
 

  

 
 
Muistutus nuorisovaliokunnan peluuttamissuosituksesta ja offensiivisen puolustuksen 
suosituksesta  
 
Käsipalloliiton nuorisovaliokunta on antanut suosituksen offensiivisen puolustuksen 
käyttämisestä kaudesta 2016 - 2017 lähtien luokissa Minit - A-juniorit. Suositus on annettu 
uutena nuorisokäsipallon peluuttamisohjeena ja se on saatavilla liiton kotisivuilla 
osoitteessa http://finnhandball.net/nuorisotoiminta/ 
 
Nuorisovaliokunta on tietoinen siitä, että offensiivinen ja aktiivinen puolustusmuoto on 
haastavaa sekä pelaajille että valmentajille – erotuomareita unohtamatta. Erotuomarit ja 
valmentajat ovat kuitenkin erittäin tärkeässä roolissa suomalaisen käsipallon pelikulttuurin 
muuttamisessa. Nuorisovaliokunnassa uskomme yhteistyön voimaan erotuomareiden ja 
valmentajien kesken. 
 
Aktiivista puolustusmuotoa halutaan painottaa, jotta nuorista tulee aikuisina hyvin liikkuvia 
ja peliä lukevia pelaajia, joita tarvitaan maajoukkueissa. Otteluissa tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että rohkeaa aktiivisuutta ja 1 vastaan 1 tilanteita tulisi syntyä jatkuvasti.    
Liikkuva peli tuottaa myös paremmin jaksavia pelaajia, urheilullisuus tulee itsestään. Pelistä 
tulee haastavampaa ja hauskempaa ainakin lasten mielestä. Samalla annetaan lapsille 
oivaltamisen iloa ja rohkeutta omiin ratkaisuihin. Aktiivinen puolustaminen luo hyvät 
edellytykset pallonriistoille ja nopeille vastahyökkäyksille – kollektiivisuus nousee arvoonsa 
jo pallonriisto-tilanteessa ja voimme opettaa/oppia miten parhaat kanssapelaajat yhdessä 
reagoivat tilanteisiin.  
 

Nuorisokäsipallon peluuttamisohje ikäluokissa Minit – A-juniorit 

Kaudesta 2016 -2017 lähtien käsipallossa tulee pyrkiä pois passiivisesta 6-0 
puolustusmuodosta ja siirtyä kohti aktiivista puolustamista: 

Minikäsipallossa joukkueiden tulee pelata vapaata tai 1 vs. 1 puolustusta 
F – ja E – junioreissa joukkueiden tulee pelata 1 vs. 1 tai 3 – 3 puolustusta 
D – junioreissa joukkueiden tulee pelata 1 vs. 1, 3 – 3 tai 3-2-1 puolustusta niin, 

että vähintään kaksi puolustuspelaajaa on vapaaheittoviivan ulkopuolella 
C – junioreissa joukkueiden tulee pelata 3 – 3 tai 3 – 2 – 1, puolustusta niin, että 

vähintään kaksi puolustuspelaajaa on vapaaheittoviivan ulkopuolella 
B – junioreissa joukkueiden tulee pelata 3 – 3, 3 – 2 – 1 tai aktiivista 5 – 1 

puolustusta niin, että vähintään kaksi puolustuspelaajaa on vapaaheittoviivan 
ulkopuolella 

A – junioreissa joukkueiden tulee pelata 3 – 3, 3 – 2 – 1, 5 – 1 tai aktiivista 6 – 0 
puolustusta niin, että vähintään kaksi puolustuspelaajaa on vapaaheittoviivan 
ulkopuolella. 
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