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TAITOKOULU osa 2

Vaihe 1: Aktivoi!

Luistele 
tehokkaammin!
Hyvässä luistelussa hyödynnetään koko vartaloa. Keskeisiä 
kohtia suorituksessa ovat pakaran, reiden ja pohkeen toiminta 
aktivointi-, puristus- ja työntövaiheessa. Tarkastelemme kaikkia 
kolmea vaihetta kolmesta eri kuvakulmasta. Hyvässä suorituk-
sessa korostuvat pakara-, reisi- ja pohjelihasten toiminta kaikissa 
kolmessa vaiheessa. Keskivartalon hallinta sekä hartioiden ja 
käsien rentous suorituksen aikana tehostavat ja rytmittävät 
luistelua.

VALMENTAJAN KOMMENTTI: 
”Frekvenssiluistelija tekee määrällisesti 
enemmän toistoja, joku toinen voi hakea 

parasta suoritusta pidemmän liu’un 
kautta. Loppujen lopuksi pelissä luiste-
lussa on tärkeintä se, kuka on kiekossa 

ensimmäisenä!”

1.

TOIMITTANUT: PASI MENNANDER   //  KUVAT: VESA KOIVUNEN
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Tukipiste

Painopiste 
kohdistuu tuki-
pisteen päälle.

Pakaran, reiden ja pohkeen aktivoinnilla 
saavutetaan oikea luisteluasento lantion, 
polven ja nilkan linjan suhteen.

A   “Heittäydy” eteenpäin! Ylävartalon 
tulee olla voimakkaasti etunojassa.

B   Reiden ja säären tulee muodostaa 
noin 90 asteen kulma. Alemmassa luisteluasen-
nossa on mahdollista saavuttaa pitempi puristus ja 
työntövaihe.

C   Hartiat ja kadet rytmittävät luistelua tehokkaasti 
eteentaakse suuntautuvalla liikkeellä.

D   Pidä katse pelissä! Kun katse on suuntau- 
tunut eteenpäin, myös oikean ylävartaloasennon 
saavuttaminen on helpompaa.

E   Aktivointivaiheessa paine on luistimen 
ulkosyrjällä, terän keskiosassa.

E

VALMENTAJAN KOMMENTTI: 
”Oikea luisteluasento mahdollistaa myös loppuun asti 

tehdyn potkun, samalla potkun pituus kasvaa. Mitä 
syvempi polvikulma, sitä pitempi puristus ja työntö!”
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 ▶ Opettaja: Sami Vatanen
JYPin Sami Vatanen on SM-liigan 
puolustajaeliittiä. Hän teki läpimur-
tonsa kaudella 2009–10, jonka hän 
päätti MM-kisoissa vain 18-vuotiaana. 
Nuoresta iästään (20) huolimatta 
Vatasen saavutukset ovat merkit-
tävät: Pekka Rautakallio -palkinto 
(SM-liigan paras puolustaja) 2011, 
SM-liigan All Stars -puolustaja 2011, 
Matti Keinonen -palkinto (SM-liigan 
tehopörssin voittaja) 2011, Kalen 
Kannun voittaja (Jääkiekkoliiton eri-
koispalkinto) 2010, alle 20-vuotiaiden 
maajoukkueen paras pelaaja 2010...

Taitokoulun tarjoavat: Leijonat-lehti, leijonat.fi, Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus – Hockey Centre

Vaihe 2: Purista!2.

A

VALMENTAJAN KOMMENTTI: ”Luistelunopeudessa erot tehdään useimmiten 
ensimmäisen kymmenen metrin aikana, sen jälkeen erot ovat marginaalisia. 
Reijo Ruotsalainen oli luistelijana ylitse muiden. Sami Vatanen muistuttaa 
luistelullaan Ruotsalaista, molemmilla hyvä tuntuma jäähän, jossa suoritus 
tulee  liu’un kautta. Nykyluistelijoista Antti Pihlström on hyvä esimerkki 
frekvenssiluistelijasta. Teemu Selänteen luistelussa on voimaa takana ja hän 
kiihdyttää hyvin, samoin Sami Kapanen.”

A   Puristusvaiheessa pakaralihaksen tehtävänä 
on loitontaa reittä sivulle. Reisilihas alkaa ojentaa 
polvea ja pohjelihas nilkkaa sivulle.

B   Puristusvaiheessa paine siirtyy luistimen 
sisäsyrjälle.

C   Tässä kuvassa kiinnitä huomiota Sami Vatasen 
oikeaan jalkaan! Polven johtaessa jalan palautumista 
luistimen kantapää kiertää polvitason alapuolelta 
vartalon eteen.

D   Edelleen huomio oikeassa jalassa. Polvi johtaa 
jalan palautumista ja kiertää vartalon alta läheltä 
toista reittä.
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LIUKU–POTKUN 
VAIHEET
A = Aktivoi! Paine 
luistimen ulko-
syrjällä. 
P = Purista! Paine 
siirtyy luistimen 
sisäsyrjälle.
T = Työnnä! Paine 
luistimen sisä-
syrjällä / päkiällä.

P

T

REHTORIN LAUSUNTO: 
”Luistelu on pelin kivijalka, siinä 

ei voi koskaan olla liian hyvä. Kun 
katsot Samin kuvaa, poimi ydin, 

eli peppu alas ja pää ylös!”
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 ▶ Valmentaja: Tuomo Kärki
Tuomo Kärki on Kansainvälisen Jääkiekon Kehityskeskuksen koulutuspäällikkö. Hän vastaa  
Kehityskeskuksen sähköisen materiaalipankin Hockey Centren harjoitusmateriaalin suunnittelusta 
ja kuvauksista. Lisäksi hän toimii alle 16-vuotiaiden poikien maajoukkueen  joukkueenjohtajana. 
Leijonat-taitokoulussa Tuomo vastaa harjoitusten asiasisällöstä ja tekstien ”valmentajan vinkeistä”.

◀ Rehtori: Jukka Lamminaho 
Jukka Lamminaho on Jääkiekkoliiton liittovalmentaja. Hänen toimenkuvansa on laaja, 
tehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito U16-ikäluokan seuravalmentajiin, valmennuspäälliköi-
hin sekä liiton aluevalmentajiin. Lamminaho toimii alle 16-vuotiaiden poikien maajoukku-
een valmennusryhmässä ja vastaa Pohjola-leirien toteutuksesta. Leijonat-taitokoulussa 
Jukka toimii ”rehtorina”, asiantuntijana, joka ideoi sisältöä ja valvoo, että harjoitusten 
teemat ovat linjassa nuorisomaajoukkueiden kauden teemojen kanssa.

He ovat Taitokoulun asiantuntijat!

3.Vaihe 3: Työnnä!

TUTUSTU
HOCKEY

CENTREEN
Hockey Centre on jääkiekko-

valmennuksen sähköinen
materiaalipankki.

www.iihce.fi

A

A   Työnnön loppuvaiheessa pakaralihaksen 
tehtävänä on ojentaa lantiota suoraksi. Reisilihas 
ojentaa polven ja pohjelihas nilkan suoraksi taka-
viistoon. Hyvä liikkuvuus mahdollistaa lantio-polvi-
nilkka -linjan ojentumisen.

B   Hartioiden ja käsien liike ohjaa 
keski- ja ylävartalon kiertoa liu’un-
potkun aloittavan jalan päälle.

C   Työnnön loppuvaihe tapahtuu 
päkiällä, nilkka ojentuneena.

D   Ennen kaikkea – pidä katseesi pelissä!
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VALMENTAJAN KOMMENTTI: 
”Hyvän luistelun elementit ovat liikku-

vuus, asennon hallinta-tasapaino, koor-
dinaatio ja voimantuotto. Kaikkia neljää 
tarvitaan. Yleisimmät puutteet liittyvät 

mainittuihin neljään elementtiin. Luistelu 
on monivaiheinen liikeketju, jossa pakara 

ojentaa lantion, reisi polven ja pohje 
nilkan. Harjoita kaikkia liikeketjuun 
osallistuvia lihaksia monipuolisesti 

yksittäisten lihasten sijaan.”


