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KOISTINEN
Puheenjohtajan tervehdys
Tervehdys ”tujelainen”!
Kädessäsi (näytölläsi) on tämän kauden ensimmäinen Koistinen.
Vilpitön tarkoituksemme oli julkaista yksi lehti jo aikaisemmin syksyllä, mutta tiedottajan
vaihtuminen ja tiedotuksen tarkoituksellinen painopisteen siirto muihin medioihin ja
menettelytapoihin siirsi julkaisun aina tänne jouluviikolle asti. Tarkoitus on jatkossa julkaista tätä
monelle meistä hyvinkin tärkeää tiedotuslehteämme kaksi kertaa sekä syys- että kevätkaudella.
Eniten haastetta syksyymme on tuonut tuomareiden riittävyys ruuhkapäivinä ja uuteen
määräysjärjestelmään siirtyminen. Jälkimmäinen on määräysten osalta toiminut alkuvaikeuksien
jälkeen oikeastaan aika hyvin, varsinkin mitä tutummaksi se on meille käyttäjille tullut. Sen sijaan
palkkioiden perimisessä ja maksamisessa on edelleenkin isoja, toimihenkilöitä varsin mittavasti
työllistäviä haasteita. Tässä vaiheessa kiitos kaikille, koska olette jaksaneet olla kärsivällisiä haasteista
huolimatta ja antaneet asiallista palautetta toiminnan kehittämiseksi. Suuri kiitos erikseen teille jotka
pyyteettömästi olette tehneet mittavan työmäärän laskutuksessa ja palkkioiden maksussa.
Tuomareiden riittävyyteen on mielestäni kaksi lääkettä, eli lauantaipelien määrää vähennetään ja
tuomarimäärää lisätään. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Jääkiekkoliitto on suuressa
viisaudessaan määrännyt lähes kaikki kilpasarjat pelattaviksi vain lauantaisin ja muut sarjat seuraavat
esimerkkiä. TuJE:n hallitus tekee kaikkensa jotta lauantaipelimäärät alueellamme vähenisivät, mutta
vaikutusvaltamme on valitettavan rajallinen. Kaikki alueemme seurat on kuitenkin kontaktoitu ja
pieni toivon kipinä paremmasta kytee. Kaikissa mahdollisissa tilanteissa pyrimme myös vaikuttamaan
sekä jääkiekkoliiton että jääkiekkotuomariliiton päättäjiin. Uusien tuomareiden hankkimiseksi
teemme jatkuvasti töitä mm. suoramarkkinoinnilla, sosiaalisessa mediassa ja jäähallimainoksilla.
Avuksi voimme ihan jokainen olla siten, että houkuttelemme kursseille kaikki mahdolliset poika-/
tyttöystävät, kaverit, tuttavat, sukulaiset jne. Suurempi tuomarimäärä auttaa jaksamaan paremmin
vähentämällä liiallisen urakoinnin tarvetta ja näin nostaa suoritusten tasoa, kovempaa
kilpailutilannetta ja sitä kautta koko tuomaritason paranemista unohtamatta. Mahdollistaa se myös
meidän ”ikäloppujen” siirtymisen kokonaan toimitsijoiksi, joita myös lisää kaivataan;)
Jääkiekkoliitolta kaipaisin joululahjaksi mittavampaa tv-mainontaa ja muutakin markkinointia
tuomarihomman katu-uskottavuuden nostamiseksi ja sitä kautta rekrytoinnin helpottamiseksi. Liitto
voisi myös suoraan vaikuttaa seuroihin, joiden tulisi ymmärtää, minkälaisen haasteen edessä olemme.
SJTL voisi myös aktiivisemmin auttaa, jos ei muuten niin ainakin painostamalla liittoa. Ei kaikkea voi
tuomarikerhoille sälyttää, vaan tämä on koko jääkiekkoilevan Suomen yhteinen haaste.
Nyt olemme siis jo jouluviikolla ja syyskausi on sarjojen osalta ohi. Osalle se tarkoittaa hetkeksi
vähemmän tehtäviä, toisille taas urakointia erilaisissa turnauksissa ja/tai harjoitusotteluissa. Pitää
kuitenkin muistaa myös levon sekä läheisten merkitys jaksamisessa.
On siis aika rauhoittua joulun viettoon ja toivotankin kaikille jäsenillemme läheisineen mitä parhainta
joulun aikaa ja oikein hyvää uutta vuotta.
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Tiedottajan esittely
Tervehdys kaikille,
Olen Turun jääkiekkotuomareiden uusi tiedottaja ja astun tässä pienin askelin tehtävään kaudelle
2017-2018. Olen tuomaritoiminnassa uusi jäsen, vaikka suku onkin tyhjentänyt TuJen
pikkujoulubuﬀettia jo toistakymmentä vuotta.
Vihellyshommien lisäksi on tarkoitus ajan myötä uudistaa Koistista hieman modernimpaan
suuntaan, ja samalla viedä kerhon ilosanomaa sosiaalisen median suuntaan kertomalla toiminnasta
myös ulkopuolisille. Olen useamman vuoden kirjoittanut artikkeleita muun muassa Turun Sanomien
verkkosivuille, sekä Jatkoaika.comiin. Tuomareille olen aikaisempina vuosina tullut tutuksi
legendaarisen Jarin Pallon keskushyökkääjänä.
Kynän lisäksi vahvuuksiin kuuluu erilaiset median muodot aina valokuvauksesta videokuvauksiin ja
jos sinulla on aiheeseen liittyvää ideaa, niin ota rohkeasti yhteyttä, niin lupaan ajaa asiaa eteenpäin.
Terveisin,
Teemu Artukka
teemu@artukka.net

Kerhokouluttajalta
Syyskausi alkaa olla taputeltu ja kinkun tuoksu kantautuu jo kulman takaa. Tässä kohtaa pienenä
välitilinpäätöksenä voisin todeta, että tehtävämäärät ovat valtavat ja porukan sitoutuneisuudesta
kertoo se, että kaikki pelit on saatu tavalla tai toisella hoidettua. Eli iso kiitos kaikille kerhon
pelitaakan kantajille.
Viime kuun lopussa Turun alueen seurat, allekirjoittanut, vara-pj:mme Kimmo ja Jääkiekkoliiton
edustajat kokoontuivat SJL:n toimistolle keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Sinne veimme taas
viestiä, että lauantaipelien ruuhkaa saisi siirtää viikolle, jotta paine viikonlopulta vähenisi. Väkisinkin
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tuomarin suoritus kärsii rasituksesta, kun päivän kolmas peli on jo käynnissä – vaikka olisi kuinka
kovassa kunnossa. Toivottavasti viestiämme taas kuultiin.
Käyttäytymisestä ja kommunikoinnista
Samaisessa palaverissa ”Mäkkäri” eli Mäkisalon Jari (SJL – Länsirannikon alueen
erotuomarivalmentaja) kertoi karua kertomaa, että käytösasiat ovat olleet huonolla tolalla. Hän
muistutti kaikkia taas hoitamaan oman pesänsä kuntoon. Hoidetaan mekin, eli puututaan huonoon
käytökseen. Tässä muistutuksena osa viime kauden tekstistäni, jossa käsittelin samaa asiaa:
”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.
Nämä asiat ovat teistä suurimmalle osalle selviä, ja se näkyy myös toiminnassanne. Siitä iso kiitos.”
On täysin selvää, että kovissa peliruuhkissa ei aina jaksa kommunikoida rauhallisesti ja tunteet tulevat
meilläkin helpommin pintaan. Toivon kuitenkin kaikille malttia ja rauhallisuutta ja pitkää pinnaa –
muistetaan vastata asiallisiin kysymyksiin asiallisesti ja käydään hyviä keskusteluja niin pelaajien,
valmentajien kuin muidenkin toimihenkilöiden kanssa, jos sellaiseen on pelin sujuvuuden kannalta
mahdollisuus. Pelin aikana lyhyesti, pelin jälkeen voi turista pidempäänkin. Usein näistä saa hyviä
näkökulmia itsellekin. Ja vaikka ei saisi, ainakin toinen osapuoli kokee tulleensa kuulluksi.
Kouluttaudu netissä
Jääkiekkoliiton tuomarialueella on hyviä koulutuspaketteja, joiden avulla voit kehittää omaa
osaamistasi ja kerrata aiemmin oppimaasi. Alla olevasta linkistä pääset sivulle, jossa on
kirjautumisohjeet. Käy tutustumassa materiaaliin ja tee myös sääntötesti. Sivustolla on jo kolme eri
aihealueiden asioita käsittelevää videota.
http://tuomari.ning.com/notes/Marraskuun_kuukausikokous_on_nyt_auki
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Peruskurssi
Kauden viimeinen peruskurssi on tammi-helmikuun vaihteessa, 29.1. ja 5.2. Jos tiedät potentiaalisia
uusia tuomareita, houkuttele heidät kurssille. Jos näin toimit, lupaan jokaista houkuteltua kohden
jonkinlaisen palkkion. Ellei hallitus avaa kukkaron nyöriä, niin keksin vaikka sitten itse jotakin…
Kurssille voi ilmoittautua osoitteessa http://www.tuje.fi/tuokuilm1718.php tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen koulutus@tuje.fi. Puhelinnumeroani saa myös antaa eteenpäin, jos joku haluaa soittamalla
kysyä lisätietoa.
Hyvää joulua ihan jokaiselle!
Ville

Toimiston terveiset
Toimistolla on ollut alkukaudella töitä niin uuden järjestelmän,
kuin myös pelien määräämisien kanssa. Nyt toivottavasti olemme
selättäneet ainakin isoimmat murheet molempien osalta.
Pelien määrä varsinkin lauantaisin on suuri, ja tahdonkin kiittää
kaikkia, jotka ovat urakoineet, että lähes kaikki ottelut ovat saatu
pelattua ilman siirtoja. Kiitos kuuluu jokaiselle mukana olevalle,
on pelejä kuukaudessa yksi tai kaksikymmentä, niin kaikkia
tarvitaan.
Muistutan myös, että vaikka nimeämmekin pitkän pätkän
otteluja kerralla, niin muutoksia tulee joka viikko meistä
riippumattomista syistä, joten olethan siis aktiivinen ja käyt
tarkistamassa ottelusi ainakin maanantai- ja keskiviikkoiltaisin,
kun toimistolla päivystetään.
Mikäli sinulla on huolia, murheita tai turhia toiveita sarjatasoista
tai muusta tuomarointiin liittyvistä asioista, olethan rohkeasti
yhteydessä joko allekirjoittaneeseen tai toimistoon. Koska mitä paremmin tiedämme halunne ja
toiveenne, sitä paremmin pystymme palvelemaan sekä teitä, että myöskin sitä minkä takia tätä
tehdään, eli JÄÄKIEKKOA.
Rauhallista joulun aikaa toivottaen: Krister + muut toimiston tontut.
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Koistisen pakina
Joulutauolle mentäessä Liigan kurinpito on joutunut käsittelemään poikkeuksellisen paljon tapauksia,
joiden aiheena on päähän kohdistuneet taklaukset. Asiaa puidaan Jääkiekkoliiton, Liigan ja kaikkien
sopivien kavereiden yhteisessä saunaillassa.
Koska laji halutaan edelleen pitää
vauhdikkaana ja ne uudet viivat nyt
on jo piirretty halleihin, siniviivojen
paikkoja ei haluta enää vaihtaa ja
keskialueen paitsio olisi aika
monimutkainen kaikin puolin tässä
vaiheessa monen uraa.
Kaikki läsnäolijat ovat lukeneet
viime aikoina iltapäivälehtiä ja
muutamaa kiekkoaiheista podcastia,
ja onkin aika selvää, että
lajikulttuurissa on tapahtunut
muutos; pelaajat eivät pidä enää
päätä ylhäällä. Eräskin 60-luvulla kiekkouransa käynyt mies muistelikin, että kyllä silloin aikoinaan
vedettiin sen verran selkä suorana, että pää ei todellakaan ollut alhaalla. Nykyään on tapana mennä
perse alhaalla ja pää munissa. Ei ihme, että loukkaannutaan.
Paikalle väkisin tuotu, liberaalin asenteensa takia vähän vinoon katsottu junioripuolen
valmennuspäällikkö tokaiseekin, että milläs tässä nyt alettaisiin junioreita opettamaan luistelemaan
selkä suorana niin kuin "ennen vanhaan"?
Liiton edustaja innostuu.
"Siksi toinkin paikalle suurimmat urheiluvälinevalmistajat. Olemme pohtineet tätä pienemmässä
saunaseurassa pitkään: Koska junnut eivät enää kuitenkaan opi meidän vanhojen mestareiden tavoille,
teetämme markkinoille niskaan ja selkään asennettavan kepin, joka tulee pakolliseksi kaikille. Selkä
pysyy pakostakin suorana"
Hämmästys on melkoinen seurueen nuoremmassa kaartissa.
"Eikö nyt voitaisi ennemmin lähteä liikkeelle tiukemmista rangaistuksista ja sääntömuutoksista?"
"Ei tietenkään. MM-kisojen katsojien ja toimittajien kanssa tehdyn kyselyn perusteella lätkä alkaa
muistuttamaan ringetteä, joten päätä tarttis ennemmin pitää pystyssä ja tämä on meidän ratkaisu.
Kilpailutamme selkätelineen eri valmistuttajilla ja paras tarjous voittaa. Ja koska tämä oli meidän
saunaseuran idea, saamme rahallisen palkinnon sopimuksen järjestämisestä. Käytämme rahat ensi
vuoden syysretkeen, joka suuntaa nokkansa kohti Fuengirolaa. Jortsu kuulemma asuu siellä."
Ja tämä on tietysti pelkkää huhua.
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Sakken viikko
Liigatuomari Sakari Suominen
kertoo tyypillisestä viikostaan
harrastuksen, työn ja harjoittelun
parissa.
Maanantai: Uusi työ toi vähän
helpommat aamutoimet; ennen
vanhaan kello soi aina klo 06, mutta
nykyään saa nukkua vielä klo 08 asti.
Maanantait ovat yleensä rentoja
päiviä, koska ei ole kiire peleihin ja
saa tehdä vain yhtä työtä. Perus
työpäivä klo 9-17 ja siitä kotiin
syömään välipala, ja illaksi treeneihin,
joita vetää kesältä tuttu Maija
Haapanen.
Tiistai: Tiistaina töissä on aina palaveripäivä, jossa yhdessä syödään aamupalaa ja jutellaan viikon
työkuviot. Tänään on lyhyt työpäivä toimistolla, koska iltatyöt ja peli Tampereella odottavat. Sinne
lähdettiin noin klo 14. Peli pois alta ja kotona mukavasti vähän jälkeen puolen yön.
Keskiviikko: Vanhassa työssä viihdyin todella hyvin, mutta kun virta alkoi loppumaan, niin ihminen
ei vain jaksa. Kun olet tullut pelistä kotiin puolen yön jälkeen, ei seuraavan aamun klo 06 herätystä
odota kovin innolla. Nykyään tämä innokas myyntineuvottelija, joka luultavasti myy sinunkin kotisi
loistavalla ammattitaidolla, herää klo 08. Ilman kunnon yöunia ei ihminen enää tässä iässä palaudu.
Tänään on ihan normaali työpäivä ja illaksi kotiin rentoutumaan.
Torstai: Koko päivä koulun penkillä opiskellen uutta tietotaitoa, jotta joskus olisin tämän
valtakunnan kovin välittäjä =)
Perjantai: Aamuksi toimistolle katsomaan olisiko jotain uutta tapahtunut ja valmistelemaan
viikonlopun työt. Jotta ei kuulostaisi helpolta, niin illaksi Mestis peliin Vantaalle. Matkustaminen on
kivaa, mutta kun yksin ajelet pimeitä teitä, alkaa välillä huumori loppumaan. Tänne Vantaan reissulle
lähdin noin klo 14.30 ja paluu kotiin oli sopivasti vähän ennen puolta yötä. P.S Pääkaupunkiseudun
ruuhkat on ihan perseestä.
Lauantain: Tämä on siitä mukava päivä ettei arkitöihin tarvitse mennä. Illalla Satakunnan
paikallisottelu Ässät-Lukko. Yleensä pelit alkavat viikonloppuisin klo 17, mutta tämä ottelu alkoi vasta
klo 18.30. Tähän pelireissuun lähdimme Steﬃn kanssa 14.30 ja kotona olimme ”jo” 23.45.
Sunnuntai: Se päivä, kun välittäjät ovat aina töissä. Tänään mukavasti neljä esittelyä ympäri
maakuntien ja kova pöhinä päällä, jotta saisi joskus jotain palkkaakin tästä työstä. Näytöistä suoraan
Impivaaran hornankattilaan, jossa illan kruunaa A-nuorten Suomi-sarja ottelu Tps-Vg-62.
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ATK-asiaa
Tuje siirtyi tämän kauden alusta käyttämään Jääkiekkoliiton TASO-järjestelmää.
Aiemmin meillä oli käytössä Tuomaar-ohjelmisto, joka on edelleen käytössä mm. Jyväskylässä mutta
sielläkin typistetyssä muodossa. He eivät käytä sitä esim palkkioiden maksuun tai veloitukseen
seuroilta, ainoastaan tehtävien määräämiseen.
Jäsenten käytössä on nykyisin 3 eri tietokantaa, joissa kussakin osa on salasanalla suojattua.
Tässä kertauksen vuoksi niihin liittyviä asioita:
www.tuje.fi/jasenet
• Jokaisella omat 3-kirjaimiset kirjautumistunnukset, jossa voit myös vaihtaa salsasanasi.
• Tiedoissa säilytetään jatkossa vain Tunnus, Nimi, matkapuhelinnumero ja sähköposti. Nämä pitää
myös tarvittaessa korjata oikeaksi.
• Em tietoja käytetään mm. toimiston tai kouluttajien viestejä varten
• Materiaalisalkku, jossa jäsenten tarvitsemia tiedostoja ja linkkejä
• Koistiset
• Ajankohtaista-ruutu, jossa tiedotetaan lähiajan tapahtumista
www.tujerekisteri.fi
• Ohjattu sekä etusivun yläpalkista että em. jasenet-sivuilta
• Kirjautuminen omalla kolmikirjaimisella tunnuksellasi. Ensimmäisellä kerralla luot oman salasanan
(min 6 merkkiä -isot ja pienet kirjaimet ja numerot vaaditaan).
• Voit myös vaihtaa saman salasanan tuje.fi/jasenet sivulle. Automaattista tunnistautumisen vaihtoa ei
tapahdu
• Sisältää ne tiedot sinusta, jotka olet kerholle ilmoittanut.
• Suurinta osaa tiedoista voit muokata ja täydentää
• Sivulla myös linkki koko jäsenistön yhteystietoihin
• Jäsenrekisteri on tietosuojalain alaista tietoa eikä sitä saa jakaa ulkopuolisille
http://taso.sjtl.fi
• Kirjautuminen erillisillä tunnuksilla, joka on yleensä muotoa etunimi sukunimi . Jos sinulla ei ole
salasanaa, niin sen voi tilata kirjautumissivulta tai olla yhteydessä Ville Bergströmiin (viheltävät) tai
Pekka Artukkaan (toimitsijat)
• Sivuilta löytyvät sinulle määrätyt tehtävät.
• Sivuilta löytyy myös kalenteri, johon voit merkitä esteet.
• Viheltävillä on mahdollisuus laittaa myös pelinsä myyntiin.
Aina pelin jälkeen sinun pitää käydä 3 päivän kuluessa (mieluiten HETI) kuittaamassa palkkiot ja
matkakorvaukset. Kuittaamisesi perusteella Tuje laskuttaa ko. seuraa/joukkuetta ja maksaa sinulle
myös palkkiot.
Palkkioiden maksu tapahtuu vanhan sopimuksen mukaisesti 2 kertaa vuodessa, eli joulukuun
loppupuolella ja toukokuussa. Rullakiekkotehtävien maksatus tapahtuu heinäkuussa.
ATK-osasto
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