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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  
 

Kevät lähestyy. Meidän lajissamme varmin kevään merkki on Play Off -pelit. Kaikilla 
sarjatasoilla pelataan joko mestaruudesta, sarjanoususta tai putoamista vastaan, monissa 
näistä kaikista. Mainittu panosten koveneminen asettaa lisäpaineita joukkueille. Voittoa 
halutaan lähes keinolla millä hyvänsä. Ja niin kuin hyvin tiedämme, tunteet kuumenevat, 
kun suorituspaineet kasvavat, etenkin jos peli ei etene toivotusti. Ja liian usein syntipukiksi 
joutuu tuomaristo. 

Käytös ja käyttäytymisasiat ovat muutenkin olleet kerhossamme tapetilla viime aikoina. 
Yleensähän käyttäytymiskeskustelumme koskee ainoastaan joukkueen pelaajien tai 
toimihenkilöiden epäasiallista käytöstä vastustajaa tai tuomaristoa kohtaan. Nyt on 
kaukaloista ja toimitsija-aitioista kuitenkin kuulunut viestiä, ettei meidänkään jäsenistömme 
aina muista tai pysty pitämään päätään kylmänä. Pidetään mielessä, että olimme 
ottelutapahtumassa sitten missä roolissa tahansa, (tuomari, toimitsija, pelaaja, katsoja…) 
olemme aina ”tujelaisia” ja käyttäytymisemme on oltava esimerkillistä. Täysi työrauha on 
annettava kaikille ottelussa toimiville kollegoillemme. 

Sitten kaikkein ikävimpään käyttäytymisasiaan. Kerhomme hallitus on joutunut antamaan 
vakavan kirjallisen varoituksen sekä määräaikaisen toimitsijakiellon eräälle jäsenistämme 
epäasiallisesta käyttäytymisestä kollegaa kohtaan ottelutapahtumassa. Asiasta tuli 
hallitukselle käsittelypyyntö heti tapahtuman jälkeen ja osapuolia sekä todistajia on kuultu. 
Viestimme on selvä: Minkäänlaista syrjivää käyttäytymistä tai henkilöön kohdistuvaa 
herjaamista ei hyväksytä! 

Kiekkomaailmaan, varsinkin pukukoppeihin, on perinteisesti kuulunut railakas, joskus 
erittäin raskas ja henkilöön kohdistuva huumori. Raskas ”läppä” lentää ajoittain myös 
tuomari- ja toimitsijakopeissa. Maailma kuitenkin muuttuu ja meidän on muututtava sen 
mukana eikä huumorin taakse muutenkaan voi piiloutua, jos sen kohde kokee itsensä 
loukatuksi. Vastuu on sanojalla. Mainittakoon, että olen asettanut hallituksestamme 
eettisen toimikunnan miettimään meille arvot, joita jäsenistömme velvoitetaan 
noudattamaan. Toimikuntaan kuuluvat Kimmo Ojala, Henna Anttalainen ja Johannes 
Iljanka. Arvot julkaistaan vielä tänä keväänä hallituksen ne hyväksyttyä. 

Toivotan itse kullekin menestystä kevään peleissä. Pää kylmänä, oma homma parhaalla 
mahdollisella tavalla hoitaen, provosoimatta ja provosoitumatta! 

 

-Antti  

 
 
 
 



KERHOINFO 

 

Toimisto muistuttaa, että verokortit tulee toimittaa toimistolle 
ennen kevään palkkioiden maksamista.  
 
HUOMIO HUOMIO HUOMIO!!!  
 
Merkkaathan jo kalenteriin pe 26.5., sillä silloin juhlistamme 
yhdessä kauden päättymistä Submarinassa. Lisäinfoa tulee 
lähempänä.  
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Toimiston päivystysajat  
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KERHOKOULUTTAJIEN TERVEISIÄ 
Kevätaurinko on näyttäytynyt jo useamman kerran. Kuten puheenjohtaja omassa 
osuudessaan sanoi, panokset sarjoissa kasvavat ja turhautumista saattaa olla ilmassa. 

Useampi meistä on varmasti huomannut, kuinka vuodenvaihteen jälkeen käytösasiat ovat 
nousseet taas pinnalle. Monessa ottelussa vaihtopenkillä tai sen takana on käyttäydytty 
huonosti muka huonon tuomaritoiminnan takia. Valitettavasti joissain tapauksissa omassa 
toiminnassammekin on ollut parannettavaa, mutta se ei edelleenkään anna kenellekään 
oikeutta käyttäytyä huonosti. Jäähalli ei ole muusta yhteiskunnasta eristyksissä oleva 
itsenäinen saareke, jossa voi sanoa tai tehdä mitä tahansa päähän pälkähtää.  

Erityisesti ongelmia on ollut joukkueiden toimihenkilöiden kanssa. Niinpä nyt on tarpeen 
muistuttaa, että pelien panoksesta riippumatta huonoon käytökseen pitää puuttua oikealla 
tavalla. Pidetään siis mielessä nämä käytännölliset työkalut: 

1) Luo pohja kommunikaatiolle peliä ennen tai sen alussa – tervehdi ja vaihda 
mahdollisesti pari sanaa. 

2) Jos kohtaat huonoa käytöstä, pysy rauhallisena. Älä provosoi, älä provosoidu.  
3) Muista mennä askel kerrallaan:  

i. varoita asiallisesti   
ii. tuomitse JR, jos ei varoitus ei tehoa 
iii. tuomitse PR, jos JR ei tehoa 

Pelaajien kanssa kannattaa toimia samoin – puutu ajoissa huonoon käytökseen 
varoituksella. Jos tämä ei auta, tuomitse 10 min käytösrangaistus ja sen jälkeen PR, jos 
huono käytös ei lopu. 

Jos sinua loukataan henkilökohtaisesti, ei tarvitse varoittaa, vaan voit tuomita suoraan 
rangaistuksia. Pieneen huuteluun ilman voimasanoja (”Eikö ollut kamppi?!” tms.) 
kannattaa ensin koittaa puhetta. Jos protestointi on todella näkyvää ja kuuluvaa, 
rangaistus on paikallaan. 

Huonoon käytökseen puututaan aina. Asian tärkeys korostuu, kun ollaan pienten junnujen 
peleissä, joissa kaikilla aikuisilla on kasvatuksellinen vastuu. Vastuuseen kuuluu, että me 
itse käyttäydymme aina rauhallisesti ja asiallisesti. Kuten PJ mainitsi, tämä vastuu ei 
poistu, vaikka olisimme hallilla muussa kuin tuomarin roolissa: pelaajana, valmentajana, 
isänä, äitinä, toimitsijana… Olemme aina kuitenkin myös tuomareita, jotka ovat 
sitoutuneita hyvään käytökseen.  

Nämä asiat ovat teistä suurimmalle osalle selviä, ja se näkyy myös toiminnassanne. Siitä 
iso kiitos. 

Edellä läpi käydystä asiasta, asian vierestä ja vähän muustakin puhutaan seuraavassa 
koulutusillassa käytännön esimerkkien kera. Nähdään siis 6.3. Turkuhallissa!  

Toivotan menestystä ja hyviä suorituksia kevään peleihin! J       -Ville 



Suomen jääkiekkotuomarien liitto ry - SJTL
Toimitsijajaosto

Toimitsijoiden kesäpäivät 5.-6.8.2017
Turussa, Aurajoen rannalla,
Turun linnan läheisyydessä

Majoitus, kokous ja ruokailut BORE-laivalla
Majoitus 2-hengen hyteissä
Koulutuksen aiheita mm:

- Toimitsijakäsikirja
- Katsaus menneeseen ja tulevaan
Liigan, SJL:n ja SJTL:n terveiset

Illalla “jokituomarin” tutkinto
ja

yhteistä illanviettoa maissa ja laivalla

Pakettihinta 95,00 euroa/hlö
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

www.toimitsijat.fi


