
Mitä  

Easy Hockey on kattonimitys  
matalan kynnyksen jääkiekon 
harrastamiselle. Pelaaminen 
tapahtuu täydellä tai kevenne-
tyllä varustuksella erikokoisilla 
kenttäalueilla jäähallissa, teko- 
tai ulkojäällä. Easy Hockey 
täydentää lapsen, nuoren tai 
aikuisen muita harrastuksia 
jokaiselle mahdollisimman sopi- 
valla tavalla. Sen alle kuuluvat 
mm. Pipolätkä ja aikuisten 
kiekkokoulutoiminta.

EASY HOCKEY
Tavoitteet

Nauttia jääkiekon harrastami-
sesta kerran tai pari viikossa 
itselleen sopivalla tavalla. 
Päätavoitteena on pelata 
turvallisessa ja positiivisessa 
sosiaalisessa ympäristössä - 
liikuntatuokion ajasta vähintään 
70 % onkin erilaista pelaamista. 
Tavoitteena on myös oppia 
jääkiekon lajitaitoja - luistelua, 
laukaisua ja kiekon käsittelyä 
– joita voi hyödyntää pelaami-
sessa. Taitoja tukevia harjoit-
teita on noin 30 % liikunta- 
tuokion ajasta. 

Kenelle

Kaikille, jotka haluavat harrastaa 
perinteistä joukkuetoimintaa 
harvemmin ja edullisemmin. 
Pelaajille, jotka aloittavat jää- 
kiekon harrastamisen myöhem- 
mässä iässä, harrastavat jää-
kiekkoa muiden lajien ohella  
tai haluavat jatkaa harrastusta 
tavoitteellisen kilpaurheilun 
jatkumona.



2. Pipolätkää kevyemmällä  
 varustuksella 

Harjoitellaan ja pelataan hieman 
kevyemmällä varustuksella jää- 
kiekkoa. Tästä käytetään usein 
nimitystä Pipolätkä. Minimiva-
rustus on luistimet ja kypärä. 
Turvallisuutta lisäävät hammas-, 
kaula-, ala-, kyynär- ja säärisuo-
jat. Toiminta voi tapahtua 
rajaamattomassa tilassa jää-
hallissa tai teko- tai ulkojäällä. 
Opetusosioissa harjoitellaan 
luistelutaitoa (perusluistelu- 
asento ja etuperin, takaperin ja 
kaarreluistelua), erilaisia laukai-
sutekniikoita (kuljetuksesta, 
suoraan syötöstä)  ja  kiekon- 
käsittelytaitoja (kuljettaminen, 
syöttäminen, haltuunotto, 
liikkuminen kiekon kanssa eri 
suuntiin).

3. Jotain siltä väliltä, 
 ryhmän toiveiden & 
 lähtökohtien mukaan

Toiminta voi olla myös kahden 
ensimmäisen vaihtoehdon 
kombinaatioita tai osallistuvan 
ryhmän kanssa voidaan suun-
nitella ja määritellä ympäristö, 
varustus, pelaaminen ja laji- 
taitojen opettelu yhdessä 
ryhmälle sopivaksi.

Easy Hockey tarjoaa erilaisia  
sisältövaihtoehtoja

1. Peliä ja treeniä  
 kaukalossa, täydessä   
 varustuksessa

Harjoitellaan ja pelataan täy-
dellä jääkiekkovarustuksella 
jääkiekkokaukalossa. Noudate-
taan Jääkiekkoliiton harraste-
kiekkosääntöjä. Opetusosiois-
sa harjoitellaan luistelutaitoa 
(perusluisteluasento ja etupe-
rin, takaperin ja kaarreluistelua), 
erilaisia laukaisutekniikoita 
(kuljetuksesta, suoraan syöstä) 
ja kiekonkäsittelytaitoja (kuljet-
taminen, syöttäminen, haltuun- 
otto, liikkuminen kiekon kanssa 
eri suuntiin).



EASY
HOCKEY

Jääkiekkoliiton  
tukitoimet 

SJL kartoittaa vuosittain Easy 
Hockey -toimintaa järjestävät 
seurat ja listaa ne nettisivuille, 
jossa on perustiedot toiminnas-
ta: Missä, milloin ja yhteystiedot. 
Lisäksi listaamme ne seurat, 
jotka ovat kiinnostuneita peli-
toiminnasta, jotta pelitällien  
ja turnausten järjestäminen  
helpottuu.  
 
Easy Hockey -toimintaa järjestä- 
viä seuroja tuetaan vuosittain 
vaihtelevalla tavalla (harjoittelu-
paidat, kiekot, juomapullot,  
turnaukset).

Harrastajien  
rekisteröinti ja  
vakuuttaminen

Toimintaan osallistuvat kan- 
nattaa vakuuttaa toiminnan 
kattavalla tapaturmavakuu-
tuksella. Toiminnan järjestäjä 
voi vakuuttaa koordinoidusti 
osallistujat tai jokainen osallis-
tuja hankkii itse vakuutuksen. 
Jääkiekkoliito tarjoaa Pohjola 
Vakuutuksen tuotteita.  
 
Järjestäjä koordinoi toimintaan 
osallistuvien toimintaan tarkoi-
tettujen pelipassien / harraste-
rekisterien hankinnan. Pelipas-
seista ja harrasterekistereistä 
saa lisätietoa osoitteesta 
finhockey.fi tai liiton kilpailu- 
sihteeri Teemu Vanhalalta.

Lisätiedot

Jääkiekkoliiton harrastamisen  
kehityspäällikkö Kim Sällström:  
kim.sallstrom@finhockey.fi,  
0400-529003.  

Finhockey.fi-sivujen harrasta-
misen osiosta löydät jatkossa 
tietoa mm. valtakunnallista ja 
alueellista informaatiota sisäl-
löistä, sarjoista, turnauksista 
ja yhteystiedoista.


