
Matkapäiväkirja:
Tampereen Jääkiekkotuomareiden osallistuminen
kansainväliseen tuomariturnaukseen 3.-8.5.2018, Telfs Itävalta

Matkaa edeltävät valmistelut:
Ennen matkalle lähtöä joukkue kokoontui 24.4.2018 matkapalaveriin. Matkapalaverissa sovittiin
matkan suhteen käytännön asioita ja jaettiin joukkueenjäsenille peli- ja edustusasut.

Torstai 3.5.2018

Matkaan lähdettiin 3.5.2018 Pirkkalan lentokentältä. Joukkue kokoontui lentokentälle klo 4.30 ja
lento kohti määränpäätä lähti klo 5.25. Riikassa välilasku, josta jatkettiin kohti Müncheniä.
Münchenistä jatkoimme kohti Itävaltaa bussikuljetuksella, pysähdys paikkana noin kolmen tunnin
bussimatkalla toimi Garmisch-Partenkirchen. Telfsiin joukkue saapui klo15 aikaan iltapäivällä.
Loppupäivä vietettiin tutustumalla Telfsin kaupunkiin ja ihasteltiin upeita alppimaisemia.

Riikan lentokentällä nousemassa Münchenin lennolle sekä saapuminen hotellille.
Loppupäivän ajan tutustuttiin Telfsiin ja ihasteltiin keväisiä alppimaisemia.



Perjantai 4.5.2018

Perjantaina valmistauduttiin henkisesti lauantaina alkavaan turnaukseen. Osa joukkueesta lähti
perjantaiaamuna laskettelemaan Stubaier Gletscherin laskettelukeskukseen. Ne ketkä eivät
lähteneet laskettelemaan suuntasivat ihailemaan upeita maisemia kohti Nordketten vuoria
Innsbruckissa. Iltapäivällä kerättiin kaikkien varusteet ja huoltotavarat, jotka olivat olleet
säilytyksessä hotellilla ja siirrettiin ne jo valmiiksi Telfsin jäähallille lauantaina alkavaa turnausta
varten. Illalla nautittiin hotellinjohtaja Helgan järjestämä Wiener Schnitzel -illallinen. Illallisen
jälkeen oli mahdollista tutustua jäähallilla muihin turnaukseen osallistuviin joukkueisiin sekä
paikallisen tuomarikerhon (Tiroler Eishockey Schiedsrichter) jäseniin.

Lauantain 5.5.2018

Turnaus alkaa! Tampereen Jääkiekkotuomarien joukkue pelaa turnauksen ensimmäisessä pelissä
klo 8.00. Vastustajan ensimmäisessä ottelussa toimi HC Vorarlberg Sloveniasta. Peli oli tiukka ja
päättyi tasapeliin 1-1. Tampereen joukkueen ainoan maalin teki #4 Jari-Pekka Pajula.

Seuraava peli alkoi jo klo 9.55 ja vastustajana tässä pelissä oli paikallisen tuomarikerhon joukkue
Refs Tirol. Toinenkin peli päättyi tasapeliin, tällä kertaa maalein 2-2- Maalintekijöinä #87 Anssi
Salonen ja #44 Mauri Järvi.

Osa joukkueesta
laskettelemassa
Stubaier Gletscherissä
ja päiväretkellä
Nordketten vuorilla.

Tavarat kasaan ja
tutustumaan Telfsin
jäähalliin.



Hiukan pidempi tauko toisen ja kolmannen pelin välillä ilmiselvästi auttoi lataamaan akut aamun
tiukkojen pelien jälkeen, koska kolmas ottelu päättyi hienoon 2-0 voittoon Itävaltalaisesta Team
Ebel/AHL joukkueesta. Maalintekijöinä #11 Ville Viitala sekä #22 Eino Alamettälä.

Turnauksen pelitahti oli hurja! Jo klo 15.00 Tampereen joukkue suuntasi turnauksen neljänteen
peliin, jossa kohdattiin uudelleen Slovenian joukkue. Lopputulos jälleen 1-1 tasapeli niin kuin
aamun ensimmäisessäkin pelissä. Maalintekijänä myös aamun pelistä tuttuun tapaan #4 Jari-Pekka
Pajula.

Päivän viidennessä pelissä klo 16.35 pelattiin jo aamusta tuttua paikallisvastustajaa Refs Tirolia
vastaan. Tällä kertaa ottelu paikallisen kerhon joukkuetta vastaan päättyi Tampereen voittoon 1-0.
Maalintekijänä kuka muukaan kuin #4 Jari-Pekka Pajula.

Viidennen pelin jälkeen joukkue suuntasi hotellille ja myöhemmin illalla oli mahdollista tutustua
vastustajiin kentän ulkopuolellakin. Illan aikana hiottiin myös taktiikkaa seuraavan päivän peleihin,
jotta tie johtaisi turnauksessa finaaliin asti.

Matkaa hotellilta
jäähallille oli noin 2 km ja
matka taitettiin kävellen.

Jäähallin pihalla kelpasi
ottaa hienoissa
alppimaisemissa
alkulämmöt peleihin.

Turnauksessa myös osa
joukkueen jäsenistä
tuomitsi osan turnauksen
peleistä.



Sunnuntai 6.5.2018

Turnauksen toisen päivän peli pelattiin aamulla Team Ebel/AHL joukkuetta vastaan. Pelitaktiikka
oli lauantai-illan aikana hiottu timanttiseksi ja sunnuntaiaamun ensimmäisestä pelistä Tampereen
joukkueella ”murskavoitto” 3-0. Maalintekijöinä #4 Jari-Pekka Pajula, #63 Antti Torvinen sekä #17
Jukka Virta. Tällä voitolla Team Tampere varmisti oman lohkonsa voiton!

Välierässä vastaan luisteli Salzburgin tuomarikerhon joukkue. Tiukka peli päättyi lopulta
Tampereen voittoon 1-0 kun joukkueen ylivoimapeli alkoi tuottamaan tulosta. Maalintekijänä
jälleen #4 Jari-Pekka Pajula. Team Tampere finaalissa!

FINAALI! Fiinalista tiedettiin tulevan tiukka vääntö, koska toisena joukkueena tiensä finaaliin
raivasi tuttuakin tutumpi Slovenia. Peli oli erittäin jännittävä, maalivahti Jyri Järvinen venyi
uskomattomiin torjuntoihin tässäkin pelissä ja varsinainen peliaika päättyi 0-0. Tasapeliä seurasi
voittomaalikilpailu. Voittomaalikilpailun aloitti Slovenia, maalilla Jyri Järvinen venyi veto vedolta
uskomattomiin torjuntoihin nollaten kaikki Slovenian yritykset. Team Tampereen toisena vetäjänä
toimi #87 Anssi Salonen, jonka jäätävä veto upposi suoraan ylämummoon! Tämä ratkaisi finaalin
Team Tampereen voittoon 1-0 ja kultajuhlat saivat alkaa!



Finaali tunnelmia.



Ottelun jälkeen pidettiin palkintojenjako, johon osallistuivat kaikki turnauksessa pelanneet
joukkueet. Palkintojenjaossa erityismaininnan sai maalivahti Jyri Järvinen, joka palkittiin
turnauksen parhaana maalivahtiva. Tilaisuus huipentui siihen, kun Team Tampereelle jaettiin
turnauksen voittopokaalit!

                                                                               Mestaruuspokaalit

Kotimatka oli tiedossa vasta maanantaina, joten sunnuntaina oli hyvin aikaa juhlia mestaruutta.
Ensin koko joukkueen voimin minigolf-turnauksella ja tämän jälkeen hotellilla maittavalla Wiener
Schnitzel -illallisella sekä rennolla illanvietolla.

Maanantai 7.5.2018

Maanantaina alkoi matka kohti kotia. Ensin matkustettiin bussilla takaisin Saksan puolelle
Müncheniin, josta lento Riikan kautta kohti Tamperetta. Bussimatkan aikana pidettiin pieni tauko
Saksassa ja palkittiin joukkueen sisäisesti Jyri Järvinen ja Seppo Janger. Tampereelle mestarit
saapuivat tiistain puolella puoli yksi yöllä.

Kotimatkalla.

Pokaalit huolehdittiin myös
turvallisesti kotiin.


