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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Näin marraskuussa, kun sarjoja on pelattu jo tovi eikä todellisuus (=menestys) ole sitä mitä
joukkueiden valmentajat ja/tai pelaajat ovat unissaan nähneet, on kaukaloissa ollut tapana
tapahtua mitä ihmeellisimpiä ylilyöntejä ja tuomarit ovat olleet sylkykuppeina.
Jotenkin tuntuu, että tänä syksynä on kuitenkin ollut toisin. Olen sitä mieltä, että osa-alueet
”vastustajan kunnioittaminen” ja ”tuomarin työrauha” ovat paremmalla mallilla kuin mihin on
takavuosina totuttu. Muutamia tapahtumia toki on ollut, mutta vähän suuremmassa kuvassa ja
varsinkin juniori- ja aikuisten alemmissa sarjoissa tilanne on totuttua parempi. Syitä on varmasti
useampia, mutta tuomaritoiminnan osuus ei ole niistä vähäisin. Jäällä tapahtuvan työn lisäksi pitää
nostaa hattua ennaltaehkäisevälle toiminnalle, jota kattojärjestöjemme lisäksi olemme itsekin
tehneet lukuisissa seurapalavereissa, koulutustilaisuuksissa ja muissa keskusteluissa.
Edellä mainituista on mielestäni osoituksena myös tuomaritoiminnan positiivisempi kuva mediassa
ja siten julkisuuskuvan eli ”katu-uskottavuuden” paraneminen. Ylivoimaisimpana esimerkkinä tästä
on Euroopan parhaasta linjatuomarista, Turun Jääkiekkotuomareiden Sakari Suomisesta, tehdyt
jutut ja haastattelut niin valtamedioihin kuin pienempiinkin julkaisuihin. Hyvä Sakke!
Edellisessä Koistis-kirjoituksessani peräänkuulutin jäsenistöltämme sitoutumista ja velvoitteiden
hoitamista. Velvoitteiden osalta tilanne onkin nyt huomattavasti parempi ja pientä promillea lukuun
ottamatta kaikki ovat velvoitteensa kunnialla hoitaneet.
Sitoutuneisuus sen sijaan kaipaa mielestäni yhä selvää tason nostoa, sillä liian epätasaisesti
tehtävät jakautuvat. Ahkerimmat hoitavat viikonloppuisin useampia pelejä, kun taas toisilla on
järjestelmässä pitkiä esteitä ja tähän mennessä koko kaudelta vain muutama tehtävä hoidettuna,
jos yhtään! Myös muutama tahalliseksi ja/tai välinpitämättömyydeksi luokiteltava tehtävistä
poisjäänti on sattunut. Tällaiset tapaukset hallitus käsittelee aina erikseen ja määrää niistä sanktiot.
Mainittakoon, että ruuhkalauantait ovat haasteellisia myös toimitsijoille ja joihinkin tehtäviin
kaivataankin lisää tekijöitä. Etenkin ”tituilijoita” tarvitaan. Halukkaat voivat ilmoittautua
toimitsijapäällikkö Seppo Arosalmelle, eli ”pomolle”. Koulutus tehtäviin järjestetään.
Laskutusjärjestelmässä on ollut pientä haastetta päällekkäisten ottelunumeroiden takia ja osa
laskuista on todettu virheellisiksi. Jäsenistöä on tiedotettu asiasta, korjaukset on aloitettu ja kaikki
tulee olemaan kunnossa seuraavaan palkkiomaksupäivään mennessä. Tässä yhteydessä
muistutan kaikkia teitä - sattuneesta syystä - rehellisyydestä matkakorvauksia laskutettaessa!
Kokonaisuudessaan kausi on tähän mennessä mennyt meiltä ihan mallikkaasti niin kaukalossa,
toimitsija-aitiossa kuin ”tilastohyllyilläkin”. Ei kuitenkaan saa jäädä ”tuleen makaamaan” vaan on
koko ajan muistettava pitää yllä ja kehittää omaa osaamistaan. Tähän pelien ohella ovat mm.
koulutusillat oiva keino.
Pitää myös muistaa oma henkinen jaksaminen ja sidosryhmät. Tässä asiassa tehtävien tasainen
jakautuminen jäsenistön kesken auttaisi meitä kaikkia jaksamaan paremmin, viettämään vähän
enemmän aikaa läheistemme kanssa ja silti - tai ehkä juuri siksi - hoitamaan määrätyt tehtävät
entistä paremmin, tarpeeksi tosissaan mutta ei silti liian vakavasti.
Antti Kaarto, Puheenjohtaja

KERHOINFO
TOIMISTO MUISTUTTAA
Toimiston väki haluaa taas muistuttaa, että päivystämme vain
maanantaisin ja keskiviikkoisin. Keskiviikon päivystyksen jälkeen
tulleita sähköposteja luetaan vasta seuraavana maanantaina.
MUISTA SIIS KYSYÄ AJOISSA APUA/VASTAUKSIA mieltä
askarruttaviin kysymyksiin.
Muista myös, että olet aina itse vastuussa hoitamaan itsellesi
sijaisen, jos este tulee ottelujen määräämisen jälkeen ja
velvollinen hoitamaan ottelun, mikäli sijaista ei löydy tai et onnistu
myymään ottelua. Toimiston väelläkään ei nimittäin ole muuta
keinoa kuin ottaa oma puhelin käteen ja alkaa soittaa tuomareita
läpi listan.

TUJEN TOIMISTO
Kalevantie 25
20520 TURKU
Puh. 02-2333 053
Fax. 02-2312 560
Toimiston päivystysajat
ma ja ke klo 17-19

Viikonlopun pelejä koskeviin kysymyksiin (esim, alkamisaikoihin)
saat varmimmin vastauksen kotijoukkueen joukkueenjohtajalta.
Joukkueiden yhteystiedot löytyvät SJL:n sivuilta.

SEURAAVA KOULUTUSILTA
MA 21.11.2010 KLO 18 GATORADE
CENTERIN AUDITORIO
TERVETULOA!

KERHOKOULUTTAJIEN TERVEISET
Valmentajatapaamiset
Lähetin tuossa jokusen aikaa sitten tiedotteen sovituista tapaamisista TPS:n junnuotteluissa. Se on
saanut ihan positiivisen vastaanoton, vaikka onkin herättänyt ihmetystä osassa valmentajia. Kaikki
eivät myöskään ole alkaneet noudattaa tätä sopimusta, mutta annetaan hetki aikaa kaikkien saada
uusi tapa käytäntöön. Kuulisin teiltä kaikilta mieluusti palautetta: käyvätkö valmentajat, mitä
puhuttiin ja mitä mieltä olette tästä käytännöstä. Muistakaa myös, että tarkoituksena on molempien
joukkueiden edustajien yhtäaikaisesta käymisestä juttusilla, jotta vältämme puheet mahdollisesta
puolueellisuudesta.
Peruskurssi
Marraskuun peruskurssille osallistui kivasti porukkaa, 14 henkeä, joista osa lähtee heti toimintaan
mukaan, osa ei. He, jotka lähtevät, odottavat jo innolla ensimmäisiä pelejään. Ollaan apuna ja
tukena itse kukin.
Koulutusilta
Muistathan tulla koulutusiltaan ensi maanantaina. Jatkamme kauden pääteemojen läpikäyntiä,
kertaamme sääntöjä ja pöytäkirjamerkintöjä. Tervetuloa!
Tonnin Johannes
Kerhokouluttaja haluaa onnitella kerhon pitkäaikaista jäsentä ja aktiivia, Johannes Iljankaa,
komeasta 1000 matsin rajapyykistä – onnea! Hän ei ole ensimmäinen tämän saavuttanut, eikä
varmasti viimeinenkään, mutta aina kun tulee satoja tai tuhansia täyteen, on syytä juhlaan! Kuulen
mieluusti, jos muillakin on komeita lukuja tiedossa. J
Vinkiksi aloitteleville tuomareille: alkakaa jo nyt kirjata ylös pelejänne. Niitä on sitten mukava käydä
läpi vuosien varrella ja laskeskella saldoja.
Nähdään ja kuullaan!
Ville

TUOMARIEN HUOMIOITAVA OTTELULASKUN
TEKEMISESSÄ
Kertauksena asioita, jotka ovat toivottavasti suurimmalle osalle jäsenistöä tuttuja.
Jokaisen ottelun jälkeen, mieluiten jo viimeistään seuraavana päivänä, on tehtävä lasku vihellys-/
toimitsijatehtävästä.
Ottelun jälkeen viheltävät sopivat keskenään kuka hoitaa laskun tekemisen ja tarkistaa, onko jollain
jotain erikoista laskun suhteen, esim useampi peli samana päivänä.
Toimitsijoiden kohdalla Mestiksessä ja ASM:ssä laskun tekemisen hoitaa kuuluttaja, Liigassa TE.
Muissa toimitsijatehtävissä kukin toimitsija.
Laskun käsittelijät lähettävät kunkin kuun laskut aina seuraavan kuun alussa, joten pidä huoli, että
sinun laskusi on mukana.
Palkkiot maksetaan pääsääntöisesti kolme kertaa kaudessa - joulukuussa, toukokuussa ja
rullakiekkokauden päätteeksi.

Muutama perusasia, kun teet laskua
1. Maksajaksi valitse se seura, jonka kotipeli on kyseessä. Useassa tapauksessa maksaja tulee
automaattisesti, mutta ei valitettavasti aina. Ole tarkkana, jos samasta seurasta on useampi
ehdokas maksajaksi
2. Valitse ottelun taso
3. Tarkista tuomarit, tarvittaessa vaihda tunnus
4. Vahvista muutokset seuraavalla sivulla
5. Valitaan alasvetovalikosta oikea palkkio, jos et tiedä mikä on ko. pelissä, tarkista
materiaalisalkun palkkiotaulukosta
6. Matkatietokentässä on valmiina kotiosoitteesi ja hallin välinen selitys. Jos se puuttuu, ota yhteys
pekka@artukka.net ja kerro asiasta. Voit myös väliaikaisesti kirjoittaa tiedot ko. ruutuun. Jos sinulla
on esim 2 peliä samalla reissulla, poista riviltä toiseen suuntaan kohdistuva matka
7. Matkakorvaus tulee edellisestä automaattisesti, jos poikkeava korjaa matka ja korvaus oikeaksi.
Esimerkiksi 2 tai 3 harrastesarjan peliä peräkkäin. Jätä ensimmäiseen ehdotettu
matkakorvaus ja muista korjaa matka ja summa nollaksi
8. Muu lisäkorvaus. Tähän laitetaan esim. päiväraha, mikäli pitempi matkapeli, joka ylittää
korvauksen matka-ajan.
9. Koulutusraha ja toimistomaksu tulevat automaattisesti seuraavalla sivulla

10. Voit vielä tarkistaa, että olet syöttänyt asiat oikein ja vaikka tulostaa itsellesi laskukopio.
11. Jos kaikki oikein, merkitse lasku valmiiksi

JOS HUOMAAT AVOIMISSA TAI VALMIISSA LASKUISSA VIRHEITÄ TAI PUUTTEITA, OTA
YHTEYS anssi.wallenius@tuje.fi (viheltävät) tai pekka@artukka.net (toimitsijat)

Matkatiedot halleille
Omissa jäsentiedoissasi, ylläpitosivulla, on oikeassa reunassa taulukko, josta näet järjestelmän
laskemat matkat eri halleille kotoasi yhteen suuntaan.
Matkakorvaus on 0,43 euroa/km kuitenkin vähintään 6 euroa.
Jos kohdallasi on kaikissa 0 km, ota yhteys pekka@artukka.net

SJTL:N TOIMITSIJAPÄIVÄT

2017
Turussa BORE laivalla
5.-6.8.2017

Vuonna 2017 ovat jälleen vuorossa SJTL:n toimitsijapäivät.
Tällä kertaa kokouspaikkana on Turku ja siellä laivahotelli BORE (joka pysyy Aurajoen
rannassa koko ajan, valitettavasti TaxFree ei ole käytössä ).
Laivalla majoitus on kahden hengen hyteissä, joissa kussakin oma WC ja suihku. Lisähintaan
1-hengen hytti.
Pakettihinta 95,00 euroa / hlö sisältää
-

Kevyt päivälounas lauantaina klo 12.00
Majoitus 2-h huoneissa
Kokoustilat
Illallinen seisovasta pöydästä
Aamusauna
Aamiainen

Kokouspaketin hinta ilman majoitusta 55,00 euroa/hlö

Lisähinta 1-hengen huoneessa 20,00 €/yö (hyttejä rajoitetusti)
Lisähinta majoituksesta perjantai-lauantai yö 40,00 euroa/hlö 2-h hytissä aamiaisella

Tarkennettu kutsu ja ilmoittautumislomake julkaistaan lähiaikoina SJTL:n sivuilla.
Toimitsija - varaa aika jo nyt kalenteristasi !!!! TUJElaiset joukolla mukaan

TERVETULOA
SJTL:n toimitsijajaos
Lisätietoja: Heli Rissanen 050 4004572 ja Pekka Artukka 0400 823307

