
 

  

 

Vaasan Erotuomarikerho ry 

KERHOTIEDOTE 4/2017 



Puheenjohtajalta 

Siinä se taas meni – yksi vuosi. Jalkapallokauden päätyttyä sitä tulee aina mietittyä että saatiinko 
tänä vuonna toimintaa vietyä yhtään eteenpäin. Nimittäin kun tähän hommaan on aikanaan 
ryhdytty, niin silloin on ainakin itselläni ollut selvät tavoitteet siitä mihin suuntaan pitäisi mennä.  
 
Jos kelataan ajassa hieman taaksepäin vuoteen 2013. Tuolloin en ollut vielä Vaasan 
erotuomarikerhon toiminnassa juurikaan mukana alkuvuodesta, mutta muistan että jossain 
vaiheessa kautta tulin ehdottaneeksi että voisin päivittää kerhon kotisivut vastaamaan nykyaikaa. 
No tuosta on pian 5 vuotta ja taas olisi aika päivittää sivut. Vuonna 2013 hoidin hieman epävirallisesti 
osittain tiedotustakin, mutta virallisesti hyppäsin remmiin vuonna 2014, joka olikin VEK:n 
juhlavuosi, joten hallituksella oli riittävästi hommia. Itse tuomaritoimintaa tuolloinen 
puheenjohtaja Jarmo Määttä kommentoi seuraavasti: ”Olen ollut itse pian 30 vuotta erotuomarina. 
Tällä hetkellä taso on huonoin tuolla ajanjaksolla.” 
 
Näistä lähtökohdista olikin melkoinen tehtävä hypätä puheenjohtajan pallille – varsinkin koko 
johtokunnan mennessä uusiksi. Tuolloin uuden johtokunnan päällimmäiseksi tavoitteeksi 
asetettiin toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Aluksi piti saada lisää tuomareita 
peruskursseille. Meni vuosi, niin peruskurssin osallistujamäärä tuplantui. Ehkä organisaatiomme ei 
kuitenkaan ollut valmis tuohon, koska uudet erotuomarit tarvitsevat selvästi enemmän ohjeistusta 
aluksi, eikä meidän pienet resurssimme siihen riittäneet. Pari vuotta mentiin sitten siinä yrityksessä 
pitää kaikki aloittaneet erotuomarit edes jotenkin mukana toiminnassa. Jos jotain suuntaviivoja 
tulevaan tekee, niin ensi vuodeksi on kummitoiminta heräteltävä henkiin vahvasti. 
 
Kolme vuotta ollaan nyt enemmän tai vähemmän kehitetty omaa toimintaamme jollain tasolla ja 
tämä vuosi osoitti sen, että suunta on mitä luultavimmin oikea. Ei ollut vain yhtä pilkahdusta 
tulevasta, vaan monta pientä pilkahdusta siitä, että aallonpohjalta ollaan vihdoinkin nousemassa. 
Muutama vuosi on kuitenkin tässä toiminnassa melkoisen lyhyt aika ja se, että panostus näkyy 
suhteellisen vahvasti jo nyt on osoitus siitä, että eiköhän me jotain olla tehty myös oikein. Toki on 
myönnettävä, että jotkut asiat olisi voitu tehdä paremmin, mutta sen takiahan tässä voidaan vielä 
toimintaa jatkaa, kun tietää mitä pitää kehittää.  
 
Ilo oli myös huomata, että muut alueet Suomessa ovat kiinnostuneita kuulemaan mitä me täällä 
Pohjanmaalla oikein ollaan tehty, kun erotuomaritoiminta on mennyt harppauksin eteenpäin. 
Samaan ajankohtaan VEK:n hallituksen vaihtumisen kanssa osui myös vaihdoksia piiritason 
toimijoiden suhteen erotuomarivastaavan vaihtuessa ja erotuomarikehittäjän tullessa kuvioihin. 
Näillä kaikilla on omat yhteysvaikutuksensa ja muutaman vuoden pyörinyt akatemiatoiminta alkaa 
tuottaa hedelmää.   
 
Tässä kohtaa kiitokset kaikille teille tänä vuonna erotuomareina toimineille – kiitos! On ilo huomata, 
että vaikka palaute joka toiminnastamme yleensä tulee on varsin negatiivissävytteistä, niin vuosi 
vuodelta tulee myös enemmän positiivista palautetta. Haluaisin että me kerhona viemme 
toimintaa läpinäkyvämmäksi myös seuroille ja tulevana keväänä järjestäisimme seuroille 
kohdennettuja tilaisuuksia. Aika näyttää saadaanko sellaista aikaiseksi, mutta jos on suunnitelmia, 
niin silloinhan sitä voi saada jotain myös aikaiseksi.  
 

Hyvää joulunodotusta sinulle ja rakkaimmillesi! 🎄 

 
 

MM  



VEK pikkujoulut | VEK Julfest 

 

KUTSU 

 

Meillä on ilo kutsua teidät Vaasan Erotuomarikerhon pikkujouluihin. 

 

Aika: La 25.11.2017 klo 18:00 – 21:00 | Paikka: Villa Sandviken 

Ohjelmassa: 

 Illallinen (AVEC), menu seuraavalla sivulla 

 Palkinnot ja muistamiset 

Ilmoittautumiset VEK:n kotisivuilla 15.11.2017 mennessä. Omavastuu 20,00 € jäseneltä, joka 

maksetaan etukäteen Vaasan Erotuomarikerhon tilille (Vaasan OP FI95 5672 7440 0203 04), 

viestikenttään osallistujan nimi/nimet. Maksettava 15.11.2017 mennessä. AVECilta omavastuu 

25,00 €. Menun hinta normaalista 46 euroa. 

 

TERVETULOA! Vaasan Erotuomarikerho r.y. hallitus 

 

Tumma puku 

 

INBJUDAN  

 

Vi är glada att bjuda in dig till Vasa Skiljedomarklubbs julfest. 

 

Tid: Lö 25.11.2017 kl. 18:00 – 21:00 | Plats: Villa Sandviken 

 

Programmet: 

 Middag (AVEC), menu nästa sidan 

 Medaljceremoni 

Anmälningar via VEK hemsidorna senast 15.11.2017. Egen andel 20,00€, som ska betalas i förskott 

till VEK bankkonto (Vasa OP FI95 5672 7440 0203 04), meddelandefältet namnet / namnen på 

deltagarna. Måste betalas senast 15.11.2017. AVEC egen andel är 25,00 €. Menu kostar normalt 46 

€. 

 

VÄLKOMMEN! Vasa Skiljedomarklubb r.f. Styrelsen 

 

Mörk kostym 

 

 

 

 



MENU 

 

 

   



Kerhomatka Düsseldorfiin 3-5.11.2017 
 
Pitkästä aikaa järjestetylle kerhomatkalle Saksaan startattiin lauantaina 4.11.2017 aamuvarhain 
Vaasan lentokentältä. Aikaisella lähdöllä saavutettiin se, että pääsimme perille Düsseldorfissa 
sijaitsevaan 4 tähden hotelliimme jo poikkeuksellisen ajoissa kellon viisarien näyttäessä paikallisen 

ajan olevan 10:00. Heti laukkujen jättämisen jälkeen lähdimme Seinäjoen 
kerhon edustuksen kanssa kohti Mönchengladbachin kaupunkia. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Mönchengladbachiin saavuttuamme oli vaasalaisedustuksella jo 
kova vauhti etsiä lounaspaikka, koska olimmehan lähteneet liikkeelle jo ennen klo 5:ttä aamulla. 
Keli oli kuin tehty ulkona syömiseen, joten pitkän kävelemisen jälkeen löysimme kuin löysimmekin 
paikan, jossa pystyi lounastamaan ulkona. Lounaan jälkeen olikin aika lähteä kohti Borussia Park 
stadionia, jonne matka sujui verkkaisesti ja VEK saapui stadionin 
porteille vain 30 minuuttia ennen ottelun alkua. Tällöin stadionin 
porttien ulkopuolella olikin melkoinen härdelli, 
kun puolipallon muotoinen ihmismassa yritti 
päästä sisään muutamasta 
aitaan varta vasten tehdystä 
sisääntuloaukosta.  
 
Jotenkin ihmeen kaupalla olimme 
kuitenkin katsomossa juuri ennen 
pelin alkua ja pääsimme nauttimaan 
ottelutunnelmasta kaikkien muiden 
yli 52 000 muun katsojan kanssa. 
Ottelu Borussia M’gladbach – Mainz 
päättyi lukemiin 1-1 ja poistuimme 
stadionilta muiden 52 000 katsojan 
kanssa samaan aikaan. Noin parin 
tunnin päästä pääsimme takaisin 
Düsseldorfiin ja pienen huilin jälkeen 
suunta oli kohti vanhan kaupungin yötä. 
 



 

 

 

 

Sunnuntaina ohjelmassa oli aamulla pieni kierros Düsseldorfin 

kaupungin kaduilla ennen kuin VEK starttasi matkansa kohti Kölniä. 

Kölnin tuomiokirkkoon suoritetun perusteellisen parin minuutin 

tutustumisen jälkeen nautimme pientä evästä ennen siirtymistä Rhein Energie Stadiumille. Matka 

stadionille oli suunniteltu mainiosti toimivan raitiovaunulinjan avulla, eikä Mönchengladbachista 

tuttuja ruuhkia ollut havaittavissa. VEK:n edustus olikin stadionin porttien sisäpuolella jo puolisen 

tuntia ennen ottelun alkua, mikä oli lauantaiseen nähden huomattava parannus.  

Kotijoukkue Köln oli sarjataulukossa 

viimeisenä ja vierasjoukkue Hoffenheim 

pyöritti kotijoukkuetta lukemin 0-3, 

jonka vuoksi tunnelma stadionilla oli 

hivenen vaisu. Kölnistä matkattiin junalla 

takaisin Düsseldorfiin ja ohjelmassa oli 

vielä erotuomarikerhon tarjoama 

illallinen. Illallisen jälkeen nukkumaan, 

aamupalalle, lentokentälle ja kohti 

Vaasaa. Olipahan kyllä huikea reissu – 

todellakin kannatti lähteä mukaan! 

Ehkäpä ensi vuonna uudestaan...  



Vieraana Jolanda Närhi 

Kerro hieman taustoistasi? Mistä päin ja koska aloitit 
jalkapallon parissa? 
Jag började spela fotboll år 2007 i BK-48 och tränade 

aktivt i både den egna klubben och i distriktslaget fram till 

2015. 

 
Kuinka innostuit ryhtymään erotuomariksi? 
Jag valde att gå grundkursen år 2015 eftersom att jag av 
olika anledningar inte hade intresse att fortsätta som 
fotbollsspelare, men fortfarande kände att jag inte ville 
lämna sporten helt. Dessutom såg jag det som en 
intressant och kul utmaning att bli domare, dels också 
eftersom jag har fått så mycket glädje ur fotbollen under 
de år jag själv spelat, och ville fortsätta vara en del av 
samhörigheten, samt bidra till att andra får lika fina 
fotbollsminnen som jag har.  
 
Monesko kausi menossa? 
Detta är tredje året jag dömer.  
 
Mikä on tämän hetkisen urasi kohokohta? 
Jag är glad att jag fått möjlighet att åka till Eerikkilä, döma i Piteå, samt stå på linjen en 
damligamatch.  
 
Entä mikä on ollut karmein kokemus? 
När en spelare i en division 5 herrmatch gång på gång kommenterade mina beslut på linjen, och 
jag till slut lyfte flaggan för att be huvuddomaren ge spelaren i fråga gult kort, spelaren nekade att 
han gjort nåt, huvuddomaren gick fram och klappade mig på axeln och sade att “nästa gång kan 
han ge kort”. Kände mig kränkt av både domare och spelare.  
 
Kerro jokin hauska sattumus erotuomariuralta. 
Hela Piteå turneringen, det var så positiv stämning, bra organiserat. Dessutom fick jag som domare 
mera positiv feedback av tränare, publik och spelare på tre dagar än jag fått i Finland på tre år.  
 
Oletko mieluummin päätuomari vai avustava? 
Jag gillar båda lika mycket, men känner mig mer hemma på linjen eftersom jag har fokuserat mera 
på att utvecklas som assisterande under åren. Däremot har jag denna säsong börjat gilla rollen som 
huvuddomare allt mera i takt med att jag fått mera erfarenhet, eftersom jag stöter på fler 
utmaningar och nya situationer där än som assisterande.  
 
Paras puolesi erotuomarina? 
Jag har både snabbhet och stark grundkondition, dessutom vill jag alltid prestera på matcherna, 
och är öppen att analysera och se mina misstag för att kunna utvecklas som domare.  
 
  



Mistä löytyy eniten kehitettävää? 
I att ta snabba beslut till i oklara t.ex frispark/ej frispark situationer som måste tolkas. Jag vill även 
utvecklas då det gäller kommunikationen mellan mig och spelarna under matchens gång, oavsett 
om det gäller svenska eller finska.   
 
Tavoitteesi erotuomarina? 
Mitt mål för nästa säsong är att stiga till damligan som linjedomare, och döma damernas division 1 
som huvuddomare. Utöver det vill jag få så mycket erfarenhet och utvecklas så mycket som möjligt 
och se vart det leder. 
 
Kuinka käsittelet epäonnistumiset ja tuomioihisi kohdistuvan kritiikin? 
I situationer som uppstår mitt under en match lägger jag kallt kritiken åt sidan. Efter matchen 
analyserar jag händelserna och mitt agerande, samt ifall jag kunde ha gjort något beslut på annat 
sätt. Överlag lämnar jag negativ och osaklig kritik på fotbollsplan, eftersom den inte berör annat 
än hur jag agerat i jobbet som domare, eftersom min uppgift är att ta rättvisa beslut och inte beslut 

som alla är nöjda med. 
 
Esikuvasi erotuomarina? 
Jag ser upp till väldigt många olika, men bland annat Kirsi Heikkinen. 
 
Mitä mielestäsi vaaditaan hyvältä tuomarilta? 
Rättvis, fysiskt snabb, förmåga att hålla dialog med spelare, regelkunnig, samt kunna lyssna och 
vilja jobba som i ett team med de andra domarna. 
 
Kuinka houkuttelisit lisää tuomareita harrastuksen pariin? 
Jag tycker det är kul att egentligen alla möjlighet att bli en bra domare, oavsett om man har 
“talang” eller inte i början, det är viljan att lära sig och utvecklas som räknas, dessutom får man 
under tiden lära känna nya människor, utveckla sitt ledarskap och sin sammarbetsförmåga, samt 
vara en del av fotbollen fastän man inte längre spelar själv. En kul utmaning om man vill prova nåt 
helt nytt.  
 
Onko sinulla muita harrastuksia? 
Jag har också häst, så rider mycket. 
 
Kuka seuraavaksi piinapenkkiin, eli kenelle siirtyy kapula? 
Andre Martinez. 

  



 

 

VEK hallitus 2017 
 

Tehtävä Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Puheenjohtaja | 

Ordförande 

Mika-Markku 

Karjala 

mika-markku.karjala [at] 

hotmail.com 

050 377 2112 

Varapuheenjohtaja | 

Vice ordförande 

Toni Pohjoismäki toni.pohjoismaki [at] 

netikka.fi 

050 364 1060 

Sihteeri | Sekretare Vahidin Bajic vahidinbajic [at] hotmail.com 040 356 2482 

Rahastonhoitaja | 

Kassör 

Jouko Hautala jouko.hautala [at] fazer.com 0400 667 109 

Kerhomestari | 

Klubbmästare 

Suad Lulic suadbarcelona67 [at] 

hotmail.com 

045 608 7466 

 

 

Jäsenmaksu 
 

Jäsenmaksun voitte maksaa alla olevan laskun avulla. 


