TAITOKOULU osa 3
Tehoa maalintekoon –
Kaksi tapaa laukoa!

A

Käymme kahdella aukeamalla kuvasarjojen avulla läpi kaksi erilaista vaihtoehtoa
laukoa veto/rannelaukauksen.
Kuvasarjassa A painonsiirto tapahtuu alakädeltä yläkädelle, kuvasarjassa B
yläkädeltä alakädelle. Käytä pelissä tapaa, joka sopii paremmin tilanteeseen.
Parhailta pelaajilta löytyvät molemmat tavat laukoa.
Laukaus on koko vartalon liikeketju, joka alkaa jaloista ja jatkuu keskivartalon
kautta ylävartaloon ja käsiin. Keski- ja ylävartalon kiertoihin kannattaa kiinnittää
erityistä huomiota.
Suorituksen voi pilkkoa neljään vaiheeseen: 1) Valmistautuminen,
2) Painon siirtäminen, 3) Heittäytyminen ja 4) Saattaminen. Käymme
kuvasarjoissa kaikki vaiheet läpi.

VAIHE 1: VALMISTAUDU!
Paino on alakäden puoleisella jalalla ja kiekko vartalolinjan takana.
Pidä katse pelissä ja kohti maalia. Syntyy laukaisu-uhka, on
edessä sitten puolustaja tai maalivahti. Voit myös kääntää
laukauksen syötöksi tai tehdä valelaukauksen,
jolla saat maalivahdin ja puolustajan
liikkeeseen.

A

VERTAA
TÄMÄN SIVUN
KUVIA VIEREISEN
SIVUN KUVIIN! KAKSI
TAPAA LAUKOA, ERO
ON PAINONSIIRROSSA!

VAIHE 2: SIIRRÄ PAINOA!
Paino siirtyy oikealta jalalta vasemmalle (ks. harmaa nuoli). Laukauksen
vetovaihe alkaa, painonsiirto tukee vetovaiheen käynnistymistä.
Joonaksen katse on oikeaoppisesti ylhäällä pelissä, tarvittaessa
hän pystyy muuttamaan laukauksen syötöksi.

Kuvasarja jatkuu
seuraavalla aukeamalla!
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VAIHE 1: VALMISTAUDU!
Paino on yläkäden puoleisella jalalla – huomaa ero viereiseen kuvaan! Kiekko
on vartalolinjan takana. Pidä katse pelissä ja kohti maalia. Syntyy laukaisu-uhka,
on edessä sitten puolustaja tai maalivahti. Valelaukauksen hyödyntäminen on
haastavampaa kuin viereisessä kuvassa, sillä painopisteestä johtuen harhautuksen jälkeen on vaikeampi laukoa. Normaalisti tämän kuvan tilanteesta lähtee
laukaus tai syöttö.

B

VAIHE 2: SIIRRÄ PAINOA!
Paino siirtyy yläkäden puoleiselta jalalta alakäden puoleiselle
jalalle – harmaa nuoli osoittaa painon siirtymistä. Laukauksen
vetovaihe alkaa, painonsiirto tukee vetovaiheen käynnistymistä.
Joonaksen katse on oikeaoppisesti ylhäällä pelissä,
tarvittaessa hän pystyy muuttamaan laukauksen syötöksi.

VALMENTAJAN VINKKI:
”Täysillä laukominen on parhaassa tapauksessa jopa hyvä voimaharjoitus. Jos vetää 50 kiekkoa luistelusta hyvällä painonsiirrolla,
se vastaa jo voimaharjoitusta. Molemmat näillä aukeamilla
esitetyt laukauksen mallit ovat tehokkaita. Jätä turhat
’lämmittelylaukaukset’ pois ja keskity laukauksen
jokaiseen vaiheeseen. Hyvä laukaus syntyy
toistojen myötä.”
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Kuvasarja jatkuu
seuraavalla aukeamalla!
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”Hyvällä maalintekijällä on
oltava hyvä laukaus. Maalinteko alkaa laukauksesta!”

A

VAIHE 3: HEITTÄYDY!
Siirrä painoa mailan varren päälle. Jotta onnistut, joudut “heittäytymään”,
luomaan voimakkaan ylävartalon nojan. Kuviin 1 ja 2 verrattuna paino
on siirtynyt yläkäden puoleiselle jalalle. Pidä katse yhä kohteessa ja
lukitse ranteet!

VALMENTAJAN VINKKI:
”Voit harjoitella laukausta omatoimisesti, vaikkapa levyltä.
Parhaaseen maalintekoharjoitukseen liittyy kuitenkin myös
häirintä. Pelitilanteessa pääsee etenemään siniviivalta B-pisteelle
vain harvoin ilman häirintää, vähintään 1–2 vastustajaa antaa
painetta. Tästä syystä laukausta tulee harjoitella paineistetussa
tilanteessa kehittyäksesi maalintekijänä.”

VAIHE 4: SAATA!
Saattovaiheessa keskivartalon kierrolla on
merkittävä rooli. Vertaa ylävartalon asentoa
viereisen sivun kuvaan – tässä kuvassa
keskivartalo on isommassa roolissa. Pidä
katse kohteessa ja saata kiekko kohti
maaliaan!

VALMENTAJAN KOMMENTTI:
”Kiinnitin huomiota Joonas Donskoin laukaukseen vuoden 2010
Future Olympic Lions -leirillä. Kävimme läpi samat kaksi tapaa
laukoa kuin näillä aukeamilla ja hän hallitsi molemmat. Hän teki
maaleja kun moni muu pohti, miten painonsiirto menee. Oleellista on, että laukaus lähtee tilanteeseen sopivalla tavalla.”
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A
VERTAA
TÄMÄN SIVUN
KUVIA VIEREISEN
SIVUN KUVIIN! KAKSI
TAPAA LAUKOA, ERO
ON PAINONSIIRROSSA!
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B

He ovat Taitokoulun
asiantuntijat!

VAIHE 3: HEITTÄYDY!
Kuvassa näkyy hienosti
painon siirtyminen mailan
päälle. ”Heittäydy”, luo
voimakas ylävartalon noja.
Aiempiin kuviin verrattuna
paino on siirtynyt alakäden
puoleiselle jalalle. Pidä katse
yhä kohteessa ja lukitse
ranteet!

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

B
VAIHE 4: SAATA!
Saattovaiheessa keskivartalon
kierrolla on merkittävä rooli. Vertaa
ylävartalon asentoa viereisen sivun
kuvaan – tässä kuvassa laukaus lähtee
enemmän käsin. Pidä katse kohteessa
ja saata kiekko kohti maaliaan!

▶▶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”.
▶▶Opettaja: Joonas Donskoi
Raahessa vuonna 1992 syntynyt Donskoi nousi
Kärppien liigamiehistöön kaudella 2009–10.
Kausi meni kutakuinkin puoliksi SM-liigan
ja Nuorten SM-liigan välillä. Nuorissa kausi
huipentui kultajuhliin, lisäksi Donskoi voitti
alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa pronssia. Kausi
2010–11 oli Donskoille ensimmäinen kokonainen kausi aikuisten SM-liigassa. Ensimmäisen
miesten maaottelunsa hän pelasi 1.4.2011 Lahdessa (Suomi–Slovakia). Donskoi pelasi vuosina
2011 ja 2012 alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.
TAITOKOULUN TARJOAVAT:
• Leijonat-lehti
• Leijonat.fi
• Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus –
Hockey Centre
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