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KOISTINEN
Tervehdys ”Tujelainen”!
Kausi on alkanut! Jos tämä oli sinulle uutinen, on nyt viimeistään aika herätä, huolehtia velvoitteet
kuntoon ja käydä töihin!
Haastetta syksyymme on (jälleen) tuonut tuomareiden riittävyys ruuhkapäivinä. Hallituksemme
tekeekin jatkuvasti töitä lauantaipelien vähentämiseksi.
Muutos ei kuitenkaan näy hetkessä ja pyydänkin kaikilta kärsivällisyyttä ja jaksamista. Tiedostamme
kyllä liiaksi kuormitettavien tuomarien jaksamiseen liittyvät haasteet ja teemme todellakin
kaikkemme asian helpottamiseksi. Olemme mm. käyneet lukuisia keskusteluja alueemme seurojen ja
kiekkopäättäjien kanssa, koskien alkaneen kauden sarjaohjelmia – käytännössä lauantaipelien
siirtämistä muille päiville - ja tuloksena näistä
neuvotteluista on jokainen seura sitoutunut siirtämään
vähintään viisi lauantaipeliä arkipäivälle niin syys- kuin
kevätkaudella. Edelleen kaikissa mahdollisissa
tilanteissa pyrimme vaikuttamaan sekä seurojen,
jääkiekkoliiton että jääkiekkotuomariliiton päättäjiin
niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.
Mitä sitten juuri Sinä voit tehdä asiamme eteen?
1. Markkinoi lähipiirillesi tuomariksi ryhtymistä.
2. Lue ajatuksella jäljempänä tässä lehdessä oleva juttu
esteellisyyksistä ja reagoi asiaan sen vaatimalla tavalla.
Hyvää ja menestyksekästä kiekkokautta kaikille!

Antti
Sisältö:
1. Puheenjohtajan tervehdys
2. Tiedottajan kirjoitus
3. Sääntömuutokset
4-5. Kerry Frazer: Zebra
6-7. Esteellisyyksistä
7-8. Henkilökuvassa Lauri Halminen
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Kausi 2018-2019 on alkanut!
Kolmas kauteni jääkiekkotuomarina ja toinen kauteni Koistisen varressa on alkanut.
Kokeilin jääkiekkotuomarin uraa 2000-luvun alussa alle 20-vuotiaana kloppina, mutta se jäi yhteen
peliin Turku Turnauksessa. Puuttui oikeastaan ihan kaikki: motivaatio ratkaista pelejä, taito pilata
junioriura ja ennen kaikkea kyky viitata Isoon Kirjaan, kun muuttotappiokunnan väsynyt valmentaja
haastaa verbaaliseen kaksintaisteluun.
Ryhdyin marinoimaan itseäni tuomariuraa varten 2002, kun siirryin siviilipuolella ravintola-alalle. Kun
on kuunnellut valopäiden palautteita 15 vuotta ja 40 tuntia viikossa tiskin takana, yksikään valmentaja,
vanhempi tai pelaaja ei pääse enää ihon alle. Olin valmis jääkiekkotuomariksi.
Tärkein asia, minkä olen kolmen kauden aikana oppinut, on sääntökirja. Jo ennen tuomariuraa oli
tapana tarkistaa hämmentävä tilanne vaikkapa MM-kisoissa suoraan sääntökirjasta ennen kuin alkoi
vauhkoamaan asiasta sosiaalisessa mediassa. Pelaajana sitä ei oikeastaan edes jaksanut avata (vaikka
olisi ehkä pitänyt). Kyllä se raitapaita sitten kertoo, että mitä meni päin helvettiä ja sitten kuuluu ihan
periaatteesta olla eri mieltä.
Toinen asia on on ollut, että pipo ei saa olla liian kireänä. Kun on rento, nauraa välillä ja heittää vähän
”jerryä” pelaajien kanssa, konfliktitilanteissa on ollut helpompaa valmentajien kanssa. Kun on jostain
syystä ollut pelin alusta asti teennäisen tiukka ja vähän periaatteesta mulkku, valmentajatkin ovat
mulkkuja. Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan kaiketi myös meidän kohdalla. Pelaajana olen myös
tykännyt aina kommunikoivista tuomareista. Sellainen haluan itsekin olla.
Kolmas asia, jonka olen oppinut, että tuomarina oleminen on joukkuepeliä. Kun on itsellä ollut
akuutti meno tai sairastuminen juuri ennen peliä, aina on ollut kaveri valmis auttamaan. Silloin pitää
muistaa, että itsekin pitää olla valmis auttamaan, jos tiimikaverilla on peli,
mitä ei syystä tai toisesta pysty hoitamaan. Kentällä olen oppinut, että
tuomarikaveri on toinen silmäpari. Pitää luottaa kaverin näkemykseen ja
tarvittaessa myös osata sanoa:”Minä näin paremmin”. Me kuitenkin
palvelemme peliä, emme itseämme.

Teemu Artukka
Tiedottaja
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Sääntökirjan muutokset
Sääntökirja on kokenut muutoksia tälle kaudelle. Seuraavassa on koottuna ne keskeisimmät.
Keskeisiä sääntömuutoksia uudessa sääntökirjassa:
1.

Säännöissä painotetaan enemmän tekoa kuin seurausta. Loukkaantuminen ei enää ole
määräävä tekijä isoa rangaistusta arvioitaessa. Vastustajan piittaamaton vaarantaminen
avainasemassa, ei ainoastaan loukkaantuminen.

2.

Uusi sääntö: Myöhästynyt taklaus. Kun kiekko on selkeästi ammuttu/syötetty pois, vastustajaa
ei voi taklata, etenkin jos pelaaja on haavoittuvassa asemassa ja taklaajalla on mahdollisuus
jättää taklaamatta.

3.

Maalia ei hyväksytä, jos se tehdään luistimella tarkoituksellisesti ohjaten. Ainoastaan tahaton
kimmoke on sallittu.

4.

Kuka tahansa voi ampua rankkarin, ei siis enää ainoastaan rikottu pelaaja.

5.

Maalivahti ei saa peittää kiekkoa ilman vastustajan painetta.

6.

Maalialue pienenee.

7.

Pelaajalle, joka syöksyy kiekkoa kuljettavan vastustajan jalkoihin pelaten ensin kiekon poisja
sen jälkeen kaataen vastustajan, tuomitaan joka tapauksessa 2 min kampituksesta.

8.

Laitataklauksesta tuomitaan jatkossa vähintään 2+10 min.

9.

Pitkän jälkeisen aloituksen tahallisesta rikkomisesta seuraa varoituksen jälkeen rangaistus.

10. Teknologian käyttö pelaajapenkillä on sallittua valmennustarkoituksiin (ts. seuranta ja
tilastointi), mutta sitä ei saa käyttää millään tavoin yritykseen vaikuttaa tuomariston
päätöksiin.

Huom! Erityissäännöt E-juniorien sarjoissa:
Alivoimalla tehty pitkä kiekko vihelletään ja aloitus suoritetaan pitkän kiekon tehneen joukkueen
puolustusalueelta. Pelaajien vaihtaminen on sallittu pelikatkolla.
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Ote Kerry Fraserin tekstistä ”The Zebra”

Kerry Fraser on 1 904 NHL:n runkosarjaottelua viheltänyt entinen tuomari, joka lisäksi vihelsi 261
pudotuspeliottelua ja 13 Stanley Cupin finaalia. Kaksi vuotta sitten hän kirjoitti Player’s Tribuneen
omakätisen kirjoituksen urastaan ja pari mieleenpainuvaa hetkeä. Itseeni teki vaikutuksen erityisesti
tarina hänestä ja Theoren Fleurystä. Kaksikolla ei ollut erityisen lämpimät välit kentällä, mutta
seuraava tarina kertoo mitä kentällä voi tapahtua sellaista mitä yleisö tai edes muut pelaajat eivät
huomaa.
…
Neljä vuotta myöhemmin olin tuomitsemassa ottelua New Yorkissa, kun Theo tuli luokseni kyynelissä.
”Kerry, sinun pitää tehdä jotain”, hän sanoi.
Theo oli palannut takaisin kentälle oltuaan vieroitushoidossa. Siihen aikaan en tiennyt hänen
historiaansa seksuaalisen hyväksikäytön uhrina - kukaan ei tiennyt. Mutta kaikki NHL:ssä tiesivät,
että Theolla oli muutama rajumpi vuosi alla alkoholin ja huumeiden väärinkäyttäjänä.
Ensimmäisen erän lopussa Theo oli joutunut sanaharkkaan Bluesin kovanaaman Tyson Nashin
kanssa. Theo luisteli luokseni, kun tilanne oli revennyt liitoksistaan ja hän oli tunteiden vallassa. Et
näe lähes koskaan pelaajia tunteiden vallassa, mutta tämä oli erilaista.
”Kerry, hän puhui minulle huumeongelmistani”, Theo sanoi. ”Hän ei voi puhua minulle tuolla tavalla.
Yritän oikeasti saada elämäni kuntoon, Kerry. Oikeasti”.
Hän kertoi minulle, ettei ole juonut alkoholia X päivään, eikä käyttänyt huumeita X päivään. Voin
sanoa, että hän oli syvästi loukkaantunut. Siinä hetkessä en nähnyt kaveria, joka heittää minua
kypärällä ja kutsuu minua kaikilla mahdollisilla solvauksilla. Näin vain ihmisen kivuissaan, ja halusin
viedä kivun pois.
Mutta mitä minun olisi pitänyt tehdä? En varsinaisesti kuullut, mitä hän oli sanonut. Heitänkö hänet
pelistä ulos teosta, mitä en todistanut? Miten minun pitäisi selittää asia raportissa? Oltiin harmaalla
alueella.
Joten kun kaikki olivat luistelemassa erätauolle, kysyin Theolta:”Miten olisi anteeksipyyntö?”
”Anteeksipyyntö”, kysyi Theo.
Koistinen
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”Niin, anteeksipyyntö. Jos saan Tysonin tänne pyytämään anteeksi, niin lupaa minulle, ettet lyö mailaa
rikki hänen päähänsä.”
”OK, sovittu.”
”Hyvä, tule takaisin ja nähdään tässä kohtaa ennen kuin seuraava erä alkaa."
Menin suoraan vierasjoukkueen valmentajien koppiin puhumnaan Joel Quennevillelle, joka
valmensi siihen aikaan Bluesia. Kerroin, että meillä on pieni ongelma. Kerroin, mitä olimme
keskustelleet Theon kanssa. Ja en koskaan unohda hänen ilmettään.
”Käskenkö Tysonin riisua varusteensa”, hän kysyi.
”Ei, haluaisin hänen pyytävän anteeksi”, vastasin.
”Mahtava idea”, hän sanoi, ja meni suoraan koppiin puhumaan Tysonin kanssa.
Palasin kaukaloon toiseen erään. Theo tuli tunnelista ulos ja tapasi minut ennalta sovitussa paikassa.
Tyson tuli kaukaloon jääkoneen vierestä ja luisteli hieman ympyrää. Hän oli hieman vastahakoinen
saapumaan paikalle, joten huikkasin hänelle, että osallistu bileisiin.
Kun Tyson tuli paikalle, hänen huulensa väpättivät. Voisi sanoa helposti, että hän oli syvästi tunteiden
vallassa, ehkä häntä jopa hävetti. Hän napautti Theoa polvisuojiin ja pyysi syvästi anteeksi.
”Toivon sinulle pelkkää hyvää mitä tahansa sinulla onkaan edessäsi”, hän sanoi.
Theo ja Tyson kättelivät.”
”Lets play some hockey”, sanoin.
Ja me pelasimme.
Tyson sai ottelussa syöttöpisteen ja keräsi 17 jäähyminuuttia. Hän teki työtään.
Kymmenen vuotta myöhemmin juttelin Tysonin kanssa puhelimessa. Kysyin, että muistiko hän sitä
iltaa Madison Square Gardenilla.
”Vitsailetko? Tottakai muistan. Se ilta muutti elämäni. Se sai minut pohtimaan, että millainen ihminen
haluan olla”, hän vastasi.
Tuomarina saat ottaa vastaan mielettömän määrän paskaa. Saat ottaa sitä pelaajilta, katsojilta ja
valmentajilta. Saat sitä syödessäsi hampurilaista baarissa. (”Hei, Fraser!”) Saat paskaa hotellilla. (Oi,
herra Fraser…”) Se on työtä. Mutta tiedätkö mitä? Mitä tahansa työtä teetkään, kaikilla on se hetki
kun makaat keskellä yötä sängyllä, tuijotat kattoon ja mietit, että mitä järkeä tässä on, olenko tekemässä
jotain edes vähän merkittävää tässä maailmassa?
Sinä iltana Madison Square Gardenilla kolmen ihmisen elämä hieman muuttui. Tiedän, että ainakin
omani muuttui.
…..
Teksti oli julkaistu verkkolehti The Player’s Tribunessa 7.6.2016 ja on osa pidempää artikkelia ”The
Zebra”.
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Esteellisyyksistä
Turun Jääkiekkotuomarit ry:n tuomareilla on aktiivijäsenmäärään suhteutettuna valtakunnallisessa
vertailussa ylivoimaisesti eniten esteellisyyksiä.
Suomen Jääkiekkoliitto (SJL) sekä Suomen Jääkiekkotuomariliitto (SJTL) ovat ilmaisseet vakavan
huolensa asiasta.
Yhdistyksemme hallitus on käsitellyt aihetta lukuisia kertoja aiemminkin miettien, mitä asialle olisi
tehtävissä. Kokouksessaan 30.9. hallitus kävi taas kerran aiheesta pitkän keskustelun todeten
seuraavaa:
★Tuomareilla on paljon pitkiä esteitä. Osa esteellisyyksistä on ymmärrettäviä, koska on
vuorotöitä tai reissaamista eri kaupunkien välillä, armeijaa tms.
★Moni ilmoittaa, että laittaa koko estekalenterin mustaksi, mutta ottaa pelejä myynnistä, jotta
pystyy suunnittelemaan omat menonsa ja sovittamaan myyntilistalta sopivat pelit omaan
aikatauluunsa.
★Osa ”kestoesteellisistä” viheltää useita pelejä kuukaudessa, osa vähemmän tai ei ollenkaan.
★Monet ”kestoesteet” vaikeuttavat nimeäjien työtä kohtuuttomasti, koska peleihin ei riitä
käytettävissä olevia tuomareita.
★Ne, jotka ovat käytettävissä, kuormittuvat valtavasti, ja kyllästyessään hekin laittavat lisää
esteitä.
★Hallitus on päättänyt, että tuomareille voidaan nimetä vain 1-2 peliä per päivä.
★Hallitus on päättänyt, että tuomareiden aktiivisuutta/ käytettävissä oloa seurataan ja tarvittaessa
tilanteeseen puututaan.

Miten tilanne muuttuu paremmaksi, jos ”kestoesteet” poistuvat?
★Nimeäminen helpottuu:
✴tuomarit riittävät tehtäviin
✴käytettävissä olevia tuomareita ei tarvitse kuormittaa liikaa
✴tuomareiden taitotasot voidaan ottaa paremmin huomioon
✴tuomareiden yksilölliset toiveet ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon
★Pelien vaihtaminen ja myyminen helpottuu, koska jäsenistölle on saattanut tulla jopa
vapaapäiviä, vaikka heillä ei ole ollut esteitä.
★Sairastumistapauksissa sijaisen löytäminen helpottuu
★Tuomarityöskentelyn taso nousee sekä yksittäisessä ottelussa että isossa kuvassa, eli pystymme
tarjoamaan laadukkaampaa palvelua
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Tämän harrastuksen on tarkoitus olla kaikille mukavaa. Kun kuormitus on liian kova, harrastuksesta
väkisin katoaa osa hauskuutta, koska henkinen ja fyysinen vireystila kärsivät ja ajankäytöllisesti
vaaditaan aivan liikaa. Jos jokainen tuomari oikeasti ilmoittaa vain aivan välttämättömät esteet,
tuomareita on käytettävissä enemmän ja kalenteriin mahtuu silti muutakin elämää, joka taas takaa
jaksamisen tämän mahtavan harrastuksen parissa.
Jos tuntuu, että toimistolta nimetään tehtäviä, jotka eivät ole itselle mieluisia sarjatason, ajan tai
paikan suhteen, asiasta kannattaa paljon mieluummin olla yhteydessä tuomarivalmentajiin (Ville,
Johannes, Kimmo O.) tai toimistopäällikkö Kristeriin, kuin laittaa kestoesteet.
Näin pystymme ottamaan toiveenne paremmin huomioon, kun tehtäviä pystytään nimeämään
muutenkin kuin väkisin pakottamalla kaikkiin tyhjiin ruutuihin joku kynnelle kykenevä tuomari.
Jokainen meistä on arvokas ja jokaisen panos on tärkeä. Meitä kaikkia tarvitaan.
Juuri Sinua tarvitaan!

Henkilökuvassa Lauri Halminen
Lauri Halminen on tullut tutuksi vuosien aikana kerholla pitkälti siitä, että hän on vuosittaisissa
ottelumäärissä aina kärkipaikalla. Viime kaudella otteluita tuli saaviin 187 kappaletta, mikä on hurja
määrä kenelle tahansa.
30-vuotias Lauri tietenkin asuu
Turussa ja perheeseen kuuluu
avovaimo Niina ja huolimatta
hurjasta vuosittaisesta
ottelumäärästä, perhe lisääntyi viime
vuonna Leevi-pojalla.
Laurin ura jääkiekossa alkoi VähäHeikkilän ulkojäiltä, joka jatkui
vakuuttavilla otteilla Turun
Weikkojen luistelukoulussa.
Pelivuodet vierivät maalivahtina
Kiekko-67:n junioreissa ja viimeinen
vuosi meni puolustajana, joka kertoo
joko Laurin monipuolisuudesta tai
Kiekon junioritoiminnan tasosta.
Ammattilaisura jääkiekossa on jatkunut tähän päivään asti Mukiliigajoukkue Jarin Pallossa, jossa Lauri
saavutti Carha World Cupin pronssia 2016.
Tuomariuralle Halminen päätyi perin halmismaisella tavalla. Lauri oli pelaamassa
jääkiekkotuomareiden turnauksessa Hämeenlinnassa, ja iltagaalassa joku paikallinen oli pahoittanut
Laurin pelaamisesta mielensä, koska hänellä ei ollut tuomarikorttia. Lauri vastasi siihen, että ensi
kaudella on.
Ensimmäisen kauden jälkeen Halminen piti välivuoden reissatessa toisella puolen maapalloa, joten nyt
on alkamassa viides kausi. Pelejä on takana noin 700, eli keskimäärin raitapaitaa on puettu kaudessa
140 kertaa. Haastavimmaksi asiaksi tuomarina Lauri mainitsee täydellisen kokonaisuuden tarjoamisen
yleisölle ja joukkueille. Palkitsevinta on ollut C:n, B2:n ja B:n SM-turnauksen final four, ensimmäinen
Koistinen

7

Turun Jääkiekkotuomarit uutiskirje

1/2018-2019

Suomi-sarjapeli päätuomarina ja
kakkosdivisioonan kutoslohkon finaali
Ali Berrebahin kanssa.
Koska kaikki haluamme viedä lajia
eteenpäin omalla tavallamme, Lauri
haluaisi kilpasarjoihin avoimempaa
tekemistä, kuten kypäräkameroita,
joiden kautta voisi lähettää julkisia
livelähetyksiä.

Halminen mainitsee myös legendaariset
seurakierrokset, joita kerho on vuodesta
toiseen tarjonnut paikallisille seuroille
sääntötuntemuksen kehittämiseen,
mutta ilmeisesti seurakierrokset
kiinnostavat edelleen enemmän tuomareita, kuin seuroja.
Seurakierrosten lisäksi Halminen pitää uutta laitataklauksesta tuomittavaa 2+10 minuutin rangaistusta
huonona muutoksena, koska se on raaka ja se kymppi ei välttämättä ole ihan perusteltu siihen perään.
”On ollut tilanteita, missä se kakkonen olisi ollut täysin riittävä molempien osapuolien mielestä”
Viiden kauden kokemuksella Lauri haluaa muistuttaa uusia tuomareita.
”Ota aikasi jäällä. Jos on vaikka jotain rumempaa tapahtunut, käy tilanne rauhassa läpi kollegan kanssa
ennen mitään hätiköityjä päätöksiöä. Ei meillä ole mitään kiirettä siellä. Myös ulkoinen olemus ja
tilanteiden myyminen erittäin isossa roolissa, eli uskottavuus”

Sosiaalinen media
Mikäli sinulla on kuvia Turun Jääkiekkotuomareista itse toiminnassa, joka juniorijäillä tai isommilla
areenoilla, niin lähetä kuvia whatsappin kautta tiedottajalle.
Mikäli olet aktiivinen somettaja, niin ottamalla minuun yhteyttä, saat instagram-tilin tunnukset, jotta
voit itse päivittää kuvia sosiaaliseen mediaamme. Tili kaipaa toimintaa ja mitä useampi kokki
keittämässä soppaa, sitä monipuolisemmat mausteet.
Numeroni on: 044-5656 257 / Teemu Artukka.
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