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KERHOTIEDOTE 1/2017 
 

Yleistä 

Vaasan erotuomarikerhon toimintavuosi on käynnistynyt harjoituspelien sekä virallisten aseteltujen 

pelien alettua. Harjoitusotteluiden palkkiot ovat samat kuin viime vuonna ja ne löytyvät kerhon 

nettisivuilta (vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com). 

Yhdeydenotto toisiin tuomareihin 
 

Koska myös viime vuonna tapahtui joitakin laiminlyöntejä kerhossamme on muistutettava 

tuomareita yhteydenottokäytännöistä. 

 

Tästä lähtien on erotuomarin vastuulla ottaa yhteyttä avustaviin viimeistään peliä edeltävänä 

päivänä ja sopia peliin menon aikataulusta, sopia kyydit aina edullisimman vaihtoehdon mukaan, 

sopia varusteista jne. Tämä käytäntö otetaan käyttöön heti. Jos erotuomari ei ota yhteyttä avustaviin, 

on myös avustavilla erotuomareilla velvollisuus ottaa yhteyttä aseteltuun päätuomariin. 
 

Jääviys 

Erotuomari on jäävi toimimaan sellaisessa ottelussa, jossa pelaa kyseisen erotuomarin sukulainen 

/ sukulaisia (sisarukset, lapset yms.). 

Tehtävävaihdot 
 

Jos sinulle tulee esteitä ja tarvetta tehtävävaihtoihin, on sinun hoidettava ne itse Tason kautta. Jos 

olet avustavana, niin varsinkin ottelupäivänä tehdyistä vaihdoista on ilmoitettava ottelun 

erotuomarille ja erotuomarin vaihtuessa ottelupäivänä on uuden erotuomarin otettava yhteys 

avustaviin. 
 

Laiminlyönnit 
 

Laiminlyönneistä johtuvaa sanktiokäytäntöä tiukennetaan. Nyt ensimmäisestä laiminlyönnistä 

joutuu asettelusta pois seuraavan asettelujakson ajaksi. Toisesta laiminlyönnistä ko henkilö 

poistetaan asetteluista pois KOKO LOPPUKAUDEKSI, eli hyllytetään.  
 

Jäsenmaksu 
  

Piirin erotuomaritoiminta suosittelee, että jokainen piirin erotuomari olisi jonkin alueen 

erotuomarikerhon jäsen. VEK ajaa omien erotuomareidensa etuja piirissä vahvasti ja VEK:n hallitus 

suosittelee että kaikki Tasossa VEK:n listoilla olevat erotuomarit maksavat jäsenmaksun. 

Jäsenmaksun voitte maksaa tämän tiedotteen lopusta löytyvällä laskulla. Jäsenmaksua alennettiin 

vuodelle 2017 ja se on tänä vuonna ainoastaan 20 €. 
 

vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com
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Puulaaki 
 

Vaasan erotuomarikerho järjestää Vaasan puulaakiliigan, joka alkaa kesäkuun alkupuolella. 

Puulaakivastaavana on tälläkin kaudella Mika-Markku Karjala. 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 laiminlyönneistä johtuen. Tällä kaudella pyritään siihen, että hoidetaan 

puulaakijärjestelyt paremmin kuin viime vuonna! 
 

Matka Saksaan? 

 

Suunnitelmissa mahdollinen Saksan matka syksylle kauden päätteeksi. Viikonloppu johon 1-2 matsia 

(Bundesliiga / 2. Bundesliiga). Ideoita saa vielä esittää puheenjohtajalle. Sitova ilmoittautuminen 

jäsenistölle avataan, kun suunnitelmat (mm. omavastuuhinta) ovat siinä mallissa, että se voidaan 

tehdä.  Lopullinen päätös matkasta tehdään kun alustavat suunnitelmat selvät ja lähtijöitä riittävästi. 
 

Kerhohankinta 
 

Tämän vuoden kerhohankintana tulee todennäköisesti olemaan treenipaita + taskulliset shortsit 

yhdistelmä. Vaihtoehtojen kartoitus on parhaillaan meneillään. Myös VEK:n edustusasua on 

tilattavissa edelleen, jos on kiinnostusta siihen löytyy. Erityisesti Kakkosen avustavilla VEK:n 

edustusasu on ottelutapahtumissa jos ei pakollinen, niin suositeltava. Alla esimerkinomainen kuva 

tämän vuoden hankinnasta ja realistinen kuva edustusasusta. Asusteasiossa voitte ottaa yhteyttä 

Suad Luliciin. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnea ja menestystä alkavalle kaudelle! 
 

Mika-Markku Karjala 

teamplaycup.se/bolagsligan
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