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TAPAHTUMAKALENTERI 2019

1.6.

Kerhoilta UCL-finaalin seuraamisen merkeissä. Seremoniamestareina toimivat Aleksi
Makkonen ja Pouria Notash. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä: almakkon@gmail.com /
puh 045 878 4486.

8.6

SUOMI - BOSNIA-HERTSEGOVINA
Kerho järjestää matkan Tampereella käytävään EM-karsintaotteluun. Lähtö Kupittaan
olympiakatsomon pihalta lauantaina 8.6. klo 15:20. Peli alkaa klo 19:00.
Palloliitolta saamme 24 pääsylippua. Kannattaa siis ilmoittautua pikaisesti.
Matkan hinta jäsenille 10 € sisältäen pääsylipun otteluun. Maksu käteisellä bussissa.
Virvokemyynnistä johtuen varaathan pikkurahaa. Kerhon ulkopuolisten henkilöiden
mukaan ottaminen on mahdollista, jos tilaa jää. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
timo.vihersaari@pp1.inet.fi / puh 044 033 1091.
HUOM! Ilmoita myös jos sinulla on kultakortti-lippu tai muu oma lippu otteluun.

5.-7.7. Ruisrock järjestyksenvalvonta, talkoot. Ilmoittautumiset: tuominenkimmo1@gmail.com /
puh 040 5510762.
21.7.

Otteluseuranta klo 17:00 FC Inter - Honka. Klo 16:00 alkaen kerhon tarjoama
matsiruokailu jäsenille. Alustavien keskustelujen perusteella saamme Interiltä tilaisuuteen
max. 30 lippua. Ennen otteluseurantaa kerho järjestää beach volley -ottelun. Lisätietoja ja
sitovat ilmoittautumiset myöhemmin.

8.-9.11. Kauden päätöstilaisuus Viking Grace.
Syyskokous viikolla 48.
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PUHIKSEN TERVEHDYS

K

ausi 2019 on ollut käynnissä jo
tovin jalkapallon osalta ja suurin osa
teistä on puhaltanut jo ensimmäiset
viralliset sarjapelinsä. Futsalin osalta
on siirrytty ulkokentille aurinkoon. Parin viikon
päästä erotuomareita nähdään myös pallo
jalassa, kun kerhon Kuntoliigan joukkue lähtee
kamppailemaan Mestaruus-sarjan voitosta.
Kerholle kevät on tuonut pohdittavaa, kun
Seurojen Palloliiton organisaatiomuutokset
muokkaavat Länsi-Suomen piiriä. Alue laajenee
valtavasti, kun vuonna 2020 nykyiseen
kokonaisuuteen liitetään Pirkanmaa, KantaHäme ja Pohjanmaa. Samalla kuitenkin alueelle
on tulossa vain yksi erotuomariasiantuntija, joka
ottaa johtaakseen koko Läntisen Suomen alueen.
Asiantuntijan tehtävänkuva on samankaltainen,
mitä Sami tällä hetkellä toimistossa tekee. On
sanomattakin selvää, että kerhona kannamme
huolta, miten jatkossa erotuomareiden koulutus
sekä hallinnolliset asiat asetteluineen hoidetaan
tulevaisuudessa.
Onneksi organisaatiomuutokseen ollaan
varautumassa ajoissa. Otin osaa 13.4. Porissa
järjestettyyn palaveriin, jossa pohdittiin
erotuomariasettelujen ja koulutuksen
organisointia uudella Läntisellä alueella. Palaveria
veti Palloliiton erotuomaripäällikkö Jouni
Hyytiä, joka oli kutsunut paikalle muutosta
koskevien alueiden erotuomarivastaavat,
erotuomarikerhojen edustajat sekä muutaman
muun paikallisesti tärkeän toimijan. Täten
huoneessa oli hyvä kattaus henkilöitä, jotka
tuntevat erotuomaritoiminnan omalla alueellaan.
Palaverissa luonnosteltiin ehdotelmaa
organisaatiosta, joka olisi tukemassa
aluetta johtavaa erotuomariasiantuntijaa.
Luonnostelman pohjalta on tarkoitus tehdä
organisaatiomalli, jota pilotoitaisiin ensi syksynä
tulevalla Läntisellä alueella. Malli valmistunee
täten kevät-kesän aikana.
En mene tässä syvemmälle mahdollisen
tulevan mallin yksityiskohtiin, sillä sen
koostamisprosessi on vielä kesken Palloliitossa.
Valmista mallia ei ole vielä täten olemassa.
Avaan kuitenkin hieman palaverissa käytyjä
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2019

keskusteluja, joiden pohjalta vietiin viestiä
eteenpäin Palloliittoon.
Kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä, että
erotuomariasiantuntijan avuksi tarvitaan tämän
hetken erotuomarivastaavamallin mukaisia
alueellisia erotuomarikoordinaattoreita,
jotka ovat perillä oman alueensa
erotuomaritoiminnasta. Erotuomariasiantuntijan
hukkuessa hallinnollisiin asioihin ja asetteluihin,
paikallistasolle tarvitaan henkilö ohjaamaan
koulutusta ja seuraamaan erotuomarien
kehitystä. Tämä erotuomarikoordinaattori
toimisi oto-pohjalta erotuomariasiantuntijan
silminä ja korvina paikallistasolla.
Tällä hetkellä asettelukäytännöissä
on isoja paikallisia eroja. Esimerkiksi
Länsi-Suomen piirissä asettelut on tehty
piiritoimistolla, mutta ne on vielä tarkistettu
erotuomarikerhojen edustajan tai Iiron
toimesta ilman, että tarkistuksesta olisi
maksettu palkkiota. Joillain muilla alueilla
asetteluja on saattanut hoitaa taas jopa
pelkästään paikallinen erotuomarikerhotoimija.
Palaverissa oltiin yksimielisiä, että sarjojen
asettelu on operatiivista toimintaa, johon
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erotuomarikerhojen ei pidä puuttua. Koska
erotuomariasiantuntija ei pysty hoitamaan yksin
koko alueen asetteluja, esitettiin palaverissa
ratkaisuksi paikallisasettelijoita. Heidän
tehtävänsä olisi tarkistaa automaattiasetteluja
sekä tehdä myös täsmäasetteluja. Tärkeänä
pidettiin, että työstä maksetaan palkkio, jolloin
aikaisemmin ilmaiseksi tehdyistä ”talkootöistä”
päästään eroon.
Turun Erotuomarikerholle jäisi
tehtäväksi uudessa mallissa toimia
apuna erotuomarikoordinaattorille ja
paikallisasettelijalle. Toisin sanoen kerhon
rooli ei muutu tämän hetkisestä. Kerhon
jäsenet ovat edelleen esimerkiksi kouluttajina
eri tilaisuuksissa, joista heille maksetaan
erikseen palkkio Palloliiton toimesta. Kerho
ei ota myöskään kontolleen turnausten tai
harjoitusotteluiden asetteluja, kuten osa
erotuomarikerhoista on tehnyt aikaisemmin.
Tulen jatkossa pitämään teidät ajan tasalla

tämän mallin kehitysprosessista tällä samaisella
palstalla tai kerhon nettisivuilla. On huomioitava,
etteivät edellä käsittelemäni asiat ole vielä
lukkoon lyötyjä. Uudistus on vielä kesken.
Olen iloinen siitä, että Palloliitosta on
haluttu kuulla laajaa toimijakenttää uudistuksen
osalta. Tärkeänä pidän, että kentän viesti tulee
vastaanotetuksi, jotta erotuomaritoiminta
alueellamme pysyy laadukkaana. Uskon
ehdotetun mallin toimivan tulevalla uudella
alueella. Toivottavasti Palloliitolta löytyy myös
resurssit tämän kaltaisen mallin pystyttämiseen.
Resurssit varmasti määräävät kuinka monta
apukättä erotuomariasiantuntijalle pystytään
hoitamaan eri alueille.
Lopuksi haluan toivottaa jäsenistölle mukavaa
kesän odotusta. Tsemppiä peleihin!
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com

KERHOLLE HOPEAA FIRMAKEILAILUSTA
Turun Keilailuliiton järjestämä firmakeilailun kauden 2018-2019 päätöskierros pelattiin
21.3. Joukkueemme lähti kakkossijalta päätöskierrokselle pitäen sijoituksensa. Pelimuotona
oli Baker, jossa yhden kierroksen aikana pelattiin kolmimiehisin joukkuein yhtä joukkuetta
vastaan yhdeksän sarjaa. Jokaisesta sarjavoitosta sai yhden pisteen. Tasapelistä molemmille 0.5
pistettä. Päätöskierroksella ei pelattu sarjavoitoista, vaan yhdeksän sarjan kaadettujen keilojen
yhteistuloksesta.Voitimme finaalikierroksen tuloksella 1719. Siitä saimme vielä kuusi lisäpistettä.
Kauden aikana joukkueessamme pelasivat Timo Vihersaari (C), Asko Jaakkola, Kimmo
Salminen, Aleksi Makkonen, Rauno Virtanen, Kari Iinattiniemi ja Jere Wikström. Kapteenin
kiitokset kaikille pelimiehille.
Lopullinen sarjataulukko firmaliigan valiosarjassa:
1. VSSHP-Jysärit 66,0
2. TuEK 58,5
3. Sähkö Virtanen 55,5
4. Tulli 55,5
5. Tuorlan Taival 51,0
6. Wallac 31,5
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KUNTOILU

Turun Erotuomarikerholla on yhteistyösopimus
kuntosali Sali 82:n kanssa Turun Saippuacenterissä. Sali 82:lle voi ostaa 10-kortteja
hintaan 25 €. Tämän lisäksi on mahdollisuus
hankkia kulkukortti, jolla pääsee salille 24h/vrk.
Kuntoliigan pelit
kevätkaudella 2019
16.05. Peterin Pojat - TuEK.
Klo 19:00. Kisapuisto B

26.06. TuEK - AC Jari Åbo.
Klo 20:00. Parkki A
Joukkueen yhteyshenkilö Pouria Notash
(p.notash@hotmail.com / 044 060 6068)
Kuntoiluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä
hallituksen jäseneen
Pouria Notashiin. Lisätietoja ja päivityksiä
kuntoiluun liittyen: www.tuek.fi/kuntoilu.

28.05. TuEK - FC Nuuna.
Klo 20:00. Kisapuisto B
04.06. FC KGB - TuEK.
Klo 20:00. Kisapuisto B
13.06. TuEK - FC Milfiger.
Klo 20:00. Kisapuisto A
19.06. Veega United - TuEK.
Klo 21:00. Kisapuisto A

Marko Reinikainen
Ikä: 45
Syntymäpaikka: Naantali
Asuinpaikka: Riihikoski
Aloitti erotuomarina: 2006
Tehtävien määrä: n. 800
Perhe: Vaimo + 3 lasta

ESITTELYSSÄ EROTUOMARI:
PIENI MIES, SUURELLA SYDÄMELLÄ –
MARKO REINIKAINEN
Teksti ja kuva: Aleksi Makkonen

E

lettiin vuotta 2006, kun 32-vuotias
urheilijanuorukainen saapui kaverin
innoittama ensimmäistä kertaa
erotuomarikurssille. Kaverin innostus hiipui
jo vuoden jälkeen, mutta Markon innostus on
säilynyt, ellei jopa kasvanut, siitä hetkestä tähän
päivään saakka.
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Nykyään 45-vuotias herrasmies elää aktiivista
perhe-elämää vaimonsa ja kolmen lapsensa
kanssa Riihikosken idyllisessä tuppukylässä.
Urheilu kuuluu vahvasti koko perheen arkeen:
lapset pelaavat kesäisin jalkapalloa ja talvisin
salibandyä, Marko valmentaa molemmissa
lajeissa, erotuomarina toimimisen ohella.
8-, 11- ja 13-vuotiaista lapsistaan Marko on
saanut seuraa myös erotuomaripuolelle, tai no
jos tarkkoja ollaan, pelinohjaajapuolelle. Kaksi
vanhempaa lasta nimittäin toimivat pelinohjaajina
sekä salibandyn että jalkapallon puolella.
Ajatuksissa heillä on tulevaisuudessa myös
erotuomarikurssin käyminen.
Valmentamisen ja erotuomaroinnin
ohella toimit myös Pöytyän Kaiman
jalkapallojaostossa, miten saat aikasi
riittämään kaikkeen?
”Kyllä se kaikki lähtee kotioloista liikkeelle.
Vaimo kannustaa minua näihin hommiin ja kun
omat pojat vielä pelailee, niin tulee yhteinen
tekeminen lasten kanssa jo valmentamisen
kautta. Tosin nyt on tarvinnut pikkaisen alkaa
himmata tahtia tuomaritehtävien kanssa, kun
alkaa aika tulemaan vastaan omien ja lasten
harrastusten kanssa.”
Mikä saa sinut vuodesta toiseen säilyttämään
innostuksen tuomaritehtävissä toimimiseen?
”Kyllä palo vaan jalkapalloon on niin
järjettömän kova. Olen myös löytänyt
erotuomarien joukosta lukuisia hyviä ystäviä,
joiden kanssa ollaan tekemisissä muutenkin,
erotuomaritoiminnan ulkopuolella. Haluan myös
olla esimerkkinä täällä meilläpäin nuorille, että
erotuomarina toimiminen voisi olla heillekin
hyvä juttu jalkapallon pelaamisen ohella tai sen
jälkeen.”
Marko sanoo toimivansa mieluummin
avustavana erotuomarina. Tarkkaa syytä siihen
hän ei osaa kertoa, mutta mainitsee yhden
seikan, joka siihen voisi vaikuttaa: ”Koen olevani
tiimipelaaja ja tykkään työskennellä yhdessä
tiiminä. Samalla, kun on jonkun avustavana,
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pääsee näkemään muitakin kollegoita, toisin kuin
silloin kun viheltää pelin yksin”, Marko ajattelee.
Vahvuudekseen Marko nostaa kommunikoinnin
pelaajien kanssa. ”Puhun paljon, mutta olen
samalla jämpti ja hoidan asiat aina kunnolla”,
fiilistelee Marko. ”Ei ole mitään väliä, minkä
tasoinen peli on kyseessä, menen sinne aina
samalla asenteella ja huolella valmistautuen”,
hän jatkaa. ”Saavun myös kentälle reilusti ennen
ottelun alkua, jotta valmentajien ei tarvitse olla
huolissaan, ilmestyykö tuomari lainkaan paikalle.
Itse tiedän sen pienten poikien valmentamisesta,
että ottelu voi olla heille koko viikon kohokohta,
ja on todella kurjaa katsoa heidän reaktioitaan,
kun tuomari ei olekaan saapunut sovittuna
aikana pelipaikalle”.
”Minun heikkouteni on varmaan jonkun muun
helpompi sanoa, mutta vatsan ympärille kertynyt
elopaino ei ainakaan helpota liikkumista.” Marko
onkin tuttu näky grillijonossa niin otteluiden
yhteydessä kuin Turun Erotuomarikerhon
tapahtumissakin. Grillinluukulla Reinikaisen jo
legendaksi muodostunut lause on: ”Paas laittaa
Ulla yks Vichy ja lihis kahdella nakilla.”
Kauden päätösristeilylle, maaottelumatkoille
ja talkoisiin hän ilmoittautuu aina, kun vaan
aikataulut antavat periksi. ”Haluaisin käydä
vieläkin enemmän kerhon järjestämissä
tapahtumissa, jos vaan aika antaisi myöden.
Maaottelumatkoilla on loistava tunnelma ja
näissä pystyy myös verkostoitumaan useiden
kollegoiden kanssa. Talkootyö mielestäni kuuluu
järjestötoimintaan. Pääsisin itse Ruisrockin
järjestyksenvalvojaksi toistakin kautta, josta
tienaisi paremmin, mutta pitää muistaa, että
tämä on myös kerholle yksittäisistä talkoista se
suurin tulonlähde, niin mielelläni olen mukana
auttamassa kerhoa eteenpäin.” Kerhotoiminnan
kehitysehdotuksia miettiessään Marko mainitsee
sen, että kerhoiltoja voisi järjestää useammin
Veikkausliigaotteluiden yhteydessä.
Kymmenen vuoden kuluttua Marko
uskoo elävänsä melko samanlaista elämää
kuin tälläkin hetkellä. ”Uskoisin, että olen
edelleen sekä valmennushommissa, että
erotuomaritoiminnassa mukana, ainakin
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erotuomarikehittäjänä ellen erotuomarina.”
Nykyistä piirimme koulutussapluunaa
Marko pitää erittäin onnistuneena. ”Kaikki
tiedossa olevat päivät vaan mahdollisimman
aikaisin esille, kun niiden perusteella joutuu
kuitenkin aina omia menoja konkretisoimaan
ja järkevöittämään. Osan lisäkoulutuksista voisi
pitää mahdollisesti myös Skypen välityksellä,
jotta niihin pääsisi osallistumaan, vaikka olisi
jossain reissun päällä.”
Ensi vuonna tapahtuvaa Seurojen palloliitto
-uudistusta Reinikainen odottaa hieman
pelonsekaisin tuntein: ”Toivottavasti kaikki
jatkuu samankaltaisena, toimivana konseptina,
eikä lähdettäisi ylitsepääsemättömiä uudistuksia
toteuttamaan.”
Jalkapallosäännöistä hän haluaisi muutettavan,
tai suuresti selkeytettävän sekä käsivirhe-, että
paitsiosääntöjä. ”Mielestäni ne ovat tällä hetkellä
liian tulkinnanvaraisia ja yhtenäinen linja on hyvin
vaikea löytää erilaisten erotuomaripersoonien
välille.”
Mukavista tai hankalista hetkistä kysyttäessä
Markolle tulee mieleen heti useita mukavia

hetkiä erotuomaritoiminnan parissa,
hankalampien jäädessä selkeästi alakynteen
tässä vertailussa. ”Kerran Kupittaalla vihelsin
vapaapotkun ja vapaapotkun antaja potkaisi
pallon suoraan muurissa seisseen pelaajan
käteen. Tästä pelaaja kiivastui toden teolla ja
jouduin ottamaan hänet puhutteluun seuraavan
katkon aikana. Rauhoittelin häntä hieman ja
kerroin, etten nähnyt osumaa käteen, jonka
jälkeen pelaaja taputti minua olkapäälle,
pahoitteli käyttäytymistään ja kertoi minun
viheltäneen koko pelin helkkarin hyvin. Nämä
lämmittävät aina mieltä, kun saa pelaajien
kunnioituksen puolelleen”, hän muistelee.
Marko viheltää talvisin myös futsalia ja
toteaakin sen olevan hänelle mieluisampi
vaihtoehto.
”Mielestäni nämä ovat kaksi eri peliä, mutta
futsalissa tuomarit pystyvät vielä selkeämmin
tekemään päätökset yhdessä eikä tarvitse
ehkä ihan niin paljoa liikkua.” Hän kehottaakin
jalkapallotuomareita tulemaan mukaan myöskin
futsal-toimintaan.

TALENTTIKURSSI EERIKKILÄN URHEILUOPISTOLLA 9.-10.3.

T

oisen vuoden erotuomari, OnniKalle Ojanen, kävi maaliskuun alussa
Kolmosen kursseilla Eerikkilässä.
Mukana piiristämme oli joukko
nuoria Nelosen ja Kolmosen puhaltajia sekä
Kakkosen avustavia. Onni-Kalle kirjoitti
infomme tämän kertaiseen numeroomme
reportaasin viikonlopustaan.
Kolmosen kursseja on aikaisemminkin
järjestetty, mutta tällä kertaa kyseessä
oli pilottikurssi tulevaa uutta Palloliiton
organisaatiota ja koulutussuunnitelmia silmällä
pitäen. Yhteistyössä Länsi-Suomen, Tampereen,
Uudenmaan sekä Helsingin piirin kanssa
järjestetty kaksipäiväinen kurssi keräsi yhteen
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viitisenkymmentä lupaavaa ja kokeneempaa
erotuomaria. Osa porukasta on viheltänyt
kolmosta jo kymmeniä vuosia, osalla kolmosen
kausia on takana muutamia ja joillakin nämä
pelit vasta edessä.
Pienin, luultavasti kokemattomin, mutta silti
erittäin kehityskelpoinen porukka meitä lähti
täältä Länsi-Suomesta liikkeelle. Kohteeseen
saavuttuamme homma alkoi esittäytymisillä
sekä klippikoulutuksella. Jo tässä vaiheessa
porukkaa sekoitettiin keskenään eli pääsi
tutustumaan muihin kurssilaisiin.
Parisenkymmentä vakavuus- ja
olosuhdeklippiä viisampina oltiinkin sitten
valmiita kuulemaan tulevaisuuden Palloliitosta.
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Edelleen yhtä monimutkainen ja hankalasti
selitetty kokonaisuus, jonka osa varmasti
myös jatkokurssilta muistaa… Onko joku jo
sisäistänyt täysin tulevat muutokset? No hyvä,
en minäkään…
Urheiluopistoillahan tunnetusti ohjelman
paras osuus on ruokailu! Ja niin tälläkin
kertaa kaikkien nälkäisten toiveet toteutuivat.
Jokainenhan osaa myös päätellä mitä ruuan
jälkeen sitten tapahtuu. Kyllä, tottakai
kuntotestit juostaan sopivasti ruokailun
perään, joten säästetään siis nälkää vähän
päivällisellekin. Kuntotestit sujuivat kaikilta
vähintäänkin hyvin. Paljon nähtiin itsensä
ylittäjiä ja huikeita yksilösuorituksia joita
harvoin Yoyo-testeissä näkee. Muutamista
suorituksista osalla tuli varmasti
kansallispelimme ulkokenttäpelaajat mieleen
ennemmin kuin kuningaslajin erotuomarit.
Iltapäivän loppuun turkulaisille tuttu
Veikkausliigaerotuomari Mohammad Al-Emara
piti luennon johtamisesta sekä headsettien
käytöstä. Osalle mikkien käyttö peleissä on
jo rutiinia, mutta suurin osa porukasta on
vasta päässyt koittamaan yksittäisiä pelejä
kyseisillä kommunikaattoreilla. Jonkin verran
nähtiin klippejä hänen omasta toiminnastaan,
joita pääsimme analysoimaan. Kokonaisuutena
Muhiksen koulutus oli erittäin hyvä! Puhujana
aivan mahtava, osasi pitää koulutuksen
sopivasti kohderyhmälle ja hän sai jokaisen
varmasti kyseenalaistamaan omaa toimintaa
johtajana jalkapallokentällä. Ja jos itsetuntoa
ei vielä johtajana sinulta viety, niin viimeistään
sääntökoe kyseenalaisti jokaisen käsityksen
jalkapallosäännöistä.
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Loppuilta sujuikin kahden S:n taktiikalla.
Syömisen sekä saunomisen siis. Ei niistä
enempää, käytännössä kaikille varmaan
tuttuja aktiviteetteja… Mutta hyvää kanaa oli
kuitenkin ruokana.
Päätöspäivä avattiin AET- ja
yhteistyöluennolla sekä lajiharjoituksella.
Ryhmä oli jaettuna puoliksi; toinen
puolikas juoksemassa ja puolet FIFAavustavaerotuomari Riku Vihreävuoren
luennolla. Treeni hallissa oli monipuolinen
ja tehokas. Teimme nopeus-, kestävyyssekä kehonhallintaharjoitteita, joissa pääsi
ihan tosissaan haastamaan itseään. Lisäksi
erittäin hyvä ja hyödyllinen luento KV-tason
avustavalta yhteistyöstä sekä avustavien
toiminnasta. Parin tunnin koulutus herätti
todella paljon keskustelua ryhmän kesken, ja
hyvä niin!
Loppuun kävimme kouluttajien johdolla
ensimmäisenä käydyt olosuhde- ja
vakavuusklipit läpi. Keskustelua heräsi
jälleen paljon ja mielipiteitä tilanteista
löytyi monia. Viimeisenä vielä sääntökokeet
korjattuna lapaan ja näin ollen kolmosen
uusittu ”pilottiryhmä” oli valmis kahden
päivän koitoksesta ja kotimatka saattoi alkaa.
Kokonaisuutena erittäin monipuolinen ja hyvä
kahden päivän setti. Toisille kurssi oli todella
hyödyllinen ja toisille vielä hyödyllisempi.
Jokainen oppi varmasti jotain uutta.
Näillä monipuolisilla eväillä odottavaisin
mielin kohti alkavaa kautta!
Onni-Kalle Ojanen
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HYVÄN FIILIKSEN SÄVYTTÄMÄ
Teksti: Sami Lamppu

N

oin puolitoista vuotta sitten tuli
vihellettyä viimeinen jalkapalloottelu. Siihen mennessä oli
kertynyt vuosia 15 ja voin
vain todeta, että noina vuosina saadut
opit ja taidot ovat osoittautuneet erittäin
hyödyllisiksi monissa muissakin tarkoituksissa.
Silloin kun vielä vihelsin, en tullut ajatelleeksi,
kuinka laajalti erilaisia fyysisiä ja erityisesti
psyykkisiä taitoja jalkapalloerotuomarina
toimiminen vaatii. Ei ole itsestään selvää, että
erotuomari pystyy motivoimaan itsensä kerta
toisensa jälkeen otteluihin niin kentän sisäkuin ulkopuolisista olosuhteista riippumatta.
Kun kentälle on raahauduttu sinä talven
synkimpänä ja kylmimpänä hetkenä pitäisi
pystyä keskittymään omaan tehtäväänsä
täysillä, kiinnosti se sinä päivänä tai ei. Lopuksi
näiden lukemattomien yksittäisten suoritusten
jälkeen käteen pitäisi jäädä vielä jotain
muutakin kuin piirin palkkiokuitti, ämpärillinen
sitä itseään tai viikonlopun jälkeen kassiin
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2019

unohtuneet varusteet. Yksi asia mikä pitäisi
ainakin jäädä pitkällä aikavälillä on hyvä fiilis.
Hyvällä fiiliksellä pääsee itse asiassa kuin
asiassa aika pitkälle. Keskeinen osa hyvää
fiilistä on esimerkiksi positiivisuus, hymy, ilo,
onnistuminen ja intohimo. Oli kyse sitten
erotuomaroinnista, työstä, ihmissuhteista
tai harrastuksista, ovat edellä mainitut asiat
sellaisia, joiden pitäisi näkyä itse tekemisessä
ja olemisessa melkein joka päivä. Hyvä
fiilis pitäisi olla useammin kuin huono fiilis.
Karkeasti voisi sanoa, että jos hyvää fiilistä
on vähemmän kuin huonoa fiilistä, vaatii
tarkasteltava asia ainakin jonkin muutoksen,
jotta päästään taas fiiliksissä parempaan
sektoriin.
Erotuomarina joutuu poikkeuksellisen
paljon tekemisiin asioiden kanssa, joiden
moni ihminen kokee tuottavan huonoa
fiilistä. Valtaosan mielestä huonoa fiilistä
syntyy muun muassa negatiivisuudesta,
ärtymyksestä, epäonnistumisesta, syyttelystä
9

tai ymmärtämättömyydestä. Näitä asioita
joutuu erotuomarina käsittelemään, ei joka
ottelussa, mutta joka tapauksessa melko
usein. Mielestäni tässä piilee erotuomarina
toimimisen suurin ihmisyyttä kehittävä
piirre. Kuinka luoda ja näyttää hyvää fiilistä,
kun ympärillä tapahtuu paljon huonoa
fiilistä synnyttäviä asioita. Toki on olemassa
neutraaliakin fiilistä, mutta siitä kerron
näkemykseni myöhemmin.
Vajaa vuosi sen jälkeen, kun olin lopettanut
erotuomaroinnin, lähdin itse testaamaan
tätä 15 vuoden aikana saamaani taitoa
Libanoniin rauhanturvaajana. Libanon
on kaunis maa, jossa yhteiskunnalliset
epävakaudet ovat olleet läsnä kymmeniä
vuosia. Tämän vuoksi YK:n mandaatin alla
toimivia eri kansallisuuden omaavia sotilaita
on kertynyt alueelle jo n. 10 000 henkilöä.
Kaikki eivät tietysti toimineet sotilaana
operatiivisissa tehtävissä vaan paikalle oli
saapunut siviilihenkilöitä ylläpitämään huoltoa,
hoitamaan lakiasioita, poliittisia päätöksiä
tai tarjoamaan humanitääristä apua. Meitä
suomalaisia mahtui tähän monikansalliseen
joukkoon noin 500. Kaikki eivät tietenkään ole
pysyvästi sijoittuneet alueelle vaan suurin osa
vaihtuu rotaation mukana aina tuoreisiin ja
intoa täynnä oleviin rauhanturvaajiin.
Toisin kuin voisi luulla Libanon on
varsin rauhallinen maa, jopa suomalaisessa
mittapuussa. Historian tapahtumilla on
tietysti huonot vaikutuksensa erityisesti
taloudellisessa ja poliittisessa mielessä, mutta
itse kansan keskuudessa, keskustoissa ja
kaduilla, ihmiset vaikuttivat olevan varsin
hyvillä fiiliksillä päivittäin. Osaksi tämä johtui
siitä, että paikalliset tunnistivat meidät
suomalaisiksi ja se oli usein suurin syy
asioiden vaivattomuuteen ja helppouteen.
Meillä suomalaisilla on varsin läheinen paikka
libanonilaisten sydämissä pitkän yhteisen
historian takia. Suomalaisia rauhanturvaajia
on ollut Libanonissa 80-luvulta alkaen ja
törmäsin itsekin paikallisiin, jotka ovat
olleet suomalaisten rauhanturvaajien kanssa
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tekemisissä jo yli 30 vuoden ajan. Tietysti
myös suomalaisten hyvä fiilis, kunnioitus ja
auttamisen halu ovat huomionarvoisia asioita,
jotka on pantu merkille paikallisten toimesta
menneiden yhteisten vuosien aikana.
Täytyy kuitenkin muistaa, että Libanonissa
on vaarallisia hetkiä, jota ei saa tehtävässään
ollessaan unohtaa. Liikenteessä sattuu
haavereita. Varsinkin suomalaiselle se on
hermoja raastava kokemus. Käytännössä
säännöt ovat seuraavat: 1. Isompi tai nopeampi
menee ensin 2. Liikenneympyrässä oleva on
väistämisvelvollinen. Toiseksi sodan jäljiltä
jääneet räjähtämättömät ammukset ja miinat
ovat yleisiä löytöjä. Niistä varoittavia kylttejä
löytyy useasta paikasta. Kaikkia ei tietty ole
merkitty tai edes löydetty, mikä tekeekin
näistä kyseisistä yksilöistä vaarallisimpia.
Vaikka näitä räjähtelee silloin tällöin, eivät
ne aiheuta vahinkoa kuin todella harvoin.
Kolmantena elinympäristön olosuhteet
aiheuttavat alttiuden sairauksille, haavereille ja
huonolle fiiliksille. Erityisen tarkka pitää olla
hygieniasta, siitä mitä laittaa suuhun ja kysellä
kavereilta miten menee. Tärkeimpänä pidän
näistä viimeisintä – kaveria ei jätetä.
Rauhanturvaaminen on parhaimmillaan
silmiä avartava kokemus ja tietoa janoava sielu
saa paljon mukaansa reissulta. Jotta tämä olisi
kuitenkin mahdollista, on äärimmäisen tärkeää,
että reissuun lähtemisen syyt ovat oikeat
ja asenne kunnossa. Tämä pätee mielestäni
moneen muuhunkin asiaan elämässä, vaikka
juuri erotuomarina toimimiseen. Mikäli
motivaatio on hukassa näkyy se myös
kentällä ja suorituksissa. Oli kyse sitten
partioon lähtemisestä tai jalkapallo-otteluun
menosta, fiiliksen pitää olla hyvä lähtiessä.
Aina se ei sitä voi olla, mutta silloin erityisesti
korostuvat syyt, miksi jotain tehdään. Olenkin
kuullut usein kysymyksen miksi lähdin
rauhanturvaajaksi. Itse olen suhtautunut
kysymyksenasetteluun siten, että miksen
olisi lähtenyt. Tuolle kokemukselle on varsin
haastavaa löytää kuitenkin vertaistaan.
Moni on myös kysynyt mitä
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rauhanturvaajana tehdään. Pääasiassa
rauhanturvaajana suoritetaan tehtäviä joiden
tarkoituksena on edistää alueen vakautta
ja valvoa rauhaa rikkoneiden tahojen
yhteisesti sovittujen lakien noudattamista.
Käytännössä tämä tarkoittaa siis paljon
yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, joista
tärkeimmäksi nousevat paikalliset. Itse sain
ensikontaktini paikallisiin heti ensimmäisenä
päivänä partiossa. En voi kieltää etteikö
olisi jännittänyt, mutta näin jälkikäteen
todettuna on helppo sanoa että se oli turhaa.
Libanonilaiset ovat hyvin samankaltaisia
kuin me suomalaiset. He ovat suorapuheisia,
huumorintajuisia ja ystävällisiä. Ei mennytkään
siis kovin kauan, kun kaduilla partioiminen
oli melko arkiselta tuntuvaa puuhaa, vaikka
maisemat olivatkin hyvin erilaiset kuin mihin
oli täällä Suomessa tottunut. Puuttomat
vuoristot, Välimeren huuhtomat rannat ja
taivaalla taukoamatta hehkuva aurinko oli
jokapäiväinen näky.
Aurinko sai kuitenkin väistyä tieltä kun
operaatio läheni loppumistaan. Talvi toi
tullessaan pilvet taivaalle ja kaatosateet
mukanaan. Ainoastaan hyvä fiilis säilyi,
vaikka ympäristö synkkeni ja olosuhteet
huonontuivat. Hyvä fiilis oli oman rotaation
kannalta keskeisin menestymiseen johtava
tekijä. Tätä fiilistä säesti hyvä yhteishenki,
laadukas koulutus ja yhteiset onnistumisen
kokemukset. Paljon samoja tunteita ja
muistoja, joita pitkä erotuomariura piti
sisällään. Kun paluu Suomeen koitti, heräsi
samanlaisia ajatuksia kuin päättyneen
erotuomariuran jälkeen. Jokin suuri kokemus
oli jäänyt taakse ja matka olisi entistä
rikkaampi edessä saatujen kokemusten ja
taitojen valossa.
Ilman erotuomaria meillä on peli, mutta
kun erotuomari saapuu paikalle saadaan
ottelu. Tämä vivahde-ero on sama kuin
neutraalin fiiliksen ja hyvän fiiliksen välillä.
Neutraalin fiiliksen voi nähdä tuntemuksena,
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joka on meillä valtaosan ajasta. Tunne jolloin
kaikki tuntuu menevän omalla painolla ilman
suurempia ponnistuksia. Se ei ole hyvä eikä
huono. Se on myös tunne, jossa on helppo
ja mukava olla. Mutta se on tunne, joka
harvemmin jättää meille muistiin jäljen. Jos
pelkää huonoa fiilistä niin tuskin hyvääkään
fiilistä voi saavuttaa. Pyrkimykset hyvään
fiilikseen johtaa vääjäämättä tilanteisiin, joissa
joutuu käsittelemään huonoa fiilistä. Huono
fiilis ei välttämättä ole siis aina huono asia,
jos tiedetään, että päämääränä on hyvä fiilis.
Liiallinen neutraali fiilis sen sijaan voi olla
vaarallista. Se voi olla paikallaan pysymistä.
Se voi olla sitä, ettei käytä itsestään kaikkea
mahdollista potentiaalia.
Muutama kuukausi Suomeen paluun
jälkeen olin viimeisessä operaatioon
liittyvässä koulutustilaisuudessa, jossa pääsi
näkemään palvelustovereita. Tilaisuudesta
jäi päällimmäisenä mieleen yhden
ammattisotilaan puheenvuoro, jossa käytiin
läpi ihmisiä, jotka aina kerta toisensa
jälkeen palaavat kutsumustensa pariin. Hän
totesi ytimekkäästi että se on sotilas ja
taistelija meidän sisällä, joka saa meidät
aina uudestaan ja uudestaan palaamaan
tehtäviemme äärelle ja tekemään ne
niin hyvin kuin mahdollista. Toivottavasti
tekin löydätte sisäisen soturinne ja
jaksatte palata kentille kaikista fiiliksistä
huolimatta ja tekemään juuri sitä, missä
te olette hyviä ja teitä tarvitaan. Olen
nähnyt sen intohimon, jolla te suhtaudutte
tehtäväänne erotuomarina ja se herättää
minussa suurta ylpeyttä, että olen saanut
olla osa arvostettavaa ja kunniakasta
yhteisöä. Te olette ne, jotka tekevät peleistä
ottelutapahtumia ja mahdollistatte jokaisen
jalkapalloilijan sekä katsojan tärkeimmän
päivän. Muistuttakaa toistenne potentiaaleista,
pitäkää yhtä kun on vaikeaa ja nauttikaa
yhdessä kun on hyvä fiilis. Tehkää se kaikki
rakkaudesta lajiin.
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