitaan hanskaan ja kilpipuolelle suuntautuvissa laukauksissa 

kiekko ohjataan rannetta kääntämällä kulmaan. Kohti tulevat laukaukset tulee pyrkiä 

torjumaan hanskalla tuoden hanska vartalon eteen. (SJL 2008) Rinnan korkeudelle 

suuntautuva kohti tuleva laukaus voidaan myös torjua sulkemalla kiekko vartaloon. 

Taulukko 2 ja 3 seuraavalla sivulla antavat hieman kuvaa siitä mitä torjuntatekniikoita 

ja –välineitä maalivahti käyttää pelin aikana.  
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Taulukko 2. Eri torjuntatekniikoiden käyttäminen keskimäärin pelin aikana B- ja A-junioreilla. 

Mukaeltu Nevalainen (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Eri torjuntavälineiden käyttö keskimäärin pelin aikana B- ja A-junioreilla. 

Mukaeltu Nevalainen (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORJUNTATEKNIIKKA KA min max % 

V-torjunta 12,3 7 18 40,7 

Toispolvitorjunta 5,9 1 11 19,5 

Poikkimaila 3,2 0 9 10,6 

Toispolviliuku 3 0 7 9,9 

Pystytorjunta 2,6 0 9 8,6 

Agressiivinen 

kiekollisen 

ahdistaminen 0,2 0 1 0,7 

Kylkiliuku 0,1 0 1 0,3 

Muu tekniikka 2,9 0 6 9,6 

YHTEENSÄ 30,2 18 40 100 

TORJUNTAVÄLINE KA min max % 

Maila 8,2 4 13 29,7 

Räpylä 6,4 4 9 23,2 

Jalkasuojus 5,8 3 12 21 

Vartalo 4 0 8 14,5 

Kilpi 2,6 1 5 9,4 

Luistin 0,2 0 1 0,7 

Muu väline 0,4 0 2 1,4 

YHTEENSÄ 27,6 15 36 100 
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2.5. Mailapelitekniikat 
 

Maalivahdin mailapelin merkitys on korostunut viime vuosikymmenien aikana ja 

nykypäivänä maalivahdin tulee pystyä osallistumaan peliin estääkseen 

maalintekotilanteiden syntymistä ja edistääkseen oman joukkueen pelaamista. 

Maalivahdin tulee kyetä osallistumaan peliin niin maalin läheisyydessä kuin 

maalivahdin alueen ulkopuolella, tämä edellyttää että maalivahti hallitsee 

mailapelitekniikat. Maalivahdin tulee mm. pystyä syöttämään kiekkoa, katkomaan 

syöttöjä, pelaamaan irtokiekkoja ja purkamaan kiekkoja pois puolustusalueelta. 

(Daccord 2008, SJL, 2007). 

Maalivahdin mailapelitekniikat voidaan jakaa syöttämiseen, meislauksiin, tuikkauksiin, 

kiekon pysäytyksiin ja kiekon purkamiseen (SJL 2007). Syötöissä ja puruissa maalivahti 

käyttää mailaansa ns. pitkänä, eli samalla tavalla kuin kenttäpelaajat. Maalivahdin on 

tärkeä osata lukea peliä ja pelaamaan kiekko omalle pelaajalle jotta edistää oman 

joukkueen peliä. Täten syöttämisen laatu ja tarkkuus on tärkeää. Purkukiekoissa 

maalivahdin tulisi välttää turhia riskejä ja mieluiten purkaa kiekkoa laitojen kautta. 

(Korn, 2004) 

Meislauksella tarkoitetaan mailanpeliä ns. peliotteella jolloin maila pidetään yhdessä 

kädessä (Hiekkaranta, Kärnä, Reinikainen 2008). Meislaamalla maalivahti kykenee 

antamaan lyhyitä ja nopeita syöttöjä ja siirtokiekkoja. Esimerkiksi maaliviivan takana 

rännikiekon pysäytyksen jälkeen rystypuolen meislaus on nopeampi ja parempi 

vaihtoehto kuin kahden käden mailaotteella pelaaminen. (Korn 2004)  

Tuikkauksella maalivahti kykenee estämään vastustajan maalintekoyrityksen tai 

lyömään irtokiekon pois maalintekoalueelta. Tuikkauksen tulisi olla mahdollisimman 

yllätyksellinen ja nopea maalintekotilanteissa jotta vastustajan pelaaja ei ehdi reagoida 

tuikkaukseen ja esimerkiksi harhauttaa. (Korn 2004) Maalivahdin tulisi pyrkiä 

säilyttämään torjuntavalmius myös tuikkauksen aikana säilyttämällä rintamasuunta 

tuikkauksen suuntaan sekä täten myös torjuntavalmius säilyy tuikkauksen jälkeen. 

(Näckel 2004a) 

Tuikkaamiseen käytetään joko ns. lyhyttä tai pitkää tuikkausta. Lyhyt tuikkaus tehdään 

torjuntaotteella ja pitkä tuikkaus tehdään ns. pitkällä otteella jolloin käsi viedään mailan 

varsiosan yläpäähän ja tuikataan koko mailan pituudella. Lyhyttä tuikkausta käytetään 
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yleisimmin lähitilanteissa kuten esimerkiksi kulmalta nousuissa tai irtokiekkojen 

siivoamisessa pois maalin edustalta. Pitkä tuikkaus on myös tehokas, mutta pitkässä 

tuikkauksessa myös torjuntavalmiuden palauttaminen kestää pidemmän aikaa ja 

epäonnistuessaan se saattaa avata kiekolla rakoja josta mennä maaliin. Pitkää tuikkausta 

käytetään esimerkiksi läpiajoissa ja kulmalta nousuissa. (Corsi & Hannon 2002) 

Syöttöjen katkominen edellyttää maalivahdilta hyvää pelin lukua ja maalivahdin onkin 

osattava tulkita kannattaako katkoa yrittää ja että ajoitus on oikea. Syötönkatkon 

epäonnistuessa torjunnan tekeminen on vaikeaa, sillä maalivahti on tuolloin huonossa 

torjuntavalmiudessa. (Näckel 2004a) Syötönkatkoja tehdään yleisesti mailan lavalla tai 

levikeosalla torjuntaotteella, mutta katkoja voidaan tilanteen mukaan tehdä myös 

pitkällä otteella tai poikkimailalla sekä korkeita syöttöjä voidaan katkoa myös 

hanskalla. (Daccord 2008.) 

Maalivahdin tulee myös kyetä katkaisemaan ja pysäyttämään rännikiekkoja 

edistääkseen oman joukkueen peliä. Rännikiekkoja voidaan pysäyttää sekä 

torjuntaotteella että pitkällä otteella (Näckel 2004a). Rännikiekkojen pysäyttämisessä on 

tärkeää että kiekko ei kimpoa maalin edustalle ja siksi mailan ja laidan välinen kulma 

tulisi olla n. 90 astetta. Yleisesti pitkällä otteella nopeisiin rännikiekkoihin ehtii 

paremmin ja sen avulla jatkotilanteen pelaaminen onnistuu paremmin. Koviin ja 

korkeisiin rännikiekkoihin voidaan mennä ikään kuin taklaamalla siten että kiekko 

pysäytetään joko mailalla tai vartalolla. (Näckel 2004a) 

 

2.6. Pelitilannetorjuntatekniikat 
 

Pelitilannetorjuntatekniikoiksi kutsutaan torjuntatekniikoita niissä tilanteissa jolloin 

paikaltaan tehtävä perustorjunta ei tilanteen kannalta ole taktisesti paras vaihtoehto. Osa 

pelitilannetorjuntatekniikoista ovat käytännössä perustorjuntoja, mutta ne tehdään 

liikkeessä(esimerkiksi liukuen). Pelitilannetorjuntatekniikoiksi voidaan laskea erilaiset 

liukutorjunnat, joista nykypäivän jääkiekossa yleisimpiä ovat V-liuku ja toispolviliuku, 

jotka jo esiteltiin perustorjuntojen yhteydessä. V-torjuntaa pidetään myös 

pelitilannetorjuntatekniikkana, joskin se jo nykypäivänä lasketaan myös 

perustorjuntatekniikaksi. Lisäksi mm. poikki-mailatorjunta, pystypolvitorjunta, 

kylkitorjunta ja kylkiliuku voidaan lukea pelitilannetorjunnoiksi sekä torjunnat joissa 

maalivahti on menettänyt torjuntatasapainon ja pyrkii peittämään mahdollisimman 
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tehokkaasti osumiskulmat. Kylkitorjuntojen käyttö on nykypäivän jääkiekossa on varsin 

vähäistä, koska maalivahdin ollessa kyljellään etenkin mahdollisen jatkotilanteen tai 

reboundin pelaaminen vaikeutuu huomattavasti.  

V-torjunta on tehokas jää- ja matalien laukausten peittotorjunta. Lähitilanteissa 

maalivahti peittää V-torjunnan avulla määrällisesti hieman enemmän kuin 

perustorjunta-asennossa. (Mikkola, 1987). Nykypäivän jääkiekossa usea maalivahti 

käyttää V-torjuntaa myös kauempaa tulevissa laukauksissa joissa ehtii torjua 

reagoimalla, mutta V-torjunta on etenkin lähitilanteissa ja maskitilanteissa tehokas 

peittotorjunta kun maalivahti ei näe kiekkoa tai reaktioaika on hyvin rajallinen. V-

torjunta-asennossa maalivahdin molemmat polvet ja patjojen sisäreunat ovat jäätä 

vasten, jalkojen muodostaessa V:n. V-torjunta-asennossa maalivahdin tulisi pyrkiä 

kääntämään patjat mahdollisimman kauas kentälle päin(liikkuvuuden rajoissa), jotta saa 

maksimaalisen peiton jäätä pitkin ja matalalle suuntautuviin laukauksiin. V-torjunta-

asennossa tärkeää on myös että maalivahti hallitsee keskivartalon ja lantion, jotta saa 

lantion pysymään edessä. Lantion pysyessä hallinnassa, maalivahdilla on 

maksimaalinen peitto ylävartalolla sekä se mahdollistaa paremman valmiuden 

jatkoliikkeisiin, reboundien pelaamiseen tai nousemaan ylös perustorjunta-asentoon. 

Lisäksi V-torjunta-asennossa maalivahdin tulisi pitää kädet ja hanskat vartalon 

etupuolella suunnattuna kohti kiekkoa, jotta kykenee reagoimaan tilanteisiin, 

laukauksiin ja reboundeihin sekä optimaalisesti peittämään hanskoilla korkeat 

laukaukset joihin ei ehdi reagoida (Daccord 2008, Ropponen, 2002).   

 V-liukua ja toispolviliukua käytetään tyypillisesti lähitilanteissa, poikittaissyötöissä 

lähitilanteissa, rebound tilanteissa sekä läpiajoissa. (SJL 2008) V-liun avulla maalivahti 

pyrkii mahdollisimman tehokkaasti peittämään jää- ja matalat laukaukset sekä olemaan 

valmiudessa reagoimaan hanskoilla mahdolliseen korkeaan laukaukseen. Maalivahti voi 

tilanteesta riippuen suorittaa V-liun joko paikaltaan tai liikkeestä. Kuvio 21 antaa kuvan 

V-liun suorittamisesta.  

V-liuku suoritetaan siten että liikesuunnan puolen patja pudotetaan mahdollisimman 

nopeasti kokonaan tiiviisti jäähän ja samanaikaisesti toinen jalka suorittaa potkun 

luistimen sisäterältä. Kun liukuva patja on tiiviisti kiinni jäässä ja toinen jalka on 

suorittanut potkun, potkaissut jalka tuodaan mahdollisimman nopeasti kiinni toisen 

viereen siten että maalivahdin asento on liun aikana samanlainen kuin V-torjunta-

asento. Maalivahdin tulisi hallita lantio- ja keskivartalo, jotta kykenee pitämään lantion 
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ylhäällä, jotta peittopinta-ala on maksimaalinen ja jotta kykenee mahdollisimman 

nopeasti tilanteen vaatiessa mahdolliseen jatkoliikkeeseen,  reboundin seurantaan tai 

nousemaan ylös perustorjunta-asentoon. Tärkeää v-liussa on myös pitää kädet ja 

hanskat vartalon etupuolella suunnattuna kohti kiekko jotta pystyy reagoimaan 

tilanteisiin, laukauksiin ja reboundeihin sekä optimaalisesti peittämään hanskoilla 

korkeat laukaukset joihin ei ehdi reagoida. (Daccord 2008, Ropponen 2002).  

Toispolviliuku suoritetaan samalla periaatteella kuin V-liuku, mutta poikkeuksena on 

että liukuva jalka suunnataan hieman vahvemmin kohti kiekkoa ja että potkaisevaa 

jalkaa ei tuoda liukuvan jalan viereen. (Koivisto & Piesanen, 1989). Liukutorjunnoissa 

liuku pysäytetään nostamalla liun puolen jalka ylös ja painamalla sisäterällä 

voimakkaasti jäätä vasten.  

Poikkimailatorjunta on lähitilanteissa tehokas torjuntatekniikka, koska sen avulla 

maalivahti kykenee peittämään jäätason tehokkaasti. Poikkimailatorjunnassa maalivahti 

pudottaa kilpipuolen polven jäähän, laskee mailansa poikittain jäähän vartalon 

etupuolelle, kallistaa ylävartaloa eteen ja pyrkii tuomaan mailan ja räpylän 

mahdollisimman lähelle kiekko (KUVIO 20). Poikkimailatorjuntaa käytetään lähinnä 

silloin kun kiekko on todella lähellä maalia ja tilanteissa jolloin vastustajan kiekollinen 

pelaaja punnertaa maalille maalin kulmalta, jolloin maalivahti kykenee mahdollisimman 

tehokkaasti peittämään tilanteen. (Daccord 2008). Poikkimailatorjunnasta kiekollista 

pelaaja voi hyvin seurata jäässä liikkuen räpylä puolelta kilpipuolelle suuntautuvissa 

tilanteissa. Poikkimailan heikkous on että kyseisestä asennosta on vaikea liikkua toiseen 

suuntaan. Lisäksi poikkimailalla pelaaminen tulisi rajoittaa selkeästi vain hyvin lähellä 

oleviin lähitilanteisiin, sillä mikäli kiekko on kauempana maalista, poikkimailatorjunta-

asennossa maalivahti ei kykene peittämään maalin yläosaa sekä liikkuminen 

jatkotilanteisiin ja  reboundeihin vaikeutuu.  (Hautakoski, 2005). 

Kulmalta nousuissa ja pienen kulman laukauksissa maalivahti voi käyttää 

pystypolvitorjuntatekniikkaa(KUVIO 20). Pystypolvi asennossa maalivahti on 

sijoittuneena tolpan viereen. Maalivahti pudottaa keskustan puolen polven jäähän ja 

tolpan puolen jalka jää pystyyn siten että patja on kiinni tolpassa. Maila pidetään jäässä 

ja kädet ja hanskat tuodaan irti vartalosta. Pystypolviasennosta maalivahti kykenee 

peittämään pienen kulman laukaukset ja on hyvässä valmiudessa liikkumaan joko 

pystyyn nousten tai jäässä liikkuen esimerkiksi kiekollisen pelaajan noustessa maalin 

kulmalta. (Magnusson 2008) 
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KUVIO 20. Poikkimaila- ja pystypolviasento (Magnusson 2008) 

 

KUVIO 21. Esimerkki V-liusta (Magnusson 2008) 
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3  PELIKÄSITYS  
 

Pelikäsitys koostuu pelin ymmärtämisestä, -hahmottamisesta ja ratkaisujen teosta. 

Maalivahtipelissä pelikäsitys on kykyä tehdä oikeita ratkaisuja maalinestopelin ja 

suunnanmuutospelin kannalta. Lisäksi se on käsitystä oikeista toimintamalleista, 

oikeista liikkeistä ja asioista sekä niiden tekemisestä oikeaan aikaan oikeassa paikassa 

eri pelitilanteissa. (SJL, koulutusmateriaali). Maalivahdin on oleellista ymmärtää ja 

hahmottaa peliä, jotta kykenee toimimaan ja tekemään ratkaisuja pelitilanteen 

edellyttämällä tavalla.   

 

Pelin ymmärtäminen 

Laajemmassa mittakaavassa pelin ymmärtäminen on jääkiekon yleisten lainalaisuuksien 

ymmärtämistä niin hyökkäys- kuin puolustuspelissä. Maalivahtipelin näkökulmasta 

pelin ymmärtäminen on maalivahtipelin tavoitteiden ja kenttäpelaajien kanssa tehtävän 

yhteistyön periaatteiden ymmärtämistä eri pelitilanteissa. Maalivahdin täytyy ymmärtää 

oikea-aikaisen sijoittumisen ja liikkumisen merkitys eri pelitilanteissa. Tämän on 

ymmärrettävä pelaajien ja kiekon liikkeen, -suunnan ja -vauhdin vaikutus peliin ja kyetä 

ymmärtämään ja havaitsemaan nämä. (SJL, 2008).   

 

Pelin lukeminen 

Pelin lukeminen edellyttää kykyä tulkita ja lukea maalintekopeliä. Se edellyttää kiekon, 

vastustajien ja  omien pelaajien sijainnin-, liikkumissuunnan- ja vauhdin havainnointia 

suhteessa pelikenttään ja tapahtumiin. Pelin lukemisessa oleellista on tulevan tilanteen 

ennakointikyky ja kyky reagoida oikein syntyvään maalintekotilanteeseen. Maalivahdin 

tulee kyetä huomioimaan vastustajan kiekollinen pelaaja sekä vaaralliset kiekottomat 

pelaajat. (SJL, 2008)  
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Ratkaisujen teko 

Maalivahdin tulee pelin ymmärtämisen ja –lukemisen avulla kyetä valitsemaan 

kuhunkin pelitilanteeseen sovelias pelitaito. Maalivahti ei voi ennakoida torjuntaliikettä, 

joskin tämä voi ns. ennakkotiedon perusteella arvioida minne laukaus mahdollisesti 

tulee. Maalivahdin pitää suorittaa torjuntaliike kiekon suunnan mukaan. Ennen 

varsinaista torjuntavaihetta maalivahdin tavoitteena tulisi olla että tämä on ehtinyt 

ajoittaa oman liikkumisen ja sijoittumisen siten että kykenee suorittamaan torjunnan 

mahdollisimman tasapainoisesti ja oikea-aikaisesti. (SJL 2008) 
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4  MAALIVAHTIPELIN TAKTIIKKA  
 

4.1. Syvyyssijoittuminen 
 

Maalivahdin syvyyssijoittumista nähdään opetettavan eri tavoilla eri paikoissa. Osa 

maalivahdeista pelaa hieman syvemmällä maalissa uskoen että syvällä pelatessaan 

maalivahdilla jää enemmän aikaa torjua kiekko ja ehtii nopeammin liikkumaan 

poikittain. Vastaavasti osa maalivahdeista pelaa reilusti vastassa perustaen pelaamisensa 

maksimaaliseen maalin peittämiseen. (Näckel 2004) Monet pitävät kuitenkin hyvänä 

lähtökohtana että maalivahti olisi sijoittuneena maalivahdin alueen kaarelle (Daccord 

2008, Näckel 2004, SJL 2008).  Maalivahdin pelatessa maalivahdin alueen kaarella 

tämä peittää maalistaan riittävästi ja ehtii kuitenkin vielä reagoida laukauksiin. Kaarella 

pelatessa maalivahti ei kuitenkaan ole pelattavissa ulos tilanteesta esimerkiksi 

poikittaissyöttötilanteissa.  Tämän lisäksi kun maalivahti pelaa kaari-tasolla 

torjuntaliikkeet ovat lyhyempiä suhteessa syvällä pelaamiseen mikä parantaa torjuntojen 

laatua ja kiekkokontrollia. (Näckel 2004a) Kaarella pelatessa maalivahdin liikkuessa 

sivuille matka on suhteessa lyhyempi kuin syvältä maalin sisältä ja torjuntapeitto pysyy 

hyvänä kun sivuttain liikkuessakin pyritään säilyttämään kaari-taso. (SJL 2008)  

Vastaavasti mikäli maalivahti pelaa yli kaari-tason, liikkuminen esimerkiksi rebound 

kiekkoihin vaikeutuu huomattavasti ja maalivahti pelaa helposti itsensä ulos 

tilanteesta.(Näckel 2004b) Maalivahdin syvyyssijoittumista pelitilanteissa rajoittavat 

mm. vapaat pelaajat maalin kulmalla, maskit ja ruuhkat sekä tilanteesta myöhästyminen, 

jolloin maalin keskilinjalle pääseminen on ensisijainen tavoite (SJL 2002).  

Maalivahdin tulisi pyrkiä tekemään torjunta paikaltaan pysähtyneenä, jolloin 

liikkuminen ei häiritse itse torjunnan tekemistä. Tavoitteena on että torjuntahetkellä 

tarvitsee liikkua mahdollisimman vähän. Sijoittumisen näkökulmasta on oleellista että 

maalivahti pysyy maalivahdin alueen kaaren tasolla vaikka pelitilanne tulee lähemmäs 

maalia, mikäli maalivahti valuu pelitilanteen mukaan syvemmälle maalin, menee 

vastaantulo käytännössä hukkaan. Päätypelissä maalinedustalla on useasti paljon 

häiriötekijöitä, jolloin pelitilanteen edistymistä kannatta seurata hieman lähempänä 

maalia. Vastustajan päästessä maalintekotilanteeseen maalivahdin tulee liikkua vastaan 

kaari-tasolle. (Näckel 2004b). 
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4.2. Torjuntapeitto 

 

Perusteet maalivahdin sijoittumiselle eri pelitilanteissa perustuu osittain myös 

fysiologiaan, nimittäin reagointiin. Reagoinnissa on kaksi vaihetta: reaktioaika ja 

reaktioliike. Reaktioaika on sisäistä reagointia ja siihen ei liity lihastoimintaa. Vasta 

reaktioajan kuluttua, reaktioliike (torjuntaliike) voi alkaa. Maalivahdin reaktioaika 

pelitilanteissa on noin 0,2 sekuntia ja vasta tämän jälkeen maalivahti suorittaa 

reaktioliikkeen(torjuntaliikkeen). Torjuntaliikkeeseen liittyy myös pieni alkuviive, 

riippuen liikkeestä ja liikettä tekevästä raajasta. Lisäksi mm. eri varusteiden paino 

vaikuttaa torjuntaliikkeen nopeuteen. Nopein torjuntaliike on hanskakäden torjuntaliike 

n. 0,2 sekuntia. Vastaavasti matalan laukauksen torjuminen patjalla voi kestää 0,4 

sekuntia. Edellisten perusteella maalivahdin torjunta aika voidaan määrittää laskemalla 

yhteen reaktioaika ja torjuntaliikeaika, eli aika havainnosta torjuntaan. Torjunta-ajat 

vaihtelevat 0,25-0,6 sekunnin välillä aikuisilla tapauksesta riippuen. Juniori-ikäisillä 

torjunta-aika saattaa olla merkittävästi suurempi.  

Esimerkiksi jos lyöntilaukaus lähtee 115 km/h 15 metriä maalista, maalivahdilla on 0,47 

sekuntia torjunta-aikaa. Vastaavasti jos samalla vauhdilla lähtevä lyöntilaukaus lähtee 

10 metriä maalista, maalivahdilla on 0,31 sekuntia torjunta-aikaa. Torjunta-aika 

määräytyy siis laukaisuetäisyyden ja –nopeuden perusteella. Mikäli maalivahdin 

käytettävissä oleva torjunta-aika on suurempi kuin maalivahdin tarvitsema torjunta-aika, 

maalivahti yleensä torjuu laukauksen, Vastaavasti jos käytettävissä oleva torjunta-aika 

on pienempi kuin maalivahdin tarvitsema torjunta-aika, kiekko menee maalin ellei se 

osu johonkin osaan maalivahtia. Maalivahti kykenee madaltamaan torjunta-aikaa mikäli 

kykenee juuri ennen laukausta ennakoida havainnon perusteella laukauksen suunnan. 

Sekunnin sadasosan tai pienemmänkin ajan ennakko jonka maalivahti saattaa 

pelitilanteessa saada, voi estää maalin syntymisen. (Mikkola 1987) 

Eli on siis selvää että maalivahti ei kykene torjumaan kaikkia laukauksia reagoimalla, 

vaan joutuu myös tukeutumaan peittotorjuntoihin. Lähitilanteissa maalivahti ei ehdi 

kunnolla reagoida laukauksiin vaan pyrkii torjumaan kiekon peittämällä sijoittumalla ja 

liikkumalla. Peittotorjunnassa on tärkeää että liikkuminen ajoittuu juuri oikeaan 

hetkeen. Peittämistilanteissa maalivahti kykeneekin usein ennakkoon saamiensa 

havaintojen perusteella tekemään valinnan torjunnan tekemisestä peittämällä. 

Peittotorjunnoissa kuitenkin oleellista on että torjuntaa ei tehdä liian aikaisin, jolloin 

pelaaja ehtii mahdollisesti vielä muuttamaan oman ratkaisunsa esimerkiksi liikkumalla 
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kiekon kanssa sivuun. Mitä lähempänä maalia kiekko on, sitä enemmän maalivahti 

kykenee peittämään maalistaan. Vastaavasti mitä kauempana kiekko on, sitä vähemmän 

peitosta on hyötyä. (Mikkola 1987)  

Syvyyssijoittuminen on tärkeä asia torjuntapeiton kannalta ja sen merkitys korostuu 

mitä lähempää laukaus tulee. Jos maalivahti pelaa maalivahdin alueen kaarella pystyssä, 

kiekon näkökulmasta maalivahti peittää käsillään yli maalin suuntautuvia laukauksia. 

Vastaavasti jos maalivahti on kaarella V-asennossa, peitto on optimaalista jalkojen 

peittäessä jään tason ja käsien peittäessä maalin yläosan. Vaikka maalivahti 

lähtökohtaisesti pyrkii peittämään tilanteen, tulee tämän kuitenkin aina pyrkiä ja olla 

valmiudessa myös reagoimaan kiekkoihin esimerkiksi hanskoilla. (Näckel 2004b) 

Maalivahti V-asennossa ns. blokki-tyylillä, jolloin kainalot suljetaan tiiviisti ja kädet 

tuodaan kiinni vartaloon. Tällä tavoin maalivahti pyrkii sulkemaan kaikki aukot mistä 

kiekko voisi mennä sisään, mutta vastaavasti maalin yläosaan jää useasti tilaa. 

(Magnusson 2008) 

Mikkola (1987) esitteli torjuntamaali menetelmän jonka avulla voidaan havainnoida 

maalivahdin sijoittumisen merkitystä suhteessa maaliin ja kiekkoon(KUVIO 22). 

Torjuntamaali on vastaantulosta johtuen pienempi kuin maali. Torjuntamaalin leveys on 

todettavissa vetämällä narut kummastakin maalitolpasta laukaisupaikkaan. 

Torjuntamaalimenetelmällä selvitetään enemmänkin maalivahdin torjuntaliikkeen 

tarvittavaa laajuutta kuin pelkkää torjuntapeittoa. Esimerkiksi jos maalivahti tulee 2,5 

metriä vastaan maalistaan keskeltä lauottavassa siniviivalaukauksessa, pienentää se 

torjuntamaalia maalivahdin molemmilta puolilta 30 cm. Tämä tarkoittaa käytännössä 

että torjuntaliike lyhenee 15cm molemmille puolille.  

 

 

 

 

 

KUVIO 22. Torjuntamaalin hahmottaminen (Magnusson 2008) 
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Alla olevat kuviot 23-28 havainnollistavat maalivahdin sijoittumisen merkitystä. Kuvat 

on otettu kiekon näkökulmasta. Neljässä ensimmäisessä kuvassa kiekko on B-pisteiden 

välissä ja kahdessa viimeisessä kiekko on n.1,5m maalivahdin alueen kaarelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 23. Mv sijoittunut maaliviivalle          KUVIO 24. Mv  V-asennossa maaliviivalla 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 25. Mv alueen kaarella    KUVIO 26. Mv V-asennossa alueen kaarella 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 27. Lähitilanne – mv maaliviivalla     KUVIO 28.  Lähitilanne – mv alueen kaarella 
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4.3. Torjunnan valinta 
 

Maalivahdin tulisi valita torjuntatapa laukauksen lähtöpaikan perusteella. Puolustusalue 

jaetaan yleisesti neljään eri sektoriin sen mukaan mikä torjuntatapa on milloinkin 

järkevin. Torjunnan valinnan kannalta on tärkeä huomioida paljonko maalista voidaan 

milläkin torjunnalla peittää, paljonko reagointiaikaa on käytettävissä ja mikä on 

jatkopelaamisen kannalta järkevää. (Näckel 2004a.) Näckel (2004a) jakaa 

puolustusalueen neljään sektoriin: kaukolaukaukset(sektori 3), pienen kulman 

laukaukset (sektori 4), maalintekoympyrästä tulevat laukaukset (sektori 2) ja 

lähitilannepelaaminen (sektori 1).   

 

Kaukolaukaukset 

 

Kaukolaukauksella tarkoitetaan maalivahdin reaktiorajan(reagointirajan) takaa tulevia 

laukauksia. Kaukalon koko, laukauksen nopeus ja lujuus sekä maalivahdin reaktiokyky 

vaikuttavat siihen missä ns. reaktioraja sijaitsee, mutta yleisesti sitä voidaan pitää B-

pisteiden yläkaaren tasolla(KUVIO 29). Kaukolaukaukset tulee torjua reagoimalla ja 

torjunta voidaan tehdä joko pystystä tai jään kautta. Lähtökohtaisesti kaukolaukaukset 

ovat ns. helppoja laukauksia, joten torjunta-asennolla ja sen valinnalla ei ole juurikaan 

merkitystä. Oleellista on että maalivahti ei ennakoi, vaan maltaa lukea mihin laukaus 

suuntautuu. (Näckel 2004a). Kaukolaukausten tavoitteena onkin usein 

maalintekotilanteen luominen esimerkiksi aiheuttamalla rebound kiekon. 

Kaukolaukausten torjuminen ja kiekon seuraaminen vaikeutuu huomattavasti silloin 

kuin vastustaja pyrkii tekemään erilaisia maalinteon tukitoimia kuten esimerkiksi 

maskia tai kiekottomien pelaajien tarjotessa syöttöpaikkaa tai ohjatessa kiekkoa 

maalinedustalla. (Näckel & Saarinen 2007). 

 

 

 

 

KUVIO 29. Kaukolaukaukset (Näckel 2004a). 
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Laukaukset pienestä kulmasta 

 

Pienen kulman laukauksilla tarkoitetaan B-pistetason alapuolelta tulevia 

laukauksia(KUVIO 30). Pääsääntöisesti maalivahdin tulisi torjua pienen kulman 

laukaukset pystystä. Mitä pienempi kulma, sitä kannattavampaa on pelata tilanne 

pystystä, sillä maali kapenee mitä pienempään kulmaan mennään korkeuden säilyessä 

samana. V-torjunnalla jää pystytään peittämään hyvin, mutta vastaavasti kainalot jäävät 

usein auki riippumatta siitä mistä sektorista laukaus tulee ja kuinka paljon maalivahti on 

vastassa. Pystystä pelaten pienellä vastaantulolla maalivahti kykenee peittämään maalin 

lähes kokonaan. Oleellista on kuitenkin muistaa että pienen kulman laukauksissa 

perusasentoa täytyy kaventaa tuomalla patjat yhteen jotta jalkaväli saadaan 

peitettyä(KUVIO 31). (Näckel 2004a) Pienen kulman laukauksissa riittää pienempi 

vastaantulo, koska maalivahti peittää maalin lyhyemmällä vastaantulolla. Kiekon 

siirtyessä aivan nollakulmaan, maalivahdin tulee siirtyä maalitolppaan kiinni. (Mikkola 

1987.) Yleisesti pienen kulman laukauksissa ohjeistetaan että luistimen kärjet tulisi olla 

maalivahdin alueen kaaren reunalla.  

Toinen vaihtoehto pienen kulman laukausten pelaamiseen on pystypolvi 

torjunta(KUVIO 31). Pystypolviasennossa keskustan puoleinen polvi pudotetaan jäähän 

ja tolpan puoleinen jalka jää pystyyn peittäen etukulman. Kädet pidetään vartalon 

etupuolella ja rintamasuunta on kohti kiekkoa. Pystypolvitorjuntaa tulisi käyttää lähinnä 

läheltä tulevissa pienen kulman laukauksissa, kulmalta nousuissa ja maalille 

punnerruksissa. Pystypolven heikkous on että jos sitä käytetään hieman kauempaa 

tulevissa laukauksissa maalin yläosaan jää hieman tilaa, etenkin kilpipuolella. 

(Magnusson 2008) 

 

 

 

 

 

 

 KUVIO 30. Pienen kulman laukaukset (Näckel 2004a)  
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KUVIO 31. Pienen kulman laukauksen peittäminen pystystä ja pystypolvella (Magnusson 

2008) 

 

Laukaukset maalintekoympyrästä 

 

Maalintekoympyrästä tulevia laukauksia ei ehdi pelkästään torjua reagoimalla. 

Maalintekoympyrästä(KUVIO 32) tulevissa laukauksissa kannattaa käyttää V-torjuntaa, 

koska maalin peittäminen on oleellista näissä tilanteissa. Maalintekoympyrästä tulevissa 

laukauksissa on tärkeää että maalivahti on sijoittuneena maalivahdin alueen kaarelle 

suorittaessaan V-torjunnan, jotta peittää maalista jäätason mahdollisimman tehokkaasti 

käsien ja hanskojen peittäessä yläkulmat.  

V-torjunnassa on tärkeää että lantio on edessä ja selkä suorana, jotta asento on ryhdikäs 

ja peittää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi on tärkeää että kädet pidetään vartalon 

etupuolella ja hanskat käännettynä kohti kiekkoa. V-torjunnan lisäksi maalivahdilla 

täytyy pystyä tekemään torjuntaliike käsillään jotta kiekkokontrolli olisi 

mahdollisimman hyvä ja vältytään turhilta rebound kiekoilta. Joissain tilanteissa kun 

laukaus tulee läheltä ja reagointiaikaa on vähän, voi olla parempi pitää asento tiiviinä 

vieden kädet lähelle vartaloa.  

 

 

 

   KUVIO 32. Maalintekoympyrä (Näckel 2004a) 
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Lähitilanteet 

 

Lähitilanteet syntyvät yleensä kun pelaaja nousee maalin edustalle, syöttää kiekon sinne 

tai irtokiekkotilanteissa(KUVIO 33). Lähitilanteet tulee pelata joko V-torjunnalla tai 

poikkimailalla. Lähitilantilanteissa mahdollisimman hyvä peitto on tärkeää. 

Poikkimaila-asento on V-torjunta-asentoa hieman leveämpi, mikä on eduksi jos tilanne 

muuttuu hieman sivuttaissuunnassa. Lisäksi poikkimailan vahvuus on siinä että se on 

asentona tukeva ja tiivis sekä hieman etupainoinen, mikä auttaa pääsemään 

irtokiekkoihin paremmin ja ylävartalolla peitto on tehokasta.  

V-torjunnalla päästään kuitenkin myös samaan tiiviyteen tuomalla kädet eteen siten että 

kainalot on peitetty. (Näckel 2004a) V-torjunta mahdollistaa kuitenkin paremmin 

liikkumisen eri suuntiin ja sitä kautta paremman valmiuden esimerkiksi jatkotilanteisiin. 

Lähitilanteissa oleellista on kuitenkin se että maalivahti kykenee maksimaalisesti 

peittämään maalinsa sekä säilyttämään torjuntavalmiuden.  

 

 

 

 

 

KUVIO 33. Lähitilanteet (Näckel 2004a) 

 

4.4. Pelaaminen eri maalintekotilanteissa  
 

Maalivahtipeli muodostuu hyvin pitkälle tietyistä toistuvista maalintekotilanteista. 

SJL:n (2008) mukaan pelissä useimmin toistuvat maalintekotilanteet voidaan määrittää 

kymmeneen eri tilanteeseen. Jokaiseen eri tilanteeseen voidaan määritellä tiettyjä 

perusperiaatteita jonka mukaan maalivahdin tulisi pyrkiä pelaamaan.  
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Tavallinen laukaus 

Tavallinen laukaus voidaan määritellä siten että laukaus lähtee kenttäpelaajan liikkuessa 

kohti maalia tai ollessa paikallaan ilman että on mitään häirintää ja maalinteon 

tukitoimia. Laukaus tulee tavallisessa laukauksessa alueelta joka on korostettu kuviossa 

34 harmaalla. Tavallisissa laukauksissa maalivahdin tulisi pyrkiä sijoittumaan 

maalivahdin alueen kaarelle ja pelaamaan pystyssä mahdollisimman kauan ja odottaa 

pelaajan ratkaisua. Tilanne tulisi torjua tilanteen vaatimalla perustorjuntatekniikalla 

pyrkien mahdollisimman hyvään torjuntakontrolliin (sulkemalla kiekko tai ohjaamalla 

kiekon pois maalintekoalueelta) sekä ollen välittömästi torjunnan jälkeen valmiudessa 

jatkamaan peliä. (SJL 2007; 2008). 

   

 

 

 

 

    

KUVIO 34. Tavallinen laukaus 

 

Laukaus pystysyötöstä 

Lähtökohtaisesti maalivahdin tulisi pyrkiä katkaisemaan maalivahdin alueen läpi 

leikkaavat syötöt. Kuvio 35 esittää kaksi eri esimerkkiä pystysyötöstä, toinen hieman 

kauemmas maalista ja toinen aivan maalin eteen. Maalivahdin tulee sijoittua ja liikkua 

kiekon mukaan samalla hahmottaen syötön kohteen esimerkiksi nopeasti vilkaisemalla 

kiekottomia pelaajia ennen kuin syöttö ehtii lähtemään. Syötön ollessa kova myös 

maalivahdin liikkeen tulee olla nopea, jotta ehtii liikkumaan vastaan ja sijoittumaan 

optimaalisesti. Kauempaa tulevat pystysyötöstä tulevat laukaukset maalivahdin tulisi 

pyrkiä torjumaan reagoimalla. Lähitilanteissa maalivahdin tulisi pyrkiä tulemaan 

voimakkaasti vastaan ja torjumaan peittämällä tai tilanteen vaatimalla 

perustorjuntatekniikalla. Nykyaikana etenkin 1-2 sektorista tulevissa laukauksissa 
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maalivahdit pyrkivät peittämään ja torjumaan V-torjunnan avulla. Pienen kulman 

laukaukset maalivahdin tulisi torjua pystystä(tai pystypolvipeitolla). (SJL 2007; 2008). 

   
   

 

 

 

 

 

KUVIO 35. Pystysyöttö. 

 

Laukaus poikittaisliikkeestä 

Kiekollisen pelaajan liikkuessa poikittain kiekon kanssa maalivahdin tulee pyrkiä 

liikkumaan ja sijoittumaan kiekon mukana sivuttaissiiroilla säilyttäen koko ajan 

perustorjunta-asennon,  torjuntavalmiuden ja syvyyssijoittumisen maalivahdin alueen 

kaari-tasolla. Kuvio 36 esittää kolme eri tyyppistä tilannetta laukauksesta 

poikkiliikkeestä. Kauempaa tulevissa(yläkaaritaso) laukauksissa maalivahdin tulee 

pyrkiä torjumaan reagoimalla joko pystystä tai jään kautta. Lähitilanteissa maalivahdin 

tulee pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti peittämään maali ja torjua joko peittämällä tai 

jollain perustorjunnalla. (SJL 2007; 2008).  

    
  

 

 

 

 

 

 

 
KUVIO 36. Poikkiliike 
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Laukaus poikittaissyötöstä 

Poikittaissyötöissä maalivahdilla on yleisesti aina vähän aikaa liikkua poikittain ja ehtiä 

torjumaan. Maalivahdin tulee kuitenkin  liikkua ja sijoittua kiekon mukaan ja välttää 

ennakointia syöttöön. Kaukolaukauksissa(yläkaaritaso) maalivahdin tulisi pyrkiä 

liikkumaan sivuttain pitkissä poikittaissyötöissä nopeasti T-potkulla(lyhyemmissä 

poikittaisyötöissä liikkuminen sivuttaissiirrolla riittää) - pysähtyen ja suorittaen 

torjunnan reagoimalla tilanteen vaatimalla tavalla joko pystystä tai jään kautta. 

Lähitilanteissa maalivahdilla on harvoin aikaa liikkua pystyssä, joten näihin 

poikittaissyötöstä tuleviin laukauksiin maalivahdin tulisi liikkua toispolviliulla tai V-

liulla. Mikäli mahdollista, maalivahdin tulisi pyrkiä liikkumaan mahdollisimman lähelle 

kiekkoa jolloin laukaukseen saa parhaan mahdollisen peiton. (SJL 2007; 2008). 

Kuviossa 37 on kaksi eri esimerkkiä poikittaissyötöstä.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 37. Laukaus poikittaissyötöstä 

 

Kulmalta nousut 

Kiekon ollessa maaliviivan maalivahdin tulee sijoittua kiekon mukaan maaliviivalle 

kuitenkin siten että kiekon puolen etukulma on tiiviisti peitettynä. Mikäli laukaus tulee 

etukulmasta, maalivahdin tulisi torjua pystystä tai pystypolviasennossa peittäen. 

Kiekollisen pelaajan viedessä kiekkoa keskustaan tai kohti takatolppaa, maalivahdin 

tulisi pelata tilanne pystyssä tai jäässä liikkumalla seuraten, samalla säilyttäen 

maksimaalisen peiton ja torjuntavalmiuden. Maalivahdin tulisi pyrkiä mahdollisimman 

lähelle kiekkoa, jotta saavuttaa maksimaalisen peiton samalla säilyttäen hanskat 

vartalon etupuolella peittääkseen mahdolliset nostot maalin yläosaan. Räpyläpuolelta 

tulevassa kulmalta nousussa maalivahti voi myös pelata tilanteen 
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poikkimailaliikkumisella. Maalivahdin alueen läpi kohdistuvat nousut maalivahdin 

tulisi pyrkiä katkaisemaan mailalla tuikkaamalla. (SJL 2007; 2008). Kuvio 38 kuvastaa 

kulmalta nousu tilannetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 38. Kulmalta nousu 

 

Punnerrus maalille 

Punnerrustilanteissa maalinvahdin tulee liikkua ja sijoittua kiekon mukaan ja pyrkiä 

säilyttämään syvyyssijoittuminen maalivahdin alueen kaaren tasolla. Kiekollisen 

pelaajan punnertaessa kohti maalia ja oman puolustavan pelaajan häiritessä kiekollista 

pelaajaa(1 vs 1 tilanne), maalivahdin tulee olla valmiudessa koko ajan mahdolliseen 

laukaukseen tai pelaajan punnertaessa aivan maalin läheisyyteen olemaan valmiudessa 

liikkumaan sivuttain kiekon mukana tai pyrkiä katkaisemaan peli mailalla. 

Punnerrustilanteissa maalivahdin tulee käyttää jotain perustorjuntaa tai liukutorjuntaa 

tilanteen kehittymisen mukaan. Useimmiten käytetään joko V-torjuntaa tai V-liukua. 

(SJL 2007; 2008). Kuvio 39 on esimerkki punnerrustilanteesta.  

 

 

 

 

 

 

 KUVIO 39. Punnerrus maalille 
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Maskilaukaus 

Maskitilanteissa maalivahdin tulisi aina pyrkiä näkemään kiekko ja sijoittua kiekon 

mukaan säilyttäen torjuntavalmiuden ja perustorjunta-asennon. Mikäli maski on lähellä 

maalia, maalivahdin tulisi sijoittua mahdollisimman lähelle maski jotta kykenee 

mahdollisimman hyvin näkemään kiekon sekä säilyttämään valmiuden mahdollisen 

ohjauksen tai rebound tilanteen varalta. Maalivadin nähdessä kiekko laukaisuhetkellä, 

torjunta tulisi tehdä reagoimalla pystystä tai jään kautta. Mikäli maalivahti ei näe 

laukauksen tuloa, maalivahdin tulisi hakea mahdollisimman suuri peitto sijoittumalla. 

Yleisesti näissä tilanteissa maalivahti putoaa V-torjunta-asentoon maksimoiden jää- ja 

matalien laukausten peiton. (SJL 2007; 2008). Kuviossa 40 kiekollinen pelaaja laukoo 

siniviivan tuntumasta ja maalin edessä on sekä oma että vastustajan pelaaja maskissa.  

 

 

 

 

 

 

KUVIO 40. Maskilaukaus 

 

Ohjaukset 

Ohjaustilanteissa maalivahdin tulee sijoittua kiekon mukaan välttäen ennakointi 

mahdolliseen ohjaukseen. Laukauksen lähtiessä maalivahdin tulisi liikkua nopeasti 

mahdollisimman lähelle kiekkoa ohjaavan pelaajan mailan lapaa jotta kykenee 

maksimoimaan peittopinta-alan(KUVIO 41). Mikäli ohjaus tulee takatolpalta 

maalivahdilla ei välttämättä jää aikaa liikkua kohti ohjausta, vaan tämän on liikuttava 

mahdollisimman nopeasti takatolpalle. Maalivahdin tulisi pyrkiä maksimoimaan peitto 

pitämällä hanskat vartalon etupuolella käännettynä kohti kiekkoa ja sulkemalla kainalot. 

Pääsääntöisesti nykypäivänä maalivahdit pelaavat ohjaustilanteet V-torjunnalla tai 

takatolpalta tulevissa ohjauksissa toispolviliulla tai V-liulla. (SJL 2007; 2008).  
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KUVIO 41. Ohjaus 

 

Rebound tilanteet 

Rebound tilanteissa maalivahti on torjunut ensimmäisen laukauksen eteensä tai sivulle 

maalintekoalueelle(KUVIO 42). Maalivahdin pelaaminen torjunnan jälkeen riippuu siitä 

millä torjunnalla on pelannut ensimmäisen laukauksen ja siitä miten nopeasti 

mahdollinen vastustajan kiekoton pelaaja on pääsemässä kiekkoon. Mikäli maalivahti 

on torjunut ensimmäisen tilanteen jään kautta esimerkiksi V-torjunnalla ja tilanteessa on 

välitön maalintekouhka, maalivahdin tulisi mahdollisimman räjähtävästi ja nopeasti 

liikkua kiekon linjalle jäässä liikkuen ja torjua V-torjunnalla pitäen hanskat irti 

vartalosta suunnattuna kohti kiekkoa ja vieden mailan lapa lähelle kiekkoa. Vastaavassa 

tilanteessa maalivahdin torjuttua kiekko kauemmas ja aikaa ollessa hieman enemmän, 

maalivahdin tulisi nousta ylös ja liikkua nopeasti kiekon linjalle olleen valmiina 

torjumaan kiekon. Rebound tilanteissa oleellista on jatkuvan torjunta- ja 

jatkotilannevalmiuden säilyttäminen jotta kykenee välittömästi olemaan valmiina 

torjumaan seuraavan tilanteen. Mikäli rebound kiekko jää maalin edustalle ilman että 

siihen ehtii vastustaja tai oma pelaaja, maalivahdin tulisi pyrkiä sulkemaan kiekko tai 

tuikata kiekko pois maalintekoalueelta.(SJL, 2007; 2008).  
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KUVIO 42. Rebound tilanne             KUVIO 43. Läpiajo 

 

Läpiajo 

Läpiajossa maalivahdin tulisi tulla riittävästi vastaan maalistaan ja pelaajan lähestyessä 

lähteä liikkumaan taaksepäin päästen mukaan kiekollisen pelaajan vauhtiin. Läpiajoissa 

on tärkeää että maalivahti uskaltaa päästää kiekollisen pelaajan riittävän lähelle 

säilyttäen lyhyen etäisyyden. Mikäli maalivahti liikkuu taaksepäin liian aikaisin ja 

nopeasti, päätyy tämä usein liian syvälle maaliin jolloin kiekolliselle pelaajalle jää 

paljon tyhjää tilaa minne laukoa. Maalivahdin tulisi odottaa kiekollisen pelaajan 

ratkaisua ja pyrkiä siihen että on itse sijoittuneena n. maalivahdin alueen kaaren tasolla 

pelaajan tehdessä ratkaisua, jolloin laukauksessa peitto on hyvä ja harhautustilanteessa 

maalivahti pääsee mahdollisimman lähelle kiekkoa peittämään harhautuksen jälkeistä 

laukausta. Laukaustilanteessa maalivahti käyttää jotain perustorjuntaa ja 

harhautustilanteessa yleisesti toispolviliukua tai V-liukua. Maalivahdin tulee myös olla 

valmiudessa mahdollisuuksien mukaan tuikkaamaan kiekko pois pelaajalta. 

Tuikkauksessa on kuitenkin hyvä muistaa että samalla maalivahti saattaa pelata itsensä 

ulos tilanteesta ja/tai avata pelaajalle mahdollisuuden laukoa kiekko maalin jalkojen 

välistä. (SJL, 2007; 2008). Kuviossa 43(yllä) toinen tilanne kuvaa tilannetta jossa 

pelaaja laukoo ja toinen tilanne kuvastaa harhautusta.  
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4.5. Maalivahdin ja kenttäpelaajien välinen yhteistyö  
 

Maalivahdin ja kenttäpelaajien välillä täytyy olla hyvällä tasolla joukkueen 

menestyksen näkökulmasta(SJL 2006). Maalivahti näkee pelin kokonaisuutena ja 

tilanteiden syntymisen todella hyvin omalta pelipaikaltaan. Maalivahdin tulisi ääntä 

käyttämällä ja ohjeistamalla ohjata ja autaa oman joukkueen peliä. Maalivahdin 

auttaessa kenttäpelaajia, ratkaisujen teko helpottuu ja tilannetietoisuus edesauttaa 

pelaajan ratkaisuja. (Daccord 2008)  

Pelissä on useita tilanteita joissa edellytetään maalivahdin ja kenttäpelaajien välistä 

yhteistyötä ja kommunikaatiota. SJL (2006) mukaan yhteistyötä tarvitaan tiettyjen 

perustilanteiden, maskitilanteiden, pääty- ja rännikiekkojen, irtokiekkojen, 

puolustuspelin ohjaamisen, maalivahdin vastaantulon, maalivahdin suojelun, tuomarin 

käsimerkkien ja pelaajan ollessa maalivahtina. Yhteistyön ja toiminnan eri 

pelitilanteissa tulisi olla ennalta sovittua, harjoiteltua ja toimivaa, jotta se palvelee 

joukkueen pelaamista. (SJL 2006) 

Esimerkiksi 2-1 perustilanteessa yleinen ennalta sovittu käytäntö on että puolustaja 

pelaa hyökkääjien välissä ja pyrkii sijoittumisellaan pienentämään vastustajan laukaus- 

ja syöttökulmaa estäen poikkisyötön ja jättäen lopulta kiekollisen pelaajan 

maalivahdille. Toinen esimerkki on pääty- ja rännikiekot. Niissä kommunikointi 

maalivahdin ja kenttäpelaajien välillä on tärkeää, jotta maalivahti tietää mitä tehdä 

kiekon kanssa jos on esimerkiksi pysäyttänyt kiekon maalinsa taakse. (SJL 2006) 
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5   FYYSISET JA HENKISET VAATIMUKSET  
 

Jääkiekko on kovatehoinen intervallityyppinen laji joka asettaa monipuolisia haasteita 

urheilijalle lajiteknisten-, pelitaidollisten-, fyysisten ja henkisten ominaisuuksien osalta. 

Jääkiekko ottelussa pelataan 3 kertaa 20min erää sekä mahdollinen jatkoerä 5min, 

erätauot kestävät 15-18min. Koko ottelu kestää kokonaisuudessaan n. 2 tuntia.  

Kenttäpelaajilla vaihtojen pituus on keskimäärin 30-60sek. Vaihdon aikana pelaajan 

luistelee n. 250-300m ja koko pelissä 5-7km. Pelaaja suorittaa pelissä keskimäärin 20-

25 vaihtoa, joita seuraa 3-5min palautuminen. Peli itsessään ja sen edellyttämät 

taitosuoritukset ovat luonteeltaan lyhytkestoisia ja tehokkaita. (Westerlund & 

Summanen 2001). Suoritukset ovat luonteeltaan pyrähdys-tyyppisiä ja ovat 

pääasiallisesti anaerobisia. Menestyminen jääkiekossa edellyttää pelaajailta hyvin 

kehittynyttä ja monipuolista fysiikkaa. Nopeus, anaerobinen ja aerobinen kestävyys 

sekä voimaominaisuudet korostuvat lajisuorituksessa. 

Maalivahdeilla lähtötilanne on erilainen, koska maalivahti on jäällä koko ottelun ajan. 

Maalivahdin pelipaikka on hyvin erityinen suhteessa kenttäpelaajiin  ja vaatii 

korkeatasoista teknistä osaamista, fyysistä kuntoa sekä psykologisia ominaisuuksia. 

Huippu-tasolla maalivahdilta vaaditaan mm. ketteryyttä, nopeutta, räjähtävyyttä, nopeaa 

reaktiokykyä, käsi-silmä koordinaatiota, liikkuvuutta ja nopeaa päätöksentekoa. ( Bell 

ym. 2008).  

Maalivahdin toiminnot pelin aikana ovat luonteeltaan nopeita, räjähtäviä ja 

lyhytkestoisia, joiden välissä on lepohetkiä tai matalatehoisempaa toimintaa(Twist & 

Rhodes 1993). Maalivahtien työjaksoja ja -tapoja ottelun aikana ei olla julkaistuissa 

tutkimuksissa paljoa tutkittu, mutta juniori-ikäisillä maalivahdeilla toiminnot ovat 

koostuneet matalatehoisista suorituksista(n.75%), keskitehoisista suorituksista(n.21%) 

ja kovatehoisista suorituksista(n. 4%). ( Bell et al. , 2008).  

Maalivahtien fyysiset ominaisuudet eroavat usein kenttäpelaajista. Maalivahdit 

saavuttavat testeissä yleensä heikompia tuloksia anaerobisen- ja aerobisen kestävyyden, 

voiman ja nopeusvoiman osalta suhteessa kenttäpelaajiin. Vastaavasti maalivahdit 

saavuttavat yleensä kenttäpelaajia parempia etenkin liikkuvuudessa.(Vescovi ym. 2006) 

 



54 

 

5.1.1. Aerobinen ja anaerobinen kestävyys 

 

Maalivahdin kestävyysvaatimukset eroavat kenttäpelaajista. Tutkimusten mukaan 

nuorilla ei-huipputasolla pelaavilla maalivahdeilla n. 75% peliajasta maalivahti suorittaa 

matalatehoisia suorituksia, keskitehoisia suorituksia n. 21% ja n. 4% on kovatehoisia 

suorituksia. (Vescovi ym. 2006). Joukkuepelaaminen on vahvasti yhteydessä 

maalivahtipelin kestävyys vaatimuksiin, sillä tilanteiden määrä ja kesto, on täysin 

riippuvainen pelin virtauksesta. 

Maalivahdin pelisuoritus koostuu siis aerobisesta sekä anaerobisesta työstä ja siten 

pelisuoritus on kaksijakoinen. Maalintekotilanteissa tai kun vastustajalla on kiekko 

maalivahdin omassa puolustuspäädyssä, maalivahti joutuu useasti tekemään nopeita ja 

räjähtäviä suorituksia jolloin energiantuotto välittömien energialähteiden avulla on 

pääosassa. Maalivahti saattaa joutua säilyttämään peliasennon ja liikkumaan pitemmissä 

jaksoissa tai tekemään useita torjuntoja lyhyessä ajassa, jolloin glykolyysillä on vahva 

osuus energiantuotossa(Twist & Rhodes 1993). Tällöin myös lihaksiin syntyy 

merkittävä määrä laktaattia ja happamuus kasvaa. Maalivahdeilla laktaattipitoisuudet 

eivät kuitenkaan pelin  jälkeisissä mittauksissa ole yleensä merkittävästi korkeammat 

kuin ennen peliä(Twist & Rhodes 1993). Vastaavasti kun peli ei ole omalla 

kenttäpuoliskolla ja välitöntä maalintekouhkaa ei ole, maalivahti tukeutuu 

pääsääntöisesti aerobisiin energiantuotto mekanismeihin.  

Maalivahti on kuitenkin koko ajan mukana pelissä ja siksi maalivahdin aerobinen 

kestävyys pitää olla riittävä. Myöskin anaerobisten työjaksojen jälkeinen palautuminen 

edellyttää hyvää aerobista kestävyyttä jotta maalivahti palautuu kovatehoisista 

suorituksista mahdollisimman nopeasti. (Näckel 2004a) Kuviossa 44 on esitetty 

sykeseuranta maalivahdilta Mestiksen harjoitusottelussa. 
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(KUVIO 44. Sykeseuranta Mestiksen harjoitusottelusta (2010) 

 

5.1.2. Voima 

 

Tutkimuksissa tehdyissä on havaittu että maalivahdeilla on yleisesti heikommat 

voimaominaisuudet kuin kenttäpelaajilla(Vescovi ym. 2006). Kuten aiemmin jo 

mainittiin, maalivahdin toiminnot pelin aikana ovat luonteeltaan nopeita, räjähtäviä ja 

lyhytkestoisia, joiden välissä on lepohetkiä tai matalatehoisempaa toimintaa(Twist & 

Rhodes 1993). Tämä tarkoittaa sitä että maalivahdeilla nopeusvoimaominaisuudet 

korostuvat pelitilanteissa. Maalivahtipelissä ratkaisee usein se miten paljon voimaa 

saadaan tuotettua lyhyessä ajassa.  

 

Yläraajojen osalta nopeusvoima on etenkin korostetussa asemassa, koska 

torjuntaliikkeet ovat pääsääntöisesti nopeita räjähtäviä suorituksia. (Näckel 2004a) 

Yläraajojen perusvoimaa tarvitaan kuitenkin mm. mailakäsittelyssä. Alaraajojen osalta 

vaatimukset ovat kuitenkin selvästi laaja-alaisemmat (Näckel 2004a). 

Lihaskestävyydellä on suuri merkitys, jotta maalivahti kykenee ylläpitämään 

peliasennon tarvittaessa pitempiäkin jaksoja. Hyvät nopeusvoimaominaisuudet 
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edellyttävät tietenkin myös kohtalaisen hyvän maksimivoimatason jotta tehoja saadaan 

irti. Jalkojen ja keskivartalon voima on maalivahdille tärkeämpää suhteessa 

yläraajoihin.  

 

5.1.3. Nopeus 
 

Maalivahdilta edellytetään salamannopeaa reaktionopeutta, ketteryyttä sekä lajinomaista 

liikenopeutta jotta tämä kykenee torjumaan ja liikkumaan nopeasti säilyttäen koko ajan 

torjuntavalmiuden. NHL  maalivahteja tutkittaessa on havaittu että maalivahtien tulisi 

omata hyvä liikkuvuus, olla nopeita ja omata riittävä kestävyys jotta he kykenisivät 

toistamaan nopeita sivuttais-, eteen-taakse sekä ylös-alas liikkeitä koko 60 minuutin 

ottelun ajan. (Bell ym. 2008)  

Tämä tarkoittaa sitä että maalivahdilla tulee olla hyvät luistelu-, liike-, reaktionopeus- ja 

ketteryysominaisuudet. Maalivahtipelin kannalta oleellisimpia nopeuden osia ovat 

reaktionopeus, räjähtävä nopeus sekä nopeustaitavuus (Näckel 2004a). Maalivahdeilla 

lisähaasteen asettaa isot ja kulmikkaat varusteet, joten hyvin oleellista on lajinomainen 

nopeus ja ketteryys.   

 

5.1.4. Liikkuvuus 
 

Maalivahdit omaavat yleisesti kenttäpelaajia paremmat liikkuvuusominaisuudet. Tämä 

onkin oletettavaa, sillä maalivahdilta edellytetään hyvää liikkuvuutta sekä myös 

valmennuksessa maalivahtien liikkuvuusharjoittelua on painotettu (Twist & Rhodes 

1993, Vescovi ym. 2006). Maalivahti joutuu usein reagoimaan nopeasti ja liikuttamaan 

kehoaan laajoilla liikelaajuuksilla, täten ei olekaan yllättävää että maalivahdit ovat 

kenttäpelaajia notkeampia(Vescovi ym. 2006). Maalivahdilta siis vaaditaan riittävän 

suurta liikelaajuutta optimaaliseen suoritukseen. Suorituksen teho, nopeus ja tarkkuus 

kärsivät mikäli liikkuvuus ei ole riittävän hyvä. (Näckel 2004a) 

Liikkuvuusominaisuudet korostuvat maalivahtipelissä, sillä maalivahdin täytyy monissa 

torjuntaliikkeissä pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman hyvän liikelaajuuden, jotta 

kykenee torjumaan sekä samalla säilyttämään mahdollisimman tasapainoisen torjunta 

asennon. Viime vuosina on entistä enemmän paneuduttu maalivahtien lantioseudun ja 
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lonkan liikkuvuuteen, sillä maalivahtien vammat ovat yleistyneet näillä alueilla V-

torjuntatekniikan myötä. Nykymaalivahdeilla ilmenee entistä useammin puutteita 

liikkuvuudessa ja tukilihaksistossa lantion- ja lonkanseudulla, mikä johtaa 

loukkaantumisiin.  

 

5.1.5. Motoriset taidot 
 

Maalivahdilta edellytetään hyvää liiketaitoa, koordinaatiota ja kehonhallintaa. 

Maalivahti tarvitsee hyvää liiketaitoa ja koordinaatiota mm. eri torjuntaliikkeiden 

suorittamiseen ja kiekkojen torjumiseen. Edellisten lisäksi oleellista on että maalivahti 

kykenee hallitsemaan kehonsa erinomaisesti jotta kykenee mm. maalintekotilanteiden 

jatkuessa säilyttämään jatkuvan torjuntavalmiuden.  

Yleinen motorinen taitavuus on jokseenkin periytyvä ominaisuus ja motorisesti taitava 

maalivahti oppii liikkeitä nopeammin ja tällä on suurempi liikemallivarasto käytössään 

(Näckel 2004a). Huipulle päästäkseen maalivahdin tuleekin olla liikunnallisesti 

lahjakas, jotta kykenee mahdollisimman nopeasti sisäistämään ja toteuttamaan eri 

lajitekniset suoritukset.  

 

5.1.6. Henkiset vaatimukset 
 

Maalivahdin pelipaikka on henkisesti varmasti yksi vaativimmista, ellei vaativin 

jääkiekossa. Maalivahdin täytyy kyetä keskittymään koko ottelun ajan ja kuitenkin 

keskittämään ajatuksena jokaisen yksittäiseen tilanteeseen. Maalivahdit saattavat omalla 

pelisuorituksella ratkaista ottelun joko oman joukkueen eduksi tai vastaan. Tämän 

paineen alla pitää pystyä hallitsemaan paineet ja mieluiten jopa viihtyä tilanteissa joissa 

paineet vain kasvavat. Henkinen valmistautumien on oleellista ja sitä maalivahdin 

täytyy harjoitella. Kun maalivahti oppii hallitsemaan ajatuksiaan, tämä kykenee 

paremmin hallitsemaan jännitys- ja painetilanteet. (Magnusson 2008) 

 
Maalivahdilta vaaditaan tiettyjä perusominaisuuksia jotta voi päästä huipulle. 

Ensinnäkin maalivahdin on oltava rohkea, kiekkoa ei voi pelätä eikä voi pelätä että 

loukkaantuu. Maalivahdin täytyy myös omata hyvä keskittymiskyky. Jokaiseen 
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yksittäiseen tilanteeseen pitää pysyä keskittymään ja pelata ne huolellisesti loppuun. 

Täytyy olla jatkuvasti ”hereillä” sekä on kyettävä rentoutumaan ja keskittymään 

uudelleen esimerkiksi helpon maalin jälkeen. (Shorey 2004) 

Jokaisella yksilöllä on oma tapansa saavuttaa ja säilyttää henkinen vireystilansa pelin 

aikana. Maalivahdille oleellista on että kykenee säilyttämään suoritusvarmuuden 

kiekosta, tilanteesta ja pelistä toiseen ja kykenee siten antamaan omalle joukkueelle 

mahdollisuuden voittaa joka ottelussa. Henkisestä puolesta ja henkisestä 

valmentautumisesta lisää osiossa henkinen valmentautuminen (sivu 73) 
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6  URHEILIJA-ANALYYSI  
 

Maalivahtien kohdalla esimerkiksi fyysiset vaatimukset ja edellytykset ovat hieman 

erilaiset kuin kenttäpelaajilla. Quinney et al (2008) vertaili yhden NHL joukkueen 

testituloksia 26 peräkkäisen kauden ajalta. Tulokset kertovat suurin osa 

antropometrisistä ja fysiologisista muuttujista näyttivät asteittaista nousua viimeisen 26 

vuoden ajalta. Tämä kertoo siitä että pelatakseen huipputasolla nykypäivänä täytyy olla 

entistä isompi, vahvempi ja omata hyvät aerobiset ja anaerobiset ominaisuudet. 

Maalivahdit olivat suhteessa muihin pelaajiin hieman kevyempiä ja heidän fysiologiset 

arvot olivat kehittyneet hieman vähemmän suhteessa kenttäpelaajiin. Kuitenkin 

liikkuvuudessa maalivahdit olivat edellä muita.  

Vescovi ym. (2006) tutkivat NHL:n varausikäisiä pelaajia ja heidän antropometrisiä ja 

fysiologisia ominaisuuksia ja ne on esitetty kuvioissa 45-48. Tässä tutkimuksessa ei 

nähty pelipaikkakohtaisia eroja hyppytesteissä tai aerobisessa kapasiteetissa.  

Maalivahtien rasvaprosentti oli hieman suurempi kuin kenttäpelaajilla. Lisäksi 

maalivahdeilla oli heikommat tulokset ylävartalon voimamittauksissa sekä anaerobisen 

kapasiteetin mittauksissa suhteessa kenttäpelaajiin. Maalivahdeilla oli kuitenkin 

paremmat liikkuvuusominaisuudet suhteessa kenttäpelaajiin.  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 45. Antropometriset ominaisuudet (Vescovi ym. 2006)  
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 KUVIO 46. Voima, nopeusvoima ja liikkuvuusominaisuudet (Vescovi ym. 2006) 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 47. Aerobinen ja anaerobinen kapasiteetti (Vescovi ym. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 48. Tulosvertailu ja prosentuaaliset arvot (Vescovi ym. 2006) 
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Burr ym. (2008) tutkimuksessa pyrittiin löytämään yhteyttä fyysisten testien tulosten ja 

huippu-tasolla pelaamispotentiaalin kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä 

kykenemään ennustamaan pelaamista huippu-tasolla(varausnumero NHL:n 

varaustilaisuudessa) testitulosten perusteella NHL:n varausikäisten pelaajien kohdalla. 

Tutkimus osoitti hyvien testitulosten olevan yhteydessä pelaamiseen huippu-tasolla 

kenttäpelaajien osalta, mutta maalivahtien kohdalla vahvaa korrelaatiota ei ollut. Tässä 

tutkimuksessa ositettiin että maalivahdeilla oli matalammat voima-arvot, 

kestävyysarvot, hyppyarvot ja olivat yleisesti vähemmän lihaksellisesti kehittyneitä 

suhteessa kenttäpelaajiin. Tässä tutkimuksessa nostettiin esiin se että maalivahtien 

kohdalla ei välttämättä ole kyse siitä että he ovat huonompia urheilijoita, mutta että 

heidän pelipaikkakohtaiset vaatimukset poikkeavat kenttäpelaajista ja siksi mahdolliset 

maalivahti spesifit testit voisivat paremmin ennustaa heidän potentiaalia pelata huippu-

tasolla. Mahdollisesti erilaisten taito-, reaktionopeus-, liikkuvuus- ja käsi-silmä 

koordinaatio testien avulla maalivahdin huippu-tasolle pääsemispotentiaalia voisi 

arvioida paremmin. Kenttäpelaajia heikommat fyysiset ominaisuudet eivät kuitenkaan 

poista sitä faktaa, että myös maalivahdin on yleisesti saavutettava tietty taso fyysisesti, 

jotta kykenee pelaamaan huippu-tasolla (kts. taulukko alla).  

TAULUKKO 4. Koonti kahdesta eri tutkimuksesta fyysisten ominaisuuksien osalta (Vescovi 
ym. 2006, Burr ym. 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vescovi ym. 2006 Burr ym.  2008 

 

Entry draft combine 

2001-2003 drafted 

players 

Entry draft combine(N=83) 

1998-2006 

ikä 18 18 

Pituus 185,7cm 185,9cm 

Paino  85,1 kg 84,64 kg 

Rasva % 10,9 10 

Vo2max 55,6 ml/kg/min 55,9 ml/kg/min 

Vertikaalihyppy 61 cm 58,4 cm(vertek) 

Sit and reach 44,5 cm 44,7 cm 

Standing long 

jump 
245,4 cm 243,8 cm 

Upper body 

push strength  
105 kg 91 kg 
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Huomioitavaa on että maalivahdeilla huippu-tasolle pääseminen on suhteessa 

vaikeampaa kuin kenttäpelaajilla, koska jokaiseen joukkueeseen valitaan tai palkataan 

korkeintaan kolme maalivahtia. Edellisten tutkimusten perusteella voisi vetää 

johtopäätöksiä siitä että huippu-tasolle pääsemistä määrittää myös vahvasti lajitaidot ja 

henkiset ominaisuudet.  
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7  LAJIN TILA JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ SUOMESSA 
 

Jääkiekko on yksi suosituimmista urheilulajeista Suomessa. Jääkiekolla on n. 195 000 

aktiivista harrastajaa ja 67 463 lisenssipelaajaa. SJL:n alaisuudessa on 428 jäsenseuraa 

ja 2976 joukkuetta. Virallisia otteluita järjestetään kaudessa yli 40 000. (SJL, 2010).   

Suomessa on vahvat perinteet maalivahtien tuottajamaana ja maalivahtivalmennuksella 

on perinteitä Suomessa vuosien ajalta. Suomen Jääkiekkoliiton koulutusjärjestelmä on 

huomioinut maalivahtivalmennuksen osana koulutusjärjestelmäänsä vuosien ajan. SJL 

on uudistanut koulutusjärjestelmäänsä viime vuosina ja myös maalivahtivalmennus-

koulutuksen järjestelmää on uudistettu.  

Alla kuvioissa 49-52 on otteita SJL:n (2009) valmennusjärjestelmän tavoitteista ja 

pääperiaatteista. SJL on myös tehnyt valmennuksen linjauksen (ikäkausiohjelman) 

maalivahtivalmennuksen sisältöä ja harjoittelua koskien (kts. KUVIO 53, s. 68).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KUVIO 49. Taitovalmennuksen pääperiaatteita (SJL 2009) 
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KUVIO 50. Maalivahdin ja joukkueen kehittäminen (SJL 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 51. Maalivahtipelin ja valmentajakoulutuksen kehityskohteet (SJL 2009) 
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KUVIO 52. Maalivahtikoulutusjärjestelmä (SJL 2009) 
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8  VALMENNUKSEN OHJELMOINTI 
 

Harjoittelun päätavoite on saavuttaa korkea suoritustaso ennakkoon suunnitellulla 

tavalla urheilullisen kunnon kehittämisen avulla. Hyvä urheilullinen suoritustaso 

voidaan saavuttaa kun harjoittelun ja valmistautumisen taso on korkea ja henkinen 

vireystila edesauttaa korkeatasoista suoritustasoa. Jotta urheilija voi saavuttaa 

optimaalisen suoritustason, valmentajan on jaksotettava ja suunniteltava 

harjoitusohjelma oikealla tavalla. Ohjelmoinnissa on huomioitava mm. taidon-, 

fyysisten ominaisuuksien ja henkisten ominaisuuksien kehittäminen. (Bompa 2009 )  

Harjoittelun suunnittelun lähtökohtana tulisi olla urheilija(t) ja heidän 

kehittymistavoitteensa. Harjoitussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon urheilijan 

lähtötaso, laji, ikä ja tavoitteet. Suunnitelma on suotavaa tehdä yhdessä urheilijan 

kanssa, mikäli mahdollista, koska tällöin yleensä urheilija myös sitoutuu 

huolellisemmin suunnitelman noudattamiseen. Joukkuelajeissakin tulisi huomioida 

yksilöt, koska jokaisella on omat tavoitteet ja kehitysalueet. Mikäli minkäänlaista 

suunnitelmaa ei ole, on hyvin vaikeaa seurata ja havainnoida harjoittelun etenemistä ja 

sen tuloksellisuutta. (Forsman & Lampinen, 2008). 

Konkreettinen suunnitelma mahdollistaa johdonmukaisen harjoittelun ja selkeyttää sekä 

valmentajan että urheilijan/urheilijoiden ajankäyttöä. Harjoitussuunnitelma on ainoa 

tapa jolla urheilijan/urheilijoiden harjoittelua voidaan seurata, suunnitella ja arvioida 

vuosien kuluessa(Bompa 2009, Forsman & Lampinen 2008.) Oppimisen ja 

kehittymisen edellytyksenä että saadaan riittävästi ärsykkeitä, toistoja. Toistomäärien 

tarpeeseen vaikuttaa opittavan asian vaikeusaste ja urheilijan taitopohja ja –taso. 

Harjoitteluun on kunkin vuoden-, kuukauden, -viikon ja yksittäisen harjoituksen tasolla 

valittava selkeät painopistealueet jotta kehittymistä voisi tapahtua. On tehtävä selkeitä 

valintoja ja priorisoida kullakin ajanjaksolla harjoitettavat ominaisuudet. Painopisteiden 

valinnassa on huomioitava urheilijan taitotaso, ikä ja laji. (Bompa 2009, Forsman & 

Lampinen 2008.) Fyysinen kasvu ja kehittyminen(herkkyyskaudet) asettaa selkeän 

suunnan harjoittelun eri painopisteille vuosi-, kuukausi, -viikko ja yksittäisen 

harjoituksen tasolla(Forsman & Lampinen, 2008). 
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8.1. Pitkän tähtäimen suunnitelma 
 

Pitkän tähtäimen suunnitelman avulla urheilijalle asetettaan tavoitteet useamman 

vuoden ajanjaksolle. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa urheilijan harjoitettavuuteen 

vaikuttavaa etenkin urheilijan lähtötaso, ikä ja laji. Fyysinen kehitys ja kasvu sekä ns. 

herkkyyskaudet luo pohjan pitkän tähtäimen suunnittelulle. Pitkän tähtäimen 

suunnitelmassa tulee määritellä vuosittaiset painopistealueet ja tavoitteet. Pitkän 

tähtäimen suunnitelmassa tulee huomioida myös urheilun ulkopuoliset tekijät, kuten 

koulu, perhe, ystävät ja muut aktiviteetit. (Forsman & Lampinen, 2008). 

Jääkiekossa fyysisten ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen tulisi olla 

pitkäjänteistä, jotta voidaan aikaansaada pysyviä muutoksia. Kun on saavutettu 

tavoiteltu taso tietyn ominaisuuden osalta, ominaisuuden ylläpitäminen pitää myös 

huomioida. Täten harjoittelua tulee suunnitella useamman vuoden tähtäimelle lisäten 

harjoitusmääriä systemaattisesti urheilijan valmiuksien mukaan. (Hakkarainen, 2005) 

Maalivahtivalmennuksen ja –harjoittelun osalta Suomen Jääkiekkoliitto on linjannut 

maalivahtivalmennuksen ikäkausiohjelmaa mikä kuvaa opeteltavat asiat eri ura-

vaiheissa(SJL 2007). Ikäkausiohjelma luo vahvan perustan sille mitä jään tasolla tulisi 

painottaa missäkin vaiheessa uraa ja mitä asioita tulee hallita jotta voi edetä seuraavaan 

vaiheeseen (kts KUVIO 53, s. 68). 
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KUVIO 53. Ikäkausiohjelma, (SJL 2007) 

 

 

Ikäluokka Opetettavat asiat 
 
F2 

Ei nimettyjä maalivahteja. Mahdollisimman monelle annettava mahdollisuus kokeilla 

maalivahtipeliä. 

Peliasento, liikkuminen + sijoittuminen, jäälaukaus pystystä ja toispolvelta. 

 
F1 

Karkea valinta 6 -12 mv-ehdokasta joukkueen koosta riippuen.   

4-6 maalivahtia vuoroin maalissa (koko kaukalo, kolmen alueen harjoittelu) 

Peliasento, liikkuminen + sijoittuminen, jäälaukaukset pystystä + jäistä 
pelaten, matalalaukaus jäistä pelaten 

 
 

E2 – E1 

Maalivahtien valinta, 3 maalivahtia (25 pelaaja / joukkue)  

• LIIKKUMISTEKNIIKAT (PYSTYSSÄ) 
• SIJOITTUMINEN 
• MAILATEKNIIKKA (TYÖNTÖSYÖTTÖ) 
• JÄÄ- JA MATALAT LAUKAUKSET  
- Kohti tuleva, hanska- ja kilpipuoli, kohti tulevan haltuunotto 

- Pystystä, toispolvelta, v-asennosta 

• KORKEAT LAUKAUKSET  
- Kohti tuleva, hanska- ja kilpipuoli 

- Pystystä, puolikorkeat v-asennosta 

 
 
 
 

D2 – D1 

• LIIKKUMINEN JÄISSÄ  
• SIJOITTUMINEN(VASTAANTULOT, PEITTO) 
• TOISPOLVILIUKU JA LIUKUTORJUNTA 
- Vastustaja maalin kulmalla tilanne 

- Poikittaissyöttö- ja harhautustilanne 
• MAILATEKNIIKKA  
- Kahden käden vetosyötöt, jää ja nosto 

- Kiekonhallinta 

- Syötön katko (maalin kulmalta annettu syöttö)  

- Tuikkaukset 
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C2 

• V-LIUKU  
- Lähitilanteet 

- Poikittaissyöttötilanne 

• POIKITTAISMAILAPELAAMINEN 
- Maalinedusruuhkat 

- Kulmalta nousu –tilanteet (hanskapuoli) 

• TORJUNTAPEITTO 
- Lähitilanteet 

• IRTOKIEKKOJEN PELAAMINEN 
- Haltuunotot, meislaus, tuikkaus 

- eri asennoista 
• SYÖTÖN KATKOT  
- Maalin editse annetut syötöt 

- Rännisyötöt 

 
 

C1 

MAALIVAHTIPELIN TAKTIIKKA 
-  pelikatkot, pelin jatkaminen ja avaaminen 

-  perustilanteet (1-1, 2-1, 3-1, 3-2) 

-  puolustuspelin ohjaaminen, maalivahdin ja pelaajan 

yhteistyö 

-  alivoimapeli, aloitukset 

PELAAMINEN ERI MAALINTEKOTILANTEISSA 

 
B2 -> 

AIEMMIN OPITTUJEN KERTAUSTA JA UUDELLEEN 
OPETTELUA HUOMIOIDEN PITUUSKASVU JA 
FYSIIKKA.OMAN PELITYYLIN LÖYTÄMINEN. JOUKKUEEN 
PELITAPA-ASIAT.  
 



69 

 

8.2. Vuosisuunnitelma 
 

Vuosisuunnitelmalla tarkoitetaan koko harjoitusvuoden mittaista suunnitelmaa, missä 

tulee huomioida vuoden aikana olevat kilpailut, pelit, turnaukset, leirit, testit, 

harjoitusjaksot ja harjoitusolosuhteet. Vuosisuunnitelmassa tuodaan esiin vuoden aikana 

olevien eri jaksojen painonpisteet ja tavoitteet. Vuosisuunnitelman tulee luoda ns. iso 

kuva siitä mitä ominaisuuksia vuoden aikana kehitetään ja mitä ylläpidetään. 

Kehityskohteita voi ja tulee valita eri osa-alueilta. Kehitystä voidaan aikaansaada 

taidon,  fysiikan, henkisten ja taktisten ominaisuuksien osalta. (Bompa 2009, Forsman 

& Lampinen 2008.) Tyypillisesti jääkiekkoilijan harjoittelun vuosisuunnitelma koostuu 

3-4 pääjaksosta sisältäen vähintään valmistavan-, kilpailu- ja ylimenokauden(Cox ym. 

1995, 192).  

Valmistavalla jaksolla jääkiekkoilijan fyysisiä ominaisuuksia pyritään kehittämään ja 

luomaan pohjaa tulevaa kautta ja tulevaisuutta ajatellen(Hakkarainen 2004). Valmistava 

jakso jakautuu yleisesti kahteen: ns. fyysisen kunnon kehittämisjaksoon ja 

kilpailukauteen valmistavaan jaksoon. Ensimmäisellä jaksolla pääpaino on fyysisten 

ominaisuuksien kehittämisessä ja jakso on jaettu edelleen pienempiin makrosykleihin 

harjoittelun painopisteiden pohjalta. Tämä harjoitusjakso alkaa yleisesti toukokuun 

alkupuolella edellisen kauden ylimenokauden jälkeen jatkuen heinäkuun loppuun. 

Kilpailuun valmistava jakso alkaa yleisesti elokuun alussa jolloin jääharjoittelu alkaa ja 

jatkuu n. syyskuun puoleen väliin sarjakauden alkaessa. Tällä jaksolla pääpaino on 

fyysisten ominaisuuksien optimoinnissa sekä lajiharjoittelussa. (Hakkarainen, VH CD3, 

2008) Kuvio 54 havainnollistaa vuosisuunnitelman yleisrakennetta. 

Nykypäivänä jääkiekossa kilpailukausi on pitkä. Kaiken kaikkiaan esimerkiksi SM-

liigassa pelataan 58 runkosarjan ottelua ja mahdollisesti vielä pudotuspeli- tai 

karsintaotteluita runkosarjan jälkeen. SM-liigassa runkosarja kestää syyskuun puolesta 

välistä maaliskuun alkuun jonka lisäksi pelataan vielä mahdolliset pudotuspeli- tai 

karsintasarjaottelut. Pisimmillään, mikäli joukkue selviytyy pudotuspeleissä finaaleihin, 

kilpailukausi kestää huhtikuun puoleenväliin. Joukkue pelaa 2-3 ottelua viikossa, mikä 

tarkoittaa että varsinaiselle kehittävälle harjoittelulle jää hyvin vähän aikaa mikäli 

pelaajien suoritustaso peleissä halutaan optimoida. Tämän lisäksi urheilijalla saattaa 

kauden aikana olla edustustehtäviä maajoukkueessa, mikä lisää pelimäärää entisestään 

ja kasvattaa koko kilpailukauden kuormittavuutta. 
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Ylimenokauden kesto vaihtelee paljon riippuen siitä pääseekö joukkue pudotuspeleihin 

ja valitaanko urheilija mahdollisiin edustustehtäviin maajoukkueessa. Ylimenokaudella 

tärkein asia on fyysisen kunnon ylläpitäminen ja henkinen latautuminen seuraavaa 

kautta ajatellen(Bompa 2009). Joillain urheilijoilla kilpailukauden loppuessa 

runkosarjaan, ylimenokausi voi olla varsin pitkä. Tämä tarkoittaa sitä että liian pitkää 

ylimenokautta tulisi välttää ja vastaavasti aloittaa tulevaan kauteen valmistautuminen 

hieman aiemmin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 54. Jääkiekon vuosiohjelmoinnin yleisrakenne (Voimaharjoittelu CD3, 2008) 
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8.3. Maalivahdin erityistarpeet harjoittelussa 
 

8.3.1. Jääharjoittelu 
 

Maalivahdin jääharjoittelukauden osalta valmentajan on ennalta tiedostettava 

käytettävissä olevan ajan joka voidaan käyttää maalivahdin eritysharjoitteluun niin 

harjoittelu- kuin kilpailukaudella. Tämä määrää pitkälti sen paljonko aikaa erilliseen 

maalivahtiharjoitteluun on jäällä. (SJL 2007, MOK2). Maalivahdeille olisi hyvä 

järjestää omia erikoisjääharjoituksia 1-2 kertaa viikossa. (Näckel 2004a) Maalivahdin 

jääharjoittelussa oleellista on toimia johdonmukaisesti siten että kehittyminen ja 

asioiden opettaminen ja oppiminen menee tietyssä järjestyksessä ja tukevat toisiaan. 

Erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa tämä on tärkeää jotta perustaidot opitaan 

ensin ennen kuin siirrytään pelin omaisempiin harjoitteisiin (kts. ikäkausiohjelma s. 66). 

Perustorjuntojen osalta tavoitteena tulisi olla että saavutetaan riittävä toistomäärä jotta 

torjunta saataisiin automatisoitua ja että maalivahti kykenee valitsemaan oikean 

perustorjunnan pelitilanteen mukaan. (SJL 2007)  

 

Tavoitteena tulisi olla että kaikissa harjoituksissa olisi aikaa maalivahdeille. 

Joukkueharjoittelun yhteydessä maalivahdin lajitaitojen harjoittelu on usein vaikeaa, 

koska suurin aika menee yleensä siihen että maalivahti torjuu kiekkoja erilaisissa 

joukkueharjoitteissa. Maalivahtivalmentajan olisi hyvä teemoittaa harjoitteita siten että 

maalivahdilla on harjoituksen sisällä jokin tietty asia johon keskittyä. (Näckel 2004a) 

 

8.3.2. Fyysinen harjoittelu 
 

Fyysisten ominaisuuksien kehittämisen kohdalla tulee muistaa että harjoittelua tulee 

suunnitella yksilökohtaisesti, riippuen mm. harjoittelutaustasta (Hakkarainen 2008, 

Näckel 2004a). Tietyssä määrin ominaisuuksien kehittäminen on aina kompromissien 

tekemistä, koska kun painopiste asetetaan johonkin/joihinkin ominaisuuksiin, tarkoittaa 

se vähemmän harjoittelua jonkin toisen ominaisuuden. Kaikkia ominaisuuksia on 

kehitettävä tasaisesti, siten että heikkouksia vahvistetaan ja vahvuuksia pidetään yllä tai 

vahvistetaan edelleen. Kuitenkin oleellista on se että on siinä kunnossa että se ei ole este 

pelaamiselle. (Näckel 2004a) 
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Nopeusharjoittelu 

 

Maalivahtipelin kannalta tärkeä ominaisuus on nopeus. Nopeusominaisuuksia tulisi 

harjoittaa ympärivuotisesti joko pyrkien kehittämään tai ylläpitämään niitä. 

Oleellisimmat nopeuden osatekijät maalivahdille ovat reaktionopeus, räjähtävä nopeus 

sekä nopeustaitavuus. Nopeusharjoitteluun pätevät yleiset nopeusharjoittelun 

periaatteet, mutta on tärkeä muistaa lajinomaisuus. Valintareaktionopeusharjoittelussa 

tulisi suosia näköärsykettä, koska pelitilanteissa reagointi tapahtuu pääasiassa 

näköärsykkeistä. Jääharjoittelukaudella itse lajiharjoittelu takaa riittävän 

harjoitusmäärän, mutta kesäkaudella erilaista valintareaktioharjoitteita tulisi myös tehdä 

jotta ominaisuutta voidaan ylläpitää tai kehittää. Nopeusharjoittelun yhteydessä on 

myös tärkeä muistaa voimaharjoittelun merkitys nopeuden ylläpitämisen tai 

kehittämisen kannalta. (Näckel 2004a) 

 

Voimaharjoittelu 

Voimaharjoittelu on myös oleellista maalivahtipelin kannalta. Nopeusvoima on 

maalivahtipelin kannalta tärkeimmällä sijalla. Nopeusvoiman kannalta asyklinen 

voimatuotto(räjähtävä voima) on hieman syklistä voimantuottoa(pikavoima) 

korostuneemmassa asemassa koska esimerkiksi torjuntaliikkeet ovat pitkälti yksittäisiä 

nopeita ja räjähtäviä suorituksia, joskin kuitenkin molempia tarvitaan lajisuorituksessa. 

Etenkin käsien ja ylävartalon osalta painopisteen tulisi olla yksittäisissä räjähtävissä 

toistoissa, sillä esimerkiksi hanskatorjunta on yksittäinen räjähtävä liike. Alaraajat 

kuormittuvat maalivahtipelissä monipuolisesti ja siksi alaraajojen osalta täytyy myös 

harjoittaa muita voimaominaisuuksia. Myös voimaharjoittelussa lajinomaisuus on 

tärkeä muistaa. (Näckel 2004a) 

Voimaharjoittelun kausisuunnitelmassa harjoittelukausi tulisi aloittaa luomalla pohjaa 

kestovoimaharjoittelulla. Kestovoimajakson jälkeen tulisi siirtyä perus- ja 

maksimivoiman harjoittamiseen. Maalivahtipelin näkökulmasta ei ole välttämättä 

järkevää toteuttaa ns. kovaa maksimivoimaharjoittelua jossa tehdään esimerkiksi vaan 

yksi toisto, vaan pikemminkin kyseeseen tulee hypertrofinen ja hermostollis-

hypertrofinen voimaharjoittelu jaksotetusti toteutettuna 4-6 viikon jaksoissa. Perus- ja 

maksimivoimajaksojen aikana tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota suoritusnopeuteen ja 
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–tehoon,  sillä hitaasta voimantuotosta ei ole lajin ja pelipaikan kannalta mitään hyötyä. 

Täten vaikka sarjat olisivatkin pitempiä, maksimaaliseen nopeuteen ja tehoon tulisi 

pyrkiä. Maksimivoimaharjoittelussa lähtökohtana tulisi olla että mieluummin otetaan 

hieman kuormaa pois ja tehdään nopeasti ja kovalla teholla, kun että toistoista tulee 

junnaavia ja hitaita. Nopeusvoimaharjoittelua olisi myös hyvä jossain määrin sisällyttää 

kovemman voimaharjoittelun yhteyteen, jotta harjoittelu ei mene liian junnaavaksi. 

(Näckel 2004a) 

Ennen kilpailukautta ja kilpailukauden aikana voimaa tulisi harjoittaa nopeusvoiman 

periaatteiden mukaisesti. Harjoituskaudella nopeusvoimaharjoittelussa tulisi käyttää 40-

60% kuormia ja kilpailukaudella 0-40% kuormia. Kilpailukaudella maksimivoimatason 

ylläpitämiseksi voidaan tehdä harjoittelua myös suuremmilla painoilla, mutta oleellista 

on että suoritusnopeus ja –teho säilyvät korkealla. Kontrastivoimaharjoittelu on yksi 

hyvä tapa yhdistää nopeusvoiman harjoittaminen ja voimatasojen ylläpito. (Näckel 

2004a) 

 

Kestävyysharjoittelu 

Kestävyysvaatimuksiltaan maalivahtipeli jakautuu kahtia. Koko ottelutapahtuma on 

noin 3 tunnin mittainen ja maalivahti on kentällä koko ottelun ajan, kun taas 

kenttäpelaajat pääsevät välillä vaihtoon. Täten maalivahdin aerobinen kestävyys täytyy 

olla hyvällä tasolla. Vastaavasti vastustajan pitkät hallintajaksot omassa päädyssä tai 

alivoimat vaativat maalivahdilta myös anaerobista kestävyyttä sekä kykyä sietää ja 

poistaa kuona-aineita. Hyvällä tasolla oleva peruskestävyys auttaakin tässä ja siksi 

harjoittelussa tulisi pitää mukana riittävä määrä matalatehoista 

peruskestävyysharjoittelua. (Näckel 2004a) Harjoituskaudella pyritään kehittämään ja 

kilpailukaudella tulee pyrkiä vähintään ylläpitämään. Harjoituskaudella pallopelien 

pelaaminen on hyvä ja mielekäs tapa kehittää tai ylläpitää anaerobisen kestävyyttä ja 

siitä ei tarvitse välttämättä painottaa erikseen. Kilpailukaudella ja ennen kilpailukautta 

itse lajiharjoittelu ja pelaaminen on vahvasti anaerobista, joten kauden aikana se 

kehittyy ja pysyy yllä ikään kuin itsestään. (Näckel 2004a) 
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Liikkuvuusharjoittelu 

Liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito on tärkeää maalivahdille koska pelipaikka 

edellyttää riittävän suurta liikelaajuutta suoriutuakseen optimaalisesti. Heikko 

liikkuvuus myös vaikuttaa moniin muihin ominaisuuksiin heikentävästi. Polvi-, lonkka- 

ja olkanivelten sekä selän liikkuvuus vaikuttavat pitkälti pelaamiseen. Nivelten 

liikkuvuus on pitkälti perinnöllistä ja niiden parantaminen harjoittelulla on 

pitkäaikainen ja haastava tehtävä. Vastaavasti lihasten liikkuvuutta on helpompi kehittää 

ja siihen maalivahdin tulee panostaa. Useat torjuntaliikkeet asettavat suuria haasteita 

liikkuvuudelle ja siksi jo pelkästään vammariskin minimoinnin kannalta on tärkeää 

huolehtia riittävästä liikkuvuusharjoittelusta.  Maalivahdin kannatta luoda itselleen 

venyttelyrutiini jolla käydään koko keho läpi jonka lisäksi myös huomioida tarvittaessa 

henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan tietyt lihakset.  Lisäksi V-tyylillä pelaavan 

maalivahdin tulee huolehtia kyseisen pelityylin asettamat vaatimukset liikkuvuudelle. 

Erityisesti lonkan alueen erilaiset erikoisvenytykset tulisi ottaa systemaattiseen 

käyttöön. (Näckel 2004a) 

 

Taitavuus - Koordinaatio, ketteryys ja tasapaino 

Maalivahdin tulisi myös huolehtia koordinaation ja ketteryyden kehittämisestä ja 

ylläpidosta, sillä maalivahtipeli edellyttää molempia. Muut fyysiset ominaisuudet 

edesauttavat koordinaation kehittymistä, joskin myös muiden ominaisuuksien 

kehittäminen edellyttää koordinaatiota. Maalivahtipelissä mm. perustorjunnat vaativat 

hyvää koordinaatiokykyä ja mitä paremmin tietyt liikemallit ovat hallussa, sitä 

vähemmän tietoista toimintaa niiden totuttaminen vaatii. Hyvä koordinaatiokyky takaa 

sen että kykenee paremmin myös sisäisesti analysoimaan eri liikkeitä ja tehdä niihin 

tarvittaessa hienosäätöä. Ketteryysharjoittelu on myös tärkeää ja siinä tulisi etenkin 

huomioida lajinomaisuus. Etenkin eri liikkumissuunnat mitä lajisuorituksessakin 

tapahtuu, tulee huomioida myös jään ulkopuolella tehtävässä ketteryysharjoittelussa. 

Ketteryysharjoituksen voi hyvin tehdä ikään kuin nopeusharjoituksena, jossa harjoittelu 

tapahtuu nopeusharjoittelun pääperiaatteiden mukaan. (Näckel 2004a) 

Tasapainon harjoittaminen on myös tärkeää maalivahtipelin kannalta. Maalivahtipelissä 

dynaaminen tasapaino on tärkeää, joten myös harjoittelussa tulisi keskittyä tähän. 

Useissa pelitilanteissa maalivahti joutuu liikkumaan kiekon mukaan ja tekemään 
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torjuntoja joskus myös liikkeen aikana ja  hyvä tasapaino mahdollistaa mahdollisimman 

tehokkaat torjuntasuoritukset. Lisäksi maalivahdin täytyy kyetä torjuntojen jälkeen 

olemaan heti valmiina jatkotilanteisiin ja niiden pelaaminen menestyksekkäästi 

edellyttää hyvää tasapainoa. (2004a) 

 

Huoltava harjoittelu 

Maalivahdin on etenkin kilpailukaudella huolehdittava riittvästä huoltavasta 

harjoittelusta. Tämä tarkoittaa mm. riittävää määrää palauttavia aerobisia harjoituksia, 

aktiivista ja passiivista liikkuvuusharjoittelua, aitakävelyitä, askelluksia jne. 

Maalivahdille ehkä tärkein yksittäinen alue on lantionseutu. Lantionseudun 

liikkuvuudesta ja lihaskestävyydestä tulee pitää todella hyvää huolta. Lantionseudun 

ollessa kunnossa näkyy se pelisuorituksessa ja harjoittelussa sekä ennaltaehkäisee 

nivus- ja lonkkavaivojen syntyä. (Näckel 2004a) 

 

 

8.3.3. Henkinen valmennus 

 
Henkinen suorituskyky on varsin vahva osa maalivahtipeliä. Huippu-tasolla usein pohja 

huippu- ja keskikertaiselle suoritukselle luodaan henkisellä valmistautumisella ja 

tunnekontrollilla itse pelin aikana. Jokainen peli poikkeaa jossain määrin toisistaan 

esimerkiksi vastustajajoukkueen pelaamisen, oman joukkueen pelaamisen, 

laukaisumäärän, yms. mukaan ja maalivahdin on pelistä riippumatta pyrittävä 

pelaamaan illasta toiseen mahdollisimman hyvällä tasolla ja antaa omalle joukkueelle 

mahdollisuuden voittaa jokaisessa ottelussa. Maalivahdin tekemä virhe näkyy yleensä 

heti tulostaululla. Siksi maalivahdilla on hyvä olla tiettyjä työkaluja joiden avulla pystyä 

kontrolloimaan omaa henkistä tilaansa sekä suoriutua joka pelissä mahdollisimman 

optimaalisesti. 

 

Henkisesti luja maalivahti 

Henkinen lujuus on kykyä suoriutua optimaalisesti tai lähellä optimia kaikilla hetkillä 

mukaan lukien kovan paineen alla pelattavat pudotuspeliottelut tai ottelun loppuhetkillä 

kun oma joukkue johtaa peliä maalilla. Henkinen lujuus on myös kykyä pysyä 
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rauhallisena vastainkäymisten hetkillä tai kykyä nostaa omaa tasoaan pelin sisällä tai 

muutaman huonomman pelin jälkeen. Jotta maalivahti voi olla henkisesti luja, on tämän 

tehtävä töitä henkisen valmiuden ja lähestymistavan eteen. Tähän on tarjolla useita eri 

vaihtoehtoja ja jokaisen on itse kokeiltava ja löydettävä paras tapa itselleen päivittäiseen 

tekemiseen ja peleihin. (www.mtngoaltending.com) 

 

Peruslähtökohdat henkiselle valmentautumiselle 

Miller (2001) esittää kolme eri perusasiaa (”three rights”) jotka täytyy pyrkiä saamaan 

kuntoon harjoittaakseen mieltään. Ensimmäiseksi täytyy olla oikea keskittyminen tai 

fokus (”right focus”). On kyettävä keskittymään siihen mitä haluaa saavuttaa jäällä ja 

jään ulkopuolella sekä mitä se vaatii jotta voi saavuttaa tavoitellun pelillisen tason.  

Toiseksi on kyettävä saavuttamaan oikea tunne (”right feeling”). On ymmärrettävä että 

oikea tunne tulee edesauttaa suoriutumaan parhaalla mahdollisella tasolla. On opittava 

lukemaan omaa tunnetilaa ja kyettävä arvioimaan mikä on oma henkilökohtainen 

optimaalinen tunnetila. Toisella se voi olla energinen ja kiihtynyt, kun taas toisella se 

voi olla rauhallinen ja rentoutunut. On opittava tiedostamaan mikä tunnetila on itselle 

oikea ja siirrettävä se peliin. Kolmantena on oikea asenne (”right attitude”). On 

suhtauduttava intohimoisesti peliin, omattava loistava työmoraali, sitoutuminen 

tavoitteisiin, itseluottamus omaan peliin ja sisukkuus tavoitella omia unelmia. (Miller 

2001, www.mtngoaltending.com) 

Ilman näitä maalivahdilla ei ole pohjaa jonka varaan rakentaa vahvaa henkistä tai 

fyysistä olotilaa. Kun hallitsee nämä kolme osa-aluetta maalivahti omaa valmiudet 

kehittää henkisiä ominaisuuksiaan edelleen ja viedä uraa eteenpäin. Nämä kolme kohtaa 

luovat pohjan henkiselle valmentautumiselle ja niihin voidaan ja tulee aina palata mikäli 

kohtaa ongelmia. (Miller 2001)  
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Valmistautuminen uusiin haasteisiin 

Maalivahdin kehittäessään henkisiä ominaisuuksia edelleen tämän tulisi pitää mielessä 

kaksi ydinasiaa. Ensinnäkin tulee pitää yllä rakentavaa ja positiivista ajatusmaailmaa 

koko kauden läpi ja sen jälkeen. Toiseksi on oleellista että ylläpitää rauhallista olemusta 

riippumatta olosuhteista tai tilanteesta ja keskittyä vain oleelliseen. Kun ymmärtää nämä 

asiat ja kykenee viemään ne omaan päivittäiseen tekemiseen, maalivahti usein huomaa 

että oma pelaaminen alkaa kehittymään. (Miller 2001, www.mtngoaltending.com) 

 

Ajatukset ja tunteet määrittelevät suorituskykyä ja onnistumista 

Se mitä tapahtuu pään sisällä vaikuttaa voimakkaasti siihen miten suoriutuu ja onnistuu. 

Ymmärtääkseen miten mieli, keho ja itsepuhelu ovat yhteydessä toisiinsa on 

ymmärrettävä ajatus-tunne sykli (though-feeling cycle). Negatiiviset ajatukset usein 

estää yksilöä saavuttamasta menestystä ja ne pohjautuvat yleisesti epäonnistumisen 

pelkoon, loukkaantumisen pelkoon, väsymykseen, vihaan, turhautumiseen tai kipuun. 

Esimerkiksi jos sanoo itselleen ”älä mokaa” tai ”älä päästä enää kiekkoja sisään”, se 

usein ohjaa omaa toimintaa ja vaikuttaa negatiivisesti omaan suoritukseen. 

Negatiivisten tunteiden päästessä valloilleen, on kyettävä korvaamaan ne positiivisilla ja 

rakentavilla ajatuksilla, jotta pääsee omaan optimaaliseen tunnetilaan. Esimerkiksi 

päästetyn maalin jälkeen, on kyettävä reagoimaan siten että se edesauttaa itseä omaan 

oikeaan suoritus- ja tunnetilaan pääsemiseen. On oleellista muistaa että itsestä tulee sitä 

mitä mieli kertoo itselle. Jos mieli kertoo automaattisesti itselle negatiivista viestiä tulee 

se auttamatta vaikuttamaan pelisuoritukseen negatiivisesti. Maalivahdin on opittava 

tunnistamaan hetket jolloin mieleen tulee negatiivisia ajatuksia ja kyettävä heti 

korvaamaan negatiiviset ajatukset positiivisilla ja vahvistavilla ajatuksilla. Vahvistavat 

ja positiiviset ajatukset ja itsepuhelu auttaa säilyttämään optimaalisen suoritus- ja 

tunnetilan. (Miller 2001, www.mtngoaltending.com) 
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Strateginen ajattelu 

Strateginen ajattelu on ajatuksia, ideoita tai sanontoja jotka ohjaavat omaa toimintaa ja 

suoritusta. Maalivahtin on tärkeä tiedostaa mitä pitää tehdä fyysisesti jotta voi onnistua 

ja menestyä. Jotta strategisista ajatuksista saadaan paras mahdollinen hyöty, niiden tulisi 

olla lyhyitä ja yksinkertaisia, mahdollisesti sellaisia jotka keskittyvät perusasioihin.  

Esimerkkejä strategisesta ajattelusta on mm: ”pidä katse kiekossa”, ”en ikinä luovuta”,  

”liiku ja sijoitu oikein ennen laukausta”, ”liiku vahvasti ja rohkeasti”, ”hallitse kiekko ja 

keho” ja ”ole valmis”. Maalivahti voi luoda itselleen muutamia strategisia ajatuksia 

jotka tukevat omia vahvuuksia ja ohjaavat omaa toimintaa positiivisesti ja rakentavasti. 

Niitä tulee tasaisin väliajoin tarkastaa ja kerrata. Niiden avulla negatiivisten ajatusten 

noustessa pintaan, maalivahti voi palauttaa ajatuksensa oleelliseen ja pääsemään omaan 

optimaaliseen suoritus- ja tunnetilaan. (Miller 2001, www.mtngoaltending.com) 

 

Toimintaa ohjaavat ydinkohdat/ ABC:t 

Toimintaa ohjaavat ydinkohdat tai ABC:t ovat lisä strategiselle ajattelulle. Ydinkohdat 

ovat sikäli lisä strategiselle ajattelulle, mitkä ovat enemmänkin yleisen tason ajatuksia, 

että ne ovat pelitilannetilannekohtaisia. Tietyille tilanteille maalivahti voi listata kolme 

ydinkohtaa jotka tukevat ja luovat mahdollisuuden onnistumiselle kyseisissä 

pelitilanteissa. Esimerkiksi kun vastustaja syöttää kiekon hyökkäysalueen päädystä 

keskustaan: A: vahva liike vastaan alueen kaarelle, B: sijoitu oikein ennen kuin pelaaja 

vastaanottaa kiekon ja C: tiedosta pelaajan kätisyys ja syöttömahdollisuudet.  

Ydinkohdat tai ABC:t eivät saa olla monimutkaisia ja ne antavat ohjenuoran toiminnalle 

eri pelitilanteissa. On selvää että näiden lisäksi on kyettävä aina sopeuttamaan omaa 

pelaamista tilanteiden eläessä tai muuttuessa, mutta niiden tarkoituksena on antaa 

perusta toiminnalle ja lisätä omaa ymmärrystä pelaamisesta eri tilanteissa. Ydinkohtia ei 

usein ehdi käydä läpi itse pelitilanteessa, mutta kirjaamalla ne ylös ja kertaamalla ne 

säännöllisesti sopivilla hetkillä, ne usein muistuvat mieleen alitajunnassa tilanteen 

tullessa eteen ja siten kykenee toimimaan ennalta ajatellulla tavalla. (Miller 2001) 
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Suoritusten kertaaminen ja mielikuvaharjoittelu 

Hyvien, onnistuneiden ja positiivisia mielikuvia antavien suoritusten kuvitteleminen ja 

kertaaminen edesauttaa itseluottamusta ja tukee pelisuoritusta. Tämän voi tehdä 

esimerkiksi joko katsomalla omia hyviä suorituksia videolta tai mielikuvaharjoittelun 

avulla. Usein maalivahdit kuvittelevat itsensä tekemässä ns. voittotorjuntoja tai sitten 

onnistuneita suorituksia eri pelitilanteissa. Mielikuvaharjoittelua voi tehdä erilaisilla 

päämäärillä ja tavoitteilla. Ensimmäinen vaihe on kuvitella itsensä onnistumassa ja 

pelaten tehokkaasti. Esimerkiksi jos haluaa että kykenee kontrolloimaan kiekot 

mahdollisimman hyvin antamatta reboundeja, täytyy mielikuvien avulla nähdä itsensä 

tekemässä tätä erilaisissa tilanteissa. On tärkeää että ei pelkästään näe itseään tekemässä 

pelkästään ns. voittotojuntoja, joissa tekee esimerkiksi jonkin upean hanskatorjunnan. 

On tärkeä käydä läpi ja kerrata muita pelitilanteita ja myös ns. helppoja torjuntoja ja 

toimintaa niissä. Muuten vaarana on että perusasiat unohtuvat ja sitä kautta altistuu 

virheille tai huolimattomuuksille perusasioissa. (Miller 2001, 

www.mtngoaltending.com) 

 

Edellisiin osiin perustuen mielikuvaharjoittelulle voidaan rakentaa seitsemänportainen 

ohjeistus (Miller 2001):  

1. Itsensä näkeminen pelaamassa ja tekemässä valittuja ydinkohtia / ABC:tä eri 

pelitilanteissa  

2. Kehon rentouttaminen erilaisilla hengitystekniikoilla jonka jälkeen 

mielikuvaharjoittelu  

3. Itsensä kuvitteleminen tekemässä huippusuoritusta positiivisen ja rakentavan 

ajattelun avulla 

4. Johdonmukainen mielikuvien kertaaminen. Kertaaminen siten että ensin käy läpi ns. 

perusasiat ja –tilanteet ja sitten edeten johdonmukaisesti vaikeimpiin tilanteisiin sekä ns. 

voittotorjuntoihin.  

5. Eri lähestymistapojen kokeileminen. Joillekin mielikuvien rakentaminen on 

mieluisinta siten että kuvittelee itsensä pelaamassa, kun taas toiselle 

mielikuvaharjoittelu voi tehota parhaiten kuvittelemalla olevansa katsomossa ja 

näkemässä itsensä pelaavan. 
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6. Lyhyet ja ytimekkäät mielikuvat. Jokaisen mielikuvan tulisi olla korkeintaan n. 5-10 

sekuntia jotta mielikuvaharjoitus etenee riittävän nopeasti ja että harjoituksesta ei tule 

liian pitkä. Esimerkiksi ennen peliä kuunnellessa musiikkia, voi rakentaa 

mielikuvaharjoituksen musiikin rytmiin ja kestämään tietyn kappaleen ajan. 

7. Kaikkien aistien käyttäminen. Mielikuvissa tulisi myös kokea tilanne kaikilla 

aisteilla. Esimerkiksi miltä tilanne näyttää, miltä kehossa tuntuu, miten yleisö reagoi 

hyvän torjunnan jälkeen, jne.  

Videon katselu on myös hyvä tapa kertaamiselle ja mielikuvaharjoittelun tukivälineeksi. 

Maalivahti voi rakentaa omista peleistä videokokonaisuuden jossa pelaa itse 

olettamallaan ja tavoittelemallaan tavalla eri pelitilanteissa. Videoklippi tulisi rakentaa 

siten että se etenee eri pelitilanteiden osalta siten että ensin tulee ns. helpot tilanteet ja 

torjunnat edeten vaikeisiin ja voittotorjuntoihin. Videon avulla vahvistaa itseluottamusta 

ja näkee omaa pelaamista. Täten itse pelissä tietää että tulee pelissä vastaan mitä 

tahansa, pystyy se käsittelemään koska sen on tehnyt ennenkin. Oleellista on että 

jokainen löytää oman tapansa ja sen että missä mittakaavassa kertaa asioita ja tekee 

mielikuvaharjoittelua, koska siitä on usein apua pelisuoritukseen. (Miller 2001, 

www.mtngoaltending.com) 

 

Henkinen tasapaino ja tunteiden hallinta 

Henkisen tasapainon säilyttäminen ja tunteiden hallinta on yksi oleellisimmista 

osatekijöistä. Huippumaalivahdit usein käyttäytyvät hallitusti ja tasapainoisesti 

riippumatta siitä onko päästänyt maalin tai tehnyt huikean torjunnan. Kenttäpelaajat 

usein aistivat onko maalivahti rauhallinen ja varma, vai hermostuuko tämä helposti tai 

hermoilee helpoissakin kiekoissa. Huippumaalivahti usein viestii itseluottamusta 

tietenkin oleellisimmin torjumalla kiekkoja mahdollisimman tehokkaasti, mutta myös 

hallitsemalla tunteensa tilanteesta riippumatta. Maalivahdit joiden henkinen tasapaino 

heittelee ja tunteet nousevat liian vahvasti pintaan, usein ovat epätasaisia 

suorituksissaan ja omaavat heikon itseluottamuksen. (Miller 2001, 

www.mtngoaltending.com) 

Tunteiden hallinnassa oleellista on että mieli ja keho ei synnytä tai pidä sisällään 

jännitystä. Ylimääräinen jännitys aiheuttaa usein ns. putkinäköisyyttä, jolloin on 

helpompi tehdä virheitä pelinluvussa sekä  on haavoittuvainen näkemään esimerkiksi 
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vapaita pelaajia syöttötilanteissa. Lisäksi ylimääräinen jännitys lihaksissa voi aiheuttaa 

vaikeutta esimerkiksi liikkumisessa ja torjunnoissa. Paras tapa hallita tunteensa on oppia 

tiedostamaan ja tunnistamaan tilanteet joissa alkaa tuntemaan vihaa tai huolta sekä 

tämän jälkeen kyetä pysäyttämään tunteiden epätasapaino. Tunnistettuaan tarpeen 

hallita tunteensa, hyvä tapa on keskittyä hengitykseen. Oikeanlainen hengittäminen on 

ehdottomasti paras ja nopein tapa päästä takaisin tasapainoon tunteidensa kanssa ja 

keskittyä oleelliseen eri seuraavaan tilanteeseen ja pelin voittamiseen. Oikeanlaisen 

hengitystekniikan oppiminen vaatii harjoittelua ja se voidaan jakaa kolmeen 

ydinkohtaan (Miller 2001, www.mtngoaltending.com):  

1. Rytmin tunteminen. Tärkein osa on hengitysrytmiin keskittyminen ja jokaiseen 

henkäykseen keskittyminen. Jokaisen täytyy oppia tuntemaan oma hengityksensä. 

Yleensä rauhalliset ja pitkät sisään ja ulos henkäykset jossa keuhkot vedetään 

täyteen ilmaa ja puhalletaan tyhjiksi, on yleensä paras tekniikka. 

2. Sisäänhengitys. Kun hengittää sisään tulisi ajatella että jokainen sisäänhenkäys to 

lisää energiaa. Tulisi kuvitella että jokaisesta henkäyksestä saa lisää energiaa ja 

voimia pelaamiseen ja tunteiden hallintaan. 

3. Energian suuntaaminen uloshenkäyksellä. Sen jälkeen kun on tuntenut rytmin ja 

sisäänhenkäyksen, hengitys ja ns. energia tulee suunnata sinne minne sitä tarvitsee. 

Esimerkiksi jos on väsynyt voi kuvitella suuntaavansa energiaa johonkin vartalon 

osaan tai koko vartaloon. Jokaisella uloshenkäyksellä voi kuvitella itsensä 

suuntaavan energiaa sinne minne sitä tarvitsee. 

Hengityksessä tulisi keskittyä hengittämään sisään nenän kautta ja hengittämään ulos 

suun kautta. Hengitykseen keskittymisen avulla pystyt uudelleen fokusoitumaan tai 

olemaan miettimättä mitä tulee tapahtumaan ja sitä kautta keskittymään oleelliseen ja 

seuraavaan kiekkoon. (Miller 2001, www.mtngoaltending.com) 

 

 

 

 

 



82 

 

Pelipäivän rutiinit 

Pelipäivän rutiinit ovat maalivahdeilla yleisiä ja jokaisella on yleensä tietty rutiini 

vaikkei sitä tietoisesti tekisikään. Maalivahdin tulisi rakentaa itselleen rutiini joka 

edesauttaa virittämään henkisen ja fyysisen puolen harjoituksiin ja peleihin. 

Ymmärtääkseen rutiinien merkityksen ja kehittymisen, maalivahdin tulisi tiedostaa 

omat rutiininsa ja ymmärtää miksi tekee sen mitä tekee. Peliin valmistautuessa apuna 

voi käyttää esimerkiksi erilaisia kaavakkeita tai kirjata rutiini paperille. Rutiini ei saa 

olla kuitenkaan liian kuluttava ja se tulisi pystyä tekemään missä tahansa, koti tai 

vieraspelissä. Oleellisia asioita on peliä edeltävän päivän ruokailut ja yöuni. Samoin 

pelipäivän ruokailut ja mahdolliset päiväunet tulisi pyrkiä vakioimaan. Rutiineihin voi 

kuulua tietty kevyt harjoitus (aamujää, kävely, jne.) jonka avulla herättelee kehon peliä 

varten ja se onkin suositeltavaa. Lisäksi tietenkin asiaan kuuluu itse lämmittely ennen 

peliä, varusteiden tarkastus, teroitukset, jne. (Miller 2001, www.mtngoaltending.com) 

Henkisen valmistautumisen osalta täytyy rakentaa itselleen sopiva ja oikein ajoitettu 

rutiini jonka suorittaa saman kaavan mukaan pelipäivän aikana. Oleellista olisi löytää 

ensin menetelmät jota käyttää (mielikuvaharjoittelu, ydinkohtien kertaaminen, 

videot,jne) ja osata ajoittaa ne itselleen sopivasti jotta virittää itsensä henkisesti ja 

fyysisesti optimaaliseen suoritus- ja tunnetilaan. Lisäksi on oleellista tiedostaa että 

miten kykenee pelin aikana ja erätauoilla pitää ajatukset ja tunteet kasassa, jotta pystyy 

säilyttämään tasonsa tai sitten tehdä korjausliikkeen tarvittaessa. Pelin jälkeen tulee 

tehdä lyhyt kertaus siitä miten onnistui pelissä sekä löytää hyvät ja kehitettävät asiat 

niin pelisuorituksen kuin henkisen puolen osalta. Tavoitteena tulee olla että löytää 

itselleen sopivan ja toimivan rutiinin joka edistää pelisuoritusta ja mahdollistaa 

optimaaliseen suoritus- ja tunnetilaan pääsemisen sekä siellä pysymisen koko ottelun 

ajan. (Miller 2001, www.mtngoaltending.com) 
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Henkiset ydinkohdat menestyvälle maalivahtipelille 

Menestystä tavoittelevan  maalivahdin tulisi hallita seuraavat henkiset ydinasiat (Miller 

2001, www.mtngoaltending.com): 

1. Keskittyminen. Keskittyminen siihen mitä vastaan tulee, kiekon näkeminen ja siitä 

taisteleminen joka hetki, ymmärrys joukkueen pelaamisesta, positiivinen ajattelu, 

oikeanlainen hengitystekniikka ja omien ydinkohtien tiedostaminen eri 

pelitilanteissa on osa sitä mihin maalivahdin pitää, voi ja täytyy keskittyä 

menestyäkseen. 

2. Tunteiden hallitseminen. Maalivahdin tulee harjoitella tunteiden hallintaa päivittäin 

ja se antaa maalivahdille itselleen ja koko joukkueelle itseluottamusta sekä alentaa 

vastustaja joukkueen itseluottamusta. Maalivahdin on kyettävä hallitsemaan 

tunteensa joka tilanteessa jotta voi pelata säännöllisesti hyvällä tasolla. 

3. Asenne. Maalivahdin on oltava sitoutunut, ajateltava positiivisesti ja rakentavasti 

sekä oltava itsevarma muistaen että ajatukset ja sanat ohjaavat omaa toimintaa. 
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8.4. Jaksosuunnitelma 
 

Vuosisuunnitelma jaetaan n. 4-8 viikon jaksoihin(makrosykleihin) ja kullekin jaksolle 

valitaan tietyt painopisteet. Painopisteet valitaan taidon-, fysiikan-, henkisten- ja 

taktiikan osa-alueilta. Harjoitusjakson aikana harjoittelun tulisi vahvasti painottua 

valitun/valittujen painopisteiden ympärille. Noin puolet harjoittelusta jakson aikana 

tulisi keskittyä valittujen painopisteiden harjoittamiseen ja loput harjoittelusta muiden 

ominaisuuksien ylläpitoon. Jakson ei tulisi ajallisesti olla liian pitkä koska valittujen 

fyysisten ominaisuuksien kehittyminen hidastuu selvästi mikäli jakso on liian pitkä. 

(Bompa 2009, Forsman & Lampinen 2008.) 

Jaksosuunnitelmaan tulee kuulua analyysi nykytilanteesta ja sitä kautta saadaan 

perustelut tulevan jakson harjoittelulle. Hyvä keino tilanteen analysointiin on suorittaa 

testejä, arvioida kilpailusuorituksia tai urheilijan tuntemuksia. Jaksosuunnitelman tulee 

sisältää harjoitusohjelman jokaiselle jakson viikolle. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi 

viikkojen rytmitys ja fyysinen kuormitus(kova/kevyt), kunkin viikon tavoitteet, 

teoreettiset ja käytännön keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, viikko ohjelman 

harjoitusten järjestys ja eri ominaisuuksien harjoitukset ja niiden merkitys kehittymisen 

kannalta. Suunnitelman tulisi myöskin sisältää arviointimenetelmät(testit, 

kilpailusuoritukset, yms.) joilla kehittymistä jakson aikana seurataan. (Forsman & 

Lampinen, 2008). 

Harjoittelun rytmittämistä ja fyysistä kuormitusta tulee vaihdella jakson aikana jotta 

urheilija kehittyy/  jaksaa fyysisesti ja henkisesti. Urheilijan tulee saada riittävästi 

kehittymisärsykkeitä, mutta on myös muistettava että urheilijaa ei alisteta 

ylikuormittumiselle harjoittelemalla kovaa liian pitkällä aikavälillä ilman riittävää aikaa 

palautua. (Bompa 2009, Forsman & Lampinen 2008.)   

Jääkiekossa jaksotus on selkeämpää ja hieman helpompaa kesäharjoittelukaudella, 

painopiste on fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä. Yleisesti kesäharjoittelukaudella 

ei ole jääharjoittelua, mutta viime vuosina myös jääharjoittelu kesäkaudella on 

yleistynyt.  Kesäharjoittelukaudella eri makrosyklien aikana pelaajan suorituskyky 

pyritään nostamaan mahdollisimman korkealle tasolle rakentamalla vahva pohja eri 

kuntotekijöiden osalta. Kesäharjoittelukauden tavoitteena on valmistaa urheilija 

mahdollisimman hyvin pitkään kilpailukauteen. 
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Kilpailukaudella pelit, pelien määrä ja siihen liittyvä matkustaminen sanelee pitkälti 

harjoittelua ja aiheuttaa ison haasteen harjoittelun rytmittämiselle ja suunnittelulle. On 

huolehdittava sekä riittävästä palautumisesta että riittävästä harjoittelusta jotta 

ominaisuuksia voidaan ylläpitää ja kehittää.  Nykypäivän ottelumäärillä valmentajien 

haasteena onkin usein jo se että ominaisuuksia voidaan ylläpitää kauden aikana. Eri 

fyysisten ominaisuuksien kohdalla on hyvin haastavaa kehittää tiettyjä ominaisuuksia 

kilpailukauden aikana ja siksi joillekin kunnon osa-alueille vain ylläpitävä harjoittelu on 

mahdollista.(Hakkarainen 2008, Chambers, D. 1999).  

Selkeä suunnitelma mahdollistaa järkevän ja riittävän kilpailukauden aikaiseen 

harjoitteluun. Suunnitelman toimivuutta tulee kauden aikana arvioida testien ja 

palaverien avulla. Kilpailukaudella tavoitteena tulisi olla että lähes joka päivä on 

fyysinen harjoitus joko erillisenä kokonaisuutena tai jääharjoituksen yhteydessä, sillä se 

on välttämätöntä kehittymiselle ja ominaisuuksien ylläpitämiselle sekä takaa riittävän 

määrällisen harjoittelun. Kilpailukaudella on tärkeä muistaa että fyysisen harjoittelun 

tulisi tukea ja valmistaa urheilijaa jääharjoitteluun. Hyvin oleellista on huomioida pelien 

ja matkustamisen aiheuttama kokonaisrasitus. Suunnitelmaa tehdessä on tärkeää miettiä 

kehittääkö tai ylläpitääkö lajiharjoittelu eri ominaisuuksia. Peruslähtökohtana tulee olla että 

mikäli lajiharjoittelu ei kehitä tai ylläpidä jotain ominaisuutta, sitä tulee harjoitella pelien ja 

lajiharjoitusten lomassa. (Hakkarainen 2008)  

 

Fyysisten ominaisuuksien kehitys ja ylläpitomäärät (mukaeltu Hakkarainen, 2005) 

 

Voima 

- kehitys 2x / vko  

- ylläpito 1x/vko 

Nopeus / maitohapoton nopeuskestävyys / kimmoisuus 

- kehitys 2x/vko 

- ylläpito 1x/vko 

Aerobinen kestävyys  

- kehitys 5 h / vko  

- ylläpito 3 h / vko  

Maitohapollinen nopeuskestävyys 

- ylläpito 1x / 2 vko  

- kehitys 1x / vko  
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8.5. Viikkosuunnitelma 
 

Viikkotasolla harjoittelun kuormitusta ja palautumista muunnellaan ja täten 

varmistetaan urheilijan kehittyminen. Viikkosuunnitelmassa tulee harjoittelun lisäksi 

huomioida urheilun ulkopuolinen elämä ja päivärytmi. Viikon aikana tehtävien 

harjoitusten järjestys viikon aikana on tärkeää. Nopeus- ja taitoharjoittelu tulisi tehdä 

aina palautuneessa tilassa. Täten nämä harjoitukset tulisi sijoittaa lepopäivän tai kevyen 

päivän jälkeiselle päivälle. Oheisharjoitukset voidaan tehdä joko erillisinä harjoitteina 

tai lajiharjoituksen yhteydessä. Kevyemmät harjoitukset, kuten esim. 

nopeusvoimaharjoitukset, voidaan hyvin tehdä ennen lajiharjoitusta ilman että 

varsinainen lajiharjoitus kärsii. Kevyet kestävyysharjoitukset ja 

lihaskestävyysharjoitukset kannattaa tehdä lajiharjoituksen jälkeen esim. palauttavina 

harjoituksina. Raskaat harjoitukset kannattaa tehdä erillisinä harjoituksina, mikäli se on 

ajankäytön kannalta mahdollista. Lihashuolto, liikkuvuusharjoitteet ja venyttelyt tulisi 

pitää mukana jokapäiväisessä toiminnassa. (Bompa 2009, Forsman & Lampinen 2008.) 

 

TAULUKKO 5. Kesäharjoittelun harjoitusrytmitys esimerkki kesä (mukaeltu, Hakkarainen 

2004) 

 

Maanantai 

• nopeus 

• perusvoima ( jalat ) 

Tiistai 

• perusvoima ( ylävartalo )  

• Ala nopeuskestävyys 

Keskiviikko 

• aerobia + lihashuolto 

Torstai 

• nopeus 

• räjähtävä voima ( jalat ) 

Perjantai 

• kimmoisuus 

• La nopeuskestävyys 
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Lauantai 

• aerobia + lihaskunto 

Sunnuntai 

• Lepo 

 

 

KUVIO 55. Kesäharjoittelukauden harjoitusviikkoesimerkki (Hakkarainen 2008, 

Voimaharjoittelu CD 3) 

 

Kilpailukaudella viikkotasolla harjoittelun rytmitykseen vaikuttaa pelit. Harjoittelun 

määrää ja tehoa pitää kyetä kontrolloimaan siten että pelaaja on fyysisesti ja henkisesti 

parhaassa mahdollisessa kunnossa peleissä. Tämä tarkoittaa sitä että pitää pitkällä 

tähtäimellä harjoitella riittävästi, mutta myös huolehtia riittävästä palautumisesta jotta 

pelaaja on mahdollisimman palautunut kun pelataan. Jää- ja fyysisen harjoittelun 
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rytmitys pelien ympärillä korostuu viikkotasolla, jotta pelaaja olisi hyvässä 

suoritustilassa peleissä.  

Kauden aikana jääkiekkoilijat harjoittelevat yleisesti 1-2 kertaa päivässä riippuen 

pelimäärästä ja kunkin jakson painopisteistä. Vaihtelevuutta on myös siinä 

harjoitellaanko aina myös jäällä, vai tehdäänkö jonain päivänä pelkkää fyysistä 

harjoittelua. Jääkiekossa yleistä on että jääharjoituksen yhteyteen tehdään fyysistä 

harjoittelua, jotta voidaan taata fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen tai 

kehittäminen.  

Jääkiekossa on yleistä tehdä fyysistä harjoittelua ennen ja jälkeen lajiharjoituksen. Eri 

harjoitusmuotojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämistä ja/tai ylläpitoa voidaan 

hyvin yhdistellä lajiharjoittelun yhteyteen ilman että se haittaa lajiharjoittelun 

suoritustasoa merkittävästi. Oleellista on kuitenkin että suunnittelussa huomioidaan että 

joko ennen tai jälkeen jääharjoitusta tehtävä fyysinen harjoittelu tukee lajiharjoittelua ja 

että se joko valmistaa jääharjoitukseen tai palauttaa -harjoituksesta. Fyysisen 

harjoittelun rytmitys ja yhdisteleminen jääharjoittelun kanssa tulee tehdä järkevästi. 

(Hakkarainen 2004;2005;2008).   

Hakkarainen (2005) on esittänyt joitain ratkaisumalleja jääharjoittelun ja fyysisen 

harjoittelun yhdistämiseen:  

- aerobinen harjoittelu pääasiassa jään ulkopuolella verryttelyiden yhteydessä 

- maitohapollinen nopeuskestävyysharjoittelu peleinä tai lajiharjoitteina jääharjoittelun 

yhteydessä 

- maitohapoton nopeuskestävyys kiertoharjoitteina jäällä tai jään ulkopuolella  

- kimmoisuus loikkina tai hyppyinä jään ulkopuolella  

- nopeusharjoittelu lepopäivän jälkeen ennen jäätä  

- voimaharjoittelu ennen tai jälkeen jääharjoituksen 

- voimaharjoittelussa yhdisteleminen esim. ylävartalon perusvoima ja alavartalon 

nopeusvoima 
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TAULUKKO 6. Harjoittelu pelikaudella – Esimerkkiviikko (mukaeltu, Hakkarainen 2008) 

 
Maanantai 

kimmo/nopeus + laji + lihaskunto 

Tiistai 

voima + laji + aerobia 

Keskiviikko 

lihaskunto + laji + terävyys 
Torstai 

aerobia/nopeus/ PELI 
Perjantai 

voima + laji + aerobia 

Lauantai 

aerobia/nopeusPELI 

Sunnuntai 

Lepo 

 

KUVIO 56. Kilpailukauden harjoitusviikkoesimerkki (Hakkarainen, 2008 VHCD3) 
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8.6. Harjoitussuunnitelma 
 

Yksittäisen harjoitussuunnitelman tulee tarkasti kuvailla yksittäisen harjoituksen sisältö. 

Harjoitussuunnitelmassa tulee kertoa, mitä tavoitteita harjoituksella on, eli harjoituksen 

tavoitteet ja mitä se kehittää. Suunnitelman tulee kuvailla harjoitus alkaen 

alkulämmittelystä ja loppuen loppujäähdyttelyyn. Suunnitelman tulee sisältää liikkeet, 

toistot, sarjat, keston, määrät, tehoalue, palautukset, harjoitusjärjestys ja suoritusnopeus. 

(Forsman & Lampinen 2008.)  

Jääharjoittelun osalta joukkueharjoituksissa maalivahdin on hyvin pitkälle ennakkoon 

määritelty joukkueen harjoitteiden mukaan. Taitava ja osaava maalivahtivalmentaja 

pystyy huolehtimaan siitä että maalivahdit huomioidaan yksittäisissä 

joukkueharjoitteissa sekä luo teemoja maalivahdille harjoituksen tai harjoitteiden sisään. 

Maalivahtien omilla erikoisjäillä suunnitelmallisuus on tärkeää ja sen toteuttaminen on 

myös paljon helpompaa kuin joukkueharjoituksissa. 
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9  TESTAUSTOIMINTA 
 

Fyysisten ominaisuuksien testaustoiminta maalivahtien kohdalla ei yleisesti poikkea 

kenttäpelaajista. Vastaavasti jäällä maalivahdeille on kehitelty erilaisia jäätestejä joiden 

avulla voidaan arvioida maalivahdin taitoja ja kehittymistä. Suomen jääkiekkoliitto on 

kehittänyt maalivahdeille oman testipatteriston, mitä käytetään mm. SJL:n eri 

pelaajakartoitusleireillä sekä osa seuroista on myös ottanut testit käyttöönsä. 

Testipatteristoon kuuluu mm. erilaisia liikkumistestejä, kiekonkäsittelytesti, 

laukomistesti, torjuntakontrollitesti. Testipatteristo mittaa maalivahdin osaamista 

monipuolisesti. 

Fyysisen testaamisen osalta Suomen Jääkiekkoliitto on linjannut suomalaisten 

jääkiekkoilijoiden käyttöön ns. Suomi Kiekko – testit C-, B- ja A-junioreille sekä 

Mestistason pelajille. Tämän testikokonaisuuden tarkoituksena on yhdenmukaistaa 

jääkiekkoilijoiden testimenetelmiä sekä antaa tietoa suomalaisen jääkiekkoilun 

kansallisesta ja kansainvälisestä tasosta. (IIHCE 2010) Suomen eri juniorimaajoukkueet 

sekä Naisten maajoukkue suorittavat myöskin samat testit, joskin heillä on myös muita 

testejä Suomi Kiekko - testien lisäksi.  Lisäksi myös useat SM-liiga joukkueet ovat 

hyödyntäneet samoja testejä osana omaa testaustoimintaa. 

Suomi Kiekko testit mittaavat urheilijan fyysistä kuntoa monipuolisesti. 

Testikokonaisuuteen kuuluu seuraavat testit: 1-jalan kyykky, leuanveto, istumannousu, 

nopeuskestävyysjuoksu, 30 metrin juoksunopeus, 5-loikka ja 30 minuutin juoksu. Jään 

ulkopuolella tehtävien testien lisäksi testikokonaisuuteen kuuluu 30 metrin ja 500 

metrin luistelutestit. (IIHCE 2010, LIITE 1) 

Suomi Kiekko testeissä 1-jalan kyykky-, leuanveto- ja istumaannousu testi mittaavat 

urheilijan voimaominaisuuksia. 30 minuutin juoksutesti mittaa aerobista kestävyyttä. 

Nopeuskestävyysjuoksu mittaa urheilijan nopeuskestävyyttä, anaerobista kestävyyttä  ja  

palautumiskyvystä. 500 metrin luistelutesti mittaa lajinomaista nopeuskestävyyttä ja 

anaerobista kestävyyttä sekä haitallisten kuona-aineiden sietokykyä ja psykologista 

tahdonvoimaa. 30 metrin juoksu ja luistelu mittaavat urheilijan nopeusominaisuuksia. 5-

loikkatestin avulla saadaan varsin lajinomaisesti mitattua syklistä alaraajojen 

räjähtävyyttä. (IIHCE 2010) Tarkempi kuvaus ja fysiologiset perustelut testeille löytyy 

liitteestä 1. 
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Tiikkajan (2002) Pro Gradu tutkielmassa suoritettu testikokonaisuus on varsin kattava ja 

se kuvastaa hyvin yleisesti käytetyistä testimenetelmistä ja mitattavista ominaisuuksista 

jääkiekossa, silloin kun käytettävissä on laboratorioasetelma. Tiikkajan (2002) 

tutkielmassa antropometriset mittaukset koostuivat pituuden, painon ja rasvaprosentin 

mittaamisesta neljän pisteen menetelmällä.  

Alaraajojen ojennuksen ja koukistuksen bilateraalista voimantuottoa mitattiin 

jalkadynamometrilla 107 asteen polvikulmalla. Dynamometrillä tehdyistä testeistä 

analysoitiin maksimivoima ja voimantuottonopeus 100, 300 ja 500 millisekunnin 

kohdalla. Keskivartalon- ja puristusvoimaa mitattiin isometrisesti dynamometrillä. 

Aerobista suorituskykyä mitattiin epäsuoralla maksimaalisella 

polkupyöräergometritestillä. Anaerobista suorituskykyä mitattiin Wingaten 30 sekunnin 

polkupyöräergometritestillä. Nopeusvoima ominaisuuksia mitattiin vertikaalihypyillä 

voimalevyllä. Testeissä suoritettiin staattinen hyppy ja esikevennyshyppy. Lisäksi 

esikevennyshypyt suoritettiin myös 50% ja 100% koehenkilön painosta. 

Nopeusominaisuuksia mitattiin 30 metrin luistelutestillä josta otettiin väliaika 10 metrin 

kohdalta.  

 
Antropometrisissä mittauksissa hyvin yleisesti käytössä on pituuden, painon ja 

rasvaprosentin mittaaminen. Alaraajojen voimaominaisuuksien mittaamisessa käytetään 

maksimivoiman osalta usein isometrisiä dynamometrillä suoritettavia testejä, joista 

voidaan myös analysoida voimatuottoa mikäli saatavilla on sen mahdollistava laitteisto 

ja ohjelmisto. Useasti kuitenkin testilaitteiston saatavuuden ja mahdollisuuksien mukaan 

käytetään myös kenttätestimenetelmiä. Esimerkiksi 1 RM testit toimii hyvin 

maksimivoiman määrittämiseen, sillä huippukiekkoilijoilla on runsaasti kokemusta 

kyseisistä liikkeistä, joten tällöin toistettavuuskin on hyvää luokkaa. (Ahtiainen & 

Häkkinen 2004, 147-148.) Useasti 1RM testiliikkeinä käytetään rinnallevetoa, 

takakyykkyä ja penkkipunnerrusta.  

Alaraajojen lihas- ja voimakestävyyttä on esimerkiksi Suomen eri maajoukkueissa 

mitattu kyykkytoistotestillä ja viime vuosina Suomi Kiekko – testeihin kuuluva 1-jalan 

kyykkytoistotesti on myös otettu laajalti käyttöön Suomessa. Keskivartalon 

voimaominaisuuksia mitataan usein dynamometreillä, mikäli mahdollista. 

Kenttätesteistä yleisin on istumannousutesti jossa pidetään lisäpainoa niskan takana. 
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Ylävartalon voimaominaisuuksia mitataan usein erilaisilla penkkipunnerrustesteillä. 

Lisäksi yleisiä testejä ovat leuanveto ja erilaiset puristusvoimatestit. 

Nopeusvoimaominaisuuksia mitataan usein vertikaalihypyillä, koska vertikaalihypyn on 

todettu korreloivan vahvasti luistelunopeuden ja –kiihtyvyyden kanssa (Behm ym. 

2005, Farlinger ym. 2007). Vertikaalihypyt ilman kevennystä ja kevennyksellä ovat 

laajalti omaksuttuja testausmuotoja. Lisäksi vauhditon pituushyppytesti, erilaiset 1-jalan 

loikkatestit ja vuoroloikkatestit ovat yleisiä. Suomessa viime vuosina 5-loikkatesti on 

otettu laajalti käyttöön mittaamaan nopeusvoimaominaisuuksia ja sen vahvuus onkin 

sen lajiomaisuudessa, koska mm. suorituksen kontaktiaika on hyvin lähellä luistelua ja 

voimantuotto on syklistä samoin kuin luistelussa. (IIHCE 2010) 

Nopeusominaisuuksia mitataan jääkiekossa usein erilaisilla juoksu ja luistelutesteillä. 

Yleisimmät ovat 30 metrin luistelu ja –juoksu. Farlinger ym. (2007) havaitsi 

tutkimiuksessaan luistelusuorituksen korreloivan vahvasti 30 metrin juoksun kanssa.  

Aerobista suorituskykyä mitataan hyvin usein suoralla tai epäsuoralla maksimaalisella 

polkupyöräergometritestillä. Epäsuora menetelmä on kuitenkin selvästi yleisempi. 

Kenttätestinä 30 minuutin juoksu on etenkin Suomessa yleinen testausmenetelmä, 

joskin esimerkiksi Cooperin testi tai 3000 metrin juoksutesti ovat yleisessä käytössä. 

Vaikka Cooperin testi tai 3000 metrin juoksutesti kuvaavat varsin hyvin peruskuntoa, 

on näiden testien ongelmana niiden lyhyys(n. 10-12min)  sillä tässä ajassa puhdas 

aerobinen rasva-aineenvaihdunta ja liikkumisen taloudellisuus tule riittävästi esille 

(IIHCE 2010). Anaerobista suorituskykyä testataan useasti Wingaten 

polkupyöräergometritestillä. Kenttätesteinä käytetään erilaisia juoksutestejä tai 

luistelutestejä.  

Liikkuvuusominaisuuksia mitataan perinteisesti ainakin ns. kurotustestillä, jonka avulla 

saadaan kuvaa takareisien ja alaselän liikkuvuudesta. Lisäksi on useita eri menetelmiä ja 

testejä joiden avulla voidaan arvioida urheilijan liikkuvuutta. Erilaiset kyykkyvalatestejä 

on käytetty Suomessa. Lisäksi esimerkiksi fysioterapeutin tai lääkärin suorittamat 

erilliset liikkuvuustestit ovat käytössä ainakin Suomen eri maajoukkueissa.  
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10  RAVINTO 
 

Urheilijan ravintokäyttäytyminen on tärkeää urheilusuorituksen, yleisen jaksamisen, 

terveyden ja palautumisen kannalta. Täten onkin tärkeää suhtautua vakavasti ruokailuun 

ja ravintoon. (Mero 2010) Ruokavalion koostamisen tavoitteena tulisi olla että ruuasta 

saadaan tarvittava määrä energiaa ja riittävästi kaikkia ravintoaineita. Ruokailujen 

ajoitus ja laatu ovat tärkeässä asemassa jotta harjoittelu ja siitä palautuminen on 

optimaalista. Urheilijan tulee suhtautua ruokavalioon samalla vakavuudella kuin 

harjoitteluun, lepoon ja lihashuoltoon, mikäli tähtää huipulle tai on huippu-tasolla. 

(Suomen Olympiakomitea: www.noc.fi/urheilijan ravitsemus)  

Suomalaisessa ravintovalmennuksessa on ollut puutteita ja sen vaikutukset näkyvät 

useasti myös urheilijoiden ruokailutottumuksissa. (Mero 2010) Ravintovalmennuksen 

yksi oleellisimmista tavoitteista on tehdä oikeita valintoja, tiedostaa perusasiat ja pitää 

ravintotottumukset monipuolisina. Erilaisilla erikoisravintovalmisteilla voidaan tehostaa 

ravinnonsaantia esimerkiksi kovilla harjoitusjaksoilla, mutta edellytyksenä on että 

perusruokavalio ja ravinteiden saanti on muilta osin kunnossa. (Hakkarainen 2008) 

Ravintovalmennuksessa oleellista onkin että ei aleta säätämään liikaa, vaan valitaan 

yksinkertainen ja selvä linja jonka mukaan toimitaan. Tämä helpottaa ravinto-ohjelman 

toteuttamista ja seurantaa joiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. 

(Mero 2010) 

Ravintovalmennuksen lähtökohtana on ravitsemustilan arviointi. Tämä vaatii urheilijan 

ravintotottumusten ja ravitsemustilan arviointia. Helpoin tapa on ravintopäiväkirjan 

täyttäminen esimerkiksi viikon ajan, jonka jälkeen urheilijan ravitsemustilaa 

analysoidaan. Tällä tavoin saadaan selkeä lähtökohta jatkotoimenpiteille. 

Ravintopäiväkirjaa analysoitaessa oleellisia asioita ovat etenkin kokonaisenergian 

saanti,   kokonaisenergian jakautuminen (proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat) ja 

vitamiinien, kivennäisaineiden ja nesteiden tasot. (Mero 2010) 
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Proteiinit 

Proteiinit ovat elimistön rakennusaineita. Esimerkiksi lihakset, veri ja iho ovat 

rakentuneet proteiineista. Urheilijan tulisi huolehtia riittävästä proteiinin saannista sillä 

liikunta ja urheilu lisää proteiinin tarvetta verrattuna ”tavalliseen tallaajaan”. (Mero 

2010) 

Urheilijan tulisi saada ruuasta vähintään 1,4-1,8 gramma proteiinia kehon painokiloa 

kohden(g/kg). Kovaa harjoittelevilla huippu-urheilijoilla proteiinin tarve saattaa 

kuitenkin olla suurempi (2-3g/kg). Urheilijan tulisi pyrkiä syömään proteiinipitoista 

ravintoa 6-8 kertaa päivässä. Harjoituskaudella, kun kulutus ja rasitus ovat suurta, 

urheilijan tulisi syödä vähintään 2 grammaa proteiinia per painokilo. Urheilijan tulisi 

panostaa aminohappokoostumukseltaan hyvälaatuisiin proteiininlähteisiin kuten mm. 

kala, kana, kalkkuna, hapanmaitotuotteet (esim. rahka ja raejuusto), juusto, punainen 

liha, munat. (Mero 2010) 

 

Hiilihydraatit 

Hiilihydraatit vastaavat lähes kaikesta liikunnan ja keskittymiskyvyn vaatimasta 

energiasta. Hiilihydraatit varastoituu lihaksiin glukoosiksi ja maksaan glykogeeniksi. 

Pitkäkestoisissa suorituksissa hiilihydraattivarastojen ja veren glukoosipitoisuuksien 

vähenemisen on havaittu olevan yhteydessä väsymiseen ja suorituksen heikkenemiseen. 

Siksi onkin tärkeää että etenkin pitkäkestoisissa suorituksissa hiilihydraatteja nautitaan 

tasaisesti suorituksen ajan. Suosituksena on että hiilihydraattien saanti olisi n. 30-70 

grammaa tunnissa (Mero 2010). 

Palautuminen urheilun aiheuttamasta rasituksesta kestää huomattavasti kauemmin 

mikäli, urheilija ei saa ravinnosta riittävästi hiilihydraatteja. Glykogeeni varastojen 

täydentäminen on erityisen tärkeää heti urheilusuorituksen jälkeen jotta 

palautumisprosessi alkaa mahdollisimman nopeasti.  

Harjoittelukaudella hiilihydraatteja tulisi nauttia 4-10 gramma per painokilo. Määrä 

riippuu mm. harjoittelun kestosta ja intensiteetistä. Riittävästä kuitujen saannista tulee 

huolehtia jotta suoliston toiminta olisi optimaalista. Kuituja tulisi saada päivittäin 25-30 

gramma. Hyviä kuidun lähteitä ovat mm. erilaiset viljatuotteet kuten ruisleipä sekä 

erilaiset kasvikset, marjat ja hedelmät. (Mero 2010) 
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Rasvat 
 
Rasvat ovat eniten käytetty energianlähde kevyessä ja pitkä-kestoisessa työssä. 

Harjoittelulla voidaan parantaa kykyä käyttää tehokkaasti rasvavarastoja, jolloin 

hiilihydraatteja säästyy kovan rasituksen ajaksi. Rasvan liikasaantia tulisi välttää sillä se 

sisältää yli kaksi kertaa enemmän energiaa kuin hiilihydraatit ja proteiinit. (Suomen 

olympiakomitea, www.noc.fi) Rasvojen saantisuositus on noin 0,5-1,5 gramma per 

painokiloa kohti (Mero 2010). Rasvaa ei kuitenkaan pidä karsia ruokavaliosta 

kokonaan, sillä rasva on ravintoaine jolla on monia tärkeitä tehtäviä mm. solukalvon 

rakennusaineena. (Suomen olympiakomitea, www.noc.fi) 

 

Rasvat sisältävät A, D, E ja K-vitamiinia sekä välttämättömiä rasvahappoja, joita 

elimistö tarvitsee ruokavaliosta. Urheilijan tulisi suosia ns. hyviä 

rasvoja(tyydyttämättömiä/monityydyttämättömät) ja välttää ns. kovia rasvoja ( 

tyydyttyneet). (Suomen olympiakomitea, www.noc.fi) 

 

 

Vitamiinit 

 
Vitamiinit ovat elimistölle välttämättömiä aineita, joilla kullakin on omat tehtävänsä. 

Vitamiinit jaetaan rasvaliukoisiin ja vesiliukoisiin. Rasvaliukoisia ovat A-, D-, E- ja K-

vitamiini. Kaikki muut ovat vesiliukoisia. (Suomen Olympiakomitea, www.noc.fi) 

Vitamiineja tarvitaan proteiinien, hiilihydraattien, rasvojen ja kivennäisaineiden 

aineenvaihdunnassa ja niiden riittävä saanti on edellytys niin arkielämässä kuin 

urheilussakin. (Mero 2010) Kovan harjoittelun on todettu lisäävän vitamiinien tarvetta 

(Mero 2010), mutta yleisesti mikäli vain urheilijan ruokavalio on riittävän 

monipuolinen, saadaan ravinnosta yleensä riittävästi vitamiineja. Mikäli halutaan 

käyttää vitamiinivalmisteita, tulisi monnivitamiinivalmisteita suosia yksittäisten 

vitamiinien sijaan. (Suomen Olympiakomitea, www.noc.fi). 
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Kivennäisaineet 

Kivennäisaineilla on tärkeitä tehtäviä elimistössä. Ne ylläpitävät sydämen toimintaa, 

lihasten supistustoimintaa, hermoston viestiyhteyttä ja happo-emästasapainoa. 

Kivennäisaineilla on myös tärkeä rooli soluaineenvaihdunnassa osina entsyymejä ja 

hormoneja. Lisäksi ne ovat osa luiden ja hampaiden rakenteita. (Mero 2010) Muun 

muassa sinkki, magnesium, kromi, seleeni ja jodi ja rauta ovat tärkeitä kivennäisaineita. 

(Suomen Olympiakomitea, www.noc.fi). Valtaosan kivennäisaineita saa helposti ruuan 

ja juoman mukana, mutta harjoittelun on todettu lisäävän kivennäisaineiden tarvetta 

jonkin verran. Joidenkin mineraalien kuten mm. natriumin tarve lisääntyy urheilijoilla 

hikoilun johdosta(Suomen Olympiakomitea, www.noc.fi). 

 

Nestetasapaino 

Nestetasapainon ylläpitäminen on tärkeää urheilijalle (Mero 2010, Suomen 

Olympiakomitea, www.noc.fi).  Urheilijoiden kohdalla päivittäisen nesteytyksen voi 

jakaa nesteytykseen ennen suoritusta, suorituksen aikaiseen nesteytykseen aikana ja 

suorituksen jälkeiseen nesteytykseen. Nesteytyksen tarve vaihtelee päivittäin riippuen 

harjoittelun kestosta ja rasituksesta, hikoilusta ja olosuhteista (Suomen 

Olympiakomitea, www.noc.fi) Suosituksena on että urheilija nauttisi vähintään 2,5-3 

litraa vettä vuorokaudessa. Paras tapa nestetasapainon ylläpitämiseen on nauttia vettä tai 

urheilujuomia. Runsaasti hikoilua aiheuttavat urheilusuoritukset asettavat haasteen 

nestetasapainon ylläpitämiselle ja tällöin tulisi juoda riittävästi vettä ennakkoon sekä 

tarvittaessa sekoittaa veteen hieman suolaa suolatasapainon ylläpitämiseksi. Urheilijan 

tulisi oppia juomaan oikeita määriä kerralla, sillä kerralla paljon juominen ei ole paras 

vaihtoehto. Suorituksen jälkeen tulee juoda runsaasti ja on saatava hiilihydraatteja ja 

proteiineja palautumisen käynnistämiseksi ja nopeuttamiseksi. Lisäksi on suositeltavaa 

että juoma sisältää n. gramman suolaa litrassa, jotta nestetasapaino saavutetaan. (Mero 

2010) 
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10.1. Ydinasiat ravintovalmennuksessa 
 

Harjoittelu kuluttaa mm. energiavarastoja, kudosrakenteita, entsyymejä ja koentsyymejä 

sekä hormoneja. Urheilijan tulisi pyrkiä pitämään kehon ravinnetaso mahdollisimman 

tasaisena. Etenkin verensokerin-, proteiinin-, vitamiinien- ja mineraalien- sekä 

nestetasapaino ovat tärkeitä säilyttää hyvällä tasolla. Tämä tarkoittaa sitä että urheilijan 

tulisi syödä riittävän usein ja säilyttää tasainen ateriarytmitys. Tavoitteena tulisi olla että 

syö 5-8 ateriaa päivässä, mikä voi koostua esimerkiksi kahdesta lämpimästä ateriasta ja 

välipaloista. Hiilihydraatteja ja proteiineja tulisi saada joka aterialla. Oleellista on myös 

ravintoaineiden laatu. Hyvät hiilihydraatin lähteet kuten kasvikset, hedelmät, 

viljatuotteet ja marjat tulisivat kuulu päivittäiseen ruokavalioon. Proteiineista hyviä 

lähteitä ovat mm. kala, kana, raejuusto ja rahka. On myös tärkeää huolehtia riittävästä 

mineraalien ja vitamiinien saannista sekä riittävästä nesteen nauttimisesta, sillä jo 2 

prosentin nestehukka heikentää suoritusta. Erilaiset juomat, hedelmät, marjat ja 

vihannekset takaavat että mineraaleja ja vitamiineja saadaan riittävästi. 

Nestetasapainosta tulee huolehtia juomalla vettä tai laimeaa juomaa joka aterian 

yhteydessä. (Hakkarainen 2008) 

 

TAULUKKO 7. Esimerkki ateriarytmityksestä (2 harjoitusta/päivä) (mukaeltu, Hakkarainen 

2008) 

 
7.00  Herätys 
7.15 Aamupala 
8.30  Aamuharjoitus 
10.15 Välitön välipala 
11.30 Monipuolinen lounas 
14.00 Runsas välipala 
15.30  ”Harjoitustankkaus” 
16.00 Toinen harjoitus 
18.00 Välitön välipala 
19.00 Kunnon päivällinen 
21.30 Iltapala 
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TAULUKKO 8. Kokonaisenergian jakautuminen harjoituskaudella palloilulajeissa (mukaeltu 

Mero 2010) 

 

Kokonaisenergia kcal/kg 35-55 

Proteiini g/kg 1,5-3,0 (15-20%) 

Hiilihydraatti g/kg 5-8 (60-75%) 

Rasva g/kg 0,7-1,2 (15-20%) 

 

 

Ennen harjoitusta tulisi syödä iso ateria n 2-4 tuntia ennen harjoitusta, josta saadaan 

monipuolisesti kaikkia ravintoaineita ja huolehtia riittävästi nesteensaannista. 

Tarvittaessa n. 20-40 minuuttia ennen harjoitusta voi vielä tehdä ns. 

harjoitustankkauksen syömällä vähän hiilihydraattia ja proteiinia sisältävän välipalan. 

Lisäksi tulee myös juoda nestettä. (Hakkarainen 2008) 

Harjoituksen aikana tulee huolehtia nestetasapainosta. Liiallinen tai liian vähäinen 

nesteensaanti on haitaksi. Jo 2 prosentin nestehukka heikentää suoritusta ja sopiva 

määrä nestettä on n. 1,5-2 dl joka 15:a minuutti. (Hakkarainen 2008) Laimea mehu, 

urheilujuoma tai mineraalivesi on hyvä yli tunnin kestävissä harjoituksissa tai kuumissa 

oloissa. (Hakkarainen 2008, Mero 2010) 

Heti harjoituksen jälkeen tulee heti nauttia nestettä sekä vähän hiilihydraattia ja 

proteiinia palautumisen käynnistämiseksi (Hakkarinen 2008, Mero 2010). 

Hiilihydraatteja tulisi saada 1-1,5 gramma per painokilo ja proteiineja 10-40 gramma 

per painokilo (Suomen Olympiakomitea, www.noc.fi). Lisäksi on tärkeää syödä 

seuraavan 1-3 tunnin sisällä iso ateria josta saadaan monipuolisesti kaikkia 

ravintoaineita, koska silloin imeytyminen on tehokasta. (Hakkarainen 2008) 
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10.2. Erikoisravinto 
 
Erikoisravinnon suosio on kasvanut huippu-urheilussa ja se onkin nykyisin osa monen 

urheilijan ravinto-ohjelmaa. Erikoisravinnon avulla voidaan mm. parantaa ravintonsa 

laadukkuutta. Erikoisravinnolla voidaan korvata joitain heikomman ravintoarvon 

sisältäviä ruoka-aineita ja sitä voidaan käyttää hyvin perusruokavalion tukena. (Mero 

2010) Ns. ravintolisien vahvuuksia ovat niiden suhteellisen helppo käytettävyys ja 

nopea imeytyminen sekä niiden avulla voidaan kovan harjoittelun yhteydessä huolehtia 

riittävästä energiansaannista (Hakkarainen 2008). Urheilupiireissä erikoisravinto 

voidaan jakaa rakentavaan, lataavaan, palauttavaan ja huoltavaan erikoisravintoon.  

Yleisimmin käytetyt erikoisravinteet ovat erilaiset proteiinivalmisteet, 

hiilihydraattivalmisteet, keskipitkät triglyseridit, vitamiini- ja mineraalivalmisteet, 

kofeiini, kreatiini, natriumbikarbonaatti ja beeta-alaniini. Edellä mainittujen 

erikoisravinteiden on todistetusti osoitettu olevan positiivinen vaikutus suorituskyvyn 

kannalta.  

Hakkarinen (2008) mainitsee ravintolisille kuitenkin joitain haittavaikutuksia. Yksi 

suuri asia on eri valmisteiden laatu. Markkinoilla on paljon erilaisia valmisteita ja 

jokaisen tuotteen laadusta ei ole takeita sekä niiden sisältö on joskus epäselvä. Osaa 

tuotteista markkinoidaan vahvasti vaikka niiden hyödyistä tai haitoista ei ole välttämättä 

riittävää tieteellistä tietoa sekä niiden vaikutuksista eri-ikäisillä ei ole tietoa. Lisäksi osa 

valmisteista on kallista suhteessa ns. normaaliruokaan. Siksi onkin tärkeä muistaa että 

erikoisravinteiden käyttö on aina urheilijan omalla vastuulla ja urheilijan tulisi olla 

tietoinen siitä mitä syö (Hakkarainen 2008, Mero 2010). Tuoteseloste kertoo sisällöstä 

ja ikinä ei kannata ostaa mitään valmistetta jossa ei ole tuoteselostetta ja yleisesti 

kannattaa ostaa sellaisia tuotteita, jotka ovat luotettavia. Tuotteen valmistajalta, 

maahantuojalta tai myyjältä kannattaa pyytää todistus siitä, ettei tuote sisällä mitään 

doping-aineita tai muita haitallisia aineita. (Hakkarainen 2008) 
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10.2.1. Rakentava ja huoltava erikoisravinto 
 

Proteiinivalmisteita on saatavilla kolmessa eri muodossa; kokonaiset proteiinit kuten 

esimerkiksi kaseiini, hydrolysaatit ja vapaat aminohapot. Valmisteet luokitellaan ns. 

biologisen arvon perusteella, mikä mittaa proteiinin käyttöä elimistössä imeytynyttä 

proteiinigramma kohti. Välttämättömien aminohappojen osuus on tärkeä tekijä 

biologisen arvon määrityksessä.  

 

TAULUKKO 9. Eri valmisteiden proteiinien biologinen arvo (mukaeltu Mero 2010) 

Proteiini    Biologinen arvo 
  
Hydrolysaatit (esim. heravalmisteet)  110-159  
Kokokananmuna   100  
Lehmän maito   91  
Kananmuna (valkoinen)   88  
Kala    83  
Liha    80  
Kana    79  
Kaseiini (maidon pääproteiini)  77  
Soija    74  
Riisi    59  
Vehnä    54  
Papu   49 

 

Haaraketjuiset aminohapot muodostavat noin 25-30% lihaksen proteiineista. Niitä 

kytetään elimistössä rakennusaineena sekä jonkin verran myös energiaksi 

kestävyyssuorituksissa. Välttääkseen lihaskoon ja voiman vähenemistä kovassa 

harjoittelussa, urheilijan kannattaa käyttää haaraketjuisia aminohappoja (BCAA) 

sisältäviä ravintovalmisteita. Monet eri tutkimukset ovat osoittaneet haaraketjuisten 

aminohappojen positiiviset vaikutukset. (Mero 2010) 

Kaikilla 20:llä eri aminohapolla on oma tehtävänsä elimistössä, joskin jokaisen 

aminohapon päätehtävä on proteiinisynteesi. On kuitenkin hyvä muistaa että 

haaraketjuiset aminohapot osallistuvat myös energiantuottoon. Erilaisten harjoitusten 

vaikutus aminohappotasapainoon on hieman erilainen ja siksi myös on hieman eroja 

siinä mitä aminohappoja otetaan kunkin harjoituksen yhteydessä. Tavoitteena 

aminohappojen nauttimiselle on että proteiinisynteesi saadaan välittömästi käyntiin 
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harjoituksen jälkeen. Tätä tuetaan ottamalla aminohappoja sisältävää ravintoa ennen 

harjoitusta sekä harjoituksen jälkeen. 

 

TAULUKKO 10. Aminohapot ennen ja jälkeen harjoituksen (mukaeltu Mero 2010) 
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10.2.2. Lataava ja palauttava erikoisravinto 
 

Hiilihydraatit  

Lihaksen glykogeenivarastoita saadaan nopeasti täytettyä mikäli nautitaan 

korkeaglykeemistä hiilihydraattiravintoa heti harjoituksen jälkeen. Korkeaglykeemisia 

hiilihydraattiravintoa ovat mm. urheilujuomat, maltodekstriinit, urheilupatukat, myslit, 

rusinat ja vaalea leipä. Matalan glykeemisen indeksin ravinto vapauttaa energiaa 

hitaammin ja niitä tulisi pyrkiä nauttimaan muuten koska niiden avulla mm. verensokeri 

säilyy tasaisempana. Palautumisen kannalta optimaaliseen tilanteeseen päästään kun 

nautitaan proteiina/aminohappoja hiilihydraattien kanssa. (Mero 2010)  

Hiilihyraatit ovat tärkein yksittäinen energianlähde ja siksi sitä tulee nauttia suoritusta 

ennen, sen aikana ja sen jälkeen. Hyviä hiilihydraatin lähteitä ovat mm. pasta, 

peruna(keitetty), riisi, leipä ja hedelmät. Suoritusta edeltävän ruokailun yhteydessä tulisi 

pyrkiä syömään helposti sulavaa hiilihydraattia. Tällöin mikäli on tarvetta syödä lähellä 

suoritusta mm. hiilihydraattijuomat ja –patukat ovat hyvä vaihtoehto. Suorituksen 

aikana hiilihydraatin oksidaatio on nopeinta kuin nautitaan yhdessä 50g glukoosia ja 

50g fruktoosia. Pitkäkestoisissa suorituksissa on oleellista että hiilihydraatti-

elektrolyyttijuomia nautitaan koko suorituksen ajan. Hyvä suorituksen aikainen 

urheilujuoma on sellainen joka ylläpitää glukoosin tason veressä ja hiilihydraattien 

oksidaation, antaa riittävästi nestettä ja elektrolyyttejä nestetasapainon ylläpitämiseksi, 

ei aiheuta maha-oireita ja maistuu hyvälle. Heti suorituksen jälkeen tulee nauttia 

helposti sulavaa hiilihydraattia yhdessä proteiinien/aminohappojen kanssa 

glykogeeninvarastojen täydentämiseksi ja proteiinisynteesin käynnistämiseksi. 

Markkinoilta on saatavilla useita ns. palautumisjuomia ja – jauheita jotka on 

valmistettua nimenomaan urheilijoita ajatellen. (Mero 2010) 

 

Kreatiini 

Kreatiinifosfaatti on tärkeässä asemassa lyhyissä ja maksimaalisissa suorituksissa. Sen 

hupeneminen lyhyissä ja kovatehoisissa suorituksissa johtaa siihen että ATP:tä ei voida 

uudelleenmuodostaa riittävällä nopeudella ja näin ollen suorituksen teho laskee. (Mero 

2010) Kreatiinilisän avulla lihasten kreatiinin kokonaismäärää voidaan kasvattaa. 

Kreatiinivarastojen suurentumisen on todettu parantavan maksimi ja kestovoimaa 

toistuvissa suorituksissa merkittävästi. (Mero 2010, Suomen olympiakomitea, 
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www.noc.fi.) myös aerobisten suoritusten sisällä olevat anaerobisten suoritukset on 

havaittu paranevan kun urheilija on nauttinut kreatiinia viiden päivän ajan(Mero 2010). 

Tutkimukset siis osoittavat että kreatiinin käytöstä on hyötyä nopeus-voimalajeissa, 

palloilulajeissa sekä mailapeleissä, kuten jääkiekossa (Mero 2010, Suomen 

olympiakomitea, www.noc.fi). Kreatiinin hyödyt lyhyissä tehosuorituksissa on ositettu 

niin kilpailutilanteissa kuin harjoituskaudella (Mero 2010).  

Tutkimusten mukaan kreatiinin käyttöön ei liity haittavaikutuksia, joskin joissain 

lajeissa kreatiinin aiheuttama lihasten suurentunut nestepitoisuus voidaan nähdä 

haitaksi(esimerkiksi painoluokkalajit). Kreatiinin ns. latausvaiheessa kreatiinia tulee 

nauttia 4 x 5 grammaa päivässä viiden päivän ajan. Tämä voidaan tehdä 

kilpailukaudella esimerkiksi ennen tärkeitä kilpailuja tai harjoituskaudella. Latausvaihe 

antaa ns. pohjan jonka jälkeen kreatiinin käyttöä voi jatkaa 2-3 gramman annoksella 

vuorokaudessa. (Mero 2010, Suomen olympiakomitea, www.noc.fi). Lataus kannattaa 

uusia n. neljän viikon välein jotta kreatiinin ja kreatiinifosfaatin taso saadaan säilytettyä 

korkealla. Kreatiinin varastoituminen lihakseen tehostuu kun kretiinin kanssa otetaan 

runsaasti hiilihydraattia. Useasti eri urheilulajeissa kretiinin käyttöä rajoitetaan jossain 

vaiheessa harjoitus- tai kilpailukautta sen vaikutuksen tehostamiseksi. (Mero 2010) 

 

Kofeiini 

Kofeiinin piristävä ja rasva-aineenvaihduntaa tehostava vaikutus on havaittu 

tutkimuksissa. Kofeiinin on havaittu lisäävän suorituskykyä pitkäkestoisissa 

kestävyyssuorituksissa sekä lyhyissä kovatehoisissa lyhytkestoisemmissa(alle 5 

minuuttia) suorituksissa (Mero 2010, Suomen olympiakomitea, www.noc.fi). 

Kestoltaan alle 90 sekuntia kestävissä suorituksissa kofeiinista ei ole havaittu 

positiivista vaikutusta suorituskykyyn, mutta tällä alueella tutkimustiedon määrä on 

edelleen pieni (Mero 2010). Kofeiinin annostelussa suositeltu määrä on noin 3-9 mg/kg 

ennen suoritusta. Hyviä kofeiininlähteitä ovat mm. kahvi ja erilaiset kofeiinivalmisteet. 

(Mero 2010, Suomen olympiakomitea, www.noc.fi). Tottumattomille kofeiinin 

nauttiminen vai aiheuttaa haittavaikutuksia kuten heikotusta ja vatsavaivoja (Suomen 

olympiakomitea, www.noc.fi). 
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Natriumbikarbonaatti ja - sitraatti 

Tutkimukset osoittavat että 0,3-0,5 g/kg natriumbikarbonaatti- ja 

natriumsitraattiannoksella voidaan parantaa suorituskykyä nopeus-, nopeuskestävyys- 

tai nousevatehoisen kestävyyskuormituksen lopussa. Nämä ns. puskurit parantavat 

suorituskykyä vetämällä itseensä kovatehoisessa kuormituksessa syntyviä vetyioneja, 

joiden tiedetään estävän glykolyysin toimintoja sekä lihasten supistumiskykyä. Edellä 

mainittujen suolojen nauttimisella on kuitenkin havaittu aiheuttavan vatsaongelmia ja 

siksi niiden käyttöä tulisi testata ensin harjoitusolosuhteissa. Yleinen käytäntö 

natriumbikarbonaatin tai –sitraatin nauttimiseen on 1-3 tuntia ennen suoritusta. 

Tutkimukset ovat osittaneet että 0,3-0,5 g/kg annostus on järkevin ja että 

haittavaikutukset lisääntyvät mikäli annostus ylitetään. (Mero 2010) 

 

Beta-alaniini 

Beta-alaniini on varsin tuore lisäravinne jonka avulla saadaan lisättyä karnosiinin 

(beeta-alanyyli-L-histiinin) määrää lihaksissa. Karnosiini toimii lihaksissa 

happoemästasapainon säätelijänä ja lihasten karnosiinipitoisuutta lisäämällä voidaan 

vähentää suorituksen aiheuttamaa lihassolujen happamoitumista. Eli käytännössä se 

toimii puskurina happamuutta vastaan. Suositeltava annos ennen kilpailua on 3,2-6,4 

grammaa beta-alaniinia tyhjään mahaan tunti ennen suoritusta. Beta-alaniinin on ositettu 

parantavan suorituskykyä lyhyissä ja keskipitkissä kovatehoisissa suorituksissa. Beta-

alaniinin on havaittu aiheuttavan vähäistä ihon kihelmöintiä ja se onkin ainoa 

tutkimuksissa havaittu haittavaikutus. (Mero 2010) 

 

Vitamiini- ja kivennäisaineet 

Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö lisäravinteena on suositeltavaa urheilijoille. 

Lähtökohtana tulisi olla että käytetään yhtä valmistetta josta saadaan lähestulkoon 

kaikki keskeiset vitamiinit ja kivennäisaineet. (Mero 2010, Suomen olympiakomitea, 

www.noc.fi)  Kovaa harjoittelevilla urheilijoilla vitamiinien ja kivennäisaineiden 

saannilla on tärkeä merkitys, koska mm. aineenvaihdunta, entsyymi- ja hormonitoiminta 

sekä erilaiset elimistön fysiologiset toiminnot on hyvin tehokasta. (Mero 2010) Näiden 

valmisteiden avulla voidaan ennaltaehkäistä terveyttä ja suorituskykyä heikentävien 

ravinneaineiden puutosten syntymistä (Suomen Olympiakomitea, www.noc.fi).  
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Kalaöljy ja muut Omega 3 valmisteet 

Kalaöljy sisältää omega-3 rasvahappoja(EPA ja DHA) joilla on positiivinen vaikutus 

aineenvaihduntaan. Tutkimuksilla on ositettu että kalaöljyllä on positiivinen vaikutus 

kestävyyssuorituksiin,  lihasmassaan ja että sillä on rasva-aineenvaihduntaa kiihdyttävä 

vaikutus. (Mero 2010) Näiden rasvahappojen saannilla on myös havaittu olevan 

positiivinen vaikutus tulehdusten ja allergioiden ennaltaehkäisyyn sekä vastustuskyvyn 

vahvistamiseen. Hyviä lähteitä ovat etenkin rasvaiset lohikalat. (Suomen 

Olympiakomitea, www.noc.fi)  Saantisuositus on 5-10 grammaa päivässä, minkä voi 

saada helposti syömällä kalaa 2-3 kertaa viikossa. Lisäksi kalaöljyvalmisteita on 

saatavilla erikoisravinteena (Mero 2010, Suomen olympiakomitea, www.noc.fi) .  
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11 POHDINTA 

 
Jääkiekon maalivahtipeli on haastava kokonaisuus joka muodostuu lajitaidoista ja –

tekniikoista sekä henkisistä ja fyysisistä ominaisuuksista. Tähän työhön kerätty 

materiaali antoi varsin kattavan materiaalipankin työn tekemistä ajatellen, mutta 

haasteena tällä saralla on varsinaisen tutkimustiedon puute. Maalivahtipeliä on tutkittu 

varsin vähän suhteessa kenttäpelaajiin ja siksi olisikin suotavaa nähdä lisää 

tutkimuspanostusta tälle saralle. Maalivahtipeliä tutkimalla perusteellisesti, saataisiin 

arvokasta faktatietoa maalivahtipelistä ja sen vaatimuksista. Tämänhetkinen saatavilla 

oleva tieto pohjautuu paljolti kokemusperäiseen tietoon, joskaan sen arvoa ei missään 

nimessä pidä aliarvioida. Maalivahtivalmennuksessa analyysejä on tehty, mutta niitä ei 

olla koskaan julkaistu julkisesti tai ne ovat olleet hyvin pienen piirin käytettävissä. 

Kattavan ja perusteellisen lajianalyysin tekeminen vaatisi tietysti aikaa ja rahaa, jota 

käytännön valmennustyössä on useasti rajallisesti ja siksi niitä ei koskaan saada vietyä 

läpi tarvittavassa mittakaavassa. Yhteistyö eri tekijöiden ja toimijoiden välillä on 

edellytys että asioita saadaan eteenpäin ja että tämänkaltainen prosessi saadaan 

käynnistettyä.  

Tämän työn tarkoituksena oli tuoda esiin ydinasiat maalivahtipelistä eri näkökulmista 

katsottuna. Vaikka työ onkin varsin kattava, koen että tämä on kuitenkin vasta 

pintaraapaisu. Jokaiseen osa-alueeseen voisi syventyä entistä perusteellisemmin ja tätä 

kautta ammentaa lisää informaatiota. Suurin haaste oli etenkin fyysisten ominaisuuksien 

kohdalta varsinaisen tutkimustiedon löytäminen, sillä maalivahteja on tutkittu 

fysiologisesta näkökulmasta varsin vähän, jos ollenkaan. Tässä olisikin tutkijoille 

mielenkiintoinen aihepiiri, mitä ei ole perusteellisesti tutkittu.  

Maalivahtipeli koostuu monesta eri osa-alueesta ja kaikkien niiden hallitseminen onkin 

todella haastavaa. Lajiteknisesti ja pelitaidollisesti maalivahdin tulee hallita usea eri 

kokonaisuus onnistuakseen optimaalisesti. Jokainen maalivahti on oma yksilönsä ja 

jokaisen torjuntatyyli ja pelitapa tulisi perustua kunkin omiin vahvuuksiin. Esimerkiksi 

fyysinen koko luo tietynlaiset vaatimukset maalivahdin pelaamiselle; pienen 

maalivahdin tulee olla hyvä liikkumaan ja optimoida sijoittuminen joka tilanteessa sekä 

mahdollisesti torjua pystystä joitakin tilanteita, kun taas vastaavasti isokokoinen 

maalivahti pystyy peittämään maalistaan suuremman osan heikommallakin 
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sijoittumisella sekä pudottautumaan V-torjunta-asentoon peittäen kuitenkin valtaosan 

maalistaan.  

Tänä päivänä suurin osa maalivahdeista on omaksunut modernin tavan pelata. 

Nykypäivän maalivahtipelissä vahvuudet ns. vanhoista ajoista on säilytetty ja tiettyjä 

asioita on modernisoitu vastaamaan nykypäivän pelin vaatimuksia. Teknisesti, taktisesti 

ja fysiologisesti maalivahtipelaamista on viety vahvasti eteenpäin, sillä myös 

maalivahtien on ollut pakko adaptoitua nykypäivän pelin vaatimuksiin. Myös 

maalivahdin varusteet ovat kehittyneet vuosien saatossa kovaa vauhtia. Nykypäivän 

varusteet ovat lähes höyhenenkevyitä verrattuna vanhoihin varusteisiin ja ne suojaavat 

maalivahtia kiekolta todella tehokkaasti. Nykypäivän varusteet on paremmin suunniteltu 

palvelemaan maalivahdin pelaamista ja ennaltaehkäisemään rasitusta esimerkiksi 

nilkkoihin, polviin ja lonkkiin. 

Poimiakseni muutamia esimerkkejä vanhan ajan ja modernin pelaamisen välillä, tänä 

päivänä maalivahdit torjuvat valtaosan laukauksista jään kautta V-torjunnalla kuin 

ennen pyrittiin torjumaan pystystä tai esimerkiksi luistintorjunnalla. Torjuntavalikoima 

on siis muuttunut ja torjuntatekniikoita ja niiden käyttämistä eri tilanteissa on viety 

pelin vaatimusten kannalta maalivahdille edulliseen suuntaan, jotta torjuntapeitto, 

kiekkokontrolli ja jatkopelivalmius olisivat optimaalisia. Liikkumistekniikat ovat myös 

menneet vahvasti eteenpäin. Nykypäivänä maalivahdin on kyettävä liikkumaan 

salamannopeasti ja kyettävä säilyttämään valmius jatkotilanteiden pelaamiseen. Enää 

tänä päivänä maalivahti ei voi pyllähtää selälleen ensimmäisen torjunnan jälkeen tai 

pelkästään levitellä käsiä ja syyttää puolustajaa kun vastustaja tekee maalin 

poikkisyötöstä. Nykypäivän pelissä maalivahdin on kyettävä säilyttämään 

torjuntavalmius mahdollisimman hyvänä tilanteesta riippumatta ja kyettävä liikkumaan 

niin pystyssä kuin jäissä tilanteen mukaan. Fysiologisesta näkökulmasta moderni 

maalivahtipeli on paljon haastavampaa ja siten maalivahdin tulee olla todella atleettinen 

ja liikunnallisesti taitava.  

Nykypäivän huippumaalivahti on fyysisesti kestävä, nopea, ketterä ja omaa hyvän 

kehonhallinnan. Maalivahdin on myös oltava teknisesti taitava sekä hallita 

perusperiaatteet pelaamiselle eri maalintekotilanteissa taktisesta näkökulmasta. Lisäksi 

tämän on kyettävä olemaan henkisesti todella vahva ja kyetä käsittelemään paineita. 

Tänä päivänä näkeekin paljon maalivahteja jotka ovat teknisesti ja fyysisesti 

huippukunnossa, mutta henkinen tai taktinen puoli pettää pelisuorituksissa. Useasti 
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sanotaan että huippu-tasolla henkinen vahvuus ja paineensieto korostuvat ja että se on 

erottava tekijä menestyvän ja keskinkertaisen maalivahdin välillä. Optimaaliseen 

suoritustilaan pääseminen ja siellä pysyminen on todella kova haaste maalivahdille. 

Esimerkiksi jokainen päästetty maali on henkinen haaste sekä useasti jokainen 

maalivahdin tekemä virhe näkyy tulostaululla ja se on kyettävä käsittelemään ja 

unohtamaan välittömästi. On kyettävä keskittymään joka tilanteeseen ja kiekkoon 

kerrallaan ja oltava valmiina koko ajan tapahtui mitä tahansa. Loppupeleissä kuitenkin 

on kyse siitä, kuka pystyy suoriutumaan mahdollisimman korkealla tasolla koko ottelun 

läpi. Siihen ei saa vaikuttaa montako laukausta vastustaja laukoo, paljonko ihmisiä on 

katsomossa, mitkä ovat panokset tai mitä ottelun aikana tapahtuu. Täytyy kuitenkin 

muistaa että on selvää että myös tekninen, taktinen ja fyysinen puoli on oltava todella 

hyvässä kunnossa jotta voi menestyä sekä joukkue missä pelaa vaikuttaa 

menestymiseen. Kuitenkin edellä mainituilla ei ole mitään merkitystä tai potentiaalista 

saadaan vain murto-osa käyttöön, jos henkinen puoli on jarruna ja esteenä. 

Voisi rohkeasti sanoa että maalivahtipeli on kehittynyt enemmän viime 

vuosikymmenten aikana suhteessa kenttäpeliin, jos puhtaasti katsotaan maalimääriä 

vuosien varrelta. Tämän päivän jääkiekossa tehdään suhteessa vähemmän maaleja per 

ottelu kuin esimerkiksi 10-15 vuotta sitten. Totta kai joukkuetaktiikat ja 

puolustuspelaamisen osaaminen ovat myös kehittyneet vuosien varrella merkittävästi, 

mutta maalivahdin ja maalivahtipelaamisen merkitys joukkueen menestykseen on 

kasvanut. Tänä päivänä menestyvän joukkueen rakentaminen aloitetaan maalivahdeista 

ja menestyvän joukkueen takaa löytyy useasti tasainen ja luotettava maalivahtipeli. 

Suomessa maalivahtipelin kehittymisestä kiitos kuuluu niille jotka ovat vuosien varrella 

panostaneet ja tehneet töitä maalivahtivalmennuskulttuurin ja –osaamisen kehittymisen 

eteen. Ei kuitenkaan pidä unohtaa kehittymisen moottoreita, eli motivoituneita, 

sitoutuneita ja menestyksentahtoisia urheilijoita, jotka ovat ns. lopputuote viime 

vuosikymmenten kehityksestä ja menestyksestä. Suomessa on useita eri urheilijoita, 

valmentajia ja toimijoita joita on kiittäminen siitä että ovat rakentaneet pohjan 

tulevaisuutta ajatellen ja luoneet Suomesta maailman uskottavimman maalivahtien 

tuottajamaan. Monet maat ovat Suomesta mallia ottaen ja järjestelmää kopioiden 

alkaneet toteuttamaan omaa maalivahtivalmennusjärjestelmää. Tämä on suuri 

kunnianosoitus Suomelle, mutta myös samalla haaste tulevaisuudelle. Ennen Suomella 

oli etu suhteessa muihin maihin, mutta tänä päivänä eroa on kurottu kiinni. 

Jääkiekkomaailman ammattilaistuminen ja entistä kovempi panostus suurissa 
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jääkiekkomaissa on johtanut siihen että ei ole enää itsestäänselvyys että Suomalaiset 

maalivahdit valtaavat arvokisoissa parhaan maalivahdin titteleitä tai torjuvat NHL 

joukkueiden ykkösmaalivahteina. Isompien jääkiekkomaiden harrastajamäärät ja 

resurssit ovat sitä luokkaa verrattuna Suomeen, että mikäli jäädään laakereille 

lepäämään, jäädään kehityksessä polkemaan paikalleen. Muissa maissa taloudellisia 

panostuksia mm. ammattivalmentajien palkkaamisen muodossa on jo tehty, mikä 

vastaavasti avaa uusia ovia kehitysprosessille ja on osoitus maalivahtivalmennus- 

osaamisen arvostuksesta. Suomen kulttuurissa elää edelleen vanhat perinteet jossa valta-

osa toimijoista tekee valmennusta osa-aikaisina, kulukorvauksilla tai ilmaiseksi. 

Suomalaisen maalivahtivalmennuksen laadun ja osaamisen on siksi jatkettava 

kehitysprosessiaan eikä jäädä tuleen makaamaan, jotta jatkossakin suomalainen 

maalivahtipeli on maailman ehdotonta huippua. Täten onkin syytä miettiä, että mitä 

tälle asialle voidaan tehdä pienemmässä ja suuremmassa mittakaavassa tulevaisuudessa? 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: SUOMI KIEKKO – TESTIT 

 

Suomi Kiekko – Testit (SM-liiga, Mestis, A-, B- ja C-nuoret) 

Kevään testien suorittaminen 31.5.2010 mennessä, tulosten palauttaminen 15.6.2010 

mennessä 

Syksyn testien suorittaminen 31.8.2010 mennessä, tulosten palauttaminen 15.9.2010 mennessä 

Testipäivien organisointi 

Kuivatestit: 

 

Testipäivä 1. 

 

Organisointi esim. 2 * 12 hlöä tai 3 * 10 hlöä per ryhmä 30 min välein 

 

1. Suorituspaikka , jossa kolme eri testipaikkaa 

 

Testipaikat  
Ryhmä 
1. 

Ryhmä 
2. 

Ryhmä 
3. 

Yhdenjalankyykkyy  
0-30 

min 

30-60 

min 

60-90 

min 

Leuanveto  
0-30 

min 

30-60 

min 

60-90 

min 

Vatsa   
0-30 

min 

30-60 

min 

60-90 

min 

  

… tämän jälkeen siirtyminen 2. suorituspaikalle 
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2. Suorituspaikka , jossa kaksi testipaikkaa (1 pari / testipaikka) 

Nopeuskestävyysjuoksutesti 3 sarjaa * 12 tstoa  * 20 m / 4 min palautuksella 

Yhteen sarjaan menee aikaa noin 45-75 sek. suorittajasta ja sarjasta vaihdellen 

4 minuutin sarjatauon aikana ehtii välissä käydä neljä eri paria tekemässä oman suorituksensa 

Alla olevaan kuvitteelliseen esimerkkiin on esitetty suorituksen kestoksi 1 min 15 sek. ja seuraavien 

parien lähtöaika on merkitty 15 sek. edellisen suorituksen jälkeen 

Sarjan viimeisten parien ja seuraavan sarjan ensimmäisten parien väliin jää näin laskettuna vielä 1 min 

tauko 

Suorituskerrat 
4 hlöä / 2 
paria  

4 hlöä / 2 
paria   

4 hlöä / 2 
paria  

1. Sarja  00-1,15 min  1,30-2,45 min 3,00-4,15 min 

2. Sarja  5,15-6,30 min 6,45-8,00 min 8,15-9,30 min 

3. Sarja  
10,30-11,45 

min  

12,00-13,15 

min  

13,30-14,45 

min 

  

+ hyvin hoidettu aktiivinen loppujäähdyttely  

 

Välipäivä 

Suositellaan tehtäväksi palauttava aerobinen lihashuoltoharjoitus 

 

Testipäivä 2. 

 

Organisointi esim. 2 * 12 hlöä tai 3 * 10 hlöä per ryhmä 30 min välein 

 

1. Suorituspaikka , jossa kaksi eri testiä 

 

Testipaikat  
Ryhmä  
1. 

Ryhmä 
2. 

Ryhmä 
3. 

Juoksunopeus 0-30 30-60 60-90 
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30 m min min min 

5-loikka  
0-30 

min    

30-60 

min 

60-90 

min 

  

… tämän jälkeen siirtyminen 2. suorituspaikalle 

 

2. Suorituspaikka  

Juoksukestävyys 30 minuuttia koko ryhmänä yhtä aikaa suorittaen 

 

+ hyvin hoidettu aktiivinen loppujäähdyttely  

  

Jäätestit  

Jäällä tehtävät testit luistelunopeus 30 m sekä luistelukestävyys 500 m suoritetaan samoihin aikoihin 

kuivatestien kanssa harjoitusrytmiin ja jäätilanteeseen sopien 

 

YHDEN JALAN KYYKKY TOISTOTESTI - 60 sek. 

Fysiologiset perustelut:  

Jääkiekossa luistelun voimantuotto tapahtuu yhden jalan varassa. Voimantuotto lähtee 

lantiosta lonkkanivelen ojentumisena, joten alaraajan voimantuottoa tulee tästä syystä myös 

mitata yhdellä jalalla. Kahden jalan voimatestit eivät ole suoraan verrannollisia yhden jalan 

voimantuottoon, eikä kahden jalan kyykyssä tule alaraajojen puolierot esille. Merkittävät 

puolierot voivat altistaa urheilijaa alaselän ja lähentäjä-/nivusalueen vammoille.  

Jääkiekossa voimakestävyys on puhdasta maksimivoimaa olennaisempi ominaisuus ja sen 

vuoksi toistotestin pituus on 60 sekuntia. Minuutin mittaisen testin aikana tulee 

voimakestävyyden lisäksi testattua myös tasapainoa ja lantion hallintaa sekä maksimivoimaa, 

koska heikon maksimivoiman omaava urheilija ei jaksa pitää voimantuottoasentoa yllä ja 

tasapaino katoaa.  

LEUANVETO 

Fysiologiset perustelut:  

Vaikka jääkiekossa ei varsinaisesti lihakset tuota leuanvedon omaista voimaa, on leuanveto 

hyvä testi ylävartalon voimatasolle, lihashallinnalle ja voimakestävyydelle. Leuanvedon aikana 

urheilijan tulee aktivoida sormien, ranteen ja hauislihasten lisäksi myös keskivartaloa ja 

rintarangan tukilihaksistoa. Tästä syystä leuanveto on yksinkertainen ja lahjomaton testi 

kuvaamaan em. ylä- ja keskivartalon voimaa suhteessa oman kehon painoon sekä lihasten 

aktivoitumiskykyä. 
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ISTUMAANNOUSU  (60 sek. 2,5 kg lisäpainoilla jalat tuettuna) 

Fysiologiset perustelut:  

Keskivartalon lihaksista juuri vatsalihakset ja lonkankoukistajat ovat jääkiekon luistelun ja 

laukaisu- sekä kamppailuvoiman kannalta hyvin olennaisessa asemassa. Vatsalihasten 

testaaminen erillään lonkankoukistajista ei ole sen vuoksi perusteltua, etteivät lajissakaan ko. 

lihakset toimi koskaan itsenäisesti vaan aina yhtenä kokonaisuutena. Siksi testin toteuttaminen 

jalat tiukasti tuettuna on perusteltua. Alaraajojen tukeminen testin aikana vähentää myös 

alaraajojen ja ylävartalon pituussuhteiden vaikutusta testitulokseen ja näin parantaa 

testitulosten vertailtavuutta erityyppisten urheilijoiden välillä. Lisäpainon käyttäminen niskan 

takana poistaa käsien käytön voimantuoton apuna ja lisää testiin vaativuutta, jolloin saadaan 

lihaskestävyyden lisäksi paremmin esille myös lihasten perusvoimaominaisuuksia.  

 

NOPEUSKESTÄVYYS JUOKSUTESTI (3 * 12 * 20 m / 4 min 

sarjapalautuksella) 

Fysiologiset perustelut:  

Jääkiekon aktiivinen vaihe eli jäällä tapahtuva pelaaminen, on suurelta osaltaan anaerobista 

aineenvaihduntaa kuormittavaa. Suoritus jäällä on kuitenkin vain harvoin yhtäjaksoista 

luistelua, vaan enemmänkin nopeita kiihdytyksiä, suunnanmuutoksia ja jarrutuksia. Siksi 

viivajuoksutesti kuvaa paremmin lajikohtaista anaerobista energia-aineenvaihduntaa ja 

nopeuskestävyyttä, kuin esim. 400 m juoksutesti.  

Jääkiekossa on myös useita vaihtoja, joiden välissä on muutaman minuutin palautumisvaihe. 

Tällä palautumisvaiheella on suuri merkitys kokonaisjaksamisen kannalta, koska pelaajan tulee 

pystyä toistamaan intensiivinen työjakso uudelleen ja uudelleen. Tässä testissä pidetään 

viivajuoksujen välissä 4 min palautus ja toistetaan juoksu kolme kertaa. Tämän tarkoituksena 

on mitata, kuinka hyvin urheilija kykenee poistamaan haitallisia kuona-aineita (esim. 

maitohappoa) lihaksista, täyttämään energiavarastojaan ja minkälaiset psyykkiset 

tahdonvoimaominaisuudet urheilijalla on.  

Pelaajaa tulee motivoida testissä yrittämään heti ensimmäisestä juoksusta lähtien täysillä, 

jotta saataisiin esille hänen paras tuloksensa ja samalla mitattua myös väsymystä.  

 

JUOKSUNOPEUS (3 * 30 m / 2 min palautuksella) 

Fysiologiset perustelut:  

Jääkiekko on myös nopeuslaji, missä erityisesti lähtönopeudella on suuri merkitys. 30 m 

juoksutesti kertoo erittäin luotettavasti urheilijan yleisestä alaraajojen nopeusominaisuuksista 

ja ko. juoksutesti on kohtuullisen hyvin yhteydessä luistelunopeuden kanssa.  

Koska matka on hyvin lyhyt, ei juoksutekniikalla ole merkittävää vaikutusta testitulokseen. Sen 

sijaan voimaominaisuudet vaikuttavat tulokseen varsin paljon ja siksi varsinkin murrosikäisten 



119 

 

kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista 

kehitystä. Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida 

suorituskykyprofiilia sekä kuivaharjoittelussa painotettavia ominaisuuksia.  

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien 

energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi kolmen toiston aikana ilmetä. 

 

5-LOIKKA (5 krt / 2 min palautuksella) 

Fysiologiset perustelut:  

Jääkiekkoilijan alaraajoilta vaaditaan räjähtävyyttä ja raajojen kykyä tuottaa voimaa syklisesti 

(vuoroittaisesti) varsin pitkällä voimantuottoajalla. Vauhditon 5-loikka onkin testi, missä 

voimantuottoaika ja alaraajojen nivelkulmat ovat hyvin lähellä luistelun potkua. 5-loikassa jalat 

toimivat vuorotellen, jolloin testi kuvaa kevennyshyppyä tai vauhditonta pituushyppyä 

paremmin syklistä alaraajojen räjähtävyyttä.  

Testin tulokseen urheilijan pituudella ja voimaominaisuuksilla on jonkin verran vaikutusta, 

joten varsinkin murrosikäisten kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä 

seuraamaan yksilökohtaista kehitystä.  Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua 

yksilöiden välillä ja arvioida suorituskykyprofiilia sekä kuivaharjoittelussa painotettavia 

ominaisuuksia.  

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien 

energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi viiden toiston aikana ilmetä. 

Toistoja on viisi, jotta teknisesti epäonnistuneet suoritukset eivät vaikuttaisi lopputulokseen.  

30 MIN JUOKSUTESTI 

Fysiologiset perustelut:  

Kaiken harjoittelun, pelaamisen ja palautumisen pohja rakentuu riittävän aerobisen 

peruskunnon varaan. Perinteinen Cooper-testi tai 3000 m juoksutesti kuvaavat kohtuullisen 

hyvin peruskuntoa, mutta testien ongelmana on niiden lyhyys. Koska testi kestää keskimäärin 

10–12 min, ei puhdas aerobinen rasva-aineenvaihdunta ja liikkumisen taloudellisuus tule 

riittävästi esille. Puolen tunnin juoksutestin aikana urheilijalta vaaditaan hyvää rasva-

aineenvaihduntaa, juoksun taloudellisuutta ja tahdon lujuutta.  

Vaikka ruumiinrakenne ja aiempi juoksutausta saattavatkin vaikuttaa testitulokseen jonkin 

verran, tulee jääkiekkoilijan kyetä suoriutumaan testistä ilman ongelmia. Em. seikoista johtuen 

testituloksia tulee kuitenkin arvioida yksilöllisesti ja seurata kehitystä varsinkin murrosikäisten 

ja heikon juoksutaustan omaavien kohdalla. Aikuisurheilijoiden kohdalla voidaan asettaa jo 

puhtaita minimivaatimuksia, joiden alittaminen vaikuttaa kuivaharjoittelun painotusalueisiin.  
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LUISTELUNOPEUS (3 * 30 m / 2 min palautuksella) 

Fysiologiset perustelut:  

Jääkiekko on nopeuslaji, missä erityisesti lähtönopeudella on suuri merkitys. 30 m luistelutesti 

kertoo pelaajan yleisestä alaraajojen lajinomaisesta nopeusominaisuuksista.  

 

Koska matka on hyvin lyhyt, ei luistelutekniikalla ole merkittävää vaikutusta testitulokseen. 

Lajiteknisenä suorituksena on kuitenkin hyvä seurata pelaajan suoritusta sekä hyödyntää esim. 

videon välityksellä saatava tieto ja antaa sitä kautta palautetta pelaajan luistelutekniikasta. Sen 

sijaan voimaominaisuudet vaikuttavat tulokseen varsin paljon ja siksi varsinkin murrosikäisten 

kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista 

kehitystä. Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida 

suorituskykyprofiilia sekä lajiasioissa että kuivaharjoittelussa painotettavia asioita. 

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien 

energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi kolmen toiston aikana ilmetä. 

 

500 M LUISTELUKESTÄVYYSTESTI 

Fysiologiset perustelut:  

Testi suoritetaan parikilpailuna vastakkaisiin suuntiin luistellen. Vaikka jääkiekossa yksittäinen 

vaihto on harvoin yhtäjaksoista luistelua, vaan enemmänkin nopeita kiihdytyksiä, pyritään 

testin avulla mittaamaan erityisesti pelaajan kykyä tehokkaaseen – taloudelliseen luisteluun 

sekä luistelua kuormittavien lihasten kestävyyskykyä. Suorituksessa korostuu tämän kautta 

siten myös suoran eteenpäin luistelun sekä eteenpäin kaarreluistelun tekninen suorittaminen. 

 

Luistelukestävyystesti kuvaa lajikohtaista anaerobista energia-aineenvaihduntaa ja 

nopeuskestävyyttä. Tämän tarkoituksena on mitata, kuinka hyvin urheilija kykenee sietämään 

haitallisia kuona-aineita (esim. happamuutta) lihaksissa ja minkälaiset psyykkiset 

tahdonvoimaominaisuudet urheilijalla on.  Pelaajaa tulee motivoida testissä yrittämään heti 

alusta lähtien täysillä, jotta saataisiin esille hänen irtiottokykynsä ja samalla mitattua myös 

suorituksen aiheuttamaa väsymystä. 

 

 


