
Pyrintöläinen pelitapa 



Minkälainen? 

• Aktiivinen 

• Aloitteita tekevä 

• Taitava 

• Urheilullinen 

• Yhteisöllinen 

 



Hyökkäys  

• Perustuu hyvään tilankäyttöön, pallon liikkeeseen ja oman 

pelaajan voittamiseen 

• Pyrkimys hyökätä nopeasti (max 3 sek yli puolikentän) 

• Vain tarkoituksenmukaista kuljettamista (pass first –ajattelu) 

• Toimi heti pallollisena (kolmoisuhka) 

• Pallottomana pelaaminen täysillä (leikkaukset, skriinit, 

hyökkäyslevyt) 

• Toimintojen ajoitukset (luo tilaa itsellesi / kaverille) 

 

Hyökkäyspelin mallina kolmiohyökkäys 



Hyökkäyksen taidot 

• Liiketaidot  peliasento, rytmin/suunnanmuutos, 

   hypyt, jalkatekniikat 

• Korintekotaidot ajot, hyppyheitot, lähietäisyyden  

   heitot 

• Syöttötaito  monipuolisuus,    

   tarkoituksenmukaisuus 

• Pallonkäsittely avoin kenttä, 1-1, palloskriini 

• Palloton peli tilan käyttö, leikkaaminen,   

   skriinaaminen 



Puolustus  

• Perustuu intensiiviseen pallon puolustukseen ja pallon liikkeen 

estämiseen 

• Puolustaja haluaa voittaa oman pelaajansa 

• Pallossa kova paine, valmius koko kentän painostukseen 

• Lähimmät (ilmeisimmät) syöttölinjat pelataan yli 

• Suojellaan korin alustaa (ei ajoja / syöttöjä puolustuksen keskelle) 

• Ei sallita leikkauksia pallon puolelle 

• Ei anneta hyökkäyslevypalloja (kaikki pelaajat osallistuvat 

puolustuslevypallopeliin) 

 

Puolustuksen mallina sideline-defense (susipuolustus) 

 



Puolustuksen taidot 

• Pallollisen puolustus  koko kenttä, pallon paine, 

     pysy edessä 

• Pallottoman puolustus sijoittuminen, syöttölinjat, 

     leikkaukset 

• Kommunikaatio  pallo, yli, apu, skriinit 

• Reagointi   roolin muutokset,  

     levypallopeli 

 



Mitä opetetaan mikroissa? 

• Koripallon perussäännöt 

• Ryhmässä toimimisen säännöt 

• Peliasento 

• Heittotaito (layupit, hyppyheitto) 

• Syöttötaito (monipuolisesti, syöttö / vastaanotto liikkeessä) 

• Kuljetustaito (kovavauhtinen kuljetus, suunnan / rytminvaihdot) 

• Tilankäytön perusteet 

• Pallollisen 1-1 puolustus (haasta ja voita hyökkääjä) 



Mitä opetetaan mineissä? 

• Avoimen kentän pelaaminen 

• Korintekotaidot (floaterit, mid-range) 

• Tilankäyttö  

• Itsensä vapauttaminen 

• Leikkaaminen (etuovi / takaovi) 

• Tarkoituksenmukainen syöttäminen (tekniikat, ajoitukset) 

• Drive & kick -pelaaminen 

• Post-pelaamisen perusteet 

• Syöttölinjojen ylipelaaminen 

• Levypallopelaaminen  



Mitä opetetaan C-junnuissa? 

• Urheilijan elämäntapa 

• Pelaamisen roolittaminen (pelipaikat) 

• Korintekotaidot (3p heitto, ”leipäliikkeet”) 

• Palloskriinipelaaminen  

• Palloton skriinipelaaminen 

• Joukkuepuolustus (pallo-yli-apu, pallon puoli / heikko 

puoli, auta ja palaa) 



Mitä opetetaan B-junnuissa? 

• Urheilijan elämäntapa ja ajankäyttö 

• Roolittaminen (pelipaikat, vahvuuksilla pelaaminen) 

• Skriinipelaaminen osana hyökkäysstrategiaa 

• Joukkuepuolustus (ohjaaminen, rotaatiot) 

• Erikoispuolustukset (prässit, träpit, paikka) 

• Taktiset valinnat (kellon käyttö, virheiden ottaminen) 



Mitä opetetaan A-junnuissa? 

• Vastuu omasta harjoittelusta 

• Roolittaminen (oma pelipaikka, pelipaikkakohtaiset 

erityistaidot) 

• Joukkuestrategian toteuttaminen 

• Taktiset valinnat (henkilökohtainen taktiikka, 

scouttaaminen) 


