
Matkapäiväkirja: 
Tampereen Jääkiekkotuomareiden osallistuminen 
kansainväliseen tuomariturnaukseen 2.-7.5.2019, Telfs Itävalta 

Torstai 2.5.2019 

Matkaan lähdettiin 2.5.2019 Pirkkalan lentokentältä. Joukkue kokoontui lentokentälle klo 4.00 ja lento 
kohti määränpäätä lähti klo 5.25. Välilasku tehtiin Riikassa, josta jatkettiin Münchenin lennolle. 
Münchenissä joukkuetta oli vastassa viime reissulta tuttu bussikuski, joka vei joukkueen päiväksi 
tutustumaan Saksan Augsburgiin, noin Tampereen kokoiseen idylliseen kaupunkiin. Illalla bussimatkaa 
jatkettiin kohti Itävaltaa ja Telfsiin saavuttiin hiukan puolen yön jälkeen. Samaan hotelliin, jossa myös 
edellisen vuoden mestaruusunet nautittiin. Valmistautumismetodeissa ei kannata muuttaa mitään. 

 

Perjantai 3.5.2019 

Perjantai alkoi yhteisellä aamupalalla ja pelipalaverilla, jonka jälkeen kaikilla oli muutama tunti 
vapaa-aikaa. Osa lähti tutustumaan pikaisesti Innsbruckin nähtävyyksiin ja osa pysyi Telfsissä. 
Kahdelta kaikki lähtivät yhdessä jäähallia kohti, valmistautumaan turnauksen ensimmäiseen peliin. 
Ensimmäinen peli Salzburgin joukkuetta vastaan päättyi Tampereen Jääkiekkotuomareiden 
voittoon 6-1. Maalinteossa onnistuivat #8 Jussi Välisaari, #11 Ville Viitala, #22 Mikko Suvanto, #63 
Antti Torvinen sekä #87 Antti Hölli (x2). 

Seuraava peli Baijerin kollegoita vastaan olikin hiukan tiukempi, mutta päättyi kuitenkin 
tamperelaisten voittoon 3-2. Maalintekijöinä #55 Mika Levänen, #87 Antti Hölli sekä #48 Timo 
Heinonen. 

Kahden voiton siivittämänä oli mukava lähteä kohti hotellia nauttimaan pizzan kokoisia Wiener 
Schnitzel -illallista. 

 



Lauantai 4.5.2019 

Päivän ensimmäinen peli alkoi klo 10.50 ja vastustajana oli Unkari1. Unkarilaisia oli tällä kertaa 
lähtenyt turnaukseen kahden joukkueen verran, joista Unkari1 pelasi meidän kanssamme samassa 
lohkossa. Aamun ensimmäinen peli oli tiukka ja päättyi tasapeliin 1-1. Tamperelaisten ainoan 
maalin teki #2 Anssi Salonen. 

Päivän seuraavassa pelissä Tampereen joukkue kohtasi paikallisen tuomarikerhon (Tiroler 
Eishockey Schiedsrichter) joukkueen. Tämä peli päättyi jälleen tamperelaisten voittoon 7-0 ja täten 
Tampereen jääkiekkotuomareiden joukkue varmisti McCreary -lohkon voiton 10 pisteellä! 
Maalinteossa onnistuivat #2 Anssi Salonen (x2), #4 Jari-Pekka Pajula, #11 Ville Viitala, #22 Mikko 
Suvanto, #55 Mika Levänen sekä #87 Antti Hölli. 

Vielä samana päivänä pelattiin semifinaaliottelu. Semifinaalissa joukkue kohtasi kollegat Wienistä ja peli 
päättyi tamperelaisten voittoon 5-2, joten toista vuotta peräkkäin Tampereen jääkiekkotuomareiden 
joukkue raivasi tiensä finaaliin. Wienin maalivahdin onnistuivat ohittamaan #4 Jari-Pekka Pajula, #11 
Ville Viitala, #22 Mikko Suvanto sekä #87 Antti Hölli kahdesti. 

Vielä samana iltana ratkesi finaalivastustajaksi edelliseltäkin vuodelta tuttu Slovenia. Slovenian 
joukkue voitti oman Koharski-lohkonsa ottamalla lohkossaan neljä voittoa viidestä pelistä. Kaikki 
tiesivät, että Slovenian joukkue on taitava ja maalivahtipeli loistavaa, joten odotettavissa oli 
jännittävä peli. 

Lauantaina pelien jälkeen oli mahdollista tutustua muihin joukkueisiin ja paikallisen tuomarikerhon 
jäseniin jäähallin pihalla järjestetyssä iltajuhlassa. 

 

Sunnuntai 5.5.2019 

Finaalipäivä! Joukkue kokoontui aamulla yhdessä aamupalalle ja valmistautuminen finaalin alkoi 
toden teolla. Aamupalan päätteeksi pidettiin vielä pelipalaveri, jossa hiottiin viimeiset kuviot 
kuntoon ennen finaalia. Pelit turnauksen viimeisenä päivänä eivät pysyneet aikataulussa, joten 
jännitys tiivistyi, kun odotettiin finaalin alkamista. Vihdoista viimein reilun tunnin aikataulusta 



myöhässä finaali Sloveniaa vastaan pääsi alkamaan. Ottelussa nautittiin suuren urheilujuhlan 
tuntua kuuntelemalla maiden kansallislaulut siniviivoilla ennen ottelun alkua. Slovenia pelasi jälleen 
kerran hyvin, mutta tällä kertaa finaali päättyi Tampereen jääkiekkotuomareiden joukkueen 
voittoon 2-0! Maalinteossa finaalissa onnistuivat #2 Anssi Salonen sekä #87 Antti Hölli. Mikäpäs sen 
mukavampaa kuin päättää turnaus voittoon! 

Finaaliottelun jälkeen pidettiin palkintojenjakotilaisuus, johon osallistuivat kaikki turnauksessa 
pelanneet joukkueet. Palkintojenjaossa erityismaininnan sai #87 Antti Hölli, joka palkittiin 
turnauksen parhaana pelaajana. Tilaisuus huipentui siihen, kun Tampereen joukkue pääsi 
noutamaan turnauksen voittopokaalit toista vuotta peräkkäin! Tämän jälkeen voittojuhlat saivat 
alkaa! 

Ylipäätänsä turnaus oli joukkueelta upea suoritus! Maalinteossa onnistuttiin todella hyvin sekä 
joukkue otti turnauksen kuudessa pelissä vain kaksi jäähyä. Lisäksi maalivahdit Jyri Järvinen (4 peliä) 
ja Vesa Laikko (2 peliä) pelasivat loistavan turnauksen venyen kiekon eteen kerta toisensa jälkeen! 

 

Maanantai 6.5.2019 

Kotimatka alkoi maanantaina hakemalla varusteet hallilta. Tämän jälkeen bussi suuntasi kohta 
Müncheniä, josta lensimme Riikan kautta Tampereelle. Bussimatkan aikana pidettiin pieni tauko 
Saksassa ja palkittiin joukkueen sisäisesti Vesa Laikko, Jesse Mäkelä, Seppo Janger sekä Jorma 
Niskasaari. Tampereelle mestarijoukkue saapui tiistain puolla 7.5.2019 puoli yhden aikaan yöllä. 

Kiitos kaikille matkalla oleille sekä hengessä mukana eläneille! 

” Tähän mestaruuteen tarvittiin jokaista. Te tiedätte sen itse.” 

 


