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Pelitilanneroolit

Taidot eri pelitilannerooleissa

”viiveettömyys pelitilanneroolien vaihdoissa tuo tehokkuuden viisikkopeliin”

1. Kiekollinen hyökkääjä 

• tuloksentekokyky (vimma maalintekoon – kyky aloittaa maalinteko laukomalla, kyky murtautua)

• tuottamisen vastuu: oma osaaminen esiin, voittavat kiekolliset valinnat – vastustajalle ei tilanteita omasta kiekollisesta pelistä (pelin 
edistäminen syöttämällä/ kuljettamalla, alueiden voitot kuljettamalla/ tyhjän tilan peleillä, kiekon hallinta - ei avoimia harhautuksia)

• tilanvoitto kuljettaminen (kiekolla liikkeelle – ei paineessa ”tökkimistä”)

• pelin rytmittäminen (tunnista peli – pelaa sitä mitä peli mahdollistaa ja vastustaja antaa)

2. Kiekoton hyökkääjä

• lähituki luistelemalla (kiekolle kolmio)

• tunnista roolin vastuu/ tehtävä (2,3,4,5) (osallistu ja anna pelille vaihtoehtoja – pelaa rakennetta, kaikki lähellä)

• vastuu hyökkäysvauhdin kiihtyvyydestä/ säilymisestä ja maalipaineesta



Pelitilanneroolit

Taidot eri pelitilannerooleissa

”viiveettömyys pelitilanneroolien vaihdoissa tuo tehokkuuden viisikkopeliin”

3. Kiekollisen puolustaja ”riistäjä” 

• keskustan hallinta - vastustajan pelisuunnan määrääminen (”miehen ja maalin välissä”, ”laidoilta ei maaleja tehdä suorahyökkäyspelissä”, 
”pysytään puolustavalla puolella”)

• kiekon irrottaminen – liikkeen pysäyttäminen (yksi tehtävä – kiekko irti ”seuraavat hoitaa loput hommat”)

• ”ilmaiset” syötöt ja laukaukset pois (mailapaine – lapa lapaan puolustaminen)

4. Kiekottoman puolustaminen ”vartija/suojelija”

• ”X/O” pelin voittaminen – pysyminen puolustavalla puolella (jatkuva 2,3,4,5 pelaajien pelaaminen mahdollistaa oikea sijoittumisen, ei 
tarvitse ryntäillä/ ”pintsailla”/ ottaa jäähyjä kiireessä)

• box out peli: maalinedusta, syöttäneen pelaajan puolustaminen (luistelutaitavuus korostuu jäähyttömässä kiekottomien puolustamisessa)

• valmius ylivoimaistaa ja ylimiehittää puolustustilanteet rakenteen kautta (3,4,5 töihin jotta 2 voi auttaa kiekollisen puolustajaa –
”puolustaa” myös kiekollista)



1.Kiekollinen

Nopea reagointi   

roolien vaihdoksessa

Puolustusroolit

2.Kiekoton
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5.Rooli on katsojat, niitä ei kentälle päästetä

Hyökkäysroolit



Pelitaidot

Luistelu: Mahdollistaa menestymisen

”joukkueen hyvä liikkumiskyky antaa mahdollisuuden hyödyntää viisikon taktisen osaamisen etu”

Luistelutaitavuus

• käännökset/ pysähtyminen (kapeus/ terävyys/ nopeus), käännöksestä/jarrutuksesta liikkeelle (nopeustaitavuus, pelipaikkakohtaiset 
luistelutaidot)

Luisteluvoima

• ensimmäiset potkut ja metrit (nopeus – lähdöt/ kiihdytykset)

• kyky voittaa pelitilaa itselle, kykyä pelata vastustajalta aika ja tila pois (nopeus – max. luistelunopeus)

Jatkuva liikkuminen

• viisikon ”3-5” pelaajien aktiivisuus/ ominaisuudet ratkaisee viisikkopelin tehokkuuden – kapasiteetti sietää maitohappoa = luistelu kovassa 
temmossa vaihdosta toiseen (nopeuskestävyys maitohapollinen/ maitohapoton)

Haltuunotosta kiihdyttäminen 

• kiekolla liikkeelle täyttä (hyvät tavat pitää vaatia – pelaamisen laatu)



Pelitaidot

Laukaus: Arvotus, vaatimus

”syöttöä ei tarvitse etsiä – se kyllä tulee selkärangasta”, ”ratkaise kun saat tilaisuuden”, ”älä syötä parhaalta paikalta”,

”vastuu joukkueen tuloksesta kuuluu sille joka maalipaikan saa”

Laukaus luistelusta

• laukaisunopeus pienestä ahtaasta tilasta (hyvät tavat pitää vaatia – vastuu tehokkuudesta)

• laukaisukovuus (maalintekolaukaus ja maalille toimitus ovat toistensa vastakohtia)

• päämäärätietoisuus/ peli maalivahtia vastaan (vaadi/opeta pelaajan ymmärrystä valinnan tarkoituksesta)

Laukaus suoraan syötöstä

• lapa vapaaksi, valmius (hyvät tavat pitää vaatia, kiekottoman pelaajan tukitoimet on iso osa maalintekoa)

• rohkeus ampua ykkösellä (vastuu tehokkuudesta)

• päämäärätietoisuus/ peli maalivahtia vastaan



Pelitaidot

Kovasta vauhdista syöttäminen/ vastaanotto: Mahdollistaa hyökkäyspelinopeuden, maalille murtautumisen

”kiekko on nopein, kiekoton on toiseksi nopein, kiekollinen on hitain – siksi joskus pitää syöttää”

Luistelusta syöttäminen

• pää ylhäällä, kiekko kämmenellä – pelivalmius (peruspelaamisen pelitaito – rutiini joka tuottaa laatua)

• taito syöttää ja luistella saman aikaisesti

• säilytä kiekottomien vauhti (vastuu viisikon hyökkäyspelin vauhdista)

Vastaanotto luisteluun (arvostus pelitaitona)

• lapa vapaaksi, valmius (kiekottoman pelaajan tarjonta niin että peli voi jatkua – pelitilan maksimoiminen)

• taito tarjota/ ottaa syöttö haltuun/ siirtää kiekko suojaan tai pelivalmiuteen luistelussa (peruspelaamisen pelitaito – rutiini joka 
tuottaa laatua)



Pelitaidot

Kamppailu: 1vs1 tilanteiden voittaminen

”peli on pelitilanteiden voittamista ylivoimaisiksi voittamalla oma 1vs1”

”halukkuus ja rohkeus kamppailla – kamppailupelaaminen on jääkiekon perusyksikkö”

Mailakamppailun taidot:

• mailalla pitää ottaa vastustajalta pelisuuntia pois (peli on jatkuvaa pelaamista – maila ”kertoo” oletko pelissä kiinni)

• lapa – lapaa vastaan mailapaine (maila jäässä – hyvä tapa joka pitää vaatia esiin)

• kiekossa pysyminen/ suojaaminen (määrittää kumpi joukkue vie peliä – vastuu kiekosta)

• maalineduspelissä (1. ja 2, alue) maila pois peli/ maila vapaaksi peli (tehokkuus)

Kiekosta irrottamisen taidot: 

• luistelusta taklaaminen mailapaineen jatkumona (hyvä tapa joka vaatii opettamista)

• liikkeen pysäyttäminen (kuuluu kaikille, tapoja ja keinoja on monia mikä kenellekin on ominaista)

Box out peli:

• syöttäneen pelaajan puolustaminen – kontakti joka ”pakota luovuttamaan”

• luistelulla puolustavalla puolella pysyminen (oman 1-1 pelin voittaminen – luistelutaitavuus)



Pelin rakenteet

Pelin rakenteet ja rytmit

”pelin rytmit muodostuu vahvoista toisteisista rakenteista – vahva pelikuri”

”vahva liikkumiskyky ja pelitaitojen varma rutiinisuorittaminen pelitilannerooleissa mahdollistaa rakenteen tuoman edun”

Erikoistilanteet

• Ylivoima (maalintekotilanteiden maksimoinen yv:n aikana, miten nopeasti lähtee seuraava laukaus edellisestä)

• Alivoima (vastustajan peli pois murtamatta omia periaatteita)

• Aloitukset – pelivirtauksen hallinta, kiekonhallinta aika (pelit ”painetta” vastaan, paine ”pelejä” vastaan)

Hyökkäyspelaaminen

• PAHP – paineen alta hyökkääminen: SHP – vauhtiero siniviivalla ja +1 pelaaja, SHP – murtautuminen 2 . alueelle ja maalipaine (paineen alle 
ei tarjontaa, apu tulee paineen ”takaa”, syöttäminen paineesta paineeseen pois)

• PaHP – riistolähdöt tuplauksesta/triplauksesta = maalintekotehokkuus (vrt. lähdöt ja tuloksellisuus – tehokkain tapa)

• PaHP – ”kontrolli” hyökkääminen = pelivirtauksen hallinta (varmuus ja tehokkuus korostuu – vastustajat vetäytyy)



Pelin rakenteet

Pelin rakenteet ja rytmit

”pelin rytmit muodostuu vahvoista toisteisista rakenteista – vahva pelikuri”

”vahva liikkumiskyky ja pelitaitojen varma rutiinisuorittaminen pelitilannerooleissa mahdollistaa rakenteen tuoman edun”

Puolustuspelaaminen

• HaPP (KaPP) – menetyksestä puolustaminen = ”kolmiopuolustaminen”/ H3 puolustusvastuu /puolustajat pisteiden välistä keskustan 
hallinta!! (hyökkäyspelirakenteet varmistaa tasapainon ja mahdollistaa rohkean hyökkäämisen)

• HaPP – Nopea riisto/ irtokiekkojen voittaminen = jatkopaineet ja ”riistopaineet” (irtokiekon voittaminen tai riisto hyökkäysalueella on aina 
maalintekomahdollisuus joka pitää heti mitata)

• HaPP/ KaPP – ohjauspelit = vastustajan nopeat hyökkäyspelit pois/ SHP pois (pelin tunnistaminen ja sen rytmittäminen tuo varmuuden 
puolustuspeliin)

• PaPP – täyttö ja ohjauspelit = viiden pelaajan 1vs1 voitto täytössä, kiekolliseen 2-1 ylivoima -> paine ja tuki (kova paine kiekolliseen 
helpottaa taustojen reagoimista puolustuspeliin, ylimiehittämien tuottaa riistoja, ohjaus pitää olla varmaa vaikka onkin vaikeinta)


