
Savonlinnan seudun erotuomareiden koulutus-/opintomatka  

30.3 - 3.4.2017 

 

 

Torstai 30.3.2017 

• Lähdimme klo 17.30 kokeneen tuomarin Juha Raution autolla kohti Vantaata, jossa yövyimme 

ensimmäisen yön. Ennen lähtöä vielä tarkistus, että kaikilla oli mukana oma passi, Petrillä ja Timolla 

oli lento- ja otteluliput. Huonetoveritkin arvoimme jo tässä vaiheessa. 

 

Perjantai 31.3.2017 

• Pe 31.3.2017 suora lento Finnairilla Dusseldorfiin klo 7.40   -   9.05.  

• Kuten työhönsä vihkiytyneen erotuomarin kuuluukin, niin kentälle menimme ajoissa oli kyseessä 

sitten lentokenttä tai jalkapallokenttä! 

• Saavuttuamme Dusseldorfiin meitä odotti tilataksi, joka vei meidät tulevat  



•  

• FIFA tuomarit suoraan majoituspaikkaamme, 3 tähden hotelliin: Novum Hotel Maxim Düsseldorf 

City. Tässä meillä oli pieni hetki tutustua Dusseldorfin vanhaan kaupunkiin ja nälkäkin alkoi jo olla 

sitä luokkaa, että jonkinlainen lounas piti saada huuhdeltua yhden oluen kanssa alas. 

• Ensimmäisenä päivänä pääsimme heti haistelemaan saksalaista jalkapallotunnelmaa 2. Bundesliigan 

ottelu Fortuna Dusseldorf vs 1860 München, ottelun alkamisaika oli 18.30, joten menimme hyvissä 

ajoin metrolla paikalle. Kyseessä oli koulutusmatka, joten olimme jokaiselle matkaan osallistujalle 

antaneet tehtävän seurata eri tuomareiden toimintaa kentällä. Videomateriaaliakin saimme, joten 

pystyimme analysoimaan peliä myöhemmin illallisella. Ottelun lopputulos oli 0-0. Ottelun 

intensiteetti ei noussut kovinkaan korkeaksi ja tuomarit pääsivät kohtuullisen helpolla. Penkkiriviltä 

jopa kuului sellaisia lausahduksia, että olisimme itsekin pystyneet viheltämään pelin aivan yhtä 

hyvin!  

•  

 

Lauantai 1.4.2017 



• Aamupalan nautittuamme kävimme vielä pikaisen palaverin eilisen ottelun tapahtumista.  

• Aamupalan ja palaverin jälkeen lähdimme shoppailureisulle (tuliaisten ostoon), koska tässä 

vaiheessa meillä oli vielä rahaa jäljellä. Koko lauantaipäivä ja -ilta oli varattu shoppailulle ja 

nähtävyyksien katsomiseen kuten Rheinturm-torni, Schlossturm eli linnatorni ja tietenkin 

Düsseldorfin pääkatu ja hienoin ostoskatu Königsallee.       

 

Sunnuntai 2.4.2017 

• Aamupala nautittiin taas hotellilla ja aamupalaverin jälkeen päätimme lähteä junalla kohti 

Leverkusenia, jossa illalla oli Bundesliigan ottelu: Bayern Leverkusen - Wolfsburg. Etukäteen olimme 

taas sopineet kuka seuraa erityisen tarkkaan ketäkin ja kuka ottaa huolehtiakseen videoinnin.  

• Ottelun taso ja intensiteetti muodostuikin huomattavasti korkeammaksi kuin edellispäivän ottelussa 

ja tuomaritkin joutuivat jo välillä "neuvottelemaan" pelaajien kanssa. Erityisesti vihelletty 

rangaistuspotku sai meissä savonlinnan tuomareissakin aikaan jonkinasteista erimielisyyttä tuomion 

oikeellisuudesta. 

• Ottelun lopputulos oikeutettu pistejako tuloksella 3-3 

•  

 

Maanantai 3.4.2017 

• Aamupala hotellilla ja videopalaverissa kävimme eilisen ottelun tärkeimmät kohdat ja moneen 

kertaan katsottuna tuo rangaistuspotku saattoi olla aiheellinen tai sitten ei... 

• huoneiden luovutus klo 12.00 ja sen jälkeen vielä viimeiset ostokset kaupungilla, jollain oli vielä 

jäänyt sen verran rahaa, että pystyi ostamaan lisää tuliaisia kotiin. Tämän jälkeen kentälle taas 

ajoissa! 

• Finnairin suoralla lennolla klo 18.45 (Helsingissä 22.00) 



• Juhan turvallisella kyydillä takaisin Savonlinnaan.  

• Matka kokonaisuudessaan meni erinomaisesti, tuomareiden yhteishenkeä saatiin mukavasti 

kohotettua ja jokainen matkallaolijoista lupasi tuomita ensi kesän ottelut samalla ammattitaidolla 

kuin tähänkin asti. Ensi kevään matkaa aletaan suunnittelemaan hyvissä ajoin ja todennäköisin 

suunta on kohti Malagaa. 

 

Kiitän omasta puolestani kaikkia matkaan osallistuneita, teitte reissusta ikimuistoisen ja meillä kaikilla 

oli hauskaa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


