
Ohjeita ja materiaalia koululaisten jääpalloturnauksen 

järjestämiseksi 

Turnauksen suunnittelu 

 

Huolellinen suunnittelu on turnauksen järjestämisessä kaiken a ja o. Huolellisesti suunniteltu 

turnaus on helppo toteuttaa ja mahdollisuus onnistumiseen kasvaa. Merkkejä onnistumisesta ovat 

mm. osallistujien tyytyväisyys ja halu osallistua turnaukseen uudestaan. Suunnittelu tulee aloittaa 

riittävän ajoissa ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Suunnitteluun on hyvä pyytää mukaan kaikki ne 

joiden panosta onnistuneen turnauksen läpiviemiseksi vaaditaan. Turnauksen suunnittelussa ja 

ideoinnissa on hyvä etsiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

   

 

MIKSI?  Turnauksen tavoite 

 

MITÄ?  Turnauksen sisältö, tuote 

 

KENELLE?  Turnauksen kohdetyhmä 

 

 

MITEN?  Toimintatapa  

 

MIELIKUVA?  Järjestäjä 

 

MILLOIN?  Ajankohta 

 

MISSÄ?  Tapahtumapaikka 

 

Strategiset 

kysymykset 

Operatiiviset 

kysymykset 



 

Tavoite: 

Turnauksen järjestämisen avulla on mahdollista markkinoida jääpalloa sekä oppilaille 

että opettajille ja samalla mahdollistaa jääpallon paluun koululiikuntaan. Turnauksen 

avulla on mahdollisuus parantaa mielikuvaa jääpallotoiminnasta. Näin turnausprosessin 

kautta on mahdollista saada uusia harrastajia lajin pariin. 

 

Tuote: 

Koululaisturnauksilla on saatu hyviä tuloksia Mikkelissä. Oletuksena voidaan pitää, että 

tuloksia on mahdollista saavuttaa myös muilla paikkakunnilla. Onnistuneen tapahtuman 

kautta on mahdollista tehdä turnauksesta perinne ja juurruttaa turnaus 

koululiikuntakalenteriin. 

  

Kohderyhmä: 

Koululaisliikuntatapahtumat ja turnaukset on tarkoitettu yleensä 5-6 –luokkalaisille. 

Siksi kohderyhmäksi valittiin Mikkelissä aluksi 3-4 –luokkalaiset, sillä heille ei ole 

koululiikunnassa suoranaisesti suunnattu peli-/turnaustoimintaa. Lisäksi koettiin, että 3-

4 –luokkalaiset ovat vielä sopivan ikäisiä aloittamaan uuden harrastuksen. Hyvä ja 

toimiva turnaus on vuosien saatossa saanut aikaan sen, että sarjoja on tullut lisää. 

Järjestelyjen kannalta on kuitenkin järkevää lähteä pienestä liikkeelle esim. yhdestä 

sarjasta. Kokemuksen karttuessa turnausta voi tarvittaessa laajentaa.  

 

Toimintatapa: 

Talkoohengen merkitys on ollut suuri Mikkelin turnauksien järjestelyissä. Täytyy aina 

muistaa vähintään kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana järjestelyissä. Kahvia/ pientä 

purtavaa turnauspäivänä järjestelijöille/ ruokailu turnauksen jälkeen on oiva tapa saada 

porukka innostumaan asiasta myös seuraavana vuotena. 

 

 



Järjestäjä: 

Järjestävänä tahona kannattaa ilmoittaa seura. Näin on mahdollista jo kutsuvaiheessa 

markkinoida seuraa ja lajia.  

 

Ajankohta:  

Ajankohdan valinnalla voidaan pilata osanottomahdollisuus turnaukseen. Näin ollen 

ajankohdan valinnassa on syytä huomioida se, että samaan aikaan ei järjestetä muita 

kilpailevia tapahtumia. Tämä kannattaa varmistaa esim. kaupungin liikuntatoimesta tai 

jonkun koulun liikuntavastaavalta opettajalta. Koululaisturnauksen ajankohtaa 

määritettäessä täytyy huomioida koulujen hiihtolomaviikko ja viikonpäivän 

valinnallakin on merkitystä. Maanantai on huono ajankohta, koska kouluun palataan 

viikonlopun jäljiltä ja mahdollisuus unohduksiin kasvaa. Perjantai on liian lähellä 

viikonloppua ja opettajilla ei välttämättä ole innokkuutta lähteä turnaukseen.  

 

Ajattelua ajankohdan valinnassa saattaa herättää myös talven ajankohta eli alku-, keski- 

vai lopputalvi. Alkutalvi (marras-joukukuu) olisi paras vaihtoehto, jos ajatellaan 

harrastajamääriä. Turnauksen innoittamana olisi mahdollista aloittaa uusi harrastus. 

Lisäksi turnaus toisi mukavaa vaihtelua pimeään syksyyn. Alkutalven ongelmana on 

taas se, että koulut haluavat päästä luistelamaan ja harjoittelemaan ennen turnausta. 

Tämä harjoittelun puute on ollut muutaman kerran turnauksesta poisjäännin syy. 

Lopputalvea puoltavat hyvät olosuhteet, mutta lopputalvea sotkevat muut koulujen 

talvitapahtumat ja se, että jääpallokausi on jo lopuillaan, mikä saattaa vaikuttaa uusiin 

turnauksen kautta tuleviin harrastajamääriin. 

 

Mikkelissä turnausajankohdaksi on vakiintunut helmikuun alku. Tämä on ajankohtana 

hyvä, koska tuolloin on koululiikuntarintamalla hiljaista ja kouluilla ei ole juuri 

muitakaan tapahtumia. Koulut haluavat päästä luistelemaan ennen turnausta ja tämä 

ajankohta mahdollistaa harjoittelun turnausta varten. Ajankohta mahdollistaa myös lajin 

aloittamisen, mikäli kipinä turnauksen aikana syttyy. 

 



Tapahtumapaikka:  

Tapahtumapaikka eli kenttä on syytä varata hyvissä ajoin ja mahdollinen varapäivä 

täytyy huomioida myös.  

 

 

Turnauksen markkinointi 

 

Turnauksen markkinoinnin merkitys korostuu ennen kaikkea ensimmäistä turnausta järjestettäessä, 

sillä seuraavaa turnausta markkinoi edellisen vuoden turnaus. Kannattaa olla aktiivinen ja käyttää 

montaa tiedotuskanavaa. Markkinoinnissa on tärkeää saada opettajat kiinnostumaan, sillä juuri 

opettajat ovat se taho, jotka keräävät kouluilla joukkueet ja tuovat joukkueet turnauspäivänä paikan 

päälle. Kahvia, makkaraa, pientä purtavaa tarjoamalla opettajille turnauspäivänä on mahdollista 

jättää kuva, että opettajien näkemää vaivaa turnausta kohtaan arvostetaan.  

 

Kutsun levittäminen: 

 Henkilökohtainen vierailu koululla ja asian esittely 

 Opettajien kokoukset 

 Koulujen ilmoitustaulut 

 Omien junioreiden mukana tietoa turnauksesta kouluille 

 Puhelinsoittoja kouluille 

 Sähköpostia liikunnasta vastaaville opettajille 

 Esittelytunnit 

 



Jos ilmoittautumisia ei kuulu, niin kannatta soitella kouluille tai mennä käymään kouluilla ja 

houkutella/ kysellä kouluja mukaan turnaukseen. Ei saa lannistua! Mikkelissäkin oli alkuvuosina 

ongelma saada joukkueitta mukaan, nyt riittää pelkkä ilmoitus siitä, milloin turnaus on. 

 

Jos seuralla on mahdollisuus tarjota kouluille esittelytunteja, niin niille on varmasti kysyntää. 

Mikkelissä kokeiltiin muutamana vuotena esittelytunteja ja lähes joka koulu pyysi ainakin yhtä 

tuntia. Jotta tunnit olisivat onnistuneita, niin tunnit kannattaa suunnitella huolella. Täytyy 

huomioida, että kouluilla ei välttämättä ole varusteita, joten mailoja ja palloja on syytä löytyä 

seuran puolesta. Tunneilla voi markkinoida seuraa mm. pukeutumalla seuran asuun/ pelipaitaan, 

kertomalla seuran toiminnasta, jakamalla esiteitä jne. 

 

 

Otteluohjelmasta: 

 

Turnauksen otteluohjelmaa luotaessa on syytä huomioida siirtymiset kouluilta kentälle ja takaisin 

kouluille. Mikkelissä on opettajien toivomuksena ollut, että pelit eivät alkaisi ennen yhdeksää ja 

loppuisivat kolmeen mennessä. Lisäksi on huomioitava pelien välissä tapahtuva mahdollinen 

varusteiden vaihto eli jos turnauspäivän aikana joudutaan kierrättämään maalivahdin varusteita 

joukkueelta toiselle, niin on huomioitava niiden vaihtamiseen kuluva aika. On hyvä etukäteen 

tiedustella moneltako joukkueelta maalivahdin varusteet löytyvät. 

 

Mikkelissä samana päivänä ovat pelanneet saman ikäluokan pojat ja tytöt vuorotellen eli poikien 

peli, tyttöjen peli, poikien peli jne. Tämä järjestely antaa aikaa myös maalivahdin varusteiden 

vaihdolle, sillä tytöt ovat pelanneet ilman maalivahtia. Ottelut ovat kestäneet 15-20 minuuttia 

osallistuneiden joukkueiden lukumäärästä riippuen. Jatko-otteluiden aikataulutuksessa kannattaa 

huomioida mahdolliset jatkoajat. Jatkopeleissä otteluparit on arvottu, joten etukäteen kaavion 

perusteella ei voi tietää, kuka vastaan tulee. Jos aikataulu antaa myöten, niin kannattaa suosia 

puolivälieräotteluja, ne ovat pelaajien mielestä aina mielenkiintoisia. 



Ideoita turnauspäivään: 

 

Seuraavilla ajatuksilla on mahdollista saada eloa itse turnauspäivään: 

 Kioski  samalla tuloa seuralle 

 Musiikki  väliaika musiikki luo aina tunnelmaa 

 Kuulutus  ihan ehdoton turnauksen tunnelman ja kulun kannalta 

 Kannustusjoukkokilpailu  eloa turnaukseen ja samalla lisätä 

tietoisuutta myös oppilaiden keskuudessa, jotka eivät osallistu 

turnaukseen 

 

 

Perusteluja turnauksen sääntöihin: 

 

Joukkuekoko 

Poikien joukkue on normaali juniorijoukkue eli maalivahti ja kuusi kenttäpelaajaa. 

Joukkueen kokonaiskoko kannattaa ilmoittaa kutsussa, jotta osaa hankkia sopivan 

määrän palkintoja. Tytöt ovat pelanneet Mikkelissä kahdeksalla kenttäpelaajalla ilman 

maalivahteja. Tytöillä ei ole ollut halukkuutta maalivahdiksi ja ilman maalivahtia 

pelaaminen on toiminut hyvin. Toki turnauksessa kannattaa suosia myös 

sekajoukkueita. 

 

Varusteet 

Pelaajien pakollisiin varusteisiin kuuluvat luistimet, kasvosuojuksellinen kypärä ja 

polvisuojat. Lisävarustusta, polvi-, ala- ja kyynärsuojat, kannattaa kehottaa ottamaan 

mukaan, jos vaan sellaisia oppilailta löytyy. Ainoa sallittu maila oli jääpallomaila. 

Alkuun kannattaa varautua siihen, että kouluilla ei ole mailoja. Lainaamalla 



turnauksen aikana mailoja pelaajille, niin on mahdollista madaltaa 

osallistumiskynnystä. Maalivahdin polvisuojina kannattaa hyväksyä 

jääkiekkomaalivahdin/ katulätkämaalivahdin suojat. Tämä helpottaa maalivahdin 

varusteiden hommaamista. 

  

Paitsiosääntö 

 

Paitsiosääntö on monelle vaikea ymmärtää ja se on vaikea opettaa, joten se kannattaa 

jättää pois tai sitä kannattaa muokata. Mikkelissä paitsiosääntöä on muokattu niin, että 

paitsiosääntö ei ole voimassa, kun pallo on hyökkäysalueella. Tällä 

sääntösovellutuksella on pyritty karsimaan ns. kyttäyspelaaminen pois. 

 

Kulmalyönti 

Jääpallon kulmalyönti poikkeaa esim. jalkapallon kulmapotkusta niin paljon, että pelien 

kulun se kannalta korvata sivurajalyönnillä.  

 

Tasoitusjärjestelmä 

Häviäminen ei ole kivaa, varsinkaan, jos häviää suurinumeroisesti. 

Tasoitusjärjestelmällä on tarkoitus ehkäistä suurinumeroisia tappioita. Jos joukkue jää 

kahden maalin tappiolle, niin joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan (6 vs 7). Jos 

maaliero kasvaa kolmeen, niin tappiolla oleva joukkue saa ottaa toisen lisäpelaajan (6 vs 

8) jne. Pelaajien määrä vähenee samalla periaatteella. Tämä on koettu hyväksi 

uudistukseksi Mikkelin turnauksessa.  

 

 

 

 

 



Liitteet: 

 

Loppuun on koottu liitteeksi materiaalia turnauksen liittyen. Muokkaamalla 

TUMMENNETUT JA ALLEVIIVATUT KOHDAT on mahdollista saada 

turnausmateriaalia pienellä vaivalla. Liitteiden ulkoasuun kannattaa myös panostaa 

laittamalla niihin kuvia, seuran logo, väriä jne. 

 

1) Tiedote oppilaille jaettavaksi 

2) Turnauksen ennakkokutsu 

3) Turnauksen varsinainen kutsu 

4) Otteluohjelma ja yleisiä turnausohjeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Talvi tekee tuloaan ja se tietää jääpallokauden alkamista. Jääpallo on ulkona harrastettava 

vauhdikas joukkuepeli. Harrastuksen voi aloittaa vähäiselläkin varustuksella: luistimet, 

kasvosuojuksellinen kypärä ja polvisuojat ovat aluksi riittävä varustus. Seura lainaa tarvittaessa 

tutustumiskerroille mailan. 

 

SEURAN NIMI on jääpallon erikoisseura, joka järjestää jääpallotoimintaa kaiken ikäisille, 

jääpallokoululaisista ikämiehiin, sekä koululaisten luokkalaisten jääpalloturnauksen. Jos 

mielenkiintosi lajia kohtaan heräsi, niin ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin ja tiedustele lisää. 

Tietoa seuran toiminnasta ja harjoitusajoista löytyy myös seuran nettisivuilta: NETTIOSOITE  

 

Aloita uusi harrastus, tule yksin tai ota kaverisikin mukaan!  

 

TÄHÄN SEURAIHMISTEN YHTEYSTIETOJA 

 Ilmoitukseen kannattaa liittää esim. seuran logo, kuva… 

 Mukana voi olla myös vapaalippu edustusjoukkueen peliin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOULULAISJÄÄPALLOA 

 

SEURAN NIMI järjestää koululaisten jääpalloturnauksen PAIKKA JA AIKA. 

 

Turnauksen säännöistä: 

 

Ottelut pelataan juniorikentällä (poikkikentällä, jalkapallon juniorikenttä). Joukkueeseen kuuluu maalivahti 

ja kuusi kenttäpelaajaa. Joukkueella voi lisäksi olla käytettävissä viisi vaihtopelaajaa (yht. 12 pelaajaa), joita 

voi vaihtaa ottelun aikana rajattomasti.  

Kenttäpelaajien pakolliseen varustukseen kuuluvat luistimet, polvisuojat ja kasvosuojuksellinen kypärä 

sekä jääpallomaila. Jääpallomaila on suoralapainen. Oikean mittainen maila pelaajalle on luistimet jalassa 

noin napaan. Maalivahdin varustukseen kuuluvat polvisuojat, jotka ovat leveämmät kuin kenttäpelaajien 

polvisuojat, kämmenpuolelta suojatut maalivahdin hanskat ja maalivahdilla on myös hyvä olla rintasuojus. 

Maalivahdilla ei ole mailaa. Maalivahdin polvisuojina hyväksytään myös jääkiekkomaalivahdin ja 

katukiekkomaalivahdin polvisuojat. Kenttäpelaajan ja maalivahdin lisävarustus on suotavaa (kyynärsuojat, 

alasuojat, housut, hanskat). Järjestäjiltä löytyy jääpallomailoja ja maalivahdin varusteita lainaan 

tarvittaessa. Kehottakaa oppilaita lainaamaan varusteita tarvittaessa esim. kavereilta. 

 

Muuta infoa: 

 

Turnauksesta tulee tarkempaa tietoa vuoden vaihteen jälkeen, jolloin ruvetaan ottamaan ilmoittautumisia 

vastaan. Jos asian tiimoilta tulee kuitenkin kysymyksiä, niihin vastaa YHTEYSHENKILÖ.  

 

Jos kouluilla on mahdollisuus ja halua hankkia jääpallomailoja, niin käytännön järjestelyissä autetaan 

tarvittaessa. Jos koulut haluavat harjoitella jääpallomailoilla pelaamista ennen turnausta, niin järjestäjä voi 

lainata mailoja. 

 

MUUTA TIEDOTTEESEEN LISÄTTÄVÄÄ: 

 Yhteystiedot 

 Seuran logo, kuva, vapaalippu edustusjoukkueen peliin jne. 

 Infoa mahdollisista esittelytunneista 



KOULULAISJÄÄPALLOA 

 

SEURAN NIMI tarjoaa ”Jääpalloa kouluihin” tutustumista jääpalloon koululaisturnauksen muodossa. 

Jääpalloturnaus on tarkoitettu KOHDERYHMÄ.  

 

Ajankohta: 

 

AIKA JA PAIKKA SEKÄ VARA-AIKA 

 

Sarjat: 

- KOHDERYHMÄ 
- joukkueen koko ESIM. 12 pelaajaa 
- joukkueen pelaajista oltava kirjallinen luettelo järjestäjälle 
- maksimi joukkuemäärä SUOSITELTAVA JOUKKUEMÄÄRÄ ON 8-12 

 

Jotta turnaus pystytään viemään läpi koulupäivän puitteissa ja turnaukseen on mahdollisimman monella 

koululla osallistumismahdollisuus, osanottoa rajoitetaan siten, että samalta koululta voi osallistua vain yksi 

joukkue. Joukkueet otetaan turnaukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos kuitenkaan maksimi 

ilmoittautumismäärä ei täyty, niin samoilta kouluilta voidaan ottaa useampi joukkue mukaan turnaukseen. 

Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa kertoa, jos kouluilta löytyy lisähalukkuutta. Näin on mahdollista 

täyttää vapaita paikkoja.  

 

Kannustusjoukot: 

 

Kouluilta voi saapua paikan päälle myös kannustusjoukkoja. Esimerkiksi kouluun jäävät oppilaat voivat 

lähteä kannustamaan oman koulun oppilaita parempiin peliesityksiin. Hyvästä kannustamisesta on luvassa 

pieni palkkio. Kannustusjoukot ilmoittautuvat turnauspäivänä paikanpäällä.  

 

Palkinnot: 

 

Kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla ja voittajajoukkue saa haltuunsa kiertopalkinnon. Lisäksi 

kaikki osallistujat saavat kunniakirjan.  

 



Osallistumismaksu: 

 

MIKKELISSÄ OPETTAJIEN ALOITTEESTA ON ALETTU PERIÄ OSALLISTUMISMAKSUA 20 EUROA/JOUKKUE 

KATTAMAAN TURNAUKSESTA AIHEUTUVIA KULUJA (mailat, pallot, kunniakirjat, mitalit saadaan 

kaupungin liikuntatoimelta). 

 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 

 

YHTEYSTIEDOT  VÄHINTÄÄ KAKSI VAIHTOEHTOA ESIM. PUHELIN JA SÄHKÖPOSTI 

 

Pyydämme ilmoittautumaan turnaukseen PÄIVÄMÄÄRÄ mennessä mielellään sähköpostitse, mutta myös 

puhelimitse.  

 

Tietämättömyyttä lajista ei kannata pitää esteenä turnaukseen osallistumiselle, osaltaan lajiin tutustumista 

varten turnaus järjestetään. Tuomarit opastavat säännöissä läpi turnauksen. Ei tarvita muuta kuin 

joukkueellinen innokkaita pelaajia - lajiin ehtii tutustua vielä turnauspäivänäkin! 

 

TURNAUS SÄÄNNÖISTÄ 

 

Sarjajärjestelmä: 

 

Sarjajärjestelmä muokkautuu ilmoittautuneiden joukkueiden määrän mukaan. Peliaika on 1x15- 20min. 

Sarjaohjelma toimitetaan ilmoittautuneille kouluille.    

 

Joukkue: 

Joukkueeseen voi kuulua maksimissaan 12 pelaajaa. Kentällä on samaan aikaan maalivahti ja kuusi 

kenttäpelaajaa. Lisäksi joukkueella voi olla käytettävissään viisi vaihtopelaajaa. Vaihtoja voi suorittaa 

rajattomasti. 

 

 

 



Pelialue: 

 

Pelialueena on juniorikenttä eli puolikenttä (poikkikenttä). Pelialueen sivuja reunustaa n. 15cm korkea 

laidoitus. Päädyissä ei ole laitoja. Maalina on jääkiekkomaalia vähän korkeampi ja leveämpi maali. 

Maalivahdilla on oma puolikaaren muotoinen alue (säde n.10metriä), jonka sisällä palloa saa pelata kädellä. 

 

Kenttäpelaajien varusteet: 

 

Pelaajilla tulee olla luistimet, kasvosuojuksella varustettu kypärä ja polvisuojat. Mailana sallitaan vain 

jääpallomaila. Jääpallomaila on suoralapainen. Oikean mittainen maila pelaajalle on noin napaan saakka 

luistimet jalassa. Järjestäjä lainaa tarvittaessa mailoja. (Turnausta varten löytyy noin 40 mailaa, joita 

kierrätetään pelaajalta ja joukkueelta toiselle.) Pelaajilla tulee olla päällä samanvärinen pelipaita tai -liivi. 

Toivomme, että peliasut löytyisivät kouluilta, mutta tarvittaessa järjestäjä pystyy lainaamaan myös 

peliasuja.  

 

Maalivahdin varusteet: 

 

Maalivahdilla on luistimet, kasvosuojuksellinen kypärä, polvisuojat ja kämmenpuolelta pehmustetut 

hanskat. Polvisuojat ovat leveämmät kuin kenttäpelaajan suojat. Maalivahdin polvisuojina hyväksytään 

myös jääkiekko- ja katukiekkomaalivahdin suojat. Halutessaan maalivahti voi käyttää lisävarustusta, kuten 

rintasuojusta, alasuojia ja kyynärsuojia. Maalivahdilla ei saa olla mailaa.  

 

Pelin säännöt: 

 

Ottelut pelataan sovelletuin jääpallosäännöin. 

 

- Pelivälineenä on normaali jääpallo. 
- Paitsiosääntöä sovelletaan niin, että pitkien avauksien tekeminen omalta maalilta vastustajan 

maalilla kyttäävälle hyökkääjälle estetään. Paitsiota ei ole, kun palloa pelataan hyökkäysalueella 
(rajana puolikenttä). 

- Taklaaminen kielletty. 
- Mailan nostaminen ja painaminen kielletty. 
- Palloa saa pelata mailalla ainoastaan hartialinjan alapuolella. 
- Palloa ei saa pelata kädellä eikä päällä. 
- Maassa pelaaminen on kielletty. 
- Rikkeistä seuraa vapaalyönti. 



- Sivurajalyönnit suoritetaan laidan vierestä kohdalta, josta pallo on mennyt sivurajan yli. 
- Jos pallo menee puolustavan joukkueen kautta päätyrajan yli, seuraa sivurajalyönti (kulmalyöntiä ei 

ole). 
- Vastustaja ei saa olla kolmea metriä lähempänä vapaa- tai sivurajalyönnin suorittajaa. Pallon voi 

lyödä vapaa- tai sivurajalyönnistä suoraan maaliin. 
- Jos pallo menee hyökkäävän joukkueen kautta päätyrajan yli, peli jatkuu maalivahdin suorittamalla 

maaliheitolla.  
- Maalivahdilla on oma merkattu alue (puolikaari, säde n.10 metriä), jonka sisäpuolella maalivahti 

saa pelata palloa käsillä.  
 

Järjestäjä lainaa tarvittaessa mailoja ja maalivahdin varusteita sekä peliliivejä/ -paitoja. Kannattaa 

kehottaa oppilaita lainaamaan varusteita esim. kavereilta. Saman koulun oppilaat voivat myös kierrättää 

varusteita. 

 

Lajiin voi tutustua Suomen Jääpalloliiton nettisivujen, www.finbandy.fi. Opetushallituksen nettisivuilta, 

www.edu.fi, löytyy myös tietoa jääpallosta ja joitakin valmiita tuntisuunnitelmia. 

 

Jääpalloterveisin,    

 

     

KUTSUUN VOI LISÄTÄ SEURAN LOGON, KUVIA, VAPAALIPUN SEURAN 

EDUSTUSJOUKKUEEN PELIIN JNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finbandy.fi/
http://www.edu.fi/


KOULULAISTEN JÄÄPALLOTURNAUS 
 

Koululaisten, KOHDERYHMÄ, jääpalloturnaus pelataan PAIKKA JA AIKA. Turnaukseen osallistuu 

JOUKKUEMÄÄRÄ joukkuetta. TURNAUKSEN VARAPÄIVÄ 

 

TURNAUKSEN KULUSTA: 

ESIM. NÄIN: 

Joukkueet on jaettu kahteen lohkoon. Ottelut kestävät 1x15 minuuttia. Lohkojen voittajat selviytyvät 

suoraan välieriin. A lohkossa toiseksi sijoittunut joukkue pelaa B lohkossa kolmanneksi sijoittunutta vastaan 

karsintapelin pääsystä välierään. Samoin B lohkon kakkonen pelaa A lohkon kolmosta vastaan karsintapelin 

välieräpaikasta. Välierien voittajajoukkueet pelaavat loppuottelun ja häviäjäjoukkueet pronssiottelun. 

 

OTTELUOHJELMA: 

OTTELUOHJELMAN AIKATAULUTUKSESSA KANNATTAA HUOMIOIDA MM. VARUSTEIDEN VAIHDOT (jos 

maalivahdin varusteita joudutaan kierrättämään) JA KENTÄN KUNNOSTUKSET. OTTELUOHJELMA ON 

LUOTAVA MYÖS NIIN, ETTÄ TURNAUS EHDITÄÄN PELATA KOULUPÄIVÄN PUITTEISSA (9-15). 

TURNAUKSEN LIIAN AIKAINEN ALOITTAMINEN JA LIIAN MYÖHÄINEN LOPETTAMINEN TUOTTAA 

ONGELMIA MM. KYYTIEN KANSSA. 

 

Pyydämme joukkueita saapumaan ajoissa paikalle (n. puoli tuntia ennen ensimmäistä omaa ottelua), jotta 

varusteet ehditään pukea päälle ja ottelut päästään aloittamaan ajoissa. Otteluohjelma on tiivis ja 

toivomme joukkueiden ottavan tämän huomioon. 

 

PALKINNOT: 

 

Kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla ja voittajajoukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopokaalin. 

Lisäksi kaikki osallistujat saavat kunniakirjan. 

 

JOUKKUEESTA:  

 

Ottelut pelataan maalivahdilla ja kuudella kenttäpelaajalla. Joukkueella voi lisäksi olla käytettävissä viisi 

vaihtopelaajaa (yht. 12 pelaajaa), joita voi vaihtaa ottelun aikana rajattomasti. Joukkueen pelaajista on 



oltava kirjallinen luettelo järjestäjille. Jos kouluilta löytyy yhtenäisiä pelipaitoja-/ liivejä, niin pyydämme 

ottamaan niitä mukaan. 

 

VARUSTEISTA: 

 

Kenttäpelaajien pakolliseen varustukseen kuuluvat luistimet, polvisuojat ja kasvosuojuksellinen kypärä 

sekä jääpallomaila. Maalivahdin varustukseen kuuluvat polvisuojat, jotka ovat leveämmät kuin 

kenttäpelaajien polvisuojat, kämmenpuolelta suojatut maalivahdin hanskat ja maalivahdilla on myös hyvä 

olla rintasuojus. Maalivahdilla ei ole mailaa. Maalivahdin polvisuojina hyväksytään myös 

jääkiekkomaalivahdin ja katukiekkomaalivahdin polvisuojat. Kenttäpelaajan ja maalivahdin lisävarustus on 

suotavaa (kyynärsuojat, alasuojat, housut, hanskat). Järjestäjiltä löytyy jääpallomailoja ja maalivahdin 

varusteita lainaan tarvittaessa. Kehottakaa oppilaita lainaamaan varusteita tarvittaessa esim. kavereilta. 

 

SÄÄNNÖISTÄ: 

 

Ottelut pelataan sovelletuin jääpallosäännöin: 

- Pelivälineenä on normaali jääpallo. 
- Paitsiosääntöä sovelletaan niin, että pitkien avauksien tekeminen omalta maalilta vastustajan 

maalilla kyttäävälle hyökkääjälle estetään. Paitsiota ei ole, kun palloa pelataan hyökkäysalueella 
(rajana puolikenttä). 

- Taklaaminen kielletty. 
- Mailan nostaminen ja painaminen kielletty. 
- Palloa saa pelata mailalla ainoastaan hartialinjan alapuolella. 
- Palloa ei saa pelata kädellä eikä päällä. 
- Maassa pelaaminen on kielletty. 
- Rikkeistä seuraa vapaalyönti. 
- Sivurajalyönti suoritetaan laidan vierestä kohdalta, josta pallo on mennyt sivurajan yli. 
- Jos pallo menee puolustavan joukkueen kautta päätyrajan yli, seuraa sivurajalyönti (kulmalyöntiä ei 

ole). 
- Vastustaja ei saa olla kolmea metriä lähempänä vapaa- tai sivurajalyönnin suorittajaa. Pallon voi 

lyödä vapaa- tai sivurajalyönnistä suoraan maaliin. 
- Jos pallo menee hyökkäävän joukkueen kautta päätyrajan yli, peli jatkuu maalivahdin suorittamalla 

maaliheitolla. 
- Maalivahdilla on oma puolikaarella merkitty alue (säde n.10 metriä), jonka sisäpuolella maalivahti 

saa pelata palloa käsillä. 
 

Tasoitusjärjestelmä: Jos maaliero ottelussa kasvaa kahteen maaliin, niin vastustaja voi ottaa seitsemännen 

kenttäpelaajan kentälle. Jos ero lisääntyy kolmeen maaliin, niin jälleen on mahdollista ottaa yksi lisäpelaaja 

(kahdeksas kenttäpelaaja) jäälle ja jne. Vastaavasti pelitilanteen kaventuessa lisäpelaajat vähentyvät 

samalla periaatteella (esim. kahden maalin erosta yhteen, niin molemmat jatkavat peliä kuudella 

kenttäpelaajalla).  



KANNUSTUSJOUKOT: 

 

Kouluilta voi saapua paikan päälle myös kannustusjoukkoja. Esimerkiksi kouluun jäävät oppilaat voivat 

lähteä kannustamaan oman koulun oppilaita parempiin peliesityksiin. Hyvästä kannustamisesta on luvassa 

pieni palkkio. Kannustusjoukot ilmoittautuvat turnauspäivänä paikanpäällä.  

 

PUKUKOPIT: 

 

Jokaiselle joukkueelle ei ole omaa pukukoppia, joten yrittäkää järjestäytyä pukukoppeihin niin, että samaan 

pukukoppiin mahtuu useampi joukkue. 

 

OTTELUIDEN VÄLINEN TOIMINTA: 

 

Pelien välissä tapahtuvaa pelailua varten oppilailla tulee olla mukanaan omat mailat ja pallot: järjestäjien 

varusteet on tarkoitettu turnauksen otteluita varten.   

 

KIOSKI: 

 

Kioski palvelee koko turnauksen ajan ja sieltä on saatavana pientä purtavaa otteluiden välissä nautittavaksi.  

 

TIEDUSTELUT: 

YHTEYSTIEDOT 

 

MUUTA: 

 SEURAN LOGO 

 KUVA 

 VAPAALIPPU SEURAN EDUSTUSJOUKKUEEN PELIIN 

 

 


