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Puheenjohtajalta
Olemme jo lähes joulussa ja syyskausi on (melkein) kaikkien sarjojen osalta ohi. Osalle
jäseniämme se tarkoittaa hetkeksi vähemmän tehtäviä, toisille urakointia erilaisissa
turnauksissa ja/tai harjoitusotteluissa. Pitää kuitenkin muistaa myös levon sekä läheisten
merkitys jaksamisessa.
Jaksaminen on noussut syksyn aikana ykköshuoleksi myös hallituksemme keskusteluissa.
Lukuisat esteellisyydet ja lauantairuuhkat ovat sellainen yhtälö, joka kuormittaa käytössä
olevia tuomareita ja toimitsijoita suhteettoman paljon. Tästä syystä järjestimme jäsenistölle
kyselyn, jossa sai ottaa kantaa esteellisyyksiinsä – toki muihinkin kerhon asioihin.
Vastausprosentti kyselyyn oli valitettavan pieni, joten suurimmalla osalla asiat lienevät
mallillaan. Esteellisyysjärjestelmään – etenkään niiden vähentämiseen – ei viisasten kiveä
kyselyn perusteella löydy, mutta joitakin hyviä ajatuksia kuitenkin.
Positiivisina asioina syksystä voidaan nostaa seurayhteistyön kehittyminen, sekä uusien
tuomareiden rekrytointi. Uusia tuomareita ja toimitsijoita on kurssitettu kuluneen syksyn
aikana parisenkymmentä.
Toivotan kaikille jäsenillemme läheisineen mitä parhainta joulun aikaa ja oikein hyvää uutta
vuotta.
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TuJen eettiset arvot
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.
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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.
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TUJEN
JOULUEVANKELJUMI
TURU MURTTEL
Sihe aikka kävi simmottiski, et keisari Raudaskoski käski panna koko valtakunnas toime
verotukse. See oli ensmäinen kerta ja tapahtus sillon ku Kaarto oli seeﬃnä Libanonis. Kaik
meniväkki sit panema nimeäs verolistoihi, jokaine oman kaupunkisses.
Nii Ali lähti kans Paimiost, Nasaretin kaupunkist ja meni verottamisen tähre Turkku,
Daavirin kaupunkki, Peetlehemisse, ku hän kerra kuulus Daaviri sukku. Hän lähti sinne yhres
kihlatu morssiammes Heikki ”sukarin” kans ja see
orotti. Ku hee olivas siäl, tuli Heikil aika täytte ja
hän adoptoi poja, esikoises. Hän kapaloitti lapse
ja tälläs sen seime, ku jääl ei ollu heil tila.
Siäl oli kouluttaji vahtimas yäl nuorii tuamarei.
Yhtäkki heijä eressäs seisos enkeli, ja kirkkaus
ympäröitti heijät. Hee rupes pelkkämä, mut
enkeli sanos heil:
"Älkkä pojap peljäkkä! Mää ilmotan teil ilose
uutise, tosi suure ilon koko kansal. Tänäpän teil o
Daavirin kaupunkis syntyny uus tuamari. Hän on
tuleva Huipputuamari. Tämmöne on teil merkki:
tee löyrätte lapse, ketä makka kapaloissas
seimes."
Ja siin samas oli enkeli ympäril suur taivalline
sotajoukko, ku ylisti Tuje ja sanos:
"Tuje on kunnia tuamarimaailmal, kentäl rauha
ihmisil, ku tujelaise vihelttä"
Ku enkelit oli menny takasi taivasse, kouluttaja
sanosiva toisilles:
"Nyt lähretä Peetlehemisse! Siäl mee nährä, onk
tapahtunu se mikä meil ilmotetti"
Hee lähtiväk kiiruste ja löysivä Heiki, Ali ja lapse, ketä makas seimes. Ku hee sen näkivä, hee
kertosiva, mitä heil oli lapsest sanottu. Kaik kun kuuliva kouluttajie sanat, olivak ku puul
päähä lyätyi.
Mut Heikki pani syrämesses piilo ihan kaik, mitä oli tapahtunu ja tuteras sitä. Kouluttaja
menivät takasi ja kiittivä ja ylistivä siit, mitä olivak kuullu ja nähny. Kaik oli juur niin ko heil
oli sanottu.
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TuJelaiset lonkerot ylettyvät
yllättävän pitkälle Paulin harmaasta lasillisesta
Tarinassa esiintyvät henkilöt, nimet ja asiayhteydet ovat täysin kuvi7eellisia ja mahdolliset yhtymäkohdat
tosielämään ovat sa7umanvaraisia, mu7a ai niin osuvia. Kuvaus on tarina siitä, mitä elämää meillä
kaikilla on TuJE:n ulkopuolella ja kuitenkin parhaassa TuJE-hengessä.
Tujelaiseksi tuomariksi päädytään nykyään Johanneksen tappavan tehokkaan rekrytoin7koneiston kau8a.
Kaikki saa alkunsa Villen osaavassa opissa, jonka jälkeen valmistut tähän omituiseen monimuotoiseen
heimoon, johon saatat törmätä melko monilla elämän rajapinnoilla useammin kuin arvaatkaan. Olet
valmistunut kurssilta ja aloi8anut urasi ken7llä, jotka Ari ja Tero ovat lananneet. Nuoressa iässäsi päädyt
inAin Eemelin koulutukseen, jota taas Jukka-Pekkakin on koulu8anut. Olet valmis elämän 7elle, päätät
panostaa nyt tuomariuraasi ja käyt ostamassa treenikamat Samilta. Markuksen kulje8amana pääset
käteväs7 bussilla Kupi8aan Ci8ariin, jossa pasta-, banaani- ja tonnikalaostosten lisäksi voit poimia
kahviosta eturivin ohjeet niin elämään kuin tuomariurallesikin var8uneemmilta kollegoilta.
Pääset vauh7in tuomariurallasi ja saat rahaa ostaaksesi Jukalta voor7n, jolla huristat Sakarin ja/tai
Val8erin puheille hommaamaan asuntoa vaikka voisipa ehkä yksi Pekkakin neuvoa sinua. Toinen Pekka
taas mielellään järjestää sinulle välineet interwebbiin. Samuli korjaa huolesi, mikäli voorA alkaa harmi8aa
ja haluat vaihtaa minkä tahansa merkkiseen autoon. Päädyt ostamaan Raisiosta ton7n, jonka
kaavoituksessa on AnA II:lla ollut sormensa pelissä. Kunnallistekniikan puolella on ton7llesi vede8y
kaapeleita, jotka Ali on myynyt urakoitsijalle. Pääset vihdoin rakentamaan unelmiesi ko7pesää, jonka
urakan olet 7lannut Leeviltä ja työmaavalvojana toimii Jarno. Timo tuo maanrakennustöihin sorat, kun
taas AnA III, Pauli ja Henri 7imeineen ovat olleet suunni8elemassa kuorma-autonosturia, joka tuo
rakennustarvikkeet ton7llesi. Hanskat ja työkalut on oste8u Jyrkiltä, lukot oviin tulee asentamaan Lauri.
Juha tulee tekemään sähköt, kun taas toiselta Juhalta olet vuokrannut telineet ja nos7met työmaallesi.
LaAamestarina sinua au8aa parkeAen partaveitsi Rauno. Kun talo alkaa olla valmis, käyt 7laamassa
parhaat roAngit ja petarit Heikiltä, kävellen kaupan eteisessä kurama8ojen yli, jotka on vuokra8u Jarilta.
Fiksuna miehenä neuvo8elet jo hyvissä ajoin vakuutuksesi kuntoon Markuksen kanssa, varsinkin kun olet
toiseen harrastukseesi hommannut sukelluskamat Joonalta. Talkooiltana grillistä naapurin puska-aitaan
levinneen tulen sammutustyöt tullaan hoitamaan Hannun johdolla. Viimeiset vapaa-ajan rippeet uhraat
AnA I:n koordinoimilla viheriöillä.
Raskas työ vaa7i raskaat huvit ja lähdet tuule8umaan risteilylle, jonka laivan suunni8elupöydissä on Laura
istunut. Jatkoille baariin ja Teemu tarjoilee sinulle liikaa olu8a. Jatkojen jatkot yökerhossa ja iltasi pää8yy
siihen kun Krister hei8ää sinut yli-innokkaan väkeväs7 taksin takapenkille, jota kulje8aa Tomppa. Samassa
rytäkässä sinulta särkyy jalka ja aamupäivällä löydät itsesi kuuntelemasta hoito-ohjeita Kimmon
vastaanotolla Oskarin tai Ernon lähe8eellä. Jennin on paras tarkastaa hammaskalusto, kun jotain osumaa
sinnekin tuli. Kuntoutusjakso Hennan sparrauksessa ja käräjäpaperit aggressiiviselle portsarille Jussilta.
Rahat ja luo8o7edot meni Anssin kirjanpidon mukaan, mu8a ei hätää sillä laskuja karhuavien ﬁrmojen
ohjelmistot ovat neljännen An7n ylläpitämät. Mikäli vieläkin jää rästejä, on Leenin organisaa7o vastassasi.
Kaupasta voit käteväs7 ostaa juomat, jotka Juha on käynyt hylly8ämässä ja ruoat, jotka Esa on kuskannut
tukusta. Kaikissa elämän käänteissäsi voit huomata, e8ä aina on joku Tujelainen lähelläsi, luo8aen aina
siihen, e8ä kun on viimeisen nukkumaanmenon aika, olet jälleen Johanneksen asiakkaana.
Kaikessa lyhykäisyydessään kuvaus siitä miten Tujelaiset varaukse8a tukevat sinua matkallasi taksitolpalta
hautakiven taakse!
- ”Johannes” ja ”Tomppa”
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Rakas

Kiina
Niin kuin moni varmasti
tietää, vietin lokakuun
puolesta välistä
marraskuun loppuun
Pekingissä ”kehittämässä”
kiinalaista jääkiekkoa ja tuomarityöskentelyä. Tuo avartava ja mieleenpainuva kokemus
oli kaikkea muuta, kuin odotusten mukainen.
Helsinki-vantaan lentokentällä juodessa yhdentoista euron hanaolutta, ja keskustellessa
Pohjoisen poikien kanssa maailman menosta, en todellakaan tiennyt mitä seuraava
puolitoista kuukautta tuo tullessaan, eikä varmasti kukaan muukaan meistä sitä osannut
aavistaa.
Pitkän lennon ja viimeisen kosketuksen suomalaisuuteen saaneena, Finnairin tarjoaman
muussi-lihapulla-annoksen jälkeen, astuimme ulos koneesta ja otimme ensimmäiset
keuhkolliset raikasta paikallista ilmaa. Vaikka asia oli tiedossa etukäteen, tuli huono
ilmanlaatu, haju ja jopa maku jonkinlaisena yllätyksenä meille kaikille. Kiinan
lentokentällä vietetty parituntinen piti sisällään passintarkastuksen kolmeen kertaan,
sormenjälkien ottamisen joka sormesta kahdesti, sekä tutustumisen miestenhuoneen
mustaan aukkoon ja samalla ihmetellessä, että kuka on repinyt pytyn paikoiltaan.
Lentokentällä meitä oli vastassa Chris ja Candy, sekä kuljettajamme. Heille tuli täytenä
yllätyksenä, että olimme
ottaneet matkalaukun
lisäksi mukaan myös
varustekassin, joten meitä
varten hommattu auto oli
”hieman” liian ahdas
kuskille, viidelle henkilölle
ja kaikelle tälle
tavaramäärälle, jonka
olimme mukaan ottaneet.
Lentokentältä lähdimme
ajamaan Pekingin
moottoritietä
keskinopeudella 40 km/h kohti Chaofangin asuinaluetta, jossa majapaikkamme sijaitsi.
Monen mutkan ja hämmennyksen kautta löysimme asuntoomme, joka vaikutti vahvasti
siltä, että nyt jotakin on kusetettu ja paljon… Meillä oli jokaisella oma huone, josta löytyi
sängynrunko ja sen päältä jokin kankaalla päällystetty, patjan nimellä kulkeva tasainen
alusta. Keittiö oli varustettu jääkaapilla ja kaasuliedellä, josta ei ollut odotustemme
mukaan edes kaasu loppu, vaan kaasupullo puuttui kokonaan.
Koistinen
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Keittiön kaapit oli naulattu kiinni jostain meille tuntemattomasta syystä, eikä
ensimmäistäkään astiaa koko lukaalista löytynyt.
Tästä kaikesta syntyikin ensimmäinen selvitettävä asia Candyn ja Chrisin, näiden
viisauden lähettiläiden kanssa. He antoivat meille ohjeet lähimpään tavarataloon, jossa
voisimme nämä pienet puutteet käydä täydentämässä. Me olimme vahvasti sitä mieltä,
että meille luvatun majoituksen tulisi sisältää mm. petauspajat, tyynyt, peitot, lakanat,
astiat, kaasupullon, yms. Pienet erimielisyydet johtivat siihen, että kaverit soittivat
pomolleen, joka kuulemma hyvää hyvyyttään oli valmis joustamaan ja hankkimaan meille
nämä tarvikkeet.
Muutaman tunnin kuluttua asuntoomme saapui Luiz apureineen, jotka ensitöikseen
väänsivät sorkkaraudalla keittiön kaapin ovet auki. Liesi lähti toimimaan ja petivaatteet
saapuivat, petauspatjoja lukuun ottamatta. Kolmen yön jälkeen isähahmomme Ilkan
tyyny ei enää kestänyt nukkumista ja aamulla kaveri heräsi pumpulit kurkussa ja selkä
aivan jumissa. Petauspatjat eivät olleet vielä lähtöömme mennessä olleet saapuneet,
mutta kyllä ihminen näköjään kaikkeen tottuu.
Asunnostamme, jota jostain sairaalloisesta syystä kutsuimme jopa kodiksi, ei
valitettavasti löytynyt olohuonetta tai ylipäänsä ensimmäistäkään tuolia. Tämän takia
lähdimme jo ensimmäisenä iltana etsimään Chaofangin betoniviidakosta paikkaa, jossa
voimme tulevaisuudessa jakaa kokemuksiamme työtehtävistä ja antaa vertaistukea
toisillemme. Pienen kävelyn ja paikkoihin tutustumisen jälkeen kävelimme
puolivahingossa sisään Brianin baariin. Tästä paikasta puhuttaessa voidaan käyttää paljon
inhoamaani sanontaa ”rakkautta ensi silmäyksellä”. Siellä oli kaikkea! Se oli kuin suoraan
Turun keskustassa sijaitseva mikä tahansa kuppila. Yksi oleellinen asia vain puuttui…
asiakkaat. Brian oli noin nelikymppinen, jonkin tasoista englantia puhuva baarin
omistaja. Brianista tuli meille reissun ylivoimaisesti läheisin paikallinen henkilö. Hän
näytti meille mitä kiinalainen ruokakulttuuri on parhaimmillaan, kertoi paikallisesta
elämästä ja istui monet illat meidän kanssa pelaamassa lautapelejä. Veimme myös Brianin
katsomaan jääkiekkoa Pekingin suureen ja mahtavaan jäähalliin, jossa hallin omistaja tämä paikallinen Hjallis - hoiti jäänajon, linjatuomarityöskentelyn satunnaisina
viikonloppuina, sekä välillä jopa virvokkeiden myynnin hallin ainoassa ravintolassa. Brian
oli innoissaan tästä lajista ja tahtoi ehdottomasti tulla uudestaan, harmi vain emme
ymmärtäneet kertoa kaverille, että jääkiekko-ottelu pitää sisällään kolme erää, joten
Brian joutui poistumaan kahdenkymmenen minuutin pelaamisen jälkeen.
Reissun tarkoitushan oli nostaa kiinalaisen tuomaritoiminnan tasoa ja kouluttaa uusia
tuomareita, joten tästä aiheesta on varmaan myös hyvä kirjoittaa jotakin.
Jääkiekkoa vihellettiin u7-ikäluokasta, u16-ikäluokkaan asti, tosin näitä u16-pelejä tuli
reissun aikana yhteensä peräti yksi kappale, joka on melko vähän meikäläisen 55:stä
pelistä.
Homman juoni paljastui oikeastaan ensimmäisen viikonlopun jälkeisen palaverin aikana,
kun meille selvisi, että meidät on palkattu tuonne viheltämään pelejä ja hankkimaan
harrastajia lisää sillä kortilla, että Suomesta asti on tullut tuomareita viheltämään tätä
huippukiekkoa. Itse vihelsin pääsääntöisesti C-junnuikäisiä pelejä, joiden taso vaihteli
huonon ja todella huonon välillä. Nämä pelit pelattiin ”hallissa” nimeltään Dream land.
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Tämä halli oli tosiaan nimensä veroinen, kyseisessä pressukatoksessa oli vain pikku
puutteita; hallin lämpötila oli n. -15 astetta, joka sinänsä ei ole ongelma, mutta kun
pukukopeista ei löydy pattereita tai mitään lämmitykseen liittyvää laitetta, saattaa sen
joku kokea puutteena. Tuomarikopissa ei ollut, vessaa, juoksevaa vettä, penkkejä tai
mitään muuta vastaavaa tarviketta kahdeksasta perättäisestä pelistä selviytymiseen. No,
onneksi olin lauantain ensimmäisessä pelissä jopa puolituntia ennen matsia paikalla ja
sain varastettua toimitsija-aitiosta lämpöpatterin, sekä hallin toisesta rakenteilla olevasta
kaukalosta penkin, jossa pystyin vetämään luistimet jalkaan.
Ekan viikonlopun jälkeen oli palaveri BHA:n toimistolla, jossa kävimme paikallisen Harri
Aholan kanssa läpi kaikkea pientä viilattavaa, mitä kiinalainen kiekko pitää sisällään.
Harri osoittautui todella yhteistyöhaluiseksi ja hänen, sekä tulkkimme kanssa
keskusteluun kului jokunen tunti. Kaveri otti kehitysehdotuksemme tosissaan ja halusi
oikeasti viedä lajia, sekä erityisesti tuomaritoimintaa eteenpäin. Hän lupasi jutella
pomolleen asiasta ja
laittaa homman
toimimaan. Kun
Harri toteutti
lupauksensa ja jutteli
BHA:n johtajattaren
kanssa, ei häntä enää
näissä hommissa
nähty. Ilmeisesti
viimeinen muisto
mikä hänelle
jääkiekosta jäi, oli 37
kokoa olevan,
kiinalaisvalmisteisen
työterveystossun
jälki pakarassa.
Nyt kun paikallisen jääkiekkoliiton palkkalistoilta on saatu karsittua viimeinenkin
henkilö, jonka tähtäimessä oli muutakin kuin raha, on homma aika lailla valmis…
Viikonloppujen pelimaratonien lisäksi viikkoihimme saatiin täydennystä ball hockey
nimisen lajin valmennuksella. Kyseinen laji ei ollut meille kenellekään tuttu, mutta
kuulemma harrastajamäärä, sekä kassavirta saadaan nousuun, kun suomalaiset
jääkiekkotuomarit menevät pitämään ball hockey tunteja ala-asteikäisille lapsukaisille.
Homma oli totta kai hoidettu niin esimerkillisesti, että ennen ensimmäistä kosketusta
lajin saloihin teimme lukuisia turhia metroreissuja kaupungin ympäri, koska tunnit
peruttiin lähes aina noin 15-30 minuuttia ennen sen alkamista, ilmansaasteiden vuoksi.
Näitä ilman saastepitoisuuksiahan ei ollut tiedossa, kuin 1-2 viikkoa etukäteen… Tämän
vuoksi lähes joka kerta vielä samana aamuna, kun ball hockey tunnin piti alkaa,
katsoimme ulos ja totesimme, ettei siellä näe edes vastapäistä taloa saastesumun vuoksi ja
kysyimme oppaaltamme, että onko tunti varmasti tänään. Tämä selvitti asian luokan
opettajalta ja vastaus oli myöntävä. Lähdimme parituntia kestävälle metroseikkailulle ja
vartti ennen tunnin alkua opettaja ilmoitti, että tunti on peruttu ilmansaasteiden takia.
Tämä tapahtui noin yhdeksän kertaa kymmenestä.
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Kun vihdoin Pekingin aurinko näkyi taivaalta ja ilma oli kirkas, pääsin ensimmäiseen
kosketukseen tämän uuden lajin kanssa. Sitä tuntee olevansa tuomariuran huipulla, kun
seisoo kahdeksanvuotiaiden kiinalaislapsien piirittämänä, vieressä englanninkieltä
taitamaton opettaja, sekä tulkki, jolle lajisanasto on yhtä tuttu, kuin jääkiekon
sääntökirjan uusin painos… sekä totta kai kädessäni vääränpuoleinen ball hockey-maila,
josta en ollut ennen nähnyt edes kuvaa. Kolme varttia siinä veivailtiin palloa ja
paikkailtiin huulia, kunnes tunti oli pidetty. Yllätyksekseni kaikilla, jopa itselläni oli
hauskaa ja aika kului yllättävän nopeasti.
Illalla kämpille päästessämme keskusteltiin päivän tapahtumista ja siitä, mitä jokainen oli
omien luokkiensa kanssa kokenut. Päädyimme yksimielisesti siihen ratkaisuun, että
rakentavasti ja hyvähenkisesti koitamme selittää johtajattarellemme, että ehkä meistä
voisi saada jotakin muuta irti tältä reissulta, joka oikeasti veisi lajia eteenpäin edes vähän.
Kun pääsimme seuraavana aamuna palaveriin ja toimme kehitysehdotuksemme esiin, oli
vastaus aika tyhjentävä, ei onnistu. Tämä oli meille täysin ok, sillä työhön nähden tästä
puuhastelusta maksettiin kuitenkin kohtuullisen hyvä korvaus. On vain turhauttavaa
katsoa, kun kaverit painaa rahaa kunnolla kiinni ja potentiaalia oikeiden asioiden
kehittämiseen olisi, mutta silti hakataan päätä seinään ja ihmetellään miksei mikään
muutu. Sen verran he kuitenkin olivat valmiit tulemaan vastaan, että saisimme viikossa
yhden jäävuoron, jossa voimme kouluttaa uusia tuomareita. Tämä oli hyvä uutinen ja
ensimmäistä kertaa tuntui, että voimme saada jopa jotain aikaiseksi.
Kun ensimmäinen puolentoista tunnin jää alkoi, ei vastassamme jälleen ollut mitään,
mitä normaalilla aivotoiminnalla varustettu ihminen voisi odottaa. Noin viisikymmentä
kiinalaista miestä, sekä naista, vuokratuissa kaunoluistimissa olivat saapuneet
iltapäiväkerhoomme. Näistä meidän tuli kartoittaa potentiaaliset tuomarit
johtajattaremme laatimalla luistelutestillä. Testi oli niinkin monimutkainen, kuin 40
metriä luistelua etuperin suoraan, ilman aikarajaa tai mitään vastaavaa, kaatuakin sai.
Takaperinluistelua emme saaneet testata, koska se on kuulemma liian vaikeaa. Tässä
kohtaa kysyimme, tuleeko johtaja itse kouluttamaan tuomarit vai voimmeko edes jäällä
tehdä jotain vähänkään järkevää. Näin saimme jäävuoroille vapaat kädet.
Kuten ihmetellä saattaa, löysimme oikeasti noin kymmenen motivoitunutta, sekä
jonkinlaisen luistelutaidon omaavaa kaveria, joita lähdimme kouluttamaan. Minä ja Ilkka
jaoimme nämä kymmenen kaveria puoliksi ja vedimme heille pienimuotoista
tutustumista lajiin, Ande otti loppulauman toiseen päähän luistelukouluun, jossa
polttopallon pelaaminen osoittautui liian haasteelliseksi lukuisien sääntöjen vuoksi, joten
pallo sai nyt jäädä kaukalon ulkopuolelle.
Tätä meidän kymmenen henkilön kärkiryhmää aloimme kouluttaa toden teolla ja
saimme puhuttua BHA:n kanssa, että voisimme pitää heille kerran viikossa yhden
kolmetuntisen oppitunnin, jossa käymme teoria-asioita läpi. Tämän kaiken piti tapahtua
totta kai ball hockeyn asettaman aikataulun mukaisesti. Nyt rupesi tuntumaan, että
homma lähtee kunnolla käyntiin. Ensimmäisen tunnin jälkeen totesimme, että olemme
täällä vielä kuusiviikkoa, eikä siinä ajassa kerta viikossa riitä mitenkään. Kysyimme, että
emmekö oikeasti voi korvata edes osaa ball hockey-tunneista tuomareiden
kouluttamiseen, mutta tämä ei tietenkään ollut ok. Lopputulos ball hockeyn kanssa oli
kuitenkin se, että jokainen meistä kävi koko matkan aikana pitämässä tunteja tasan tuon
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yhden kerran ja viikot kulutimme aikaa keskenämme miettien, että ehkä nämäkin päivät
olisi voinut tehdä jotain hyödyllistä, esimerkiksi viettää aikaa uusien tuomareiden kanssa.
Viikkomme siis olivat pitkälti pelkkää vapaa-aikaa ja viikonloput viheltelimme pelejä.
Parhaimpiin kokemuksiin kentältä jäivät minun osalta se, että sääntökirjasta löytyy
pykälä, johon voi perustaa tuomion, kun heität valmentajan pihalle syystä, että hän lyö
fläppitaulun palasiksi oman pelaajan päähän. Kentän laidalla syttynyt tulipalo, jossa
toimitsija-aition läppäri roihahti metrinkorkuisiin liekkeihin ja sitä myötä tulostaulu
pimeäksi, sekä totta kai tilanne, jossa ensimmäistä kertaa elämässäni minut yritettiin
lahjoa katsojan toimesta.
Andelle jäi varmasti päällimmäisenä mieleen jääkiekkouransa huippu, jossa hän oli u7ikäluokan ottelussa linjatuomarina ja Ilkalle keskustelu, jossa hän haukkui jäähallin
alimpaan rakoon, aina fanituote myymälää myöten, tajuten viisaiden kommenttiensa
jälkeen, että keskustelun toinen osapuoli, hänen linjatuomarinsa oli hallin omistaja; case
Hjallis.
Kaiken tämän sekoilun jälkeen homma sai arvoisensa lopun, kun kotiuduimme
kuukauden etuajassa matkamuistona itselläni vyöruusu, Andella rasitusmurtuma jalassa,
sekä Ilkalla välilevyn pullistuma.
Pientä lohtua tähän reissuun antoi kuitenkin se, että erotuomaripäällikkö Jere Lahti
ilmoitti heti kotiin palattuamme Kiinan päähän asioiden olevan niin esimerkillisesti
pielessä, että yhteistyö heidän osaltaan oli tässä.
Kokemus tämä totta kai oli, enkä olisi halunnut jättää kokematta, kun siihen kerta
mahdollisuus tuli. Ei tosin tarvitse kauaa miettiä lähtisinkö uudestaan. Todella hyvä
porukka meillä oli kasassa ja vapaa-aikaa oli niin paljon, että ehdimme tutustua muihin
suomalaisiin, sekä muualta maailmasta tulleisiin valmentajiin, jotka yhtyvät täysin meidän
mielipiteisiin tuon valtion tavasta hoitaa asioita.
Nyt nautin joulutauosta ja keväällä paluu suomalaiseen kiekkoon, sekä takaisin
sääntökirjan uusimpaan versioon, jota ei Kiinassa vielä käytetty. Kiitos!
- Valtteri Jumppanen
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