
 

  

 

Vaasan Erotuomarikerho ry 

KERHOTIEDOTE 3/2017 



Puheenjohtajalta 

Syyskierros alkoi mahdollisimman murheellisesti, kun heti ensimmäisellä viikolla sattui 
erotuomareiden laiminlyöntejä yli viidessä pelissä. Nyt kulunut kuukausi on tuonut vain jatkuvasti 
lisää laiminlyöntejä, eikä se missään nimessä ole hyväksyttävää sillä ei peliä ilman tuomareita.  
 
Erotuomaritoiminta on vaativa, mutta myös antoisa harrastus. Tämä harrastus myös opettaa ja 
antaa paljon. Ainakin nuorempien erotuomareiden osalta suurin opetuksen aihe voisi olla oman 
ajankäytön suunnittelu. Eli jos ajattelette lähtevänne esim. kesällä festareille, niin merkitkää ne 
viikonloput jo heti alussa esteellisiksi. Sitten jos reissu ei toteudukaan voitte niin halutessanne 
viettää vapaan viikonlopun tai vaihtoehtoisesti ostaa pelejä avoimista otteluista. Tällä tavalla 
säästytte siltä vaivalta, että tuskissanne joudutte myymään otteluja viime tingassa. Sama koskee 
myös harjoitusten tms. syiden takia myytäviä otteluita. Ainakin joukkueessa jolle minä vedän 
harjoituksia ovat ne tiedossa jo hyvissä ajoin, eikä esteiden asettaminen ole kovinkaan hankalaa. 
Myös matkapelien osalta suunnittelu pelipaikalle siirtymiseen on huolehdittava hyvissä ajoin, eikä 
tuntia ennen peliä voi enää miettiä sitä millä ihmeellä päästäisiin 10 kilometrin etäisyydellä olevalle 
kentälle. Ohjenuorana kaikille; suunnitelkaa menonne hyvissä ajoin ja laittakaa esteet kuntoon. 
 
Vaasan Erotuomarikerho on saanut nyt syyskierroksella myös pilkahduksia siitä, että VEK:n riveissä 
on kasvamassa uutta tulevaa erotuomarisukupolvea. Mikko Juusola tuomitsi ensimmäisen 
ottelunsa Ykkösessä elokuun 18. päivä. Sebastian Forsman avusti ensimmäisen ottelunsa 
Ykkösessä elokuun 12. päivä. Lisäksi Naisten Ykkösessä nähtiin historiallisesti naiskolmikko, kun trio 
Sanna Eela – Jolanda Närhi – Bettina Knuts toimivat erotuomareina VIFK:n pelissä. Nämä kaikki 
ovat merkkejä siitä, että toimintamme suunta on oikea. Vielä syyskuussa on mahdollisesti tulossa 
lisää hyviä uutisia, mutta palataan niihin myöhemmin.   
 
Kerhomme tulee järjestämään nyt syksyllä matkan Düsseldorfiin Saksaan yhdessä Seinäjoen 
erotuomarikerhon kanssa. Lisää tietoa tuosta matkasta löydät tästä kerhotiedotteesta. Tämä voi 
olla ainutkertainen tilaisuus tai sitten siitä muodostuu jokavuotinen perinne – te jäsenethän sen 
loppujen lopuksi päätätte millaista toimintaa kerho teille järjestää. 
 
Tsemiä kauden viimeisiin koitoksiin – hoidetaan kausi kunnialla loppuun!  
MM 

 

Kerhohankinta 
 

Tämän vuoden kerhohankintana olleet asut ovat saatavissa Suad Lulicilta. Jos et ole vielä hakenut 
omaa asuasi, niin ota Suadiin yhteyttä.  
 
 

Lisää aktiiveja 

 

Kerhon hallitus pyytää uusia motivoituneita aktiiveja ilmoittamaan itsestään. Kiinnostuneet 

laittakaa meiliä puheenjohtajalle. Tässä vaiheessa mielenkiinnon ilmaiseminen ei sido mihinkään. 
 

 

VEK pikkujoulut 

 
25.11.2017 klo 18-21 Villa Sandviken. Lisätietoa myöhemmin ainakin VEK:n kotisivuilla.  



Kerhomatka Düsseldorfiin 3-5.11.2017 
 
Vaasan erotuomarikerhon johtokunta on päättänyt tehdä kerhomatkan Düsseldorfiin 3-5.11.2017 
yhdessä Seinäjoen erotuomarikerhon kanssa. Suunnitelmissa on nähdä matkan aikana 1-2 ottelua, 
joista ainakin yksi Bundesliiga-ottelu. Matkan omavastuuosuus on noin 200-400€ sisältäen matkat, 
majoituksen, illallisen ja ottelulipun(t). Hinta tarkentuu kunhan osallistujamäärä on selvillä. Ikäraja 
matkalle on 18-vuotta. Matka toteutetaan mikäli matkalle osallistuu vähintään 6 henkilöä. Sitovat 
ilmoittautumiset sähköpostitse Toni Pohjoismäelle 8.9.2017 mennessä. Tuolloin pitää olla myös 
maksettuna ensimmäinen osa (200 €) matkan hinnasta Vaasan Erotuomarikerhon tilille FI95 5672 
7440 0203 04. Kirjoita tilisiirron viestikenttään ”Saksaan lähtee oma nimesi”.  
 
Düsseldorfin lähistöllä pelataan ainakin seuraavat pelit kyseisenä viikonloppuna: Dortmund-Bayern 
(tähän huomattavan haastava saada lippuja), Köln-Hoffenheim ja M'gladbach-Mainz. Lisäksi 2. 
bundesliigassa otteluna on Düsseldorf-Heidenheim.  
 
Alustava suunnitelma kerhomatkan osalta: 
3.11.2017 
Lennot Vaasasta Düsseldorfiin. Kirjautuminen hotelliin, iltapäivästä vapaata ohjelmaa. Illalla peli 
paikallista aikaa klo 20:30. 
4.11.2017 
Aamupäivällä vapaata ohjelmaa. Peli paikallista aikaa klo 16:30. Illallinen ravintolassa. 
5.11.2017  
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Ennen paluulentoa vapaata ohjelmaa. Lennot Düsseldorfista 
Vaasaan. 
 

 
Hintaan sisältyy: 
- lentomatkat Vaasa-Düsseldorf-Vaasa 
- majoitus kahden hengen huoneessa 
- aamiaiset hotellissa 
- illallinen x 1 
- otteluliput 
 
HUOM! Kohteessa käytettävät julkiset kulkuneuvot jokainen maksaa itse. 
Lähde mukaan mieleenpainuvalle kerhomatkalle! Lisätietoja matkasta voi kysellä Toni 
Pohjoismäeltä (yhteystiedot tämän tiedotteen viimeisellä sivulla) puhelimitse. 



Vieraana Rasmus Hietanen 

Kerro hieman taustoistasi? Mistä päin ja koska aloitit jalkapallon 
parissa? 
Olen kotoisin Turusta, jossa aloitin jalkapalloharrastuksen vuonna 1999. 
Pelaaminen jäi A-juniori-iässä vuonna 2011 ja muutin Vaasaan opintojen 
perässä 2014. 
 
Kuinka innostuit ryhtymään erotuomariksi? 
16-vuotiaana peruskurssille lähtöä motivoi varmasti eniten raha. Siinä 
iässä otteluista saatava palkkio oli mukava lisätulonlähde. Nopeasti 
kuitenkin harrastus vei mennessään ja ottelupalkkio muuttui 
toissijaiseksi.  
 
Monesko kausi menossa? 
Kuluva kausi on yhdeksäs erotuomariharrastuksen parissa ja kolmas liittoerotuomarina. 
 
Mikä on tämän hetkisen urasi kohokohta? 
En osaa valita yhtä tiettyä kohokohtaa, mutta esimerkiksi ensimmäiset Kakkosen ottelut, eri 
junioriturnauksien finaalipelit sekä neljännen erotuomarin tehtävät Veikkausliigassa ovat 
tarjonneet tähän asti sykähdyttävimpiä hetkiä. 
 
Entä mikä on ollut karmein kokemus? 
Jokainen huonosti mennyt ottelu jää mieleen pitkäksi aikaa. Yksi mieleenpainuvimpia on ollut alle 
odotusten mennyt Piirijoukkuecup (nyk. Huuhkaja-turnaus) vuonna 2014. Se oli samalla kuitenkin 
hyvä osoitus siitä, että yksittäinen epäonnistuminen ei koskaan pilaa pitkäjänteisesti tehtyä hyvää 
työtä, sillä saman kauden päätteeksi nousin Kakkoseen. 
 
Kerro jokin hauska sattumus erotuomariuralta. 
Ei muistu mitään erityisen hauskaa mieleen, mutta erikoinen sattumus tapahtui ennen ensimmäistä 
neljännen erotuomarin tehtävää Veikkausliigassa. Ottelun erotuomari soitti samana päivänä 
olevansa puolimatkassa Vaasaan ja unohtaneensa kaikki jalkapallokengät kotiin. Työpäivä kuluikin 
mukavasti etsiessä poikkeuksellisen suuria Adidaksen nappiksia lainaan. Lainakengät lopulta 
löytyivät ja pelikin meni mallikkaasti. Oli kuitenkin hyvä opetus neljännen erotuomarin 
toimenkuvan laajuudesta. Jääköön ottelun erotuomari tässä nimeämättä, vaikkei se 
tapahtumahetkelläkään mikään salaisuus ollut. 
 
Oletko mieluummin päätuomari vai avustava? 
Toimin nykyään lähestulkoon ainoastaan erotuomarina. Uran alkupuolella olin sen sijaan monta 
vuotta lähinnä avustavan tehtävissä, joten kyllä niitäkin mielelläni teen aika ajoin. 
 
Paras puolesi erotuomarina? 
Ehkä yksi paremmista ominaisuuksistani on rauhallisuus kentällä ja sen ulkopuolella. Mielestäni 
lähtökohtaisesti pelaajat, valmentajat ja muut ottelutapahtumaan liittyvät henkilöt suhtautuvat 
erotuomariin paremmin, mikäli käytös on rauhallista ja ystävällistä toiseenkiin suuntaan. Toisaalta 
otteluissa tulee myös tilanteita, joissa omaa intensiteettitasoa on pakko nostaa pelin mukana. 
Tällöin rauhallisuus voi kääntyä myös erotuomaria vastaan. 
 
Mistä löytyy eniten kehitettävää? 
Kaikilla osa-alueilla on vielä paljon kehittämisen varaa. Kuitenkin yksi erotuomarin tärkeimmistä ja 
samalla vaikeimmista tehtävistä on pelinjohtaminen. Se on mielestäni taito, jota ei voi oppia kirjaa 



lukemalla, vaan pikemminkin kokemuksen kautta. Se on varmasti myös eräs suurimmista 
kehittämiskohteista itselläni. 
 
Tavoitteesi erotuomarina? 
On tärkeää erottaa unelmat ja tavoitteet toisistaan. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja 
realistisia, jotta voi saavuttaa onnistumisen elämyksiä. Tällä hetkellä tavoitteenani on saada alle 
ehjä ja hyvä kausi Kakkosessa ja pohtia talvitauon aikana taas uudet tavoitteet ensi kaudelle. 
 
Kuinka käsittelet epäonnistumiset ja tuomioihisi kohdistuvan kritiikin? 
Erotuomari saa osakseen valitettavan paljon asiatonta palautetta. On tärkeää pystyä 
suodattamaan pois turha kritiikki ja yrittää ottaa opikseen aiheellisesta. Itse pyrin ymmärtämään 
hieman kärjekkäämminkin annettua palautetta ja pohtimaan, onko sen taustalla kuitenkin 
todellisia kehittämisen tarpeessa olevia asioita. Välillä toki kritiikki on vain turhautumisesta ja 
suuttumuksesta aiheutuvaa, jolloin parasta on jättää se omaan arvoonsa ja kohteliaasti poistua 
paikalta. 

Epäonnistumisia puolestaan tulee väistämättä kaikille. Usein annettu neuvo "opi ja unohda" on 
loistava, mutta ainakin itselleni suurempien virheiden välitön nollaus on käytännössä mahdotonta. 
Minulle seuraavat pelit toimivat yleensä parhaimpana nollaajana, sillä niiden jälkeen on aina uudet 
pieleen menneet tuomiot pohdittavana. 
 
Esikuvasi erotuomarina? 
Lähes jokaisesta jalkapallo-ottelusta voi oppia jotain, jos keskittyy seuraamaan erotuomariston 
tekemistä. Pyrin itse oppimaan esimerkiksi jokaiselta Veikkausliigan tuomarilta seuratessani heidän 
otteluitaan. Nykyisistä kansainvälisistä huipuista olen aina pitänyt Ruotsin Jonas Erikssonista. 
 
Mitä mielestäsi vaaditaan hyvältä tuomarilta? 
Hyvää erotuomaria kuvaavia ominaisuuksia voisi keksiä valtavan listan. Hyvä sääntötuntemus 
sekä fyysinen kunto ovat minimivaatimuksia. Kyky tehdä nopeita, rationaalisia päätöksiä kovan 
paineen alla on ehkä eräs niistä ominaisuuksista, joka erottaa huippuerotuomarit meistä tavallisista 
kuolevaisista. 
 
Kuinka houkuttelisit lisää tuomareita harrastuksen pariin? 
Käsittääkseni peruskurssien tuomarimäärät ovat olleet viime aikoina kohtalaisia, joten olisi syytä 
pohtia miten saadaan sidottua aloittelevat tuomarit harrastuksen pariin. Minulle tärkeää 
ensimmäisellä kaudellani oli todella mukavan ja kannustavan kummituomarin tuki. 
Kummituomaritoiminta on erittäin tärkeää ja toivottavasti siihen löytyy tulevina kausina yhä 
enemmän aktiivisia vapaaehtoisia. 
 
Terveisesi mahdollisesti erotuomariuraa suunnittelevalle henkilölle. 
Erotuomariharrastus ei varmasti sovi kaikille, mutta kokeilemalla ei häviä mitään. Siitä saa kuntoa 
kohottavan harrastuksen, josta saa lisäksi hieman vaivanpalkkaa ja parhaimmassa tapauksessa 
ystäviä loppuiäksi. 
 
Onko sinulla muita harrastuksia? 
Erotuomaritoimintaan liittyvä oheisharjoittelu täyttää suurimman osan harrastuksiin varatusta 
vapaa-ajasta, mutta lisäksi pelaan talvisin futsalia harrastemielessä ja kesäisin golfia sen verran kuin 
ehdin. 
 
Kuka seuraavaksi piinapenkkiin, eli kenelle siirtyy kapula? 
Piiri, kerho ja tämä palsta kaipaisivat lisää huippunaiserotuomareita, joten annetaan kapula 
seuraavaksi vaikkapa Jolanda Närhelle. 



 

 

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. 


