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Puheenjohtajalta
Mitä suurimmat kiitokset kaikille tuomareille ja toimitsijoille syyskauden aherruksesta ja
joustamisesta. Kausi on vasta puolivälissä, joten paljon on edessä pelejä tuomittavana,
toimittavana, sekä koulutettavana. Uusia tuomareita on ringissä mukava määrä ja se on
harrastuksen jatkuvuuden kannalta tärkeää, että innokkuus säilyy lajiin läpi tuomariuran.
Tuomarit ovat joukkue siinä missä ottelutapahtuman muutkin osapuolet, joten on tärkeää
pitää yhtä ja kannustaa, vaikka joskus menisi täysin vihkoon.
Tuomarin vire ja sääntötuntemus pysyy parhaiten yllä viheltämällä, joten säännöllinen
toimintaan osallistuminen pitää ammattitaidon korkealla, vaikka viheltäisikin alemmilla
tasoilla. Kuitenkin, on taso mikä tahansa, olemme jollain asteella aina pelin keskipisteessä.
Puheenjohtaja, hallitus, sekä toimihenkilöt haluavat kiittää kerhon jäseniä kuluneesta
vuodesta ja toivottaa oikein hyvää Joulua ja Uutta vuotta.
- Antti Kaarto, puheenjohtaja
PS. Turhat esteet pois
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Joulupakina, eli tuomarihullun päiväkirja
Oli joulukuun puoliväli ja asfaltti oli kiiltävän vetinen ja aamu pimeä, kun Akin vastapesty
sininen VAG-konsernin Passat kiisi Impivaaran jäähallin pihaan. Aki oli juonut edellisenä
iltana firman pikkujouluissa lonkeron sijasta Eviania, jotta olisi pelikunnossa aamun pelissä.
- Morjens, ämmät, Aki tokaisi tuntemattomille miehille hallin ulkopuolella.
Carrerat nenänvarressa hän heilahti sisään ja nappasi vaksinkopin luukulta mukaan keltaisella
ja mustalla maalilla päällystetyn Cooperin maalivahdinmailan jämät, joissa roikkuu
legendaarisen Impivaaran tuomarikopin Abloy-avain. Hän vinkkasi hallin emännälle ja kahvi
kipitettiin suoraan kouraan.
Aisti, että päivän isäntä on talossa.
Hän meni tuttuun tapaan koppiin vetämään kompressiosukat päälleen ja Niket jalkaan, jotta
pääsi ottamaan alkulämpöä raittiiseen ilmaan.
Nopea vilkaisu kelloon, joka näytti, että
kiekon pitää tippua kolmen vartin päästä.
Aki meni hallin taakse vetämään kuntopiiriä,
jonka hän oli itse luonut. Kuntopiiri jäljitteli
tuomarin toimintaa jäällä tiivistetyssä
muodossa. Linkkuveitset, etunojat ja 60
metrin pyrähdykset. Ja mikä tärkeintä;
oikean käden olkapään lämmittelyä
rangaistuksen merkiksi.
Edessä oli E2-junioreiden yhden A:n peli,
joten aistit täytyivät olla terässä. Jokainen
tuomari nimittäin tietää, että mitä nuorempia ovat pelimannit jäällä, sitä hullummat ovat
vanhemmat ja sitä taidottomammat ovat valmentajat. Aisteja Aki terävöittää japanilaisella
mielijäädytyksellä.
Tultuaan takaisin koppiin tasan 20 minuuttia ennen ottelun alkua, hän tajuaa, että
tuomarikollegaksi määrätty Kari ei ole vielä saapunut paikalle. Hän vilkaisee puhelimeensa ja
lukitulta näytöltä näkee, että Karilta on tullut videoviesti.
Epämääräisessä videossa hän potkii lattialle pudonnutta kumitissiä ja mumisee ikään kuin
suussa olisi kapula.
Epämääräinen tuoksu valtaa kopin, mikä tarkoitti sitä, että Karin Mazda 323 Hatchback oli
saapunut pihalle.
- Ei kellää olis persiljaa pureskeltavaks, hän tokaisi tuntemattomille miehille
hallin ulkopuolella.
Tomaatit silmillä Kari heilahti sisään ja mietiskeli, että missä on tuomarikoppi, koska
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edellisestä vihellyksestä oli kulunut jokunen tovi. Hän vinkkasi silmää hallin emännälle, joka
käänsi selän Karille.
Tunnelma oli, kuin kauan kadoksissa ollut luopioserkku olisi tullut häihin vieraaksi.
Hän pääsi kuitenkin koppiin sisälle ja heitti kassin lattialle.
- Mä käyn paskal, hän tokaisi perään.
Akin preesens valahti viisi senttiä alaspäin, koska oma valmistautuminen oli milleniaalien
termein mintissä ja kollegan valmistautuminen oli enemmänkin mallia 80-luvun NHL. Aki
tuumaili, että hänellä on vaihde kutosella ja
Karilla enemmänkin pakilla, joten tuleekohan
tästä mitään.
Hän päätti ottaa ohjat käsiinsä ja tehdä tästä
ottelutapahtuman.
Kello tikitti uhkaavasti ottelun alkua, kun Aki
oli tuomariasu tärkättynä ja pilli kiillotettuna
valmiina peliin. Karilla taasen varusteet haisivat
hengitykseltä ja viime kauden mainokset
repsottivat hakaneuloilla kiinni vain toisesta kulmasta.
Tästä lähti valmistautuminen otteluun.
Tässä kohtaa tunnelma kopissa nollattiin lyömällä nyrkit yhteen ja Aki väkersi vielä nipun
persiljaa Karin suuhun raikastamaan hengitystä.
- Lets’s go, sanoi Aki kannustavasti kollegalleen.
Matkalla kentälle Aki laskeskeli, että jos toisella on vaihde kutosella ja toisella parhaassa
tapauksessa ykkösellä, keskiarvo on kuitenkin kolmonen, mikä on jo monen tuomarin
kohdalla täysin siedettävä suoritustaso.
Siitä asti, kun pora osui Impivaaran betoniin, ja siihen, kun joukkueet kättelivät ottelun
päättyneeksi, kukaan ei huomannut kentällä kuin tiukan paitsion tai helposti annetun
kampin.
Tämän tarinan opetus ei ole se, että valmistaudu otteluun aina kutonen silmässä, vaan se, että
joskus on vain mentävä pikkujouluihin, joten tue sitä tuomarikollegaa myös heikoilla hetkillä.
- Teemu Artukka
PS. Mahdolliset yhtäläisyydet todellisiin henkilöihin ja tapahtumiin on vain sattumaa
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TuJen 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.
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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.
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Toimisto tiedottaa
Sunnuntaina julkaistaan jo alkuvuoden pelit, maanantain jälkeen laskeutuu joulun odotus koko
kerhon tonttukatraan ylle ja julistetaan siis täten joulurauha kerhomme jäsenille kehoittamalla tätä
juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutenkin hiljaisesti ja rauhallisesti
käyttäytymään.
Lopuksi koko tonttujoukko toivottaa kaikille jäsenille riemullista ja antoisaa joulujuhlaa ja kiittää
kaikkia jäseniä vuoden aikana venymisestä otteluruuhkissa.
Toimiston tontut

Kerhokouluttajan palsta
TuJen tuomarivalmentajat 2019-2020
Tällä kaudella tuomarivalmennuksemme on rakennettu tasovalmentajien varaan. Minä vastaan
kokonaisuudesta ja tasosta 3, Johannes Iljanka tasosta 3 ja kaksikko Krister Meriläinen – Tomi
Lehtoranta tasosta 1.
Tasovalmentajien toimenkuviin kuuluu huolehtiminen riittävästä valmennuksesta otteluissa,
oheisvalmennusten / -koulutusten suunnittelu ja tuomareiden kanssa käytävät kehityskeskustelut.
Keskusteluja käydään tarpeen mukaan otteluvalmennusten eli tarkkailujen yhteydessä. Jos
tarvitset tukea, apua tai vinkkejä, käänny ensisijaisesti tasovalmentajasi puoleen. Jos sinusta
tuntuu, että tasovalmentaja ei voi asiassa auttaa, voit toki epäröimättä ottaa yhteyden suoraan
minuun.
Valmentajien kesken käymme säännöllisesti läpi tuomareiden tilanteita perustuen havaintoihimme
peleissä ja niiden ulkopuolella, yleensä ennakoiden aina seuraavaksi alkavaa nimeämisjaksoa.
Tämän kaiken tavoitteena on tuoda jakaa valmennusvastuuta useammalle henkilölle ja samalla
tarjota tuomareille henkilökohtaisempaa ohjausta ja tukea. Edelleen kaikkein tärkeintä on
kuitenkin tuomarin oma vastuu kehittymisestään. Vihellä paljon pelejä, vaadi itsellesi valmennusta
otteluissa meiltä tuomarivalmentajilta, vaihda kokemuksia eli juttele pelitapahtumista muiden
tuomareiden kanssa ja opiskele sääntöjä.
Miten nousen seuraavalle tasolle?
Kerhossamme on tällä hetkellä paljon innokkaita tuomareita, jotka haluavat kehittyä ja saada koko
ajan kovempia haasteita. Se on mahtavaa! Välillä tilanne on kuitenkin esteiden ja peliruuhkien
takia sellainen, että toimiston pitää heittää tuomareille liiankin kovia haasteita. Se ei ole
ihannetilanne.
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Onneksi olemme mielestäni nyt pitkästä aikaa lähempänä ihannetilannetta, eli koulutuksellisesti ja
valmennuksellisesti on tervettä kilpailutilannetta, jossa tuomarit kilpailevat hyvistä peleistä ja
saavat kehitystasoonsa nähden sopivia haasteita. Myyntilista ei pursua koko ajan ylitsevuotavasti
tehtäviä, kuten monena aiempana vuonna, monet tuomarit hamuavat ”parempia ja kovempia
pelejä” ja nimeämiset on pystytty pitämään melko lailla inhimillisinä.
Miten sitten sille seuraavalle tasolle voi nousta?
Kaikkiin tilanteisiin sopivaa vastausta ei ole. Tuomarit ovat yksilöitä. Jokainen siirtyminen tasolta
toiselle pohditaan yhdessä tasovalmentajien kesken. Tarkemmat kuvaukset osaamistasoista on
viime tammikuun koulutusillassa esitetyissä dioissa, mutta tässä nyrkkisääntöjä tasoille 1-3:
Taso 1 on perusasioiden harjoittelua varten, ja tasolla 2 ne pitää olla jo hyvin halussa:
Normaaleissa tilanteissa ei tule sääntövirheitä, sijoittuminen on hyvää ja toimintaohjeet sisäistetty.
Rangaistukset menevät perustilanteissa useimmiten oikein – ovat siis sääntöihin perustuvia ja
tulevat johdonmukaisesti yhteisten linjausten mukaan.
Tasolla 3 pitää pystyä jo ihan todella johtamaan peliä paineen alla sekä jäähyllä että
kommunikaatiolla. Työkalupakista löytyy välineitä haastaviin ja erikoisempiin tilanteisiin.
Sääntötuntemus on jo kiitettävällä tasolla – vaikeissakin tilanteissa löytyy oikeat minuutit. Osaat
aistia pelin henkeä ja säädellä toimintaasi sen mukaan.
Näiden lisäksi pitää tietenkin olla
tasolla vaadittavaa fyysistä
suorituskykyä (kuntoa, ketteryyttä ja
luistelutaitoa). Pysyt vauhdissa
mukana, poissa pelin tieltä ja ajatus
kulkee. Väsynyt kroppa sumentaa
mielen ja harkintakyvyn.
Nyt on aika hengähtää syksyn
kuormittumisen jälkeen. Lepoa ja
tankkausta…
Kiitos kaikille syyskaudesta 2019!
Hyvää joulua ja onnea uudelle
vuosikymmenelle!
Ville
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