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KESÄTERVEISET PUHEENJOHTAJALTA!

Kausi 2016–2017 on saatu päätökseen ja olemme menossa kovaa vauhtia kohti kesää.
Säätilakin on jo parina päivänä ollut mukavan kesäinen.
Päättäjäiset pidettiin Submarinassa vajaa pari viikkoa sitten ja juhla onnistui mukavasti.
Enemmänkin ihmisiä sinne toki olisi mahtunut, mutta hyvä näinkin. Onnittelut vielä kerran
kaikille palkituille.
Takana on myös ensimmäinen kauteni kerhomme puheenjohtajana. Kauteen mahtui
paljon erilaisia asioita joita me - hallitus ja luottamushenkilöt – kokouksissa käsittelimme.
Kaikissa asioiden käsittelyissä ja päätöksissä – vaikeissakin - johtotähtenä on ollut
avoimuus ja uskallan väittää meidän siinä myös vähintään kohtuullisesti onnistuneen.
Samalla – olen aistinut ja kuullut kommenttejakin – on avoimuus lisääntynyt myös
jäsentemme keskuudessa ja asioista on pystytty keskustelemaan avoimemmin kuin
ennen. Jatkakaamme samalla linjalla.
Ehkä merkittävin hallituksen päätös ja samalla suurin käytännön toimintaan vaikuttava
muutos koskee ottelumääräysjärjestelmää. Olemme tehneet päätöksen kerhomme
siirtymisestä Taso-järjestelmään kokonaisuudessaan, eli sekä tuomari- että
toimitsijamääräyksissä kuin myös kaikessa tämän asian ympärille muodostuvassa
hallinnoinnissa ja tilastoinnissa. Olimme osin pakotettuja tähän ratkaisuun, sillä saimme
kevättalvella tiedon TuJE:n oman järjestelmän teknisen tuen loppumisesta kokonaan.
Harkinnassa oli myös uuden tukihenkilön löytäminen oman järjestelmämme ylläpitoon,
mutta koska tuomarimääräysten siirtäminen tasoon oli jo aiemmin käytännössä varma,
totesimme kaikkien siirtymisen uuteen olevan parempi vaihtoehto. Samalla pääsemme
eroon ns. kahden järjestelmän loukusta. Uuden järjestelmän käyttöönotossa saattaa ilmetä
luonnollisia käynnistymisvaikeuksia ja toivonkin kaikilta jäseniltämme kärsivällisyyttä
asiassa. Kaikki palaute on kuitenkin luonnollisesti tervetullutta. Ennen kauden alkua tullaan
järjestämään kaikille yhteinen taso-järjestelmän käyttökoulutus.
Myös kotisivumme uudistuvat ja uusi ilme on nähtävissä www.tuje.fi sivuilla ennen tulevan
kauden alkua.
Eivätkä uudistukset vielä tähänkään lopu. Myös henkilöstömuutoksia tulee, sillä
pitkäaikainen toimistopäällikkömme Ismo ”Iska” Eronen lopettaa toimistossa. Hänen
tilalleen on jo astunut Krister Meriläinen.
Vielä Iskaakin pitkäaikaisempi ura takanaan on toimitsijapäälliköllämme Seppo ”Pomo”
Arosalmella. Myös hän lopettaa tuossa luottamustehtävässään. Seuraajan nimeä en vielä
tässä vaiheessa paljasta, koska virallista päätöstä ei asiasta ole. Hallitus jatkaa tämän
asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan ensi viikolla.
Mitä parhaimmat kiitokset vielä em. herrasmiehille kerhomme eteen tehdystä mittavasta
työstä.
Hallitus siis jatkaa uudistusten ja muidenkin asioiden parissa läpi kesän. Sekä kerhon
sisäiset muutokset, rutiinitehtävät että mm. valtakunnalliset toimitsijapäivät Turussa
vaativat runsaasti hallituksen ja luottamushenkilöiden huomiota.

Tuomareille ja toimitsijoille varmaankin jossain vaiheessa tulevat taas kesäkysymykset
vastattaviksi. Niihin vastaaminen on velvoite, joka on suoritettava, jos aikoo toimia
tehtävissä ensi kaudella. Tiedän, että joistain tuo tuntuu turhalta, mutta näin SJL ja SJTL
varmistavat sääntökertauksen jokaisen kohdalla. Eiköhän selvitä tuosta kunnialla ja
suoriteta velvoitteemme ajoissa.
Nyt on kuitenkin hyvä aika ladata - edes hetki - akkuja seuraavaa kautta varten. Fyysisen
ja henkisen valmiuden ylläpitoa ei pidä kesälläkään unohtaa, mutta ne tukevat toinen
toistaan ja pääkopalle parasta on niiden kaikkein läheisimpien ihmisten seurasta
nauttiminen.
Toivotan kaikille oikein hyvää kesää ja nähdään elokuussa!
- Antti

KERHOKOULUTTAJALTA
Kausi päättyi, mutta uusi alkaa ihan kohta! Ajattelin toki ottaa näistäkin asioista vähän
lomaa, mutta tässä vielä yhteenvetoa päättyneestä kaudesta ja katsausta tulevaan.
Kesätreenit alkavat kesäkuun loppupuolella – viime kesän erinomainen koutsimme Miia ei
valitettavasti saanut meitä mahtumaan enää kesän ohjelmaansa, mutta hänelle etsitään
korvaajaa nopealla aikataululla. Toivon, että saamme treenit pyörimään juhannuksesta
eteenpäin. Jos emme saa vastaavaa liikkuvuus- ja lihaskuntovalmentajaa, järjestämme
pallopelejä. Nämä kaksi, kun saivat teiltä eniten kannatusta kyselyssäni.
Kyselyyn kesätreeneistä ja päättyneestä kaudesta vastasi suuri joukko tuomareita ja
jokunen toimitsijakin. Kiitos joka ainoasta vastauksesta! Mielipiteenne merkitsee paljon,
koska me kouluttajat teemme tätä hommaa teidän vuoksenne. Tässä hieman yhteenvetoa
vastauksistanne:
Luistelutreeneissä huonoa oli palautteenne mukaan aika, eli maanantain myöhäisilta
koettiin huonoksi ajankohdaksi. Tämän otamme huomioon, jos ja kun jääharjoituksia ensi
kaudella järjestetään.
Koulutusiltojen sisältöön vastaajat olivat tyytyväisiä. Peräti 60 % antoi koulutusten sisällölle
kiitettävän ja 25 % hyvän arvosanan. Koulutusiltoihin oltiin tyytyväisiä myös muilta osin,
sillä kestolle, määrälle, paikalle ja koulutusten hyödyllisyydelle hyvän tai kiitettävän
arvosanan antoi 75-85 % vastaajista. Näissä jälkimmäisissä kategorioissa hyvää annettiin
kiitettävää enemmän. Kaikissa kategorioissa ”en osaa sanoa”-vastauksia annettiin 5-6
kappaletta, joten he eivät ehkä osallistuneet kyseisiin koulutuksiin. Kokonaisuutena siis
voidaan todeta, että koulutusiltoihin vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä, mikä tekee minut
erittäin iloiseksi.

Vain seitsemän vastaajaa eivät olleet tyytyväisiä tarkkailujen määrään omissa peleissään.
Heidät koulutusryhmä pyrkii erityisesti ottamaan huomioon tulevalla kaudella. Kuten myös
pyrimme huomioimaan ne kahdeksan, jotka eivät vielä ole kilpatuomareita, mutta
sellaisiksi haluavat. Joka viides vastaaja koki, ettei toimisto / nimeäjä nimennyt tarpeeksi
pelejä, eikä myöskään saanut tarpeeksi haastavia tehtäviä. Tämäkin viestinne on pantu
merkille.
Vapaissa terveisissä tuli monenlaisia toiveita ja ideoita, kiitoksia ja kehitysehdotuksia.
Suurimpaan osaan pystytään tavalla tai toisella varmasti vastaamaan, joten kiitos niistäkin.
Erityisesti haluan nostaa esille pari toivetta:
1) haluttiin avoimuutta tasoluokituksiin ja siihen, mitä oman tason nostoon vaaditaan
2) haluttiin selkeämmin esille koulutusmateriaalia erilaisista erotuomarin osaamisen
osa-alueista, jolloin materiaaliin voisi tutustua omien tarpeiden mukaan ja itselle
sopivana ajankohtana
Tasoluokitukset tulevat olemaan selkeästi nähtävillä Tasossa, kunhan nimeämiset aletaan
siellä tehdä. Sitä, mitä eri tasoilla vaaditaan ja mitä tason nostoon vaaditaan, lupaan avata
ja valaista tulevalla kaudella selkeämmin.
Koulutusmateriaalia tulen tuomaan enemmän myös esille koulutusiltojen ulkopuolella,
mutta korostan tässäkin asiassa oma-aloitteisuutta: opiskelkaa sääntöjä, case bookia ja
toimintaohjekäsikirjaa. Tulkintojen ja tilannekohtaisten analyysien osalta kannattaa olla itse
aktiivinen – kouluttajaan voi aina olla yhteydessä, jos oma analyysi ei riitä. Myös
kollegoiden kanssa keskustelu on erinomainen tapa oppia erilaisista tilanteista ja
kokemuksista.
Näillä ajatuksilla toivotan kaikille rentouttavaa kesää ja tsemppiä niin kesäkysymyksiin kuin
lenkkipoluille.
Nähdään viimeistään elokuussa!
Ville

KERHON EETTISET ARVOT
Hallituksen nimittämä eettinen työryhmä on saattanut työnsä valmiksi ja tässä on
Turun jääkiekkotuomarit ry:n eettiset periaatteet eli arvot:
1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
Yhdistyksemme toista jäsentä ja muita ottelutapahtumaan liittyviä toimijoita on kohdeltava
niin kuin haluaa itseään kohdeltavan.
2. Suvaitsevaisuus
Yhdistyksemme tavoite on edistää tasavertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä
ymmärrystä sekä ehkäistä rasismia. Yhdistyksessämme ei hyväksytä ikään, sukupuoleen,
terveydellisiin tekijöihin, kulttuuriseen / etniseen taustaan tai seksuaalisuuteen liittyvää
häirintää, kiusaamista, fyysistä eikä psyykkistä väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.
3. Vastuu kasvatuksesta
Yhdistyksemme jäsenistö koostuu eri ikäisistä jäsenistä, jolloin kaikkien yhdistyksemme
jäsenten on esimerkillään ja toiminnallaan pyrittävä tukemaan nuorempien ja
kokemattomampien jäsenten sekä junioripelaajien kasvua ja kehitystä.
4. Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
Yhdistystoimintamme lähtökohta on rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, kuten kaikessa
liikunnassa ja urheilussa reilu peli. Yhdistyksemme kaikissa tapahtumissa ja kaikessa
toiminnassa noudatamme samaa reilun pelin henkeä.
5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Yhdistyksemme tavoite monimuotoisine toimintoineen on edistää fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia.
6. Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö
Yhdistystämme edustaessa tai yhdistyksemme tehtävissä toimiessa ei hyväksytä tupakan,
nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden tai lääkeaineiden väärinkäyttöä.
7. Dopingin vastaisuus
Doping ei kuulu liikuntaan ja urheiluun.
8. Vastuullinen toiminta
Yhdistyksemme toimii taloudellisesti kestävällä tavalla, juridisesti oikein, oikeusturvan
kannalta läpinäkyvästi sekä yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti.
9. Erotuomarin ja toimitsijan eettiset ohjeet
Noudatamme kaikessa toiminnassa Suomen Jääkiekkoliiton asettamia tuomarin eettisiä
ohjeita, jotka kuvaavat tuomarin velvollisuuksia itseään, pelin muita osapuolia ja
sidosryhmiä kohtaan. Sitoudumme seuraavien periaatteiden noudattamiseen:
1. Teen parhaani jokaisessa ottelussa turvallisuuden, lajinomaisuuden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.
2. Pidän yllä ja kehitän osaamistani.

3. Tuomitsen aina puolueettomasti. Ilmoitan ennen tehtävän vastaanottoa tuomaritehtävien nimeäjälle mistä tahansa seikasta, joka voisi vaarantaa
puolueettomuuteni uskottavuuden.
4. Ymmärrän, että tuomarina toimin vastuullisessa luottamustehtävässä. Pidättäydyn
tehtävästä, jos olen loukkaantunut, sairas tai liian väsynyt. En suorita
tuomaritoimintaan liittyviä tehtäviä alkoholin tai muiden huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena.
5. Sitoudun tukemaan muita tuomareita ja pelin palvelemisen tavoitteita myös silloin,
kun en itse ole suorittamassa tuomaritehtävää. Käyttäydyn vastuullisesti ja esiinnyn
omalla nimelläni osallistuessani tuomaritoimintaan liittyvään julkiseen keskusteluun.
6. En osallistu suoraan tai välillisesti niitä sarjatasoja koskevaan vedonlyöntiin, joissa
toimin itse tuomaritehtävissä.
7. Havaitessani tuomaritoimintaan liittyviä epäkohtia, väärinkäytöksiä tai
väärinkäytöksen yrityksiä, ilmoitan niistä viipymättä sarjan järjestäjälle,
tuomarikouluttajalle tai Suomen Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikölle.

Kaikki tuntee Pomon: ”Ei kai kukaan jääkiekkopiireissä Seppona tunne”
teksti: Leeni Pellinen / kuva: Teemu Artukka

Arosalmen Seppo eli Pomo on yksi Tujen perustajajäsenistä. Oman tuomariuransa
hän aloitti jo vuonna 1959 yli vuosikymmenenen ennen kuin Turkuun perustettiin
oma kerho.
Pomolla on sillä tavalla perinteinen tarina
taustalla, että valmentaja on aikoinaan
tyrmännyt hänen haaveensa pelaajaurasta.
-Heleniuksen Matias oli valmentajana
silloin ja sanoi, että ei susta pelaajaa
koskaan tule, mutta siirry tuomariksi, Pomo
muistelee ja jatkaa:
-Sitten vuonna 1959 oli tuomarikurssi ja –
testit ja siellä sitä sitten oltiin Kilki (Säröksen
Rauno), Nirkkosen Jussi ja minä, jotka ollaan edelleen mukana toiminnassa.
Pomo muistelee 60-luvun vihellyskeikkoja. Tehtävät oli hoidettava sääolosuhteista
piittaamatta. Urheilupuiston montusta Pomo muistaa jääongelmat eräässä TPS-Tarmoottelusta.
-Olin maalituomarina pelissä ja Sundelinin Matti juoksi kentän toisesta päästä toiseen,
kun ei ollut jäätä ollenkaan, Pomo naureskelee ja jatkaa
-Sitten taas Kupittaalle, kun menit ratikalla tai millä menitkin, niin kyllä siinä perse meinasi
penkkiin jäätyä kiinni, kun laitoit hokkareita jalkaan, Pomo muistelee pakkaspäivien
otteluita.
Pomo myös kertoo, että myös 60-luvulla löytyi omat persoonsa kaukalon laidalta, joiden
mielestä tuomareiden toiminta ei onnistunut millään, mutta tuomareilla keskenään homma
kyllä toimi. Tuomareilla oli tuohon aikaan oma, tiivis porukkansa, joka kokoontui
Yliopistonkadulle tekemään ottelumääräykset.
-Olihan se pahuksen hauskaa aikaa. Saatiin tehtäviä ja sitten pelattiin porukalla Raminaa.
Se kuului niin kuin asiaan.
Kylmiä muistoja Maarianhaminasta
Pomo on tuomariurallaan viettänyt 1970 kylmän talviyön Maarianhaminan satamassa,
pienessä odotuskopissa yhdessä Koskisen Antin kanssa. He olivat viheltämässä
Maarianhaminassa peliä ja heidän tarkoitus oli palata yölaivalla takaisin Turkuun. Kova
merenkäynti aiheutti haasteita laivoille ja vasta viides laiva pääsi kiinnittymään laituriin.
-Antti sanoi, että vihdoin päästään kotiin. Mutta sitten meille kerrottiin, että ei ei ei – tämä
laiva on menossa Tukholmaan, Pomo muistelee naureskellen.

Odotus palkittiiin vasta aamulla, kun kotimatka alkoi ja perille Turkuun kaksikko palasi
illalla. Paljon suunnitellusta aikataulusta myöhässä.
Turkuun oma kerho
Turun tuomarit toimivat jääkiekkoliiton alaisuudessa ja he alkoivat porukalla miettiä, että
miksei Turussa voisi olla omaa kerhoa. Linkon Kaukon aloitteesta päätettiin
perustamiskokous pitää ja Turkuun syntyi 1970 oma tuomarikerho.
Alkuun toimitsijamääräyksiä hoiti Hiiva-Pekka, joka sitten loukkaantui työtapaturmassa
Turun Satamassa ja Koskisen Jussi (Kosa) sitten heitti ehdotuksen ilmoille ja loppu onkin
sitten historiaa.
-1973 Kosa kysyi, että voisitko Artturi alkaa määrätä nämä toimitsijatehtävät, tuohon
aikaan Artturiksi kutsuttu Pomo kertaa toimitsijamäärääjäuransa alkua.
Pomo-nimi tuli kuvioihin paria vuotta myöhemmin ja tämänkin lempinimen taustalla oli
Kosa.
-Ei kai jääkiekkopiireissä kukaan Seppona tunne. Sen ne voi tietää, että toimitsija-asioissa
soitetaan Arosalmelle, mutta kyllä taidan kaikille olla Pomo.
Tuohon aikaan ottelumääräykset tehtiin Kupittaan pienessä, muutaman neliön kokoisessa
toimitsijakopissa, jossa ei tahtonut edes kattoa savulta nähdä, kun lähes kaikki tupakoivat.
Pomo piirsi taulukot ruutupaperille ja merkitsi tarvittavat toimitsijatehtävät ja täytti taulukot,
jonka jälkeen määräykset lähetettiin postitse toimitsijoille.
-Ottelumäärät olivat silloin aivan toista. Jos nykyään jo pelkästään Liigan runkosarjassa
pelataan 60 ottelua, niin tuohon aikaan taidettiin pelata kaikkiaan reilut 60 ottelua.
Isoja askeleita
Iso kehitysaskel toimitsijamääräjään työssä tapahtui, kun ensiksi Pomo siirtyi tekemään
määräykset ensin Excel-taulukkoon, ja Artukan Pekan ja Sundqvistin Pertin myötä
saatiin sitten kunnon ATK-pohjainen järjestelmä, joka helpotti Pomon työtä.
-Iso kiitos ja kunnioitus kyllä Artukan Pekalle ja Sundqvistin Pertille. Kyllähän se määräin ja
sitä kautta Workki ja muut on helpottanut, kun tehtävistä on pystynyt ilmoittamaan nyt
helposti toimitsijoille.
Ei toimitsijamäärääjän tehtävä ole ollut helppo, vaikka Pomo on yrittänyt pitää kaikki
tyytyväisinä, niin väistämättä vuosikymmenten saatossa on myös kritiikkiä saanut kestää.
-Onneksi oma luonne on sellainen, että ei märehdi vaan antaa kritiikin mennä toisesta
korvasta sisään ja toisesta ulos.
Alusta asti kerhon toiminnassa mukana olleena Pomo on nähnyt läheltä sen, miten
tuomarikerhomme on kehittynyt ja lähenee jo 50 vuoden ikää. Pomo kertoo olevansa
todella hyvillään siitä, kuinka hyvät koulutusmahdollisuudet nykyään tarjotaan ja varmasti
vielä tulevaisuudessa mennään tälläkin saralla eteenpäin.

Pomo on paitsi kiitollinen siitä, että tuli kerho aikanaan perustettua, niin siitä, että hän on
saanut niin paljon omaan elämäänsä Tujelta ja sen kautta.
-Kyllä tämä mukana oleminen on tuonut paljon ystäviä niin seuraihmisistä kuin kerhon
jäsenistä.
Ei kannata huolestua, vaikka Pomo päättää ansiokkaan taipaleen toimitsijamäärääjänä,
niin kyllähän pysyy vielä tiukasti lajin parissa kiinni ja pukee päälleen toimitsijatakin myös
tulevalla kaudella.
************************************************************
Erosen Iska kiittää loistavaa toimiston porukkaa: “Mun on ollut helppo olla”
Teksti: Leeni Pellinen / kuva: Teemu Artukka

Erosen Iska on periturkulainen ja ihan oikea sellainen, sillä hän on syntynyt
Heidekenillä. Jääkiekkokärpänen puraisi jo nuorena, kun hän 10-vuotiaana aloitti
lajin seuraamisen.
60-luvulla hän oli todellinen aktiiviseuraaja,
sillä hän oli vakiokasvo Kupittaan
katsomossa.
Viiden kauden ajan hän kävi seuraamassa
kaikki TPS:n ja Tuton mestaruussarjaottelut.
-Sitten kun Kiekko67 nousi kolmanneksi
turkulaisjoukkueeksi, niin sitten piti luovuttaa.
Ja sitten siihen tuli vielä yks nainenkin
kuvioihin mukaan. Kävin kyllä edelleen
katsomassa pelejä, mutta en kaikkia.
Tuomariura käyntiin
80-luvun alkupuolella Iska huomasi, että jääkiekko oli vienyt mukanaan seuratoimintaan,
kun hänen poika aloitti pelaamiseen ja yhtäkkiä Iska tajusi, että hänestä tehtiin poikien
joukkueenjohtaja.
Koitti vuosi 1983, jolloin Iska näki lehdessä ilmoituksen erotuomarikurssista.
-Ajattelin, että tuonnehan voisin mennä ja sitten opettaa joukkueen pojille lajin sääntöjä.
Sillä tiellä ollaan edelleen.
Tuomariuran alkuvaiheista on jäänyt tietysti mieleen ensimmäinen ottelu, jonka hän vihelsi
yhdessä Tom Holmroosin kanssa. Iska kertoo, että heitä oli tarkkailemassa
Raudaskosken Pekka, mutta tarkkaan ei muista, mitä palautetta Pekka on pelistä pojille
antanut.

Iskamaiseen tapaan sopii olettaa, että hän ei huumoria unohtanut myöskään tuomarina,
mutta muistuttaa, että kyllä piti tietää, että kenelle voi mitäkin sanoa. Hän saattoi yllättää
huutavan ja arvostelevan valmentajan.
-Saatoin sanoa, että sä oot varmaan oikeassa, mutta meillä on yhteinen ongelma. Jolloin
aitiosta vastauksena oli tietenkin hölmistynyt häh? – Mulla on pilli, ja mä vihellän. Sovitaan,
että sä et neuvo, miten mä vihellän, niin mä en neuvo sua, kuinka sä valmennat.
Iskan mukaan vastustajat olivat aina ihmeissään, mutta turkulaisjoukkueet tottuivat hänen
tapoihin nopeasti ja oivalsivat, että turha on Iskalle valittaa – ei se auta yhtään mitään.
Tuomaritoiminta tuolloin 80-luvulla oli erilaista verrattuna nykyiseen, etenkin määräysten
suhteen. Kauden alla ilmestyi sarjakirja, johon oli merkitty ottelumääräykset ja oli helppoa
seurata, että mihin pitää mennä. Mahdolliset lisämääräykset lähetettin postikortteina
tuomareille.
-Se oli sitten kivaa, kun tulit perjantaina töistä kotiin puoli kuuden aikaan ja oli tullut
postikortti samana päivänä, että Impivaarassa peli klo 18, että siinä ei auttanut mikään. Oli
lähdettävä vaan, vaikka oli saattanut tehdä illaksi suunnitelmat.
Tuomari on suuri näyttelijä
Tuomarien merkitys jääkiekko-ottelussa on suuri. Yhtään peliä ei pelata ilman tuomareita.
Mutta tuomareiden on myös tiedostettava, että maailmassa ei ole vihelletty yhtään
virheetöntä ottelua. Ei missään. Ei kukaan.
Iska kannustaakin tuomareita, että kannattaa vaan mennä eteenpäin ja voi tehdä uuden
virheen. Tärkeintä ei ole vältellä tai pelätä virheitä vaan se, että seisoo vihellysten takana
ja johtaa peliä koko ajan itsevarmasti.
-Olen sanonut, että tuomari on suuri näyttelijä. Pitää uskaltaa näyttää selkeät käsimerkit,
käyttää ääntä rohkeasti ja ottaa peli haltuun. Omalla olemuksella on väliä, mutta sillä ei ole
väliä, vaikka se olisi kuinka näyteltyä.
Toimistosta kentän laidalle
Viikon verran Iska ehti nauttia eläkepäivistä ennen kuin puhelin pirahti ja Pomo kysyi Iskan
halua ottaa toimiston vetovastuu. Siihen asti homma tahtoi mennä niin, että päivystysaika
kului kokonaan juoksevien asioiden hoitamiseen eikä pelien määräämiseen jäänyt aikaa.
Eipä Iskan kauan tarvinnut miettiä vastausta vaan hän oli valmiina hyppäämään apuun.
Itse Iska on sitä mieltä, että päivälenkit toimistolle ja postien läpikäynti on ollut mukavaa
ajanvietettä eläkepäiville.
-Mä olen saanut olla siinä onnellisessa asemassa, että toimistossa on ollut todella helppo
olla, kun on ollut niin mahtava porukka. Suurimman työnhän pojat siellä ovat tehneet, Iska
antaa kiitosta toimiston porukalle.

Vaikka Iska päätti toimistopäällikön tehtävät tähän kauteen, niin ei kannata huolestua, että
Iska jättäisi meidän porukan kokonaan. Hänen mukaansa kukaan ei ole kyennyt
hiljentämään häntä kopissa, joten siinä on meille tavoitetta ensi kaudeksi. Koppiin kuuluva
pottuilu ja huumori ovat syitä, joiden vuoksi Iska jatkaa toimitsijahommissa myös ensi
kaudella.
-Pakko on päästä pottuilemaan ja kyllähän se meillä asuva nainen hermostuisi, jos mä
aina olisin kotona, Iska nauraa.
************************************************************
Erotuomarikerho vietti kevätjuhlia
Teksti ja kuva: Teemu Artukka
Vain suvivirsi jäi laulamatta, kun jääkiekon kolmas valtiovalta, eli jääkiekkotuomarit
kokoontuivat juhlistamaan kauden päättymistä Hotelli Marina Palacen alakertaan,
Submarinaan. Lajin epäkiitollisin työ vaatii luonnollisesti vastapainoksi rehtiä
virkistystoimintaa ja palautusjuomia kauden rasituksista.
Värikkään kauden käänteitä muisteltiin pöytäkeskusteluissa ja tulokkaat otettiin avosylin
vastaan. Ilmoilla oli myös keskustelua kerhon kirkkaimman tähden, Sakari Suomisen
kaipuusta miljooniin ja misseihin viitaten Ilta-Sanomien artikkeliin.
Antti Kaarron jämäkän puheen jälkeen jaettiin perinteiset kausipalkinnot, joiden saajat
eivät olleet kenellekään yllätys. Ainoastaan Lauri Halmisen tuntemattomalta lahjoittajalta
saatu setelinip... stipendi jäi mysteeriksi, mutta aina on se mahdollisuus, että nippu oli
peräisin Otto-automaatista Halmisen kodin lähettyviltä.
Kiitospuheet jäivät vähäisiksi, mutta pinnalle nousi rakkaus lajia kohtaan, sekä
erotuomareiden pieni määrä. Kerhon erityispalkinnon saanut Suominen antoi yleisölle
mandaatin levittää sanaa hienosta harrastuksesta.
Illan halutuimpiin ja himotuimpiin palkintoihin kuuluva Hinen XO-pullo päätyi Ismo "Iska"
Eroselle, joka sai puheen jälkeen pöytään enemmän seuraa, kuin tuoleja olisi ollut tarjolla.
Muutaman korkillisen jälkeen Iska piti vielä toisen puheen.
Perinteisten kerhopalkintojen lisäksi huomioitiin Ville Bergström, joka sai massiivisen
pytyn lisäksi Jääkiekkoliiton Vuoden kerhokouluttaja-tittelin.
Vuoden erotuomarin palkinnon sai Valtteri Jumppanen, ja Köpin maljan sai Jenni
Jaatinen, joka sai myös Stefan Fonseliuksen ja Suomisen lisäksi kyyhkyspillin muistona
kauden mittaan tuomituista kansainvälisistä peleistä.
Nikken pytyn koppasi tänä vuonna pitkän linjan tujelainen ja rahastonhoitaja Anssi
Wallenius, joka kertasi päätymistään kerhon rahastonhoitajaksi. Wallenius totesikin, että

tuomarikerhon dollareiden laskeminen kävi aikoinaan hyvästä työkokemuksesta tulevaa
ammattia varten.
Palkintojenjaon jälkeen nautittiin illallinen Jesse's Dinen tarjoilemana, sekä jokunen
lasillinen virvokkeita. Bändiä ei ollut paikalla, joten ohjelmasta vastasi vanha kunnon
suunsoitto, josta juhlaväellä oli kosolti kokemusta.

Kuvassa osa illan aikana palkituista. / kuva: Teemu Artukka

Kaikki palkitut:
Nikken pytty: Anssi Wallenius
Köpin malja: Jenni Jaatinen
Vuoden tuomari: Valtteri Jumppanen
Vuoden toimitsija: Seppo Arosalmi
Turun Nuorisokiekko: Joonas Sundman
Kosan rahasto: Niko Ojala ja Ilkka Kulmala
Yksityinen lahjoittaja: Lauri Halminen
TPS:n palkinto: Juha Suoraniemi

YLEISÖN OSASTO
Jääkiekko harrasteena 65 vuotta Arolan Ekillä

Kirjoitus julkaistaan Ekin pyynnöstä kauden päätteeksi julkaistavassa Koistisessa.

