
JENKKIFUTARIN 
VARUSTEOPAS



PAKOLLISET
VARUSTEET

Kypärä (+facemaski) 

Hammassuojat 

Hartiasuojat 

Suojahousut (integroidut kiinteillä suojilla, tai taskulliset housut irtopaloilla) 

Pelihousut suojahousujen päälle (&vyö) 

VAPAAEHTOISET
VARUSTEET

Suojapaita hartiasuojien alle 

Pelihanskat 

Selkä-/kylkisuojat 

Nappikset 

Visiiri 

Erilaiset tuet ja teipit 

Bling ;) 



KYPÄRÄ
Kypäriä on saatavilla eri malleja ja kokoja useilta eri valmistajilta. Kypärän valmistaja & 

malli valitaan oman pään, mieltymysten, sekä budjetin mukaan. Kypärä itsessään ei ole 

sidonnainen pelipaikkaan kentällä, samat mallit ovat käytössä niin rissulla, kuin 

linjamiehelläkin. 

Ja kun nyt kuitenkin kyse on siitä tärkeimmästä: eli pelaajan päästä. Jos tahdot säästää 

varuste hankinnoissa, emme suosittele tekemään sitä kypärän kustannuksella. 

Kannattaa treeneissä kokeilla vanhempien pelaajien kypäriä, ja tätä kautta lähteä 

hakemaan juuri sitä omaan päähän sopivinta. Eri valmistajilta löytyy kypäriä useissa eri 

hintaluokissa esim. Riddelliltä Foundation (269e), suosituin malli Speed (320e), Icon 

(399e), sekä lippulaivan mainetta kantava Speedflex (469e). Hinnan mukaan kypärien 

ominaisuudet painon, muokattavuuden, istuvuuden, sekä muiden ominaisuuksiensa 

mukaan vaihtelevat. 

Suurimmassa osassa Riddellin ja Schuttin kypäriä on ilmalla täytettävät “sisätyynyt”, 

joiden avulla kypärä saadaan istumaan pelaajan päähän sopivaksi eripuolilta. Ilmaa 

voidaan lisätä ja vähentää istuvuuden parantamiseksi mm. poskipaloissa ja kruunussa 

otsalla. Joissain malleissa venttiilit löytyy myös niskaosasta, johon ilmaa lisäämällä 

saadaan kypärä “lukittumaan” päähän napakammin 

Xenithin X2E, sekä Epic mallit käyttävät erikoisempaa kiristysmekaniikkaa leukakupin 

avulla. Leukakupin remmit kiristävät myös kypärän sisustan päähän istuvaksi. 

Kaikilta valmistajilta löytyy laadukkaita malleja edullisemmasta kalliimpaan, ja valmistajien

paremmuuden välillä voidaan käydä pitkää vääntöä. Fakta kuitenkin on, ettei yhdenkään 

pelaajan pää ole täysin saman muotoinen kuin kaverin. Mieltymys ja istuvuus eroista on 

paha lähteä sen enempää kiistelemään. 

Kaikki meiltä tilatut kypärän sisältävät perus leukakupin ja facemaskin 

kiinnikkeet. Leukakuppeja eri kypäriin on tilattavissa myös useita erilaisia. 

Löytyy pinkkiä ja keltaista. Nahkaista ja geelitäytteistä. Kypärän ja 

facemaskin väri tulee tilata joukkueen värien mukaisesti, ettei joudu 

myöhemmin maalaushommiin. 

Maski kypärään tulee tilata erikseen. Facemaskin valintaan vaikuttaa 

pelaajan omat mieltymykset, sekä pelipaikka kentällä. QB/WR/DB osastot 

suosivat erittäin avointa maskia, jossa näkyvyys ei rajoitu maskin ristikoilla. 

RB/LB pelaajat monesti tahtovat kasvoilleen facemaskin tiiviydellä suojaa 

vastapuolen pelaajan sormilta. Kun taas linjassa (OL/DL) molemmin puolin, 

jossa esteetön näkyvyys ei ole yhtä tarpeellista kuin em. “taitopelipaikoilla”, 

valitaan usein hyvin tiivis maski, jotta estetään vastapuolen sormien pääsy 

omille kasvoille. Kuitenkin facemaskikin valitaan oman mieltymyksen mukaan, 

eikä mikään estä esimerkiksi linjapelaajaa pelaamasta hyvin avonaisella 

maskilla. 

Eri valmistajilta löytyy useita erilaisia facemaski malleja Verkkokaupastamme 

löydät helposti omaan kypärämalliisi sopivat facemaskit, joista pääset 

valitsemaan itsellesi sopivaa ristikkoa. Kypärän alle pelaaja voi tilata myös 

“skull capin”, tai käyttää mitä tahansa huivia/pantaa estääkseen hien 

valumisen kasvoille pelin aikana. 



HARTIASUOJAT
Hartiasuojat valitaan pääsääntöisesti pelipaikan 

mukaan. Linjapelaajille löytyy enemmän pehmustettuja 

suojia, kun taas esimerkiksi QB/WR pelaajat suosivat 

kevyitä suojia, jotka eivät rajoita käsien liikettä ylöspäin 

heitto-, tai pallon kiinniotto tilanteissa. Hartiasuojien 

hintaskaala on laaja, ulottuen noin sadan euron suojista 

aina viiteensataan. 

Naisille löytyy Douglasilta myös kupillisia hartiasuojia 

kahdessa eri mallissa. Linjapelaajien OL/DL suoja, sekä 

skill pelipaikoille hieman liikkuvampi malli. Useat 

naispelaajat käyttävät kuitenkin miesten hartiasuojia 

laajemman valikoiman ja ominaisuuksien vuoksi. 

Pienikokoisille aikuisille/naisille löytyy myös useita 

laadukkaita hartiasuojia junnukoossa. 



HAMMASSUOJAT
Kuten kypäriäkin, hammassuojia löytyy useilta eri 

valmistajilta. Useimmat hammassuojat keitetään uutena 

kiehuvassa vedessä, ja tämän jälkeen muotoillaan juuri 

omaan suuhun sopiviksi. Käyttö- ja keitto ohjeet 

löytyvät jokaisesta pakkauksesta. 

Väri- ja mallivaihtoehtoja on lukuisia, ja hammassuojat 

valitaan pelaajan omien mieltymysten mukaan. 

Osa malleista sisältää remmin, joka mahdollistaa 

kiinnityksen kypärän facemaskiin. 

Löytyy myös pienempiä, puheen ja juomisen 

mahdollistavia malleja, hammasrauta-ystävällisiä, 

huulisuojallisia yms.. 



SUOJAHOUSUT
Sääntöjen mukaisten suojahousujen tulee sisältää 

häntäluu-, lonkka-, reisi-, sekä polvisuojat. 

Suojahousuja löytyy myös eri valmistajilta useita 

erilaisia. Nykyisin yleisimmin myynnissä olevissa 

suojahousuissa tarvittavat suojat löytyy kiinteinä. 

Saatavilla on myös housuja, joista löytyy “taskut” 

irtonaisten suojapalojen pujottamista varten. 

Polvisuojat löytyvät kiinteänä osana muutamista 

suojahousu malleista. Yleisimmin käytössä on kuitenkin 

irtonaiset “polvipalat”, joille löytyy oma tasku 

suojahousujen päälle puettavista pelihousuista. 



PELIHOUSUT &
VYÖ

Pelihousut puetaan suojahousujen päälle. 

Osa joukkueista tarjoaa pelihousut pelaajille joukkueen 

väreissä. Osalla joukkueista on käytössä yksiväriset 

pelihousut, jotka pelaajien tulee itse hankkia. 

Housuvaihtoehtoja on muutamia, joista pelaaja voi itse 

valita sopivan malliset/hintaiset ja väriset housut. Vöitä 

löytyy myös kaikissa väreissä tilattavaksi noin viiden 

euron hintaan. 



SUOJAPAIDAT
Pelaajan on mahdollista hankkia hartiasuojien alle 

puettava suojapaita lisäsuojaa antamaan. Näitä löytyy 

muutamilta eri valmistajilta, yleisimmissä malleissä 

lisäsuojaa on kyljissä, hartioissa, tai selän alueella. 

VAPAAEHTOINEN VARUSTE

PELIHANSKAT
VAPAAEHTOINEN  VARUSTE

Vapaaehtoinen, joskin lähes poikkeuksetta käytetty varuste.. 

Pelihanskoja löytyy lähestulkoon joka väriä ja kokoa. Linjapelaajille on 

saataville reilusti pehmustettuja malleja, kun taas laitahyökkääjät suosivat 

hanskoissaan kestävää ja laadukasta grippiä. 

Oman mieltymyksen eri hanskamerkkeihin ja malleihin löytää kyllä ajan 

saatossa kokeilemalla. Hanskoja on saatavilla juniorikokoisista aina 3XL 

kokoisiin, joten jokaisen käteen löytyy kyllä sopiva malli. 



SELKÄ /  
KYLKI-  
SUOJAT

Hartiasuojiin kiinnitettäviä “backplate” alaselkäsuojia 

löytyy niinikään useilta eri valmistajilta. Yleisimmin 

kiinnitys tapahtuu kahdella ruuvilla, ja yleismallin suojat 

ovat kiinnitettävissä lähes kaikkiin yleisimpiin 

hartiasuojiin joitain poikkeuksia lukuunottamatta. 

Selän lisäksi kyljet ympäröiviä hartiasuojiin 

kiinnitettäviä “rib protectoreita” on saatavilla 

yleismallisina.  

VAPAAEHTOINEN  VARUSTE

NAPPIKSET

VAPAAEHTOINEN  VARUSTE

Jefunappisten ero normaaliin jalkapallokenkään on kärkinapit,

sekä yleinen nappisijoittelu. Myös kengän kärkiosa on monesti

tavallista futisnappista vahvempaa materiaalia, kun etenkään

linjassa varpaille astumista harvemmin pystytään välttämään.

Kuitenkin perus nappiksillakin pääset aivan loistavasti alkuun

jenkkifutisharrastuksessa.

Amerikkalaiseen jalkapalloon suunnattuja kenkiä on

kauttamme saatavilla mm. Adidakselta, Nikelta ja Under

Armourilta. Malleja löytyy matalavartista, mid-vartista, sekä

korkeavartista. Korkeat näistä antavat kevyttä tukea nilkalle,

matalavartiset taas mahdollistavat erillisen nilkkatuen käytön

jäykempää tukea antamaan.

Voit kysyä meiltä erikseen myös mallikohtaisia kokotaulukoita,

joiden avulla saadaan selville se omaan jalkaan sopiva kenkä. 



BLING  &  KAIKKI    
MUU
Jenkkifutarin on mahdollista hankkia itselleen myös kaikenmoista 

muuta pakollisten ja yleisimmin käytettyjen vapaaehtoisten varusteiden 

lisäksi. Usein käytössä on sadesäällä vyölle kiinnitettävä pyyhe. 

Valikoimasta löytyy myös kirkkaita visiirejä. Yleismallin visiirit ovat 

kiinnitettävissä lähes kaikkiin perusmallin kypäriin. Voit tiedustella 

sopivuutta omaan kypärääsi vielä erikseen, jos et ole varma. 

“Habanauhat”, joka väriä, logoa, pohkeeseen, hauikseen, you name it. 

Hihat & Shiversit, ulkonäön lisäksi erilliset hihat antavat käsivarsille 

suojaa myös pikku naarmuilta ja kolhuilta pelin tiimellyksessä. Näitä on 

saatavilla myös erillisillä kyynärsuojilla varustettuna. 


