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Kansainvälinen kiekkokoulu on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2011 tshekkiläisen, maan 

menestyneimmän jääkiekkojoukkueen, Dukla Jihlavan ja Pirkkalan Pingviinien yhteistyönä. Tätä 

yhteistyötä kesti aina vuoteen 2017 asti. Tuolloin kerhostamme Tshekkeihin matkasi Rasmus Linko 

ja Jani Vakkari. Täksi vuodeksi Pingviinit vaihtui KOOVEEseen. Yhteistyöseuran vaihtuessa 

kiekkoleiri järjestettiin toista kertaa peräkkäin Tshekissä. Vuonna 2005 syntyneiden pelureiden 

kanssa Jihlavaan reissasivat Semi Mäkiranta sekä Eemeli Majakangas. 

Matka alkoi perjantaina 20.7. Hakametsän jäähallilta klo 11 bussimatkalla kohti Helsinki-Vantaan 

lentokenttää. Sieltä lensimme Czech Airlinesin lennolla Prahaan, josta siirryimme parin tunnin 

bussikyydillä määränpäähän, Jihlavaan n. klo 19. Majoittauduimme Gustav Mahler hotelliin, n. 

400 metrin päähän jäähallilta. 

 Hotellin sisäänkäynti

 Jäähalli näyttää tältä 
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Lauantaina pidettiin kiekkokoulun avajaiset, jossa pelaajille esiteltiin niin suomalaiset kuin 

tshekkiläisetkin toimihenkilöt. Suomesta oli matkassa meidät mukaan lukien seitsemän 

toimihenkilöä. Dukla Jihlava oli ottanut työharjoitteluun myös valkovenäläisiä valmentajia, jotka 

seurasivat ja ottivat oppia suomalaisesta ja tshekkiläisestä valmennuksesta. Tämän jälkeen 

pelaajilla alkoi harjoitukset, joita oli kahtena kertana päivässä. Tuomaristolla oli varsin vapaata 

oleskelua, kuten koko reissun ajan.  

 

Sunnuntaina pelattiin kiekkoleirin ensimmäinen ottelu harjoitushallissa. Pelit tuomittiin neljän 

tuomarin järjestelmällä siten, että toinen pää- ja linjatuomari oli tshekkiläinen. Peleistä julkaistiin 

ison maailman tyyliin raportti Dukla Jihlavan nettisivuille – tästä pääset ensimmäisen pelin 

raporttiin. Kaksi ensimmäistä on kirjoitettu englanniksi. Loput ovat vain tshekin kielellä. Ottelun 

parhaiden pelaajien palkintoa oli jakamassa Kärpistäkin tuttu Viktor Ujcik. 
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Maanantaina päivä aloitettiin suuntaamalla Vysocinan läänin toimistoon viralliseen 

vastaanottotilaisuuteen. Mukanamme olivat suomalaispelaajien matkaan mukaan lähteneet 

vanhemmat. Läänin johto toivotti meidät tervetulleiksi Jihlavaan ja he olivat hyvin innoissaan ja 

kiitollisia siitä, että olemme osallistuneet kiekkokouluun. Läänin esittelytilaisuuden jälkeen 

pääsimme maistelemaan paikallisia herkkuja. Tämän jälkeen siirryimme jäähallille, jossa ohjelma 

jatkui ryhmäkuvauksella juuri ennen peliä. Odotettua pidempään kestäneiden kuvauksien jälkeen 

peli päästiin pelaamaan ja tästä pääset sen raporttiin. Pelin parhaiden pelaajien palkintoja tuli 

jakamaan Calgary Flamesin NHL-maalivahti David Rittich. Palkintojen jaon jälkeen Rittich torjui n. 

40 rangaistuslaukausta ja tietenkin tuomitsimme nämä kaikki. Ei varmasti tule vastaavaa määrää 

rankkareita tuomittua enää koskaan. 

 

Tiistaina oli vuorossa pelien osalta vapaapäivä. Matkasimme Eemelin kanssa Tshekin 

pääkaupunkiin Prahaan kaupunkikierrokselle koko päiväksi. Lähdimme matkaan heti 

aamuyhdeksältä. Kiekkomiehinä suuntasimme ensimmäisenä Tshekin Hockey Hall Of Fameen, 

kiekkomuseoon. 
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Tämän jälkeen kiersimme Prahan nähtävyyksiä loppupäivän ajan. Eemeli toimi kartan lukijana ja 

johdatti meidät onnistuneesti kohteisiin. Ja oli muuten kuuma! Selvisimme kuitenkin hyvällä 

nesteytyksellä päivän koitoksesta.  

 

Pitkän, arviolta yhdeksän tunnin kierroksen jälkeen palasimme takaisin Jihlavaan seitsemän aikaan 

illalla. Siinä kohtaa oli hyvä syy alkaa vetämään aikaisin hirsiä. 

 



Keskiviikon ja torstain voi niputta yhteen turhan toiston välttämiseksi. Keskiviikon pelin raportti 

löytyy tästä ja torstain tästä. Valitettavasti nämä ovat tshekin kielellä, mutta varmastikin 

olennainen tulee esille, jos ja kun osaa hieman tietotekniikkaa käyttää.  

Perjantaina pelattiin kiekkokoulun virallinen peli. Ennen ottelua kuunneltiin maiden 

kansallislaulut. Näiden jälkeen pidettiin hiljainen hetki menehtyneen Timo Haapasen muistolle. 

Ottelu oli nimetty myöskin Timo Haapasen otteluksi. Aikaisempien pelien tapaan valkoinen 

joukkue hallitsi ottelua ja vei neljännen voiton kiekkokoulupeleistä. Ottelun sekä koko 

kiekkokoulun parhaimmiston palkitsivat NHL-varaukset Martin Nečas (Carolina Hurricanes) sekä 

Josef Kořenář (San Jose Sharks). Ottelun raportti löytyy täältä. Pelin jälkeen pidettiin kiekkokoulun 

päätöstilaisuus. Siellä huomioitiin jokainen kiekkokouluun osallistunut. Mukaan sai muistoksi 

ryhmäkuvan ja muuta kiekkokouluun liittyvää tavaraa sisältävän paperikassin. 

 

Kiekkokoulussa mukana olleet Eemeli Majakangas ja Semi Mäkiranta 
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Yhteenveto 

Kiekkokouluun oli Tshekin päässä panostettu hurjasti. Huhupuheiden mukaan edelliskesänä lääni 

oli tukenut kiekkokoulua 20 000 €:n edestä. Tähän kun vielä lisää usean muun sponsorin, voidaan 

sanoa, että tämä ei todellakaan ollut mitään puuhastelua.  

Vaikka Jihlavan reissulla ei hirveästi tuomaritoimintaan lisäavuja paikallisen erotuomarikouluttajan 

puuttuessa saanut, pääsi siellä tuomitsemaan viiden pelin aikana kahdeksan eri tshekkituomarin 

kanssa. He pyrkivät parhaansa mukaan keskustelemaan kanssamme, vaikka heidän 

englanninkielentaitonsa oli hyvinkin vaihtelevaa. Pelin sisällä heidän toimintansa ei hirveästi 

eronnut meillä Suomessa olevista proseduureista. Ainakin yksi eroavaisuus sääntöjen saralla oli: D-

junioreissa vihelletään hybridi-pitkä ja sen jälkeen saa vaihtaa.  

Saimme tutustua moneen tshekkiläiseen kiekkotoimijaan, mikä on omiaan kasvattamaan 

kiekkoperhettämme.  

 

Kiitos TaJT, Hannu Tyry, Dukla Jihlava sekä KOOVEE -05 unohtumattomasta kauden aloituksesta! 

 

 

Linkki: International Ice Hockey School Facebook-sivut 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat, jotka ovat otettu internetistä, sisältävät linkin alkuperäiseen osoitteeseen. 

https://www.facebook.com/IIHSofficial/

