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Puheenjohtajalta 

Toukokuussa voimaan astui GDPR eli uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus. Asetus koskee kaikkia 
toimijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja. Tämän vuoksi kaikki jotka haluavat jatkossa VEK:n 
jäsenille suunnattua viestintää on tehtävä jäsenhakemus, jossa suostutte siihen, että VEK käsittelee 
henkilötietojanne. Että jatkossa saisit näitä kerhotiedotteita ja tietoa mm. Niken jäsenhintaisista 
erotuomariasuista, on sinun täytettävä VEK:n sivuilta löytyvä jäsenhakemus. Toistan – tämä on 
viimeinen tiedote joka lähtee kaikille piirin sivuilla VEK:n alla oleville erotuomareille. Seuraava 
tiedote ja kaikki muut varustekampanjat tiedotetaan vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille. 

Wasa Footballcup täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja se näkyy myös ilmoittautuneiden joukkueiden 
määrässä, joka ylittää 300 joukkuetta. Tämä tietää sitä, että myös erotuomareita tarvitaan 
turnaukseen runsaasti, joten ilmoita itsesi tuomariksi Wasa Footballcupiin viimeistään 30.6.2018. 
Lomakkeen löydät VEK:n uusituilta kotisivuilta Ajankohtaista –osion alta. Toiveena on että 
mahdollisimman moni osallistuisi Wasa Footballcupiin ja näin ottelukuorma jakaantuu 
mahdollisimman monelle erotuomarille. Tänä vuonna erotuomareille on luvattu WFC:n toimeista 
paidat! 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta ainakin saa t-paidan omakseen. Turnauksen 
erotuomarivastaavana toimii kerhostamme Mika-Markku Karjala.   
 
Johtokunnan toinen kokous pidettiin kesäkuun alussa. Kokouksessa päätettiin järjestää kerhoilta 
syksyllä kerhon jäsenille. Kerhoilta tarkoittaa keilailua, illallista ja saunomista. Lisäksi keskusteltiin 
kohdennetun asettelun jatkamisesta. Tänä vuonna kokelaiden otteluihin on aseteltu kokeneempi 
erotuomari joka rohkaisee kokelaita ja antaa palautetta suorituksen jälkeen. Tällä pyritään 
vastaamaan siihen, että kokelaat saavat hyvät ensiottelut joka 
toivottavasti kantaa hedelmää myös jatkoa ajatellen. 
 
Vasabladetissa oli 15.6 artikkeli, jossa kerhomme yksi useammista 
lupaavista naiserotuomareista, Jolanda Närhi, kertoi omia 
kokemuksiaan erotuomaroinnista. Tällaiset artikkelit ovat todella 
tärkeitä siinä että erotuomaritoimintakin voidaan nähdä 
tavoitteelliseksi harrastukseksi, jossa on polku ylöspäin – samalla 
tavalla kuin pelaajilla.  
 
Vaasan erotuomarikerho on jo useamman vuosikymmenen 
järjestänyt jalkapallon puulaakisarjaa ja rumba jatkuu myös tänä 
kesänä. Puulaakivastaavana toimii tällä kaudella Antony Kimani. 
Puulaakiliigan kotisivut löytyvät osoitteesta: teamplaycup.se/bolagsligan. Puulaaki on Vaasan 
erotuomarikerhon tärkein tulonlähde ja siitä saatavilla tuloilla pyöritämme koko kerhon toiminnan. 
Se on ehdottomasti hoidettava hyvin! Siksi on tärkeää että hoidatte oman osanne puulaakiliigan 
erotuomaritehtävistä! Jo parilla ekalla kierroksella tapahtui laiminlyöntejä erotuomareiden 
toimesta ja sama trendi ei saa jatkua. 
 
Myös asetellut pelit on hoidettava, eli jokainen ottakoon tavaksi hoitaa hommansa hyvin.  
 
Elokuussa, tarkemmin ottaen 10-12.8.2018, Vaasassa järjestetään 13-vuotiaiden tyttöjen 
lopputurnaus, joka on epävirallinen SM-lopputurnaus. Turnauksessa pelataan 8v8 otteluita 
erotuomarikolmikoilla. Otteluita tapahtumassa on kymmeniä, joten tuolloin on suuri tarve 
erotuomareille. Jos mahdollista niin varaa tuo viikonloppu kalenteristasi tähän tarkoitukseen. 
Turnauksen erotuomarivastaavana toimii kerhostamme Vahidin Bajic.  
 
MM  
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Tiedotusasiaa erotuomareille 
 

Palaute TASOn kautta  

 

Vaasan piiri otti tälle kaudelle käyttöön joukkueille mahdollisuuden antaa palautetta 
erotuomareista TASO-järjestelmän kautta. Palautteita on tätä tiedotetta kirj0ittaessa tullut jo 
yhteensä yli 600 kappaletta. Vaikka palaute osin jakautuu negatiiviseen joukkueen hävitessä ja 
positiiviseen joukkueen voittaessa, niin silti siellä on myös paljon saatu rakentavaa palautetta ja tuo 
kanava toimii hyvänä infona siitä ketkä erotuomarit suorittavat ottelusta toiseen hyvällä tasolla. 
Näiden tuomareiden osalta seuraava askel onkin saada kokeneempaa kalustoa avustavaksi 
erotuomariksi ja katselmoida josko luokituksen nosto tulisi kyseeseen. Koska kerhossamme on 
niinkin monta erotuomaria, niin varsinaisesti johtokunnalla ei ole mahdollisuutta (eikä aikaa) siihen, 
että ehtisimme kaikki erotuomarit käydä kesän aikana tarkkailemassa. Siksi palautekanavan anti on 
meille hyvin tärkeä mittari siitä missä mennään. 
 
Erotuomarit eivät itse näe saamaansa palautetta, mutta mikäli olet kiinnostunut mahdollisesti 
saamastasi palautteesta, niin ota yhteys Mika-Markkuun.   
 

Seurojen palloliitto 

 

Seurojen palloliitto hankkeen tavoitteena on toimintatapoja ja organisaatiorakenteita 

uudistamalla tehostaa Palloliiton toimintaa. Vuoden 2020 alusta nykyiset piirit lakkaavat 

toimintansa ja Vaasan piiri tulee olemaa osa Läntistä aluetta, joka muodostuu neljästä vanhasta 

piiristä (Keski-Pohjanmaa, Länsi-Suomi, Tampere, Vaasa). Käytännön tasolla erotuomaritoiminnon 

tulevaisuuden kuvioista päättää Läntisen alueen kehitysryhmä Mielenkiintoiset Kilpailut, jossa 

erotuomareita edustaa Kari Koskela (Keski-Pohjanmaa) ja Mika-Markku Karjala (Vaasa). 

Suuntaviivat on vielä täysin auki, ensimmäinen kokous MiKi –ryhmällä oli kesäkuussa Tampereella. 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi elokuussa Skype-kokouksena. Uudesta alueesta on tulossa 

varsin suuri pelaajamäärältään, kuten alla olevasta kuvasta voit huomata.  
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Vieraana Sebastian Forsman 

Kerro hieman taustoistasi? Mistä päin ja 
koska aloitit jalkapallon parissa? 

Min fotbollskarriär började som 7 åring i 
Jaro där jag spelade 2 säsonger. Efter det 
flyttade jag till Vasa och började spela i 
VIFK och spelade där tills jag var 17 år. Nu 
studerar jag i Umeå till läkare men kommer 
att befinna mig i Vasa och döma här under 
sommaren. 

Kuinka innostuit ryhtymään erotuomariksi? 

Jag och några vänner som också spelade 
fotboll tyckte det såg roligt ut att vara 
domare och tänkte att det även skulle vara ett 
bra sommarjobb för att tjäna lite extra pengar. 
Min morfar var också domare så han bidrog till 
att jag gick grundkursen eftersom jag tyckte 
det lät intressant, jag använder mig ännu idag 
av hans visselpipa. 

Monesko kausi menossa? 

Jag gick grundkursen i Vasa år 2012 så detta blir mitt 7:e år som domare. 

Mikä on tämän hetkisen urasi kohokohta? 

Mina höjdpunkter är när jag var med i domarakademin år 2016 eftersom det var väldigt lärorikt och 
jag utvecklades mycket under det året. Samma år fick jag även möjlighet att fara till Eerikkilä på 
domarkurs. Förra sommaren hade jag min första Ykkönen match som assisterande och blev vald 
till årets lovande assisterande vilket var väldigt kul och motiverade mig. 

Entä mikä on ollut karmein kokemus? 

Som ny domare när jag ännu var ganska ung och osäker kunde det vara svårt när både föräldrar 
och tränarna ropade på mig ifall jag gjorde något misstag. Jag lärde mig ganska snabbt att inte ta 
åt mig allt som de ropade och man kan alltid avbryta matchen och uppmana den skyldige att 
avlägsna sig ifall man tycker att det gått för långt. Alla har en gräns hur mycket de tål med att någon 
ropar på en. Jag minns även bra de matcher som gått sämre för mig men det är av de matcherna 
jag har lärt mig som mest av nu i efterhand. 

Kerro jokin hauska sattumus erotuomariuralta. 

När jag dömde min första match någonsin som huvuddomare på en grusplan i Roparnäs. Jag var 
ensam domare och ena laget vann med 29 – 0 så det kom nästan ett mål per minut. Det ösregnade 
och hela planen var lerig och mina anteckningar blev helt förstörda av allt regn. På den tiden skulle 
man ännu fylla i matchprotokollet på ett papper så det tog en stund eftersom det var så många 
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målgörare att fylla i. Jag fick en fartfylld start på domarkarriären så matcherna efteråt kändes 
ganska lätta och det kom inte lika många mål. 

Oletko mieluummin päätuomari vai avustava? 

Ända sedan jag började min domarkarriär har jag gillat att vara assisterande domare vilket har lett 
till att jag har haft mycket flera matcher som assisterande. Det är som assisterande domare jag vill 
utvecklas som mest och därför är det naturligt att jag ofta är assisterande. 

Jag tycker även det är bra att vara huvuddomare eftersom man får se matchen ur ett annat 
perspektiv, öva på att ta snabba beslut men även förstå svåra situationer för en huvuddomare och 
se när det är viktigt att ha en assisterande som hjälper till. 

Paras puolesi erotuomarina? 

Jag är lugn och blir inte så lätt provocerad vilket gör att jag vågar ta rätt beslut även vid snabba 
och svåra situationer. Jag har även ganska bra kondition vilket gör att ja orkar hänga med hela 
matchen, även de sista kritiska 15 minuterna. 

Mistä löytyy eniten kehitettävää? 

Jag tycket att man alltid kan utvecklas. Efter varje match oberoende om det är en juniormatch eller 
kakkonen match så lär man sig alltid någonting nytt. Jag vill bli bättre på att få kontroll över 
matchen redan från matchstarten och kunna kommunicera med spelarna på ett bra och ledande 
sätt, men även kommunicera och samarbeta mellan oss domare sinsemellan för att jobba som ett 
bra team under matchen. Jag vill bli bättre på att göra rätt beslut vid svåra situationer och även se 
det som händer runtomkring mig på planen och inte bara runt bollen. Som assisterande är det 
viktigt att se det som händer bakom domarens rygg och det är en viktig uppgift som man har 
eftersom man inte får missa ifall någon exempelvis blir slagen. Eftersom jag inte har varit lika 
mycket huvuddomare känner jag mig mera osäker som det och där har jag mycket som jag ännu 
kan lära mig. 

Tavoitteesi erotuomarina? 

Jag har inga klara målsättningar med min domarkarriär utan vill speciellt som assisterande döma 
mycket och försöka utvecklas och lära mig så mycket som jag bara kan. I framtiden skulle det vara 
roligt att vara assisterande i ykkönen eller veikkausliigan. Under kommande säsong vill jag döma 
mycket i tvåan som assisterande och hoppas även att jag får möjlighet att döma en större match 
eller på ykkönen igen, Som huvuddomare vill jag bli säkrare och jag kommer försöka döma mycket 
i nelonen iår. Jag försöker jobba hårt och alltid göra mitt bästa när jag dömer så får vi se hur långt 

det räcker! 😊 

Kuinka käsittelet epäonnistumiset ja tuomioihisi kohdistuvan kritiikin? 

Jag försöker alltid att analysera mig själv efter matchen eftersom det alltid finns något som man 
kan förbättra eller gör annorlunda. Nu som då kommer det alltid en match som går sämre eller som 
man inte känner att man har lyckats med. Det är av de matcherna man får mest lärdom ifrån. Jag 
har alltid varit bra på att ta emot feedback eftersom jag vill veta vad jag skall förbättra eller tänka 
på till kommande matcher. Som domare tycker jag det är viktigt att kunna reflektera över sig själv 
och även hantera misslyckande på ett bra sätt och ta lärdom av dem samt våga ta emot feedback. 
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Det är roligt ifall matchen som man dömer blir filmad så att man kan gå tillbaka senare och se på 
såna situationer som man var lite osäkra på ifall man gjort rätt beslut. 

Esikuvasi erotuomarina? 

Jag ser upp till många domare och försöker alltid följa med hur andra domare dömer/rör sig på 
planen. Mattias Gestranius och Toni Pohjoismäki är några av domarna som jag ser upp till och de 
motiverar mig. 

Mitä mielestäsi vaaditaan hyvältä tuomarilta? 

För att bli en bra domare är det viktigt att man dömer mycket, är aktiv och vill utvecklas. Det är bra 
att ha ett realistiskt mål och visa intresse så att man får möjlighet att testa döma på högre nivåer. 
En bra domare skall vara lugn, representativ, kunna spelreglerna, ha bra fysisk kondition, kunna 
samarbeta som ett team med domartrion och våga testa på nya matcher och ta emot feedback. 
Om man alltid dömer på samma nivå och inte reflekterar över sin egen insats eller kan ta emot 
feedback är det svårt att bli bättre och utvecklas som domare. 

Kuinka houkuttelisit lisää tuomareita harrastuksen pariin? 

Att vara domare har gett mig mycket. Jag har lärt mig att ta emot kritik, fått bättre kondition, 
träffat många nya människor, sett många olika städer samt även utvecklat min finska. För att locka 
nya domare tycker jag det är viktigt att göra mycket reklam för domarkurserna så att alla är 
medvetna om att de finns men även ge de nya domarna stöd under första säsongen för det är 
speciellt under den säsongen många. Det skulle vara bra om varje ny domare skulle ha möjlighet 
att ha en egen tutor eller fadder som den kan tala med och få feedback av under det första året. 
Jag tycker ändå att vi går åt rätt håll för att locka nya domare och det är bra då domarakademin 
finns som hjälper unga lovande domare att utvecklas. Det är en fördel för vår förening när den är 
tvåspråkig eftersom man har möjlighet att bli bättre på sitt andra språk också. 

Terveisesi mahdollisesti erotuomariuraa suunnittelevalle henkilölle. 

Alla kanske inte trivs med att vara domare men det skadar inte att gå en domarkurs och testa på 
att döma. Man kommer långt genom att vara aktiv och vilja utvecklas samt döma mycket, du 
behöver inte ha en natulig talang från början utan ha många matcher och visa intresse så kommer 
det gå bra. Att vara domare ger en mycket som man kan ha nytta av i vardagliga livet också, 
samtidigt lär du känna många nya människor och får vara delaktig i spelet trots att du inte själv 
spelar. 

Onko sinulla muita harrastuksia? 

Jag åker mycket snowboard och gillar att leva ett aktivt liv med olika sporter och trivs utomhus. 

Kuka seuraavaksi piinapenkkiin, eli kenelle siirtyy kapula? 

Walter Kronqvist 
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VEK hallitus 2018 

 

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. 

  
HETI 
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