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KOISTINEN
Puheenjohtajan tervehdys
Kausi 2017–18 alkaa olla kerhon osalta paketissa. Tosin rullakiekko on jo pyörähtänyt käyntiin
ja jäälläkin edustajiamme vielä tositoimissa on, nimittäin MM-kisoissa. Siitä pääsemmekin
suoraan onnitteluihin, sillä MM-kisoissa tällä hetkellä tuomitsevat Aleksi Rantala ja Sakari
Suominen ansaitsevat kumpikin mitä parhaimmat onnittelut loistavasti sujuneesta kaudesta.
Kaksikko oli mm. tuomitsemassa olympia- sekä liigafinaaleja ja kumpikin palkittiin
liigakauden päätteeksi koko liigan parhaina – ”Allu” pää- ja ”Sakke” linjatuomarina.
Edellä mainitun kaksikon osuutta kohdallemme osuneesta hienosta tunnustuksesta ei
myöskään voi väheksyä. Koko tuomarikoulutusryhmä Ville Bergströmin johdolla ansaitsee
tästä myös suuren kunnian. Ja jokainen rivijäsenkin saa toki rintaansa röyhistää. Turun
Jääkiekkotuomarit ry:n nimittäin palkittiin Suomen Jääkiekkotuomariliiton (SJTL)
vuosikokouksessa kunniakirjalla ja 1000 euron stipendillä koko maan parhaaksi kaudella 2017–
18!
Samaisessa vuosikokouksessa SJTL:n uudeksi puheenjohtajaksi kerhot valitsivat Pekka
Haajasen. Ehdokkaana oli myös Jari Levonen. Valintaa edelsivät hyvähenkiset keskustelut ja
haastattelut kerhojen edustajien ja ehdokkaiden välillä. Valinta tehtiin suljetulla
lippuäänestyksellä jossa Haajanen vei voiton äänin 70 – 32.
Tämän kauden päättäjäiset päätti hallitus pitää hieman pienimuotoisempina kuin parina
aiempana kautena. Syynä ovat puhtaasti kustannussäästöt. Samaa linjaa – toivottavasti –
seuraa myös syksyllä valittava uusi hallitus. Tarkoituksena on nimittäin hieman tinkiä kaikesta
muusta kuin koulutuksesta ja panostaa kunnolla kahden vuoden päästä pidettäviin kerhomme
50-vuotisjuhliin. Pienempi panostus juhliin ei kuitenkaan vähennä kerhomme palkintojen
arvoa tai palkittujen (julkaistu toisaalla tässä lehdessä) kerhon eteen tekemää työtä. Tässä
yhteydessä vielä kerran kaikille palkituille
mitä parhaimmat onnittelut ja kiitokset.
Kiitokset myös ihan jokaiselle jäsenelle. Kausi
oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut
-kruununa SJTL:n kerhopalkinto. Olemme
hyvällä tiellä.
Nähdään elokuussa syyskokouksen ja
kertauskurssien merkeissä. Hyvää kesää!
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Kerhokouluttajalta
Tujen kouluttajat osallistuivat toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna kouluttajaseminaariin
Riihimäellä. Tuossa tapaamisessa on aina hienoa tavata koulutuksen parissa ahertavaa väkeä
ympäri Suomen. Uusia ideoita tarttui matkaan ja kokemuksia tuli vertailtua.
Vuodesta toiseen on myös toistuvia teemoja, joista keskustellaan. Tälläkin kertaa puhuttiin
sääntötuntemuksesta. Tänä vuonna kesäkysymykset ovatkin syyskysymykset, eli vastattavaa
tulee vasta loppukesästä. Tähän syynä on tietenkin uusi sääntökirja, jonka odotetaan saapuvan
IIHF:ltä kansallisille liitoille kesän aikana. Kesäkysymyksillä ei tietenkään haluta korostaa
vanhan kirjan sääntökohtia, joten siksi sääntöjä kerrataan vasta kesän lopulla. Uuteen kirjaan
tulee näillä näkymin muutama suurempi sääntömuutos ja jonkun verran pieniä korjauksia.
Palataan niihin tarkemmin, jos ja kun ne varmistuvat. Varmaa on se, että ensi kauden alussa
kaikkien suurin yhteinen tavoite tulee olla uusien sääntöjen opiskelu ja oppiminen.
Toinen asia, joka vuodesta toiseen korostuu enemmän ja enemmän Jääkiekkoliiton suunnalta,
on fyysisen kunnon merkitys. Jääkiekkoliitto on kiristämässä kuntovaatimuksiaan ja testien
rajoja, eli kilpatuomareiden ja sellaiseksi haluavien on syytä tehostaa treenaamistaan sekä
kesätauon että kiekkokauden aikana. Esimerkiksi 30 minuutin juoksussa hyväksytyn
suorituksen raja tulee olemaan Mestis-tuomareilla 6200 metriä. Alemmilla
kilpatuomaritasoilla tulee pyrkiä samaan minimiin, koska tuo metrimäärä vastaa aktiivisen
kuntoliikkujan tasoa. Siihen päästäkseen ei tarvitse vielä olla huippu-urheilija. Tuje tukee
hyvien tuloksien tavoittelemista tarjoamalla taas kesätreenejä tänä kesänä (lisää infoa tulee
pian) ja kuntoliikuntaa tulevan kauden aikana. Kilpatuomareilla on valmennusryhmän kautta
mahdollisuus saada myös henkilökohtaisia treeniohjelmia.
Viheltäville lähti tovi sitten kysely päättyneestä ja alkavasta kaudesta, johon vastaamiseen
menee 2-3 minuuttia. Toivon, että kaikki kävisivät tuon muutaman minuutin uhraamassa.
Kysely löytyy netistä osoitteesta bit.ly/kevatkysely18 . Kiitos, että hoidat tai olet jo hoitanut
asian kuntoon.
Aurinkoista ja virkistävää kesää kaikille! Nähdään kesätreeneissä!

Ville
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Jääkiekkotuomarin lyhyt historia
Raitapaita. Seepra. Jääkiekkokaukalon kolmannella valtiovallalla on monta rakasta nimeä,
mutta ihan aina tuomareita ei ole voitu kutsua raitapaidaksi.
Lajin alkuaikoina jääkiekko-ottelu oli erittäin virallinen tapahtuma, mihin tuomarit
pukeutuivat tietenkin pukuun, mutta 30-luvulta alkaen jääkiekkotuomarit pukeutuivat lajin
emämaassa villaneuleeseen, kauluspaitaan ja kravattiin.
Alkuaikoina pillipiiparikin olisi ollut vähän vino nimitys, sillä tuomarit käyttivät linjaustensa
merkiksi soittokelloa pillin sijasta. Käsimerkit saapuivat lajiin virallisesti vasta 1956, mutta 30luvulla on jo nähty tuomareiden käsienlevittelyä vanhoissa katkelmissa. Alkuaikoina myöskään
varsinaisia rangaistusmäärityksiä ei lajissa ollut lainkaan, vaan tuomiot annettiin fiilispohjalta.
Jos se tuntui rangaistukselta, niin sellainen se varmasti oli pakko olla.
NHL:ssä tuomarit valkeaan pukeutuivat villaneuleeseen oranssein yksityiskohdin vielä 50luvulle asti, jolloin väri vaihtui kokonaan oranssiksi ja samalla malli ei ollut niinkään villaneule,
vaan vetoketjullinen kauluspaita, joka muistutti nykyajan paitamallia erilaisin värityksin.
Nykymallinen raitapaita saapui jääkiekkoon vasta vuonna 1955 ja ensiesiintyminen tapahtui
Canadiensin ja Maple Leafsin välisessä ottelussa.

NHL-tuomarin paita 50-luvulta

Samaan aikaan Suomessa tuomarit kuitenkin
tiputtelivat kiekkoja vielä pikkutakissa ja
pussihousuissa. Tai pitäisi sanoa oikeastaan
tuomari yksikkömuodossa, koska
esimerkiksi Ylen elävästä arkistosta
löytyvästä HPK:n ja ja HJK:n välisessä
ottelussa ottelua tuomaroitiin yhden
tuomarin voimin. Suomessa siirryttiin
kahden tuomarin järjestelmään kaudeksi
1955-56. NHL:ssä tuomittiin kahdella
tuomarilla jo 20-luvulla ja esimerkiksi tuon
aikakauden kaunista tuomarityöskentelyä
voi seurata Youtubesta, jossa on katkelma
vuoden 1933 Stanley Cupin finaaleista, jossa
pelaa Maple Leafs ja Rangers.

Suomi siirtyi kokonaan uuteen aikaan jääkiekossa 1965, kun Tampereella järjestettiin
maailmanmestaruuskilpailut. Tuohon aikaan Suomenkin kentillä alettiin nähdä vihdoin
raitapaitoja ja tuomaritoiminta muuttui enemmän järjestelmälliseksi toiminnaksi, kun
oikeastaan pitkälti 60-luvulle asti suomalainen jääkiekko oli enemmän tai vähemmän
kotikutoista puuhastelua. Ei ollut kovin harvinaista, että samassa sarjassa pelaavan joukkueen
valmentaja tuomitsi muita sarjan otteluita.
Pohjois-Amerikassa tuomarit tunnistettiin jo 50-luvulla henkilökohtaisista selkänumeroista,
mutta ne muutettiin nimilapuiksi 80-luvulla, kunnes ne muutettiin jälleen numeroiksi
ensimmäisellä työsulkukaudella 90-luvulla. Suomessa taasen nimet poistuivat paidoista
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liigatasolla vasta 2010-luvulla.
Käsimerkit eivät suinkaan olleet pelin
alkuaikoina lajissa käytössä, vaan tuomiot
huudeltiin kirjureille. Käsimerkkien
käyttöön löytyy tietty hetki historiasta ja se
oli 1943 Stanley Cupin finaaleissa, jossa
päätuomarina oli Bill "Big Whistle"
Chadwick. Yleisö mylvi hallissa niin kovaa,
että kirjuri ei kuullut mitä Chadwick sanoi,
joten Big Whistle alkoi näyttämään
jalkaansa kampin merkiksi ja
kyynerpäätään kyynerpäätaklauksen
merkiksi. Hän otti käsimerkit vakituiseen
käyttöön ja kehitteli niitä itsekseen,
kunnes niistä tuli viralliset kaudella 1956-57.
Yksilmäinen Chadwick valittiin lopulta
Hockey Hall Of Fameen ja kantoi
tuomaripaidassaan numeroa yksi.

Bill Chadwick

Koko jääkiekon historian ajan
tuomaritoiminta on elänyt, jopa ihan viimeisinä vuosina, jolloin peliin on otettu
videotarkistusta mukaan haastoissa. Eihän siitä ole edes kauaa, kun pelissä voitiin nauttia
kahden viivan paitsiosta tai vastustaja sai uittaa mailaa kaverin kainalossa ja asettua
vapaamatkustajan rooliin. Jalkapallossa voidaan tuomiot katsoa etenkin haastavissa ja
ratkaisevissa tilanteissa videolta, kuten nähtiin Saksan Cupin loppuottelussa, jossa
rangaistuspotku oli lähellä. Pitäisikö jääkiekossakin esimerkiksi haastavat rangaistustilanteet
kilpasarjoissa voida katsoa videolta vai viekö se pelistä eräänlaista virhemarginaalin
mahdollisuutta pois, sillä tuomarin virheet ja onnistumiset ovat osa peliä? Vai vihelletäänkö
peliä tulevaisuudessa katsomosta ja kentällä olevat raitapaidat vain toimivat
järjestyksenvalvojina?
- Teemu Artukka
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TuJe:n päätösjuhla
Turun jääkiekkotuomareiden päätösjuhla pidettiin tänä vuonna Night Club Vegasissa, ja
tilaisuus oli säästövuoden takia pienimuotoinen. Vieraiden iloksi yhdistys tarjosi raitapaidoille
ja toimitsijoille kuitenkin siivun konjakkia tai vaihtoehtoisesti likööriä.
Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Antti Kaarto lyhyin sanoin ja kohotti maljan yhdistyksen
mahtavalle vuodelle, jota siivitti valinta vuoden tuomarikerhoksi ja etulinjan soturit Sakari
Suominen ja Aleksi Rantala valittiin vuoden tuomareiksi Liigassa.
Kerho palkitsi työmyyriään omatoimisesti raikuvien aplodien saattelemana ja seuraavassa
voittajat kuvien kera:

Nikken Pytty
on perustettu vaalimaan Nikolai
Tjurinin muistoa ja se jaetaan
vuosittain ansioituneelle
yhdistyksen jäsenelle. Nämä
ansiot voivat olla joko tuomari-,
toimitsija-tai luottamustehtävistä.
Palkinto voidaan myöntää vain
kerran kullekin jäsenelle. Saajan
nimi kaiverretaan jalustaan ja
saajalle jää pienoismalli muistoksi.
Pytty on ikuisesti kiertävä ja sen
myöntää yhdistyksen hallitus.
Pytty on jaettu ensikerran vuonna
1985.
Perustelut: Monikymmenvuo2nen
ura viheltävänä erotuomarina – ura joka yhä menestyksellises2 jatkuu. On toiminut aikanaan
myös kerhokoulu;ajana ja hallituksen jäsenenä. Voisi jo sanoa kerhossa ikonin asemaan noussut
Jari Koivunen
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Köpin malja; Palkinnon on lahjoi;anut
Tampereen jääkiekkotuomarikerhon
Hannu ”KÖPI” Kohonen,
luovute;avaksi vuosi;ain kerhon
ansioituneelle viheltävälle tuomarille.
Palkinto on jaee;u ensi kertaa vuonna
2005.
Perustelut: Kauden suoritukset
puhukoot puolestaan. Kehitystä on
tapahtunut toiminnassa jäällä ja sen
ulkopuolella. Asenne on kunnossa ja
haluaa menestyä. O;anut kausi
kaudelta askelia eteenpäin ja
kärsivällisyys on tuo;anut hedelmää.
Leevi Hietanen

Kauden Tuomari ja TPS
Juniorijääkiekon palkinto
Perustelut: Haluaa kehi;yä ja myös
osoi;aa sen. Eteni
linjatuomariurallaan jo aivan
Suomen terävimpään kärkeen ja nyt
päätuomariurallaan osoi;anut
kykynsä myös siinä tehtävässä. Aina
valmiina au;amaan kaveria – nuorta
tai kokeneempaa – joko neuvoin tai
pelejä o;amalla. Ei koskaan ole
väheksynyt minkään sarjatason
pelejä ja on myös toimiston
työntekijöille tunne;u par2olaismaisesta ”aina valmis”- asenteestaan.
Juha Suoraniemi
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Kauden Toimitsija
Toiminut vuosikaudet
erinomaises2 toimitsija-ai2ossa
viime vuosien ollessa todellisia
näy;öjä osaamisestaan niin
sääntökokeissa kuin omassa
tehtävässäänkin. Aikanaan
myöskin erotuomarina oli
murtautua aivan terävimpään
kärkeen ja ollut hallituksemme
jäsen ja kerhokoulu;aja. Olisi
ansainnut tämän palkinnon ja
kunniamaininnan jo aiemminkin,
mu;a parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Jyrki Lehtovaara

Turun Nuorisokiekon Tuomaripalkinto
Turun Nuorisokiekko palkitsee
vuosi;ain kehityskelpoisen
nuoren tuomarin. Tämä
nuorimies on kehi;ynyt kauden
aikana eri;äin eri;äin paljon ja
on aina kaukalossa hyvällä
asenteella ikäluokasta tai sarjasta
riippuma;a.
Jimi Laaksonen
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Kosan Rahasto
Kosan, eli edesmenneen sekä
tuomari- toimitsija e;ä
luo;amustehtävissä
marinoituneen jäsenemme Jussi
Koskisen rahastosta palkitaan
vuosi;ain s2pendein kaksi
nuorta ja kehityskelpoista
tuomaria.
Rasmus Rouvali ja Niko
Ko@lainen

Edellä mainittujen lisäksi kansainvälisissä tehtävissä palvelleet palkittiin perinteisesti
kukkopillein ja he olivat:
Aleksi Rantala
Olympialaiset ja MM-kisat
Sakari Suominen
Olympialaiset ja MM-kisat
Markus Hägerström
U20 MM-kisat
Joona Elonen
U20 3div mm-kisat
Jenni Jaatinen
Naisten 1div MM-kisat
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Loppukevennys
Seuraava teksti on poimittu Jouni Niemisen NHL-blogista:

DONITSITAPAUKSESTA JO 29 VUOTTA
Lauantaina, 6. toukokuuta tuli kuluneeksi jo 29 vuotta yhdestä Stanley Cupin
pudotuspelien lähihistorian erikoisimmista tapauksista. On aika muistella New
Jerseyn donitsitapausta.
SCHOENY JA TASMANIAN TUHOLAINEN
Viime päivien tapahtumat Stanley Cupissa ovat muistuttaneet mieliin, etteivät pelejä
tuomitsevat seeprapaidatkaan ole täydellisiä. Hekin ovat vain ihmisiä, ja virheitä sattuu. Ja
kun tuomareille sattuu virheitä, tunteet nousevat pinnalle.
Viime aikojen tapahtumien valossa tuntuu taas luontevalta muistella tuota vuoden 1988
playoﬃen tapahtumaa. Jotain todella erikoista tapahtui silloin New Jersey Devilsin ja Boston
Bruinsin välillä pelatun itäisen konferenssin finaalisarjan Game 3:n jälkitunnelmissa.
Terry O`Reilly ja Jim Schoenfield olivat kovia pelaajia kaukalossa ja saman tyylin
valmentajia NHL:ssä peliuriensa jälkeen. O`Reilly on yksi 1970-luvun Big Bad Bruinsin
pelaajalegendoista. Numero 24 roikkuu TD Gardenin katossa muistona "Bloody O
´Reilly":stä.
Surullisenkuuluisa Madison Square Gardenin tapaus 23. joulukuuta vuonna 1979 muistetaan
parhaiten siitä, kuinka nykyinen NBC:n kommentaattori Mike Milbury löi yhtä katsojaa
tämän omalla kengällä, mutta Terry O`Reilly oli se Boston Bruinsin pelaaja, joka
ensimmäisenä hyppäsi laidan yli katsomoon puolustamaan joukkuettaan New Yorkin ilkeitä
faneja vastaan.
O`Reilly oli parhaalla kaudellaan 1977-78 NHL:n seitsemänneksi paras pistemies 90 pisteellä,
ja samalla kuudes sekä syöttöpisteissä (61) että jäähyminuuteissa (211). Äärimmäisen
harvinainen yhdistelmä minä aikakautena tahansa. Adam Sandlerin useita Oscar-palkintoja
voittaneen Happy Gilmore -elokuvan ystävät muistavat Happyn mainitsevan juuri Terry
O`Reillyn, "Tasmanian Tuholaisen", lapsuutensa suosikkipelaajana aivan elokuvan alussa.
Jim Schoenfield oli Buﬀalo Sabresin jämerä puolustaja, joka toimi Sabresin kapteenina
vuosien ajan. Hän oli vuoden 1972 korkeimmalta varattu puolustaja (5.), ja todellinen
kultakimpale vasta vähän aikaa NHL:ssä toimineelle Sabresille. Schoenfield oli puolustava
pakki, maalivahdin paras ystävä. Hän oli iso ja vahva pelaaja, joka dominoi peliä omalla
puolustusalueella. Hän tuli aina pelaamaan kovaa ja pelottomasti.
Schoenfield taklasi lujaa ja heittäytyi laukausten eteen rohkeasti. Hän oli yksi 1970-luvun
suosituimpia pelaajia Buﬀalossa French Connection -ketjun ohella.
Näitten kahden erittäin kovaluontoisen entisen pelaajan valmentamat joukkueet pelasivat siis
toisiaan vastaan 6. toukokuuta vuona 1988.
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O'Reilly ja Schoenfield toimivat vielä vuosia tuon tapauksen jälkeen yhdessä New York
Rangersin apulaisvalmentajina, päävalmentajana toimineen Brian Trottierin alaisina. You
Tubesta on helppo löytää vanha filmi, jossa Schoenfield riitelee uhkaavannäköisenä pleksin yli
pelaajapenkiltä toiselle Glen Satherin kanssa. Tai toinen, jossa Schoenfield on hyvin lähellä
fyysistä yhteenottoa Pittsburghin penkin takana olleen Trottierin kanssa.
Se, että kaikki neljä yllämainittua toimivat yhdessä todistaa, että nämä kiekkomiehet eivät
koskaan polttaneet siltojaan pienistä erimielisyyksistä huolimatta.
MEADOWLANDS, NEW JERSEY, 6 TOUKOKUUTA, 1988
Mutta takaisin toukokuuhun 1988.
Tunteet nousivat pintaan tuossa pelisarjassa jo aikaisin Bruinsin Craig Janneyn jäätyä
Devilsin pelaajan yliajamaksi. Nuori ja innokas New Jersey pelasi ensimmäistä kertaa
pudotuspeleissä. Wayne Gretzky oli vain neljä vuotta aikaisemmin kuuluisasti kutsunut
Devilsiä Mikki Hiiri -organisaatioksi. Jos Jersey onnistuisi voittamaan Bruinsin, se voisi
päästä finaaliin itse Gretzkyä ja tämän Oilersia vastaan.
Ilmassa oli varmaankin tunne siitä, ettei klassista Original 6 -seura Boston Bruinsia ja nuorta
New Jersey Devilsiä kohdeltu samalla tavalla toimitsijoitten ja liigan taholta.
Pitääkseen rauhan maassa O'Reilly päätti antaa Jay Millerin pukea ja Schoenfield vastasi
ottamalla kokoonpanoon suurimman osan kaudesta junnuissa pelanneen Troy Crowderin.
Yhdessä vaiheessa ottelua Devils oli juuri saamassa jäähyn, kun Bruinsin laituri Keith
Crowder tuli ja löi Devilsin Pat Verbeekiä suoraan kasvoihin. Verbeek, jonka lempinimi
"Little Ball of Hate" on sittemmin luovutettu Brad Marchandille, löi tietenkin takaisin.
Bruins teki maalin seuranneesta kahden miehen ylivoimatilanteesta, eikä Jim Schoenfield
ollut tyytyväinen Devilsin penkin takana.
Se, mitä myöhemmin tapahtui, on yksi Stanley Cupin lähihistorian omituisimmista
tapauksista, joka aina silloin tällöin nousee puheenaiheeksi. Sen voi katsoa
sensuroimattomana YouTubesta.
Kolmannen ottelun (Devils 1 - Bruins 6) kiihkeiden tapahtumien jälkeen valmentaja
Schoenfield menetti hermonsa ja kävi Devilsin vanhan kotihallin Meadowlandsin käytävällä
erotuomari Don Koharskin kimppuun arvostelemalla tätä erittäin ankarasti verbaalisesti
huutaen ja esiintymällä fyysisesti myös jonkin verran aggressiivisesti. Koko farssi tallennettiin
TV-kameroille ja siitä saatiin paljon hupia myöhemmin.
Tämä tapahtui aikana, jolloin NHL-pelit vedettiin vielä läpi yhdellä päätuomarilla. Jossain
vaiheessa Koharski menetti tasapainonsa ja kaatui kapealla käytävällä. Siitä, kaatuiko hän
omasta kömpelyydestään vai Schoenfieldin avulla ei oltu yhtä mieltä.
Kun paikalla olleet linjamiehet Ray Scapinello ja Gord Broseker sekä Devilsin
apulaisvalmentaja Doug McKay vetivät miehiä pois toistensa läheisyydestä - Koharski
vastasi huutoihin huutamalla takaisin. Koharskin mielestä Schoenfield tönäisi häntä, mikä sai
hänet menettämään tasapainonsa (hän oli luistimet jalassa käytävällä). Koharskin väitetään
huutaneen "Sinä et enää valmenna yhtään peliä. Toivottavasti se meni nauhalle!"
Mieleenpainuvimmat kommentit, joita sensuuri ei leikannut piippauksiksi filmillä tulivat
Schoenfieldiltä:"You`re full of shit. You`re crazy. You`re crazy. That's because you fell, you fat
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pig! Have another donut! Have another donut!" Suomeksi siis. "Puhut pelkkää paskaa. Olet
hullu. Olet hullu. Se tapahtui, koska sinä kaaduit, senkin lihava sika! Syö lisää donitseja! Syö
lisää donitseja!"
KORKEIMMAN OIKEUDEN TUOMARI
NHL antoi yhden ottelun toimitsijakiellon tapauksen johdosta Schoenfieldille. New Jersey
Devilsin GM Lou Lamoriello ei hyväksynyt valmennuskieltoa, joka annettiin ilman
kuulustelua. NHL:n silloinen varapresidentti Brian O`Neill ilmoitti asiasta vain tunteja ennen
neljännen ottelun alkua. Lamoriello ei vielä niihin aikoihin ollut yhtä tärkeä hahmo NHL:ssä
kuten hän oli myöhemmin, mutta hän yritti väistää toimitsijakiellon toista kautta yllättävällä
suunnitelmalla.
Lou otti yhteyttä tuttuun oikeudentuomariin, herraan nimeltä John A. Conteen, joka oli
kova Devils-fani. Contella oli tapana jopa majoittaa Devilsin nuoria pelaajia kotiinsa. Contella
taas oli suhteita vielä ylemmäksi, New Jerseyn ylimmän oikeuden tuomari James F.
Maddeniin. Madden suostui kuulemaan Devilsin tapauksen kotonaan, vaikka oli sunnuntai ja
äitienpäivä.
John Conten vaimo Lucille ja tytär Jennifer kirjoittivat tarvittavat paperit valmiiksi, ja Lou
ajoi Conten ja lakimies Patrick Gilmartinin kanssa Maddenin asunnolle.
New Jersey Devils ilmoitti vain 25 minuuttia ennen ottelun alkua, että seura oli saanut
osavaltion ylimmän oikeuden tuomarin päätöksen siitä, että NHL:n oli annettava Jim
Schoenfieldin valmentaa sinä iltana.
Kun Schoenfield tuli valmentamaan liigan kiellosta huolimatta Game 4:seen, NHL-tuomarit
kieltäytyivät tuomitsemasta niin kauan kuin hän oli penkin takana. Otteluun määrätty
päätuomari Dave Newell ja linjamiehet Scapinello ja Broseker sanoivat kylmästi ei.
Tuomareitten ilmoitus jättää tuomitsematta tuli vain minuutteja ennen pelin alkua.
AMATÖÖRITUOMARIT JÄÄLLE VIHREISSÄ VERKKARIHOUSUISSA
NHL palkkasi tässä epätoivoisessa tilanteessa kolme amatöörituomaria tuomitsemaan
ottelun. 52-vuotias paikallisen pikkuhallin jäämestari Paul McInnis toimi päätuomarina,
koska hän oli ainoa kolmesta, joka oli luistellut enemmän ottelua edeltävinä viikkoina. Hän
lainasi Devilsin Aaron Brotenin varaluistimet ja hyppäsi kaukaloon tuomitsemaan kovan
ammattilaisottelun. Suunnilleen samanikäiset, myyntimies Vin Godleski ja eläkkeelle jo
jäänyt newyorkilainen poliisi Jim Sullivan luistelivat linjoilla. Godleskilla oli aivan
sattumalta tuomarin vehkeet luistimineen autossaan.
Todella hurja näky, kun tärkeässä ammattilaisottelussa tuomareina luistelivat vihreissä
verkkareissa olleet miehet. McInnisille löytyi seeprapaita, Godleski ja Sullivan pukivat
päälleen keltaiset harjoituspaidat. Pelaajat olivat todella ihmeissään heidät nähdessään.
Joukkueilla ei ollut oikein muuta mahdollisuutta kuin pelata... tai jättää pelaamatta.
He pelasivat. Devils voitti 3–1, mutta hävisi itse pelisarjan lopulta seitsemännessä ottelussa. Ja,
kuten tietyn ikäiset suomalaiset NHL:n seuraajat muistavat, finaaleissa Boston törmäsi
viimeistä kertaa Wayne Grezkyn johtamaan Edmonton Oilersiin ja hävisi neljässä ottelussa.
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Viidenteen saatiin taas oikeat ammattilaistuomarit. NHL piti asiaankuuluvan kuulustelun
Schoenfieldille ja antoi tälle yhden ottelun toimitsijakiellon. Devilsin penkin takana seisoi
Lou Lamoriello ensimmäistä kertaa NHL-urallaan.
Donitsi-huomautuksesta tuli vitsi, jolle naurettiin kuukausia eteenpäin. Don Koharskia se otti
päähän niin paljon, että hän ilmestyi seuraavalle tuomareitten harjoitusleirille viisitoista kiloa
laihempana.
WAYNE`S WORLD JA OFFICER KOHARSKI
Pari vuotta myöhemmin - juuri kun kohu jutusta alkoi olla laantumassa - ilmestyi Saturday
Night Live -hupiohjelman suositun sketsin perusteella tehty elokuva "Wayne's World". Toinen
monella Oscarilla palkittu taide-elokuva Happy Gilmoren viereen. Elokuvan isä ja pääosan
esittäjä Mike Myers on Torontosta kotoisin ja todella kova kiekkofani.
Elokuvassa Wayne Campbell ja hänen kaverinsa Garth Algar hengailivat kuvitteellisessa Stan
Mikitan donitsipaikassa lähellä Chicagoa, ja he tapasivat tutun poliisin, joka oli paikalla
syömässä donitseja. Tätä poliisia esitti 80-luvulla suositun TV-sarjan Pulmusten Al Bundyna
tuttu Ed O'Neill. Roolihahmon nimi oli "Oﬃcer Koharski"
Näin elokuvan kanadalaisessa elokuvateatterissa vuonna 1992 ja yleisö remahti nauramaan
tässä kohtaa, koska kaikki ymmärsivät mistä donitseista tykkäävä konstaapeli oli saanut
nimensä.
Don Koharski - joka luuli vitsailun Schoenfieldin tapauksesta jo kuolleen pois - joutui tämän
jälkeen aina kuulemaan aloituksissa NHL-pelaajilta tästä, koska pelaajat kutsuivat häntä
kunnioittavasti "Oﬃcer Koharski":ksi.
HYVÄT YSTÄVÄT
Don Koharskista ja Jim Schoenfieldistä tuli pian tapahtuneen jälkeen hyvät ystävät. Vaikka
molemmat tekivät kunnioitettavan uran NHL:ssä (Koharski vihelsi 1 719 ottelua ja hänet
valittiin 11 kertaa tuomitsemaan Stanley Cupin finaaleja. Schoenfield valmensi ja toimi eri
seurojen johtoportaissa vuosia peliuran jälkeen), heidät muistetaan valitettavasti ehkä
parhaiten juuri donitsitapauksesta.
Koharski tuomitsi jopa Canada Cupeissa ja oli Neuvostoliiton pyytämä päätuomari Kanadan
ja CCCP:n koviin finaaleihin. Hän oli isolla egolla varustettu mies aikana, jolloin seeprojen
annettiin näyttää myös omaa persoonallisuuttaan kaukalossa. Ei ehkä siksi kaikkien suosikki.
Nykyisin emme enää edes tiedä kunnolla tuomareitten ja linjamiesten nimiä, koska niitä ei
enää voi lukea paidan selästä.
Vuoden 1987 Canada Cupin finaalifilmissä voi nähdä tilanteen, jossa mainoskatkon päätyttyä
juuri vaahterapaidoille kakkosen viheltänyt Koharski kiroaa verisesti Kanadan Mark
Messierille. Tarina kertoo, että Messier oli keksinyt mennä hirvittävien paineitten alla
finaaleja tuominneen Koharskin luo kysymään "Kumman puolella sinä oikein olet?"
Koharski ja Schoenfield katuvat tilanteen pääsyä henkilökohtaiselle tasolle, mutta samalla
nauravat tapahtuneelle, ja laittavat sen nuoruuden ja molempien hurjan luonteen piikkiin.
Koharski kertoo mielellään luistelleensa numero 12 selässään, koska hänellä oli aina tapana
tilata tusina donitseja kerrallaan. Kummatkin saavat kuulla tapahtuneesta vieläkin lähes joka
päivä.
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Ja aina, kun NHL:ssä tapahtuu kuuma verbaalinen välienselvittely nykyisten tuomareitten ja
valmentajien välillä, tuo vanha videofilmi näytetään taas kerran.
Pahimmat voimasanat piipattuna.
--Täällä Jouni Nieminen, Edmonton

Hyvää kesää kaikille tujelaisille ja muistetaan pitää kunnosta huolta!
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