
 

  

 

Vaasan Erotuomarikerho ry 

KERHOTIEDOTE 1/2019 



Vaasan Erotuomarikerhon kerhotiedote 1/2019  Sivu | 1 

 

PUHEENJOHTAJALTA  

Kiitos taas luottamuksesta! Vanha johtokunta jatkaa taas vuoden verran. Kerhon päällimmäinen 
tarkoitus on tukea hyvien jalkapalloerotuomarien kasvattamista. Tätä perustehtävää viemme 
eniten eteenpäin jäsenistön toiveiden mukaisesti tarjoamalla lisää koulutusta, jota varten tarjolle 
tulee VEK:n videokoulutus. Tästä voitte lukea lisää kerhotiedotteen sivulta 3.   

Jatkokurssit ovat jo pyörähtäneet käyntiin kutsukurssien osalta, mutta suurin osa jatkokursseista 
pidetään nyt myöhemmin maaliskuussa. Myös suomenkieliset peruskurssit pidettiin menneenä 
viikonloppuna sekä Seinäjoella että Vaasassa. Seinäjoella kurssilla oli 3 osanottajaa ja Vaasan 
kurssilla 24 osanottajaa. Vaasassa pidetään vielä ruotsinkielinen kurssi maaliskuun loppupuolella 
ja sinne on alustavasti ilmoittautunut 28 kurssilaista. Näin ollen Vaasan erotuomarikerho tulee 
saamaan viitisenkymmentä erotuomarikokelasta vuonna 2019. Seinäjoella järjestetään vielä 
toinen peruskurssi huhtikuussa. 

Viime vuotiseen tapaan erotuomariasettelut huomioivat touko- ja kesäkuussa runsaan uusien 
erotuomareiden määrän ja vanhempia erotuomareita tullaan käyttämään joko erotuomareina tai  
avustavina erotuomareina uusien erotuomarikokelaiden kanssa. Eli ymmärtänette siten miksi 
teille on aseteltu esimerkiksi P12 tai T12 ottelun avustavan tehtävät  2/3 erotuomareista on 
tässä tapauksessa kokelaita. 

Vaasan Erotuomarikerhon varustetoimitukset hoitaa viime vuotiseen tapaan Stadium. Kerhon 
kotisivuilla kerrotaan lisää tämän vuoden varustetilauksesta, jossa jokainen kerhon jäsen voi tilata 
itselleen eniten kaipaamiaan varusteita. Tänä vuonna kerho ei kompensoi varusteiden hintaa 
muutoin kuin painattamalla kerhon logon niihin asusteisiin joihin se painetaan. Kannustan kaikkia 
Vaasan erotuomarikerhon tuomareita hankkimaan kerhon logolla olevan yläosan (tuulipuku, 
treenipaita, poolopaita tai lämmittelypaita) – näin näytämme mahdollisimman yhtenäisiltä 
kentillä. Erotuomariasujen osalta suositus on oranssi paita, mustat shortsit ja oranssit sukat.  
Suora linkki varustetilauksesta kertovaan uutiseen: 
https://vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com/uutiset/varustetilaus/ 

Harjoitusottelut ovat jo vauhdilla käynnissä ja aktiivisuus niiden tuomarointia kohtaan on ollut 
vähän heikonlaista. Korostankin että nämä ottelut ovat erittäin hyviä myös erotuomareiden oman 
osaamisen testaamiseen. Eli jos haluat kehittyä erotuomarina, niin ilmoittaudu rohkeasti 
vapaaehtoiseksi harjoitusotteluihin Vahidinille. Kuten pelaajia testataan harjoituspeleissä, niin 
samaa tehdään myös meidän erotuomareiden osalta. Jos sinä vain olet valmis uusiin haasteisiin, 
niin varmasti pärjäät peleissä todella hyvin. Rohkeasti vain mukaan! Harjoitusottelut ovat 
nähtävissä täältä: 

https://vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com/tilaa-erotuomari/asettelut/ 

 

Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan useista eduista, joita kerhomme sinulle tarjoaa.  

 

MM Karjala 

 

Ps. Älä päästä päätäsi jäätymään. Osta VEK:n pipo vitosella. Varaa 5 euroa taskuun ja lunasta oma komea 

piposi jatkokurssilla! https://vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com/uutiset/osta-vek-n-pipo-5-eurolla/ 

https://vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com/uutiset/varustetilaus/
https://vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com/tilaa-erotuomari/asettelut/
https://vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com/uutiset/osta-vek-n-pipo-5-eurolla/
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TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE 

 

Jatkokurssit 2019 järjestetään seuraavasti (valitse itsellesi sopivin ajankohta ja tule paikalle – ei vaadi 

ilmoittautumista): 

• Vasa/Korsholm (svenskspråkig) 23.3 16:00-18:00, Elisa Stadion, VIP utrymme tredje våningen 

(Strandslandsvägen 6, 65100 Vasa) 

• Seinäjoki 23.3 klo 10:00-13:00, Elinkeinotalo, Pentti sali, (Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki) 

• Vaasa 26.3 klo 18:00-20:00, Elisa Stadion, kokoustila 1. krs (Rantamaantie 6, 65100 Vaasa) 

• Laihia 13.4 klo 10:00-12:00, Kirkonkylän koulu, ala-aste (Rudontie 15, 66400 Laihia) 

 

 

TASO 

Muista päivittää esteesi Taso-ohjelmaan, otteluita asetellaan jo tällä hetkellä! Jos et pääse Tasoon etkä 

tiedä PalloID:täsi, niin ota tällöin yhteyttä piirin kilpailupäällikkö Mikael Westerbackiin. Mickillä on ylläpito-

oikeudet Pelipaikkaan ja hän osaa parhaiten auttaa missä vika.  

Asettelussa tullaan osittain siirtymään kahden viikon asettelujaksoihin. Tällä pyritään siihen, että esteet 

ovat paremmin tiedossa ja asettelujen tekeminen siksi nopeampaa. Lisäksi heinäkuun osalta kaikki pelit 

eivät ole vielä tiedossa kesäkuun loppupuolella.  

 

 

† SURU-UUTINEN 

Vaasan erotuomarikerhon kunniapuheenjohtaja Bror 

Råholm menehtyi kotonaan maanantaina 4.2.2019. 

Hänen siunaustilaisuutensa järjestettiin lauantaina 

9.3.2019 Vaasassa.  

Vaasan erotuomarikerhon puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja kunnioittivat VEK:n 

kunniapuheenjohtajan muistoa osallistumalla 

muistotilaisuuteen. Jalkapallo ja erotuomaritoiminta 

olivat vahvassa osassa pastori Jukka Niemen 

tilaisuudessa pitämässä muistopuheessa. 

Vaasan erotuomarikerhon kunniapuheenjohtaja Bror 

Råholmin muistoa kunnioittaen ja elämäntyöstä kiittäen.  

Lepää rauhassa Bror.  
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VEK VIDEOKOULUTUS 

 

Kerhon jäseniltä saadussa palautteessa esitettiin eniten toiveita koulutuksen lisäämisen puolesta. Tätä 

taustaa vasten johtokunta päätyi testaamaan Googlen Luokkahuoneen ominaisuuksia tämän kaltaisen 

”opetustehtävien” läpikäymisessä. Kaikki halukkaat voivat liittyä VEK:n videokoulutukseen kirjautumalla 

Classroomiin osoitteessa classroom.google.com ja valitsemalla etusivulta Lisää. Kirjoita kenttään koodi 

h85ati ja klikkaa Liity. Koulutus sisältää 10 tehtävää (klippiä), joihin pyydetään vastausta joko avustavan 

erotuomarin tai erotuomarin näkökulmasta. Vastausaikaa on annettu 7. huhtikuuta 2019 asti, jonka jälkeen 

kerrotaan kouluttajien mielipide klippeihin. Osallistuminen koulutukseen täysin vapaaehtoista. 😊 

 

Jos haluat vastata julkisesti luokkahuoneessa oleviin tehtäviin, niin käytä vastatessasi tehtävän yläreunassa 

olevaa ”Lisää kommentti” (1.) kommentointia. Jos taas haluat vastata niin että vastauksesi näkee vain 

’opettajat’, niin vastaa käyttäen ”Lisää yksityinen kommentti” (2.). 

 

 

 

Kommentoi se miten itse toimisit kyseisessä tilanteessa erotuomarina tai avustavana erotuomarina. Voit 

myös kommentoida kyseisen ottelun erotuomarin toimia ns. tarkkailijan näkökulmasta.  

Kun olet saanut vastauksesi omasta mielestäsi valmiiksi, niin klikkaa ”Merkitse valmiiksi”. Tällöin ’opettajat’ 

saavat tiedon että olet jättänyt vastauksen. 

Palautetta koulutuksen toimivuudesta otetaan mielellään vastaan ja jos koulutus on mielestänne toimiva, 

niin syyskesällä tehdään toinen vastaavanlainen paketti pureskeltavaksi. 

  

1. 

2. 
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VIERAANA JONI RIIHIMÄKI 

Mielipiteesi kapulan antajasta? (Walter Kronqvist)  

Walter on iloinen ja reipas nuori mies. Hän on 
toiminut esimerkillisesti ja aktiivisesti yhteisistä I-JBK 
ajoistamme lähtien, jolloin toimin hänen 
valmentajana. 

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

Jalkapallon parissa aloitin noin 12-vuotiaana FC 
Kiistossa. Nykyään olen jatkanut pelailua 
epäsäännöllisesti sekä keskittynyt enemmän 
valmentamiseen ja tuomarointiin. 

Kuinka innostuit ryhtymään erotuomariksi? 

Lukioaikoina huomasin Palloliiton sivuilta 
peruskurssin ilmoituksen ja ajattelin, että se voisi olla 
hyvä keino tienata hieman ekstraa jalkapallon 
parissa. 

Monesko kausi menossa? 

Tänä vuonna starttaa kahdeksas kausi. 

Mikä on tämän hetkisen urasi kohokohta? 

Pääsy Palloliiton valtakunnalliseen talenttiryhmään sekä Suomen maajoukkueiden U18-U19 
harjoitusottelun tuomarointi huikean kaksikon Juusolan ja Jokisen kanssa. 

Entä mikä on ollut karmein kokemus? 

Ykkösen kokeiluottelun missaaminen polvileikkauksen takia. 

Kerro jokin hauska sattumus erotuomariuralta. 

Nämä jutut säästän VEK:in saunailtoihin. 

Oletko mieluummin päätuomari vai avustava? 

Mieluiten toimin avustavana. 

Paras puolesi erotuomarina? 

Tietynlainen pelisilmä ja kommunikointi joukkueiden toimihenkilöiden kanssa. 
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Mistä löytyy eniten kehitettävää? 

Sääntötuntemuksen puolelta löytyy aina jotain kehitettävää. 

Tavoitteesi erotuomarina? 

Pääsy Veikkausliigaan sekä kansainvälisille kentille. 

Kuinka käsittelet epäonnistumiset ja tuomioihisi kohdistuvan kritiikin? 

Epäonnistumisen jälkeen keskityn siihen, että seuraava tilanne menee varmasti oikein. Tilanteesta 
riippuen en välitä kritiikistä sen kummemmin. 

Esikuvasi erotuomarina? 

Joni Riihimäki.  (😊 toimittajan huomio) 

Mitä mielestäsi vaaditaan hyvältä tuomarilta? 

Tietynlaista intohimoa jalkapalloa kohtaan sekä pelisilmää tilanteita ratkoessa. Tärkeää on osata 
ajatella eri tilanteita sekä pelaajien että valmentajien näkökulmasta. 

Kuinka houkuttelisit lisää tuomareita harrastuksen pariin? 

Olemalla enemmän yhteydessä jalkapallotaustan omaaviin henkilöihin sekä juniorijoukkueisiin. 
Tuomarointi varsinkin alemmilla sarjoilla on sopivan helppo tapa tienata hieman taskurahaa. 

Terveisesi mahdollisesti erotuomariuraa suunnittelevalle henkilölle. 

Tuomarointi on hyvä keino jatkaa jalkapallon parissa ja siinä on hyvät mahdollisuudet edetä 
omien intressien mukaisesti uralla eteenpäin. 

Onko sinulla muita harrastuksia? 

Vietän aktiivisesti aikaa erilaisten urheilulajien parissa. 

Kuka seuraavaksi piinapenkkiin, eli kenelle siirtyy kapula? 

Sebastian Latvala 

 

 
  



Vaasan Erotuomarikerhon kerhotiedote 1/2019  Sivu | 6 

 

 

 

VEK HALLITUS 2019 

 

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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