HALLIMIESTEN KOPPI JA TERVEHTIMINEN
Ilves-valmentaja Jouko Myrrä kävelee pukukoppikäytävältä
kohti uloskäyntiä, luiskaa. Kenttämiesten kopin kohdalla Myr
rän käsi nousee tervehdykseen. Ele on sikäli erikoinen, että ko
pissa on nykyään tummennetut lasit. Kopin sisälle ei näe, mut
ta sieltä näkee ulos. Myrrä onkin sisäistänyt hallin käytännön:
Hakametsän koodiin kuuluu, että kenttämiehiä tervehditään.
– Vanhan liiton äijät, kuten entiset kenttämiehet Gustafsson
ja Palomäki, kävivät kuumana, jos pelaajat eivät tervehtineet.
Olen ollut paikalla, kun he ovat sanoneet nuoremmille pelaa
jille, että ”perkele, tässä jäähallissa tervehditään”. Se oli sen ajan
yksilön valmentamista, Ville Nieminen kertoo.
Hallin henkilökunta kyllä muistaa, ketkä tervehtivät ja ketkä
eivät.
– Jos pelaajat tai valmentajat, joka ovat olleet hallilla vuosi
kausia ja jo toiseen tai kolmanteen kertaan, eivätkä silti edes
morjesta, niin se kertoo jostakin, Jarmo Nurminen sanoo.
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Sitten on poikkeuksia, joista Risto Dufva on Nurmisen mu
kaan loistava esimerkki. Dufva tuli Tapparaan valmentamaan
puoleksi kaudeksi Sami Hirvosen potkujen jälkeen kaudella
2011–12.
– Risto tuli ja kätteli kaikki meidän työntekijät. Sama hom
ma, kun hän keväällä jäi pois ja kiitti yhteistyöstä. Sitten aina
kun hän valmensi Rauman Lukkoa, niin tuli ensin tähän [kent
tämiesten koppi]: ”Saako kupin kahvia, rupatellaanko vähän.”
Aivan erilainen moneen muuhun verrattuna. Sama oli Ilveksen
päässä Mälkiän Heikki. Aivan loistava ihmisenä, avoin ja kaikki
toimi. Pelaajissa on niitä, jotka morjestavat ja osa sitten ei mor
jesta, paitsi silloin kun tarvitsevat jotain. Me ihmiset ollaan tie
tysti erilaisia, Nurminen filosofoi.
– Sen verran halleja olen kiertänyt ja siinä oppinut, että yh
dessä tätä tehdään ja kaikki on tärkeitä, kuka missäkin roolissa,
että saadaan show pystyyn, Dufva kommentoi, kun ilmiannan
Nurmisen lausunnon.
Yksi Hakametsän ehdottomista sydämistä on henkilökun
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Kenttämiesten koppi ulkoa. Valokuvaajat
järjestelevät kuviaan ja huoltavat
- kame
roitaan kopin vieressä pöydän ääressä
erätauoilla ja pelin jälkeen. Hakametsässä
on paikalla pääsääntöisesti kaksi- kenttä
miestä (virallinen termi urheilulaitoksen
hoitaja) ja laitosmiestä (virallinen termi
käytönvalvoja). Kaksi laitosmiestä
on paikalla erityisesti sen takia, koska
heille kuuluu myös Tampereen muiden
jäähallien kylmä- ja LVI-tekniikan valvonta.
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