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Puheenjohtajalta

Lueskelin tuossa Turun erotuomarikerhon puheenjohtajan kirjoitusta vastaavanlaisessa infossa ja
kovin tutulta se kuulosti. Niin Vaasassa kuin näemmä myös Turussa (ja miksei muuallakin
Suomessa) kerhon jäsenmäärä on viime vuosina ollut varsin alhaisella tasolla takavuosiin
verrattuna. Turussa oli mietitty keinoja millä saada jokainen tuomari kerhon jäseneksi, sillä onhan
se selvää että pelaajat aina kuuluvat edustamaansa seuraan ja maksavat lisenssin. Myös
erotuomareiden tulisi kuulua edustamaansa joukkueeseen, eli tässä tapauksessa
erotuomarikerhoon.

Vaasan erotuomarikerho pyrkii ajamaan omien jäseniensä etuja mahdollisimman hyvin. Toki
samalla  kun  ajetaan  kerholaisten  etuja  myös  kerhoon  kuulumattomat  erotuomarit  hyötyvät  ns.
vapaamatkustajina.  On myös kyselty mitä tuolla jäsenmaksulla saa ja selvennyksenä voin kertoa
että sillä saa mm. puoli-ilmaisen joulujuhlan, kerhon järjestämissä palavereissa tarjoilut,
varustehankinnoista alennusta ja tänä vuonna kerho tukee jäsenmatkaa Saksaan.

Tänä vuonna Vaasan peruskursseilla oli 40 erotuomarikokelasta. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Ensi vuodeksi meidän pitää panostaa kerhon toimesta kummitoimintaan siinä määrin, että saadaan
jokaiselle uudelle kokelaalle tarkkailua ensimmäiseen viralliseen otteluun. Kuten viime vuonna
myöskään tänä vuonna tuohon haasteeseen ei pystytty vastaamaan. Ilahduttavaa on se, että viime
vuonna toimintaan mukaan tulleista 54 kokelaasta 39 jatkoi tuomaritoiminnassa. Toivon mukaan
tänä vuonna aloittaneista vähintään 30 jatkaa toiminnassa myös ensi vuonna (tietysti toivotaan
kaikkien jatkavan).  VEK:n toiminnassa olevista tuomareista peräti  65 % on alle 18-vuotiaita,  joten
panostaminen erityisesti nuorten toimintaan on selvästi se mihin kerhon kannattaa voimavarojaan
uhrata.

Vaasan erotuomarikerho on jo useamman vuosikymmenen järjestänyt jalkapallon puulaakisarjaa ja
näin tullaan tekemään myös tulevana kesänä. Puulaakivastaavana toimii tällä kaudella vielä
allekirjoittanut, mutta jos riveistämme löytyy joku vapaaehtoinen, niin mielelläni luovutan
saappaat. 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! Viime kaudella saimme jonkin verran negatiivista
palautetta viheltävien tuomareiden välinpitämättömästä asenteesta, tulospäivityksistä ja joidenkin
pelien tuomaritehtävien laiminlyönneistä johtuen. Tällä kaudella pyritään siihen, että hoidetaan
puulaakijärjestelyt paremmin!

Wasa Footballcup on yksi kesän tärkeimpiä tapahtumiamme ja tälle vuodelle voin ilokseni ilmoittaa,
että erotuomarikorvauksia saatiin nostetuksi  jo useita vuosia olleesta 0,25 €/min korvauksesta 5
sentillä  ja  tänä  vuonna  korvaus  on  0,30  €/min.  Voi  olla  niin  että  tuomarit  saavat  tänä  vuonna
sponsoripaidat  ylleen,  sillä  WFC  käy  neuvotteluja  optikkoliikkeen  kanssa.  Toivotaan  että
neuvottelut etenevät suotuisissa merkeissä. Toiveena on että myös mahdollisimman moni
osallistuisi Wasa Footballcupiin ja näin kuorma jakaantuu mahdollisimman monelle tuomarille.

Kerhomme tulee järjestämään syksyllä matkan Saksaan yhdessä Seinäjoen erotuomarikerhon
kanssa. Tuohon matkaan VEK tulee käyttämään suurimman osan tämän vuoden tuloista, joten jos
olet kiinnostunut reissusta (HUOM! Vain yli 18-vuotiaille) etkä vielä ole VEK:n jäsen, niin kipinkapin
maksamaan jäsenmaksu (lasku löytyy tämän tiedotteen lopusta).

Mika-Markku Karjala, puheenjohtaja VEK ry

ps. Är du intresserat att översätta den här information på svenska nästa gången? Ta kontakt till
mig, jag lovar att vi hittar någon priset till dig för din insats.



Onnittelut | Gratulerar

VEK onnittelee merkkipäiväänsä viettäneitä / viettäviä;

- Jarmo Jäntti 60 v. (20.3.)
- Refik Bajic 60 v. (20.7.)
- Suad Lulic 50 v. (3.6.)
- Kai Luoma 50 v. (21.8.)

Onneksi olkoon – muistamiset suoritetaan pikkujouluissa!

Kerho – piiri - liitto

Seuraavassa  on  lyhyesti  kerrottu,  mitä  kuluu  kerhon,  piirin  ja  liiton  tehtäviin.  Kannattaa  myös
ymmärtää  se,  että  useat  henkilöt  voivat  samaan  aikaan  toimia useissa  tehtävissä  niin  kerhon,
piirin  kuin  liitonkin  edustajina.

Kerho (Vaasan erotuomarikerho ry)

Vaasan erotuomarikerho on yksi kuudesta Palloliiton Vaasan piirin alueella toimivista
erotuomarikerhoista, toki jäsenmäärältään näistä selvästi suurin. Kerhon tarkoituksena on oman
alueen erotuomarien (jalkapallo & futsal) edunvalvonta ja kehittäminen. VEK:n hallitukseen kuuluu
5 jäsentä,  jotka  saavat  vuodessa  kulukorvauksia  150  €/hlö, kerholla ei ole työntekijöitä. Kerho
asettelee tuomarit turnauksiin  ja  harjoitusotteluihin. Muuta  toimintaa järjestetään periaatteessa
jäsenistön  tarpeiden  pohjalta,  kuten mm. Fysiikkaharjoitukset Botniahallissa,  pikkujoulut,  WFC
infoilta, varustehankinnat, www-sivut, tiedotus whatsappissa, infolehti jne.

Piiri (Palloliiton Vaasan piiri)

Toimiston henkilökunta on työsuhteessa piiriin. Erotuomareiden     kannalta     vakinaisesta
henkilökunnasta     näkyvin     lienee     kilpailupäällikkö Mikael Westerback. Erotuomarivastaava
Mika-Markku Karjala  saa   tehtävästään   nimellisen korvauksen piiristä, mutta hän ei kuitenkaan
ole piirissä töissä. Hän kuitenkin vastaa piirin erotuomaritoiminnan kokonaisohjauksesta
Palloliiton    ohjeistuksen    mukaan    esimerkiksi    koulutusten,    tarkkailujen    ja  luokitusten
muodossa. Mika-Markku vastaa myös VEK:n alaisten piirin sarjojen sekä piirimme alueella
pelattavien  liiton  järjestämien    sarjojen    otteluiden    erotuomariasettelusta.  M-M  käyttää
työssään     hyväksi     Taso-järjestelmää,     joka     siis     on     piirin     työväline erotuomariasetteluissa
ja esteellisyysasioissa. Piirin otteluista lähetetään ottelupöytäkirja, mahdollinen raportti ja
palkkiolasku piiriin (Taso).

Piirikouluttajat     (Sebastian  Pundars,  Jukka  Rintala SEK, Juuso Saarela SEK)     vastaavat
koulutuksen toteuttamisesta   erotuomarivastaavan ja alueellisen erotuomarikehittäjän (Toni
Pohjoismäki)   kanssa   sovitun   suunnitelman   mukaisesti.   Kouluttajat   eivät   ole työsuhteessa
piiriin, vaan heille maksetaan koulutustapahtumista tuntipohjainen korvaus.

Piiritarkkailijat  (Marcus Beijar, Mika Hautala, Mika-Markku Karjala, Toni Pohjoismäki ja Jukka
Rintala SEK) ovat  piirin  kouluttamia  toimijoita,  jotka  antavat  erotuomareille  palautetta  heidän
toiminnastaan. Tarkkailijat   eivät   myöskään ole työsuhteessa piiriin, vaan heille maksetaan
tarkkailusta erillinen ottelukohtainen korvaus.



Liitto (Suomen Palloliiton erotuomaritoiminto)

Erotuomaritoiminnon henkilökunta on työsuhteessa Palloliittoon. Vastaavat   Liigan,   Ykkösen   ja
Kakkosen   sekä   Naisten   liigan   ja   Futsal-liigan   ja   ykkösen erotuomariasetteluista sekä kaikkien
kyseisten sarjojen erotuomareiden koulutuksesta. Vastaavat myös erotuomaritoiminnan
kokonaisvaltaisesta kehityksestä Suomessa.

Erotuomarivalinnat      liiton      ryhmiin      tekee      Palloliiton      erotuomarivaliokunta      piirien
erotuomarivastaavilta  saamiensa  esitysten  pohjalta.  Erotuomarivaliokunta  myös  esittää
UEFA:lle ehdokkaansa Suomen kansainvälisiksi erotuomareiksi. Liiton  otteluista  lähetetään
ottelupöytäkirja/raportti  liittoon,  mikä  tehdään  sähköisesti  Taso- järjestelmän kautta.

Kerhohankinta

Tämän vuoden kerhohankinta on Stannon Prestige Top Half Zip treenipaita & Stanno Forza
Training  shorts.  Paidan  tai  shortsit  voi  ostaa  myös  erikseen.  Hinta  VEK:n  jäsenille  paidalle  15€,
shortseille 10€ (ei jäsenille paita 25 €, shortsit 18 €). Myös VEK:n edustusasua (Adidas Condivo16
presentation suit) on tilattavissa edelleen hintaan 65 €. Erityisesti Kakkosen avustavilla VEK:n
edustusasu on ottelutapahtumissa jos ei pakollinen, niin erittäin suositeltava. Asut tilataan ennen
juhannusta ja niiden tilaaminen tapahtuu VEK:n kotisivuilla.

Stanno Prestige Top Half Zip & Stanno Forza training shorts.

          Adidas Condivo16 presentation suit.



Erotuomarivastaavalta

Tasossa jokainen voi ilmoittaa itse kuinka monta aseteltua ottelua haluaa viikossa. Pyrin tätä
määrää kunnioittamaan, mutta ikävä kyllä Suupohjan alueella tähän ei ole mahdollisuuksia.
Monella  on  myös  Tasoon  jäänyt  oletusasetus  1  ottelu  /  viikko,  joten  se  kannattaa  päivittää,  jos
haluaa enemmän otteluita.

Tavoitteena on saada koulutettua etenkin uusia nuoria kohti piirin korkeimpia sarjatasoja. Jos
sinulla on todellinen halu kehittyä ja satsata erotuomaritoimintaan, niin ole yhteydessä
erotuomarivastaavaan tai alueelliseen erotuomarikehittäjään (Toni Pohjoismäki). Pyritään yhdessä
löytämään hyvä polku urallesi. Jos jokin asia vaatii korjausta, niin ole yhteydessä minuun – pyrin
kyllä auttamaan parhaani mukaan.

Onko sinulla liian vähän otteluita, liikaa otteluita, liian paljon otteluita peräkkäisille päiville, liikaa
aet-tehtäviä, liian kova peli ennen oman huipputasosi ottelua tms. Ole aktiivinen ja ilmoita minulle!

Mika-Markku Karjala, erotuomarivastaava (oto) Suomen Palloliitto Vaasan piiri

Vieraana Sajad ”Sasu” Zavari

- Kerro hieman taustoistasi? Mistä päin ja koska aloitit jalkapallon
parissa? Aloitin jalkapallon noin 10-vuotiaana. Pelannut Vepsussa
juniorivuodet ja viime kaudella VPS:n miesten joukkueessa 3 divisioonaa.
- Kuinka innostuit ryhtymään erotuomariksi? Pienestä asti ollut haaveena tulla
huippufutaajaksi mutta loukkaantumisten myötä se jäi haaveeksi..Rakkaus
lajiin ei kuitenkaan lakannut siihen vaan aloitin erotuomarina.
- Monesko kausi menossa? Tällä hetkellä neljäs kausi menossa tuomaroinnin
parissa ja täytyy sanoa että neljän vuoden aikana on koettu
vastoinkäymisiä ja onnistumisia hyvin runsaasti. Minun kohdallani
erotuomariuraani on auttanut tosi paljon se että olen itse pelannut
jalkapalloa pitkään.
- Mikä on tämän hetkisen urasi kohokohta? Tällä hetkellä urani kohokohta on ollut se että on
päässyt reissaamaan ja samalla tutustunut uusiin ihmisiin ja uusiin paikkakuntiin.
- Entä mikä on ollut karmein kokemus? Erotuomariuralla tulee kyllä jonkin verran
epäonnistumisia mutta niistä pitää ottaa opiksi ja korjata ne seuraavassa ottelussa.
- Paras puolesi erotuomarina? Sääntötuntemus
- Mistä löytyy eniten kehitettävää? Minun kohdallani kehitettävää löytyy pelin johtamisessa
ja hallitsemisessa. Ottelut ovat hyvin erilaisia ja myös pelaajat kentällä, Hankalinta on
kuitenkin se että miten osaat käsitellä erilaisia persoonia jalkapallokentällä.
- Tavoitteesi erotuomarina? Tavoitteeni on päästää viheltämään Veikkausliigaa 4 vuoden
sisällä.
- Kuinka käsittelet epäonnistumiset ja tuomioihisi kohdistuvan kritiikin?  Itse olen oppinut että
epäonnistumiset eivät ole aina huono asia vaan niistä saa tosi paljon apua tulevaisuuden
kannalta. Mistä tiedät mitä kehitettävää sulla on ellet ikinä saa negatiivista palautetta?
Kukaan meistä ei kuitenkaan ole täydellinen. Itse olen oppinut ottamaan vastaan hyvin
lämpämästi negatiiviset puoleni ja yrittänyt korjata niitä seuraavassa ottelussa.
- Mitä mielestäsi vaaditaan hyvältä tuomarilta? Hyvältä erotuomarilta vaaditaan ensisijaisesti
asiantuntevuutta ja sääntötietämystä.
- Kuinka houkuttelisit lisää tuomareita harrastuksen pariin? Erotuomariurani on auttanut
itseäni ja muovannut minusta sen persoonan mikä olen. Olen oppinut paljon futiskentillä
ja niitä uusia asioita olen soveltanut myös arkielämässä. Erotuomariurani on tehnyt
minusta itsevarmemman ihmisen sekä kentällä että arkielämässä.



- Terveisesi mahdollisesti erotuomariuraa suunnittelevalle henkilölle. Sinä joka olet
jalkapalloilun ystävä, itsevarma ja valmis kokeilemaan uusi asioita elämässässi, tervetuloa
erotuomariksi.
- Onko sinulla muita harrastuksia? Harrastan tällä hetkellä lenkkeilyä ja käyn salilla.
- Kuka seuraavaksi piinapenkkiin, eli kenelle siirtyy kapula? Rasmus Hietanen
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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.
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