Hei seuratoimijat!
Jalkapallokausi 2018 on pelattu ja haluaisin tarkastella mennyttä kautta erotuomaritoiminnan silmin.
Kevään aikana koulutettiin 109 uutta erotuomaria ja 132 pelinohjaajaa. Lisäksi järjestettiin 19 jatkokurssia
ja useampia erikoiskoulutuksia erotuomareille, kouluttajille ja tarkkailijoille. Tavoitteena on kehittää piirin
erotuomaritoimintaa ja tätä kautta saada toimintaan entistä parempia erotuomareita.
Tavoitteena oli saada uusille erotuomareille otteluita sekä erotuomarina että avustavana erotuomarina.
Monille saatiin seurojen järjestämissä kevään turnauksissa hyviä harjoittelupaikkoja sekä näihin otteluihin
myös kummitoimintaa. Nämä kokeneet erotuomarit ohjasivat ja opastivat sekä antoivat palautteen
otteluista. Myös kauden aikana sarjaotteluissa on ollut sekä tarkkailua että kummitoimintaa aloitteleville
erotuomareille. Pelinohjaajille on myös pyritty järjestämään mahdollisuus kokeilla miltä viheltäminen pikku
junnujen peleissä tuntuu. Pelinohjaajia on käytetty paljon myös Leikkimaailman piirisarjaturnauksissa,
joihin seurat ovat itse hankkineet ja kouluttaneet omia pelinohjaajia. Tavoitteena on, että mahdollisimman
moni näistä jatkaisi ensi kaudella ja saataisiin peruskurssien kautta mukaan erotuomaritoimintaan.
Miten me kaikki voimme vaikuttaa pelinohjaajien ja erotuomareiden jatkamiseen jalkapallon parissa
erotuomaritehtävissä? Liian moni lopettaa ensimmäisen vuoden jälkeen ja syynä on monesti huonosti
käyttäytyvät joukkueiden taustahenkilöt ja vanhemmat. Jatkuva huutelu tuomioista ja protestointi
erotuomarin sekä pelinohjaajan päätöksistä eivät voi olla vaikuttamatta negatiivisesti, kun mietitään jatkoa
lajin parissa. Vaikka on selvää, että tulee virheitä tuomioissa ja ne saattaa joissakin tapauksissa olla myös
ratkaisevia niin muistetaan että pelaajat sekä valmentajatkin tekee virheitä mutta niistä kannattaa ottaa
opiksi. Me kaikki voimme vaikuttaa positiivisesti siihen, että tulevaisuudessa kaikissa jalkapallo-otteluissa
on koulutettu erotuomari tai pelinohjaaja. Ollaan hyviä esimerkkejä ja käyttäydytään asiallisesti kaikissa
tilanteissa.
Asia mikä voi askarruttaa monia on, että miksi pienten paikkakuntien otteluissa on ns. omia erotuomareita
ja pelinohjaajia? Useasti on myös niin että kotijoukkueen pelaajat tai organisaatioon kuuluvat toimivat
myös erotuomareina omissa otteluissa. Syynä tähän on yksinkertaisesti raha, ei ole järkevää kuskata
kymmenien tai jopa satojen kilometrien takaa erotuomareita peleihin. Joissakin tilanteissa näin täytyy
tehdä mutta vain silloin kun paikkakunnalta ei löydy erotuomaria. Tämä käytäntö tulee jatkumaan myös
tulevina vuosina ja toivomme että kaikki ymmärtää tämän tärkeyden. Myös erotuomariasetteluissa
olemme pyrkineet siihen, että viimeiseen saakka saisimme oman paikkakunnan erotuomarit peleihin.
Erotuomariasetteluissa tulemme tekemään mahdollisia muutoksia siihen, monellako erotuomarilla
mitkäkin sarjat hoidetaan. Yhdellä, kahdella vai kolmella erotuomarilla? 11v11 ottelut pyrimme hoitamaan
kolmikolla mutta joitakin poikkeuksia näissäkin saattaa tulla, jos ei sillä hetkellä ole saatavilla
erotuomareita. 8v8 otteluissa on ollut pääasiassa kaksi erotuomaria mutta myös kolmikolla ja yhdellä
erotuomarillakin on pelejä hoidettu. Mahdollista on, että ensi kaudelle tulemme hoitamaan ainakin 12vuotiaiden pelit yhdellä erotuomarilla muiden piirin tapaan mutta asiaa pohditaan vielä myös valtakunnan
tasolla.
Keskustelua on käyty myös otteluiden ilmoittamisesta erotuomareille, riittääkö että ottelut on Tasossa eikä
joukkueiden tarvitse erikseen ilmoittaa eikä myöskään erotuomareiden kuitata saaneensa ilmoituksen.
Olemme keskustelleet asiasta ja on mahdollista, että siirrymme ensi kaudella käytäntöön, jossa joukkueet
ilmoittavat erotuomareille pelistä ja heillä on velvollisuus kuitata saaneensa ilmoituksen. Näin joukkueet
saavat varmistuksen, että erotuomarit ovat tulossa peliin.

Saamiemme kurinpitoraporttien perusteella olemme joutuneet antamaan lisärangaistuksia ja
toimitsijakieltoa joukkueiden taustahenkilöille mutta myös löytäneet moitteita erotuomariston
toiminnasta. Pitää aina muistaa, että mahdolliset erotuomarin virheet eivät oikeuta rikkomaan sääntöjä ja
määräyksiä. Me kaikki teemme virheitä otteluissa mutta mikään niistä ei oikeuta huonoon käytökseen tai
protestointiin puhumattakaan fyysisestä koskemattomuudesta.
Olkaa seurana aktiivisia ja pyrkikää rekrytoimaan uusia erotuomarikoulutuksiin sekä C14 ja 15 pelaajia
pelinohjaajakoulutuksiin. Näin junioreilla on pelaajauran jälkeen mahdollisuus jatkaa jalkapallon parissa.
Samalla saisitte omalle paikkakunnalle lisää erotuomareita ja tarve kuljettaa muilta paikkakunnilta vähenee
tai jopa poistuu kokonaan.
Summasummaarum voimme todeta, että kukaan meistä ei ole täydellinen ja virheitä sattuu kaikille.
Kuitenkin kaikkien meidän tavoitteena on kehittää toimintaa. Jokainen yrittää parhaansa ja annetaan
kaikille työrauha toimia.
Kiitos kaikille yhteistyöstä ja hyvää harjoituskautta kaudelle 2019!

Alla poimintoja kurinpitoon saapuneista raporteista:
33. minuutilla hyökkäys eteni oikeasta laidasta lähelle päätyrajaa, josta lähti keskityspallo takaviistoon
maalin eteen, josta pelaaja nro 10 viimeisteli maalin. AET2 ilmoitti juoksulla, ettei tilanteessa ollut
paitsiota ja hyväksyi maalin. Näin itsekin näin tilanteen ja näytin keskelle. Lähdin kävelemään ja kuulin
kuinka joukkueen pelaajat protestoivat tilannetta paitsioksi. AET2 ilmoitti, että ei ollut paitsio ja maali
hyväksytään. Tämä ei selvästikään kelvannut pelaajalle, joka alkoi huutamaan avustavalla ja kenellekään
ei jäänyt epäselväksi huudon seasta "FUCK YOU". Otin punaisen kortin ja lähdin lähestymään
maalivahtia. Kapteeni yritti vaatia, että olisin maalivahdin sijasta antanut punaisen kortin hänelle, enkä
maalivahdille. Kävelin maalialueen rajalla ja nostin punaisen kortin maalivahdille. Tämä ei selvästikään
hänelle kelvannut hänelle. XX yritti saada nyrkillä lyömällä kortin pois kädestäni. Lyönnin osumakohta
oli ranteessa, kun käteni oli pystyssä. Tunsin tilanteen aika uhkaavaksi, kun maalivahti kävi niin
kuumana. Jouduin ottamaan pari askelta taaksepäin.

Pelaaja numero 7 lähti pitkän pallon perään. Maalivahti lähti vastaan rangaistusalueen ulkopuolelle. He
juoksivat vauhdilla toisiaan kohti. Maalivahti pyrki pelaamaan palloa päällään. Pelaaja pelasi palloa
korkealla jalalla osuen maalivahtia jalkapohjalla päähän. Pelaaja hidasti vauhtia ennen tilannetta,
tavoitteli palloa ja osuikin siihen. Teko ei ollut tahallinen, mutta kamppailu vaaransi vastapelaajan
turvallisuuden. Rikkomus tapahtui n.5 metrin päässä rangaistusalueen rajalta AET2 lähettyvillä. Olin
sijoittunut lähelle takaviistoon, josta näin tilanteen hyvin. Myös AET2 näki tilanteen hyvältä paikalta ja
sanoi minulle "suoraan jalkapohjalla päähän". Poistin pelaajan kentältä raa'an pelin johdosta, koska
tämän kamppailu oli vaarantanut vastapelaajan turvallisuuden. Peliä jatkettiin suoralla vapaapotkulla
rikkomuspaikalta. Maalivahti jäi pitelemään päätään, mutta pystyi jatkamaan peliä.
Ottelun jälkeen valmentaja XX tuli keskustelemaan pelissä maalivahdin saadusta kahdesta keltaisesta
kortista ja siitä seuranneesta kentältäpoistosta. ”Tee miten monta raporttia haluat, minulle ette voi
yhtään mitään, mutta oli paskin tuomarointi koskaan”. ”Te olette paskimmat tuomarit mitä tiedän”.

Minä ja muu tuomaristo koimme hänen käytöksen uhkaavaksi. Arvostelu ei suinkaan ollut näin lyhyt,
mutta uutena tuomarina en huomannut kaikkea painaa mieleeni. AET 2 sanoi joukkueen
kakkosvalmentaja XX potkineen vaihtokopin seinää ja potkaisseen juomapullon vaihdosta tullutta
pelaajaa kohti, kun tämä istui penkillä, sen jälkeen kun oli häntä ripittänyt. AET2 myös keskusteli asiasta
pelin jälkeen XX kanssa, joka myönsi tapahtuneen ja oli pahoillaan.
Ottelun 73. minuutilla pelaaja rikkoi liukumalla pelaajaa numero 8. Annoin hyödyn, koska mielestäni
joukkueelle jäi lupaava hyökkäys. Tämä ei kuitenkaan kelvannut pelaajalle, vaan hän huusi liukuneelle
pelaajalle "Vittu, nussi äitiäsi". Puhalsin pelin poikki ja annoin pelaajalle keltaisen kortin. Olisin voinut jo
tästä antaa punaisen kortin. Pelaaja jatkoi mussuttamista ja pyysin häntä tulemaan luokseni. Hän sanoi
minulle, että vittu, tule itse tänne. Sanoin, että et kai sä tästä tilanteesta halua toista keltaista. Hän
vastasi, että vittu, nussi sinäkin äitiäsi. Annoin hänelle toisen keltaisen, jonka jälkeen annoin hänelle
punaisen kortin. Pyysin pelaajaa poistumaan kentältä suoraan pukukoppiin. Pelaaja ei kuitenkaan
suostunut poistumaan, vaan meni vaihtopenkille hakemaan reppuaan. Seurasin pelaajaa vaihtopenkille,
koska halusin hänet mahdollisimman pukukoppiin. Mennessään vaihtopenkille pelaaja sanoi minulle
useaan otteeseen, että vittu, että olet paska tuomari ja nähdään pelin jälkeen. Vaihtopenkillä hän alkoi
kaivamaan reppuaan ja kyseli missä se on. Muut pelaajat tiedustelivat häneltä, että mitä sinä etsit. Ota
nyt se reppu mukaan ja lähde pois, jotta pääsemme jatkamaan peliä. Hän sanoi, että hänellä on
nyrkkirauta repussa ja hän etsi sitä sieltä. En kokenut tilannetta kuitenkaan sillä hetkellä kovinkaan
uhkaavaksi, koska missään vaiheessa hän ei näyttänyt nyrkkirautaa ja muut pelaajat tuntuivat olevan
minun puolella. Vähän ajan kuluttua hän poistui kentältä reppu selässä. Matkalla hän huuteli vielä jotain
maalivahdille, mutta siitä en enää saanut selvää. Pelin jälkeen en nähnyt häntä enää pelipaikalla
Minuutilla 13. pelaaja numero 19 kaatoi hyökkääjän noin 2 metriä ennen rangaistusaluetta. Hyökkääjä
oli siirtänyt pallon eteenpäin ja ilman rikettä olisi päässyt vetämään lähietäisyydeltä kohti maalia.
Numero 19 tönäisee pelaajaa selkään jonka seurauksena pelaaja kaatuu. Kontakti ei ollut suuri mutta
tarpeeksi että vei ilmeisen maalintekomahdollisuuden. Tapahtuman seurauksena erotuomari näytti
punaista korttia. Pelaaja protestoi erotuomarin käskyä pelaajaa poistumaan sanomalla takaisin, että
mene vittu ite pois. Pelaaja poistui lopulta kentältä ja peliä jatkettiin vaparilla rikekohdasta.
Ensimmäisellä puoliajalla jo AET1 ja ET tuomioiden purnaamista jatkuvasti. Rauhoittelimme hänet ja
sanoimme että seuraavasta protestoinnista kentältäpoisto. Toisella puoliajalla kahden paitsioliputuksen
jälkeen alkoi voimakkaasti protestoida käyttäen lauseita fucking bullshit, do your job ja potki vaihtokopin
seinää, jonka jälkeen minä AET1 pyysin ETn paikalle ja poistimme valmentajan kentältä. Henkilö lähti
helposti pois kentältä eikä selkkaus enää jatkunut sen jälkeen.
Ottelun 73. minuutilla poistin valmentajan tekniseltä alueelta. Hän oli kommentoinut pitkin peliä
tuomioita. Ennen poistamista heidän pelaaja jäi makaamaan loukkaantuneena keskirajan tuntumaan.
Mielestäni pelaaja ei ollut vakavasti loukkaantunut ja vastustajalla oli hyökkäys menossa, joten en
katkaissut peliä. Tässä vaiheessa valmentaja huusi minulle, että katkaise peli. Hyökkäys tyrehtyi ja
pelaaja makasi vielä maassa. Katkaisin pelin ja tässä vaiheessa valmentaja huusi, että katkaise peli.
Vastasin, että älä hätäile, en voi katkaista peliä kesken hyökkäyksen. Tähän valmentaja kommentoi vielä
jotain, jolloin totesin, että nyt riittää. Pyysin huollon tarkistamaan loukkaantuneen pelaajan ja samalla
kehotin valmentajaa poistumaan tekniseltä alueelta. Valmentaja käveli n. 10 metriä, jonka jälkeen hän
palasi vielä hakemaan tavaroitaan tekniseltä alueelta. Kävellessään hän tupisi, että olet kyllä idiootti.
Odotin, että valmentaja pääsee kenttäalueelta ja jatkoin peliä erotuomaripallolla. Parin minuutin päästä
havaitsin, että valmentaja oli kentän välittömässä läheisyydessä ja pyysin häntä poistumaan

pukukoppien eteen. Hän kommentoi poistuessaan, että vittu mikä idiootti. Ovet ovat lukossa. Sanoin,
että aivan sama, mutta sinä poistut sinne koppien eteen.
Ottelun 81 minuutilla kotijoukkue rikkoo noin metrin päästä vastustajan kuudentoista rajasta
vierasjoukkueen pelaajaa. Erotuomari tuomitsee vierasjoukkueelle suoran vapaapotkun. Pallo on
rikkomuspaikassa, vierasjoukkue ei yritä pelata nopeaa palloa ja kotijoukkueen nro 6 alkaa hidastella
noin 1m pallosta ja erotuomari käskee kotijoukkueen pelaajaa nro 6 tulemaan pois pallon edestä ja hän
alkaa kulkemaan pallosta poispäin selkä palloon päin, samaan aikaan vierasjoukkueen pelaaja vaatii
pelaajaa kauemmas ja ampuu pallon päin kotijoukkueen nro 6, joka ei tee itsestään isompaa. Pallo
kimpoaa kotijoukkueen nro 6:sta kotijoukkueen nro 13, joka vielä syöttää takasin nro 6, joka laukaisee
maalia kohti laukauksen, jonka maalivahti torjuu ja ottaa haltuunsa. Tilanteen ulkopuolelta säntää
vierasjoukkueen nro 11 kovasti kiroillen kohti erotuomaria ja tönäisee tätä kaksin käsin rintaan.
Erotuomari ei kaadu tai loukkaannu tilanteessa. Vierasjoukkueen kapteeni nro 13 käskee nro 11
menemään pois kentältä.
Joukkueella on pallo ja kuulen (myös näen) noin 5 metrin päästä numero 17 selkeän huudon joka oli aika
lailla "Vittu sä oot kyl homo saatana pelaaja". En ole varma keneen pelaajista huuto oli kohdistettu
mutta puolustajia päin hän katsoi huutaessaan. Jatkoin peliä epäsuoralla vapaapotkulla.
Kotijoukkueen pelaajat ja joukkueenjohtaja kommentoivat ja protestoivat näkyvästi ja kuuluvasti elein,
ilmein ja sanoin erotuomarin päätöksiä läpi ottelun vaihtelevalla intensiteetillä. Protestointi oli
epäurheilijamaista, mutta ei sisältänyt loukkaavaa kielenkäyttöä eikä kiroilua. Ottelun alkupuolella
antamani kotijoukkueen varoitukset (10. ja 16.minuutilla) kirvoittivat äänekkäimmät protestoinnit
tekniseltä alueelta. 16.minuutin varoituksen yhteydessä kävin muistuttamassa joukkueenjohtajaa hänen
oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja tehtävistään. Protestointi vaimeni joksikin aikaa.
Toisen puoliajan alussa joukkueenjohtaja huusi vapaapotkutuomion jälkeen kuuluvasti:
”HOHHOIJAKKAA!”. Tämä kuvaa hyvin hänen kielenkäyttöä protestoinnissa. 87. minuutilla vihelsin
vapaapotkun ja annoin varoituksen rikkoneelle pelaajalle kotijoukkueen kulmalipun tuntumasta. Tällöin
joukkueenjohtaja oli poistunut tekniseltä alueelta noin 8 metriä ja tältä paikaltaan protestoi tuomiotani.
Kehotin hänet palaamaan tekniselle alueelle, minkä hän sitten tekikin.
Ottelun lisäajalla 90+3 minuutilla vihelsin vierasjoukkueen rangaistusalueen tuntumasta vapaapotkun
vierasjoukkueelle. Tällöin joukkueenjohtaja huusi tekniseltä alueelta osana protestointia: ”YLIMIELINEN
PELLE!”. Juoksin kotijoukkueen teknisen alueen edustalle ja kehotin häntä poistumaan
pukuhuonetiloihin, minkä hän sitten tekikin asiallisesti. Poistamisen syynä oli läpi ottelun toistunut
erotuomariin kohdistuva protestointi, joka ei huomautuksista eikä kehotuksista huolimatta loppunut.
Ottelun jälkeen hän pyysi lupaa tulla erotuomariston pukuhuoneeseen keskustelemaan ottelun
tapahtumista. Sallin tämän hänelle, koska halusin antaa hänelle mahdollisuuden esimerkiksi pahoitella
käytöstään. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut, vaan keskustelu jatkui edelleen samaan sävyyn kuin ottelun
aikana eli erotuomariston toimintaan ei ollut joukkueenjohtaja tyytyväinen ja hän halusi esittää omia
näkemyksiään tuomioista aloittaen keskustelun: ”Eihän se voi olla, että kotijoukkue kärsii näistä [sinun]
tuomioista.” Totesin hyvin nopeasti, ettei tällaista väittelyä ja tinkaamista kannata jatkaa ja kehotin
jämäkästi häntä lopettamaan ja poistumaan pukuhuoneesta. Tämän hän tekikin melko pian. Tilanne
pukuhuoneessa ei ollut millään tavalla uhkaava eikä hän käyttäytynyt epäurheilijamaisesti eikä
loukkaavasti.
Joukkueenjohtaja soitti minulle seuraavalla viikolla ja puhuimme puhelimessa 20 minuuttia. Hän sanoi
katuvansa toimintaansa ko. ottelussa ja pyysi käytöstään anteeksi. Keskustelimme ottelun tapahtumista

hyvässä hengessä ja rakentavasti. Puhelun aikana hän lupasi käyttäytyä jatkossa rehdin ja reilun
urheiluhengen mukaisesti otteluissa ja aikoi tehdä parhaansa, että myös hänen joukkueensa pelaajat
tekisivät samoin.
Ottelun päätösvihellyksen jälkeen kävellessäni avustavien erotuomareiden kanssa kentältä pois kiinnitin
asiaan huomiota mieheen, joka alkoi huudella ja elehtiä minun suuntaani. Hän huusi mm. näin: ”Oletko
tyytyväinen omaan toimintaasi?” ja ”Olet sie kyllä huono tuomari!”. Tämän keskustelun aikana
kotijoukkueen pelaaja sanoi minulle ”Vitun pelle, ethän sie voi olla tosissas.” Vastasin hänelle, että nyt
sie sanoit minua just äsken vitun pelleksi ja se on punaisen kortin arvoinen teko ja tästä on nyt
kirjoitettava raportti.” Hän menetti täysin malttinsa ja lähti kävelemään tilanteesta poispäin, paiskasi
juomapullonsa läheisen jääkiekkokaukalon seinään.
Pelin 85. minuutilla alaston mieshenkilö juoksi kentälle. Henkilö juoksi kentälle verkkoaidan takaa.
Aidassa on pieni kulkuaukko, jotta pallo voidaan noutaa sieltä, jos pallo menee aidan yli. Pallo oli pelissä
kotijoukkueen kenttäpuoliskolla. Pallo meni vierasjoukkueen pelaajasta sivurajan yli. Pelaajat ilmoittivat,
että vastapuolen kenttäpuoliskolla juoksee alaston mies. Henkilö kävi kääntymässä vierasjoukkueen 16
metrin rajalla. Tilanne kesti noin 15 sekuntia. Keskeytin pelin, kun huomasin tapahtuneen. Henkilö oli
silloin jo palaamassa takaisin. Hän juoksi aidassa olevasta aukosta takaisin, eikä häntä näkynyt sen
jälkeen. Peli oli keskeytyneenä noin 30 sekuntia. Tapahtuma ei vaikuttanut merkittävästi ottelun
kulkuun. Herätti hilpeyttä molemmissa joukkueissa sekä yleisössä.
Vierasjoukkueen kannattajat huutelivat epäasiallisuuksia ottelun aikana. Vaikuttivat päihtyneiltä.
Kyselivät kovaäänisesti muun muassa, että onko kotijoukkueen pelaajilla kaikilla oleskeluluvat kunnossa.
Yksi henkilö siirtyi toisen puoliajan alussa kotijoukkueen maalin taakse ilmeisesti pyrkien puheillaan
häiritsemään maalivahdin keskittymistä. Henkilö vaikutti juopuneelta. Pelikatkon aikana kävin
poistamassa kyseisen henkilön alueelta ja pyysin poistamaan kädessä olleen oluen. Vaihtopenkillä olleet
vierasjoukkueen taustahenkilöt vaikuttivat hieman juopuneilta. Epäasiallista kommentointia ei sieltä
kuulunut, mutta käytös ei ollut muutoin soveliasta urheilutapahtuman yhteyteen.
Ottelun 64. minuutilla maalin jälkeen kotijoukkueen pelaaja ilmoitti yhden vierasjoukkueen pelaajan
rasistisesta kommentista. Hän kertoi pelaajan sanoneen, että mistä ne on nuita mutiaisia tänne löytänyt.
Itse en kuullut tuota kommentointia. Otin kuitenkin pelaajan puhutteluun ja varoitin rasististen
puheiden seuraamuksista. Tämän jälkeen otin kapteenit puhutteluun ja ilmoitin, että yhtään rasistista
kommentointia ei suvaita. Vierasjoukkueen pelaajat muutoin käyttäytyivät asiallisesti. He jopa
puuttuivat omien kannattajien käytökseen ja pyysivät/käskivät lopettamaan epäasiallisen toiminnan.
Minuutilla 14. vierasjoukkueen pelaaja otti kovan vauhdin, että kerkeää purkaa pallon pois omalta
puoliskolta. Vauhdin seurauksena hän törmäsi kotijoukkueen pelaajaan jonka jälkeen hän valitti
tilanteesta ja myös aukoi päätään pelaajalle. Pelaaja sitten vastasi haukkumalla kotijoukkueen pelaajaa
vitun läskiksi. Seurauksena tuli suora kentältäpoisto.
Pelin ollessa käynnissä kotijoukkueen pelaaja huusi "Vitun natsi, vitun kusipää ja vitun kilipää"
vierasjoukkueen pelaajalle. Muutkin tilanteen lähellä olevat pelaajat ihmettelivät huutelua. Huutelujen
kohde ei reagoinut huuteluihin, koska oli jo lähtenyt kauemmas tilanteesta. Pallo meni tilanteen aikana
yli sivurajasta, jolloin vihelsin pelin poikki ja annoin punaisen kortin kentältäpoiston merkiksi pelaajalle,
hävyttömän ja solvaavan kielenkäytön vuoksi. Peliä jatkettiin rajaheitolla.
Ottelun toisen puoliajan puolessa välissä olimme tekemässä vaihtoa, jolloin kentällä ollut pelaajamme ei
suostunut poistumaan kentältä. Yritimme saada hänet vaihtoon ja erotuomari olisi voinut antaa tässä

vaiheessa hänelle toisen keltaisen kortin ja poistaa hänet kentältä. Erotuomarin ja meidän joukkueen
pelaajien keskustelujen myötä saimme poistettua hänet kentältä, mutta tähän väittelyyn meni aikaa
useita minuutteja ja minä henkilökohtaisesti pelaajavalmentajana hermostuin tällaisesta käytöksestä.
Menin hetken päästä itsekin vaihtoon ja yritin keskustella hänen kanssa tästä asiasta, mutta hän ei
kuunnellut vaan poistui vain kauemmaksi. Ilmoitin hänelle, että hän ei mene enää kentällä pelin aikana.
Peliä oli pelaamatta lisäajan vuoksi noin viisi minuuttia, kun hän potkaisi yhden meidän joukkueemme
palloista kentän kautta yli toiselle puolelle ja kun käskin hänen hakea pallon, hän kieltäytyi siitä ja
ilmoitti menevänsä kentälle ja lähti kävelemään kesken ottelun kentälle. Ilmoitin erotuomarille, että
kentällä on ylimääräinen pelaaja, ja että erotuomari varmaan tietää minkä ratkaisun hän joutuu tässä
asiassa tekemään. Erotuomari antoi hänelle toisen keltaisen kortin ja sen myötä punaisen kortin, mutta
hän ei suostunut poistumaan kentältä.
Välttääksemme turhat taistelut ja käsirysyt kentällä, ehdotin erotuomarille ja vierasjoukkueen pelaajille,
että voimmeko lopettaa ottelun, kun peliaikaa ei ollut enää kuin muutama minuutti jäljellä ja se sopi
kaikille osapuolille. Erotuomari toimi tässä tilanteessa loistavasti ja rauhallisesti ja siitä iso kiitos hänelle.
Olimme tappiolla pelissä 4-1 ja molemmille ottelu oli ns. merkityksetön.
Olemme antaneet pelaajalle seuran toimesta kurinpitorangaistuksena kiellon osallistua seuran
harjoituksiin tai pelitapahtumiin toistaiseksi ja hänet tullaan erottamaan seuran jäsenistöstä. Hän ei tule
edustamaan enää seuraamme.
Emme voi missään nimessä seurana hyväksyä tällaista käytöstä ja kyseisen henkilön kanssa on ollut
kerran aikaisemminkin keskusteluita hänen käytöksestään, joka on ollut kuitenkin aika hyvää. Toivon,
että Palloliittokin suhtautuu tällaiseen huonoon käytökseen sen verran voimakkaasti, että hän tulee
saamaan tuntuvan pelikiellon.
Vierasjoukkue luovutti, koska niitten maalivahti loukkaantui. Joukkueen valmentaja kävi kättelemässä
vierasjoukkueen valmentajat ja kysyin että mikä homma niin hän sanoo tylyyn sävyyn että "peli loppu
tähän". Peliä oli jäljellä 2 minuuttia. Kyseinen valmentaja valitti pelin aikana erittäin monta kertaa ja
haukkui tuomari työskentelyä rumaan sävyyn. Toinen tuomari ei halunnut tulla toiseen peliin, koska oli
samaan joukkueen peli ja se ei jaksanut enää kuunnella sitä valmentajaa ja sen valituksia.
Vierasjoukkueen valmentajalta pelin aikana jatkuvaa aggressiivista provosointia, äänen korotusta,
nimittelyä ja kierroksilla käymistä. Varsinkin kun vierasjoukkueen pelaaja sai pallon lähietäisyydellä
päähänsä, kohdisti valmentaja raivonsa tuomareita kohtaan pelin jälkeen. Myös erotuomarin
uhkaamista, solvaamista epäkorrektia käytöstä. Tilanne jatkui pelin jälkeen erittäin aggressiivisena noin
10 min ajan, valmentaja seurasi tuomaria ahdistavasti haukkuen, solvaten useita kertoja hyvin
aggressiivisesti. Kehotin häntä rauhoittumaan useampaan otteeseen, kerroin lähietäisyydellä olevan
paljon pelaajia, nuoria katsojia, ja muuta yleisöä oli useita kymmeniä, Mutta puhe oli tehotonta, hän
raivosi kuuluvasti. Henkilökohtaisesti koin tilanteen erittäin pelottavaksi ja hyvin ahdistuneeksi
aggressiivisen uhkailun myötä.
Pelaajat tavoittelivat juoksupalloa lähellä sivurajaa. Molemmat taklasivat toisiaan kylkeen, jossa pieni
kokoisempi pelaaja jäi vastapelaajan jalkoihin loukaten päätään. Vihelsin pelin poikki ja vierasjoukkueen
toimihenkilö, joka jo ensimmäisellä puoliajalla käyttäytyi epäasianmukaisesti, tuli raivoten kentälle
haukkuen minua mm. vitun sokeaksi ja paskaksi, jonka myötä käskin hänen mennä katsomoon. Tämän
jälkeen hän vielä tönäisi minua rikkoen koskemattomuuttani, ennen poistumistaan pelikentältä. Peliä
jatkettiin erotuomaripallolla. Loppuvihellyksen jälkeen hän vielä palasi pelikentälle kätellen ainakin
avustavia erotuomareita ja haukkui minua vitun huijariksi.

Vierasjoukkueen valmentaja kiihtyi useamman kerran ottelun aikana ja arvosteli jatkuvasti,
kovaäänisesti sekä aggressiivisesti tuomareita. Ensimmäisellä puoliajalla erotuomari kävi varoittamassa
valmentajaa jatkuvasta tuomarin arvostelusta. Valmentaja kohdisti uhkaavaa käytöstä sekä omia
pelaajiaan, että AET1:tä kohtaan. Valmentaja arvosteli AET:n toimintaa ja naureskeli isoon ääneen, että
naistuomareilta ei voikaan odottaa osaamista. Lisäksi valmentaja huusi omille pelaajilleen, kasvot liki
pelaajan kasvoja mm. tilanteessa jossa vastustajan (tytön) saadessa pallo heidän pelaajalta, valmentaja
pyysi pelaajan lähelleen ja huusi liioitellulla äänenvoimakkuudella "Hän on tyttö! Et voi olla niin huono
ettet pärjää tytölle"
Toisella puoliajalla valmentaja oli huomattavasti kiihdyksissä ja jälleen arvosteli isoon ääneen
tuomareita. Kun tuli paitsiotilanne jota avustava ei liputtanut, mutta jonka erotuomari vihelsi
vierasjoukkueen hyväksi, valmentaja tuli huutamaan AET:n eteen uhkaavasti. Valmentaja huusi "Oletko
sokea? Etkö tiedä, että paitsiotilanteessa sinun tulee nostaa lippu? Oletko oikeasti niin
tyhmä?". Erotuomari puuttui tilanteeseen ja tuli pyytämään valmentajaa poistumaan kentältä. Päivittely
avustavan erotuomarin huonoudesta jatkui useamman minuutin vielä tämän jälkeenkin, eikä valmentaja
suostunut kuuntelemaan erotuomaria. Erotuomarin ja AET:n rauhoitellessa valmentajaa, AET näytti
kädellä "rauhoitu" jolloin valmentaja riuhtaisi AET:n käden alas. Valmentajaa jouduttiin useamman
kerran pyytämään poistumaan, jolloin hän jatkoi AET:lle toistelua "Ole hiljaa, ole hiljaa huora, ole
hiljaa.". Lopulta valmentaja saatiin poistettua kenttäalueelta ja peli jatkui normaalisti.

