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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  
 
Niin se hurahti tämäkin syyskausi!  

Ensimmäinen syksyni kerhomme puheenjohtajana on takana. Se on pitänyt sisällään 
monenlaisia haasteita, niin ennalta tiedossa tai arvattavissa olevia kuin yllättäviäkin. 
Osaan haasteista on ehditty vastaamaan huolellisesti ja perusteellisesti -  katse vahvasti 
tulevassa, mutta osin on vasta sammuteltu tulipaloja pysyvämmän toimintamallin ollessa 
vielä enemmän tai vähemmän ”hakusessa”. 

Hallitus, toimihenkilöt ja koko jäsenistö ovat hienosti tukeneet syksyn aikana minua. Tästä 
jo tässä vaiheessa kaikille teille suuri kiitos. Kehitysehdotukset ovat edelleen tervetulleita. 
Niitä voi minulle tavatessamme kertoilla, soitella tai lähestyä vaikka sähköpostilla.  

Jo Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa syksyllä päätettiin, että panostamme viime 
vuoden tapaan kevään päättäjäisiin ja tästä syystä emme järjestäneet virallisia pikkujouluja 
tai joulujuhlaa. Tästä huolimatta on ollut ilo huomata, että muutama aktiivi on tahollaan 
järjestänyt enemmän tai vähemmän epävirallisia, omakustanteisia tilaisuuksia.  

Sekä toimitsijoiden jouluaterialle että epävirallisiin pikkujouluihin osallistuneena voin 
todeta, että molemmat illat onnistuivat erinomaisesti. Toimitsijoiden lämminhenkinen 
jouluateria palveli entisten ja nykyisten kerhoaktiivien sosiaalisena tapahtumana samalla 
vatsat täyttäen ja enemmän nuoremmille suunnattu yökerhojuhla oli sekin erittäin hauska. 
Kiitokset järjestelyistä sekä kunniapuheenjohtajallemme Pekka Raudaskoskelle että 
Krister Meriläiselle. 

Edellisessä Koistisessa mainitsin läheisten huomioimisesta, ja nyt jos koskaan on syytä 
ladata omia akkuja ja nauttia yhteisestä laatuajasta läheisten seurassa. Heti vuoden 
vaihteen jälkeen on taas täysi meininki päällä. Nyt on aika hetki levätä ja rentoutua.  

On siis aika rauhoittua joulun viettoon ja toivotankin kaikille jäsenillemme perheineen mitä 
parhainta joulun aikaa ja oikein hyvää uutta vuotta. 

 

 
 

-Antti  

 



KERHOINFO 

 

Pienenä viivästyksenä kaikessa jouluvilinässä 
saattaa tänään keskiviikkona päivystyksen 
jälkeen lopulta laskeutua joulun odotus 
koko kerhon tonttukatraan ylle ja 
julistetaan siis täten yleinen joulurauha 
kerhomme jäsenille kehottamalla tätä juhlaa 
asiaankuuluvalla hartaudella viettämään 
sekä muutenkin hiljaisesti ja rauhallisesti 
käyttäytymään. 
 
Lopuksi koko tonttujoukko hiljaa 
varpaisillaan toivottaa kaikille jäsenille 
riemullista joulujuhlaa ja kiittää kaikkia 
jäseniä vuoden aikana venymisistä 
otteluruuhkien alla. 
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KERHOKOULUTTAJIEN TERVEISET 
 
Tip tap! 

Tammikuun koulutusillassa 9.1. käymme läpi tilanteita kerhon peleistä videoesimerkkien 
voimin. Tulen laittamaan pari tilannetta kerhon Facebook-ryhmään ennakkospekulaatioita 
ja keskustelua varten. Tulette saamaan myös sähköpostiinne linkin sääntökokeeseen, joka 
on kaikkien täytettävä tammikuun ensimmäisen viikon aikana. Tulokset ja vastaukset 
puretaan sitten koulutusillassa. 

Sääntötuntemus on keskeinen osa tuomarin osaamista, joten myös kauden aikana on 
hyvä kertailla sääntöjä. Kesäkysymykset ovat hyvä startti kauteen, mutta kun jaksaa palata 
kirjan ääreen silloin tällöin myös kauden aikana, sääntötuntemus karttuu vähitellen. 
Peleihinkin on paljon mukavampaa mennä, kun tietää, että ratkaisunsa pystyy aina 
perustelemaan säännöillä. Helpottaa muuten kummasti keskusteluja pelin osapuolten 
kanssa, kun vetoaa sääntökirjaan – sillä saa yleensä heti hyväksynnän tehdylle ratkaisulle. 

Facebookin ryhmässämme on käyty vilkasta keskustelua D- ja E-junnupeleistä. Yhdessä 
pelissä vierasjoukkue ei suostunut vaihtamaan kenttäpäätyä erätauolla, kun tuomari sitä 
vaati. He vetosivat muutaman vuoden takaiseen Jääkiekkoliiton tiedotteeseen, jossa 
puoltenvaihto kiellettiin. Nyt tuo vanha tiedote on netistä otettu pois. Eli toimimme, kuten 
suurin osa on toiminut jo tähänkin asti – puolet vaihtuvat tauolla, kuten sääntökirjakin 
sanoo. Näin ainakin siihen asti, kunnes Suutala jyrähtää ja tekee poikkeuksen LR-
alueelle… 

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tuolla FB-ryhmässä käydään välillä tosi hyvää 
keskustelua tulkinnoista. Toki siellä on sitä BEA:n ja MEH:n turinointia, jolla on… no, 
tietynlainen huumoriarvo ;) Mutta asiaakin puhutaan! Tule siis mukaan keskusteluihin 
myös tuolle foorumille, jos et jo siellä ole.  

Ei muuta kuin akkuja lataamaan joulun ajaksi ja sääntöjä kertaamaan, kunhan pyhät ovat 
ohi. Pukin tuomat paketit kun tuskin sisältävät mitään yhtä hyvää tai parempaa luettavaa... 
 
Kiitos menneestä syksystä kaikille tujelaisille ja tsemppiä kevätkaudelle!  

Hyvää joulua! 

Ville 

 

 

 

 



Juha Repo vie turkulaisia tuomareita huipulle -  

Valmennusryhmä toimii ponnahduslautana tuomariuralla eteenpäin  

Tänä syksynä paikalliskouluttajana aloittanut Juha Repo koordinoi kerhokouluttajan ja 
aluekouluttajan välillä niin kutsutun valmennusryhmän vetäjänä ja luotsaa kerhomme 
lupaavia tuomareita uralla eteenpäin. Tuore ryhmän vetäjä myöntää, että toiminta hakee 
vielä uomiaan, mutta koko ajan toimintaa kehitetään.  

Valmennusryhmään valitaan potentiaaliset tulevaisuuden kilpatuomarit, jotka myös itse 
ovat valmiita sitoutumaan ja tekemään töitä omien tavoitteidensa eteen. Oma halu ja tahto 
ovat tärkeässä roolissa sekä oma työntekeminen – mitään ei saa ilmaiseksi ja koko ajan 
pitää kehittää omaa osaamistaan. Valitettavasti kaikki halukkaat eivät mukaan mahdu.  

-Kaikki eivät pääse mukaan. Osaltaan ryhmän kokoa rajoittaa se, että saadaan valitulle 
ryhmälle tarpeeksi kovia pelejä. Itse valinta perustuu pitkälti kerhokouluttajan, 
koulutusryhmän, aluekouluttajan ja minun tekemiin havaintoihin ja mietintöihin siitä, ketkä 
ovat niin potentiaalisia tulevaisuuden huippuja.  

Ville hoitaa kerhokouluttajana sen tuomareiden peruskoulutuksen ja ehdottaa uusia 
lupauksia valmennusryhmään. Repo itse hoitaa sitten valmennusryhmäläisten 
valmentamista aluekouluttaja Jari Mäkisalon apuna.  

Repo ei suinkaan hoida tehtävää yksin. Hänen apunaan toimii myös muita kouluttajia ja 
tarkkailijoita, joiden merkitys on Revon mielestä suuri – etenkin eteenpäin pyrkivälle 
tuomarille, että hän saa paljon palautetta.  

-Haluaisin että tuomarit saisivat mahdollisimman monen tarkkailijan kommentit ja 
näkemykset itselleen. Näistä erilaisista kommenteista saisi jokainen ottaa itselleen 
parhaiten sopivat neuvot käyttöönsä. Kouluttajahaku on koko ajan päällä. Viimeisimpänä 
Lehtovaaran Jyrki (ent. kerhokouluttajamme) tuli mukaan, Repo kertoo ja jatkaa:  

- Puheenjohtajamme mukaan tulo kouluttajaksi on enää sinettiä vaille, Repo hymyilee.  

Aktiivisesti valmennusryhmän tarkkailijoina ovat alkukaudesta toimineet Krister 
Meriläinen, Johannes Iljanka ja Heikki Mäenpää.  

Repo korostaakin omassa toiminnassaan sitä, että ei halua ikinä antaa valmiita tai 
ehdottomia vastauksia ja neuvoja vaan pikemminkin haluaa kommenteillaan ja 
ohjauksellaan saada tulevat huipputuomarit itse ajattelemaan ja oivaltamaan itselleen 
sopivimmat toimintatavat. Repo rohkaiseekin valmennusryhmäläisiä haastamaan ja 
kyseenalaistamaan asioita.  

- Tarkoituksella en läheskään aina anna aivan yksityiskohtaisia toimintamalleja. Annan 
näkemyksiä ja yritän saada tuomarin itse miettimään asioita ja oivaltamaan hänelle 
parhaiten sopivan tavan tehdä asioita. Haluan että tulee keskustelua ja erilaisia 
näkemyksiä myös tuomareilta. Olenkin ryhmäläisille sanonut, että kyseenalaistakaa 



asioita. Monetkaan asiat tuomaritoiminnassa eivät ole mustavalkoisia, kannustavaksi ja 
keskustelevaksi kouluttajaksi itseään kuvaileva Repo aprikoi. 

Mitä huipulla viheltäminen vaatii?  

Valmennusryhmän tavoite on toimia ponnahduslautana ja viedä lupaavimmat tuomarit 
tulevaisuudessa huippusarjoihin. Ryhmänvetäjänä Repo ajattelee, että hänen tehtävä on 
saada ryhmäläiset ymmärtämään huipputuomarina toimimisen vaateet ja 
valmennusryhmässä on tarkoitus antaa tuomareille käsitys siitä, mitä vaaditaan, kun 
vihelletään ylemmällä tasolla.  

Repo on ollut syksyn aikana positiivisesti yllättynyt ryhmäläisten asenteesta ja tasosta, 
jolla he jo nyt ovat.  

-Parasta tässä työssä on nähdä se kehitys, joka tuomareissa tapahtuu.  

Repo itse on käynyt tuomarikurssin vuonna 1983, kun hänen isänsä ehdotti peruskurssi 
lehdessä näkemänsä mainoksen perusteella.  

-Oma pelaajaura päättyi A-junnuissa, mutta halusin pysyä lajin parissa. En heti alkuun 
innostunut isän ehdotuksesta, mutta tuli sinne sitten mentyä ja tässä sitä nyt sitten ollaan, 
tuumii Repo omaa taustaansa.  

Tuomariura on opettanut ja antanut paljon. Repo kertoo, että tuomarina opituista taidoista 
on ollut muutenkin elämässä hyötyä.  

-Se että on aikanaan päässyt huipulle ja sitä kautta elämään rakastamansa lajin mukana 
suuria tunteita. On saanut haastaa itseään ja omaa henkistä kapasiteettiä. En usko, että 
olisin samanlainen ihminen, jos en olisi ollut tuomari. Hankalista tilanteista itsensä 
henkisesti kokoon kasaaminen tai paineisessa paikassa onnistuminen ovat isona 
pääomana edelleen, Liigatuomarin uransa vuonna 2003 päättänyt Repo pohtii.  

Kokeneella kiekkomiehellä on myös selkeä viesti huipputuomarin urasta haaveileville 
uusille tuomareille.  

-Se vaatii ennen kaikkea sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Tuomitse paljon pelejä ja 
monella eri tasolla. Pidä itsesi fyysisesti huippu kunnossa, elä siis kuten huippu-urheilija. 
Ja kertaa sekä osaa säännöt. Älä lannistu, jos ja kun tulee itselle huonoja pelejä. Opiskele 
lajia jatkuvasti – asenne ja oma halu on oltava kunnossa, Repo päättää.  

 

 

 



JOULUN HENKEÄ 
Ja tapahtui niinä päivinä, että mestari Ismolta kävi käsky, että koko kerhon oli suoritettava 
ryhtiliike aktiivisempaan osallistumiseen. Tämä ryhtiliike oli jo ties kuinka mones ja tapahtui 
A1:n ollessa TuJEn käskynhaltijana sekä Villen toimiessa ylimpänä filharmonisen 
pillikuoron kapellimestarina. Kaikki menivät kirjoittautumaan esteluetteloon, kukin omalla 
tunnuksellaan.  

Niin myös Nikke Joukonpoika yhdessä kavereidensa kanssa lähti keskustasta, Turun 
kaupungista ja meni ryhtiliikettä varten Kupittaalle, Marli Areenalle, sillä hän oli sitä 
ryhmää, joka siellä toimi ja kuului Petäjistön valittujen perhekuntaan. Heidän siellä 
ollessaan tuli ryhtiliikkeen aika ja he toteuttivat suuren haaveensa, poistivat kaikki estot 
kevätkauden listalta. He tekivät tämän yhteisenä esimerkkinä kaikille nuoremmille 
tuomarikavereilleen. Ei todellakaan, nyt arvasit väärin kukaan heistä ei ollut raskaana eikä 
kenellekään heistä tullut synnytyksen aikaa, vaikka onkin jouluaika. Eikä paikalla ollut 
paimenia, vain muutama toimitsijaryhmään kuuluva enemmän tai vähemmän 
harmaantunut kiekkoseniori. Eikä heille ilmestynyt myöskään SJL:n enkelitkään. Siellä he 
vain jatkoivat sitoutuneina toimintaansa tujelaisina. 

Joulun hengessä niin helppoa se on, vain napin painallus ja esto on poissa. Olisiko 
paikallaan, että itse kukin kävisimme läpi kyseisen listan omalta osaltamme ja 
”puhdistaisimme” tarpeettomat merkinnät sieltä. Kun valtaosa peleistä pelataan 
viikonloppuisin, on ihmeellistä, että kaverit sanovat olevansa mukana tuomarikerhon 
toiminnassa ja lähes kaikki viikonloput löytyvät estoluettelosta kyseisellä jäsentunnuksella. 
Ryhtiliike on nyt tarpeen! Keväällä on noin 15 viikonloppua enemmän tai vähemmän 
täydellä vauhdilla. Kaikkia tarvitaan mukaan. Yllä oleva oli suoraan Isosta Kirjasta, 
seuraava on tarustoa. Kerhohenki on pitkälti muskettisoturien mentaliteetilla: ”yksi 
kaikkien, kaikki yhden puolesta”. Tämä ei tarkoita, että yksi tekee työt ja muut bilettävät 
vaan mieluusti niin, että kaikki hoitavat määrätyt tehtävät ja ovat lähes 100 %-sesti 
käytettävissä kaikkina viikonloppuina. On hyvä pysähtyä miettimään onko toimisto meitä 
varten vai me toimistoa varten. 

Näin on hyvä toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja ennen kaikkea aktiivista, 
menestyksekästä ja mukavaa tuomarivuotta 2017. 

Terveisin Nuorempi-Aloittava-TuJE-harjoittelija 

 
 


