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Urheilu Onnistumisen tunne ja uudet
haasteet saavat minut jatkamaan.

Markku Saukko

Jalkapallo
● Jalkapalloerotuomareiden maail-
ma on ollut pitkään miehinen. Kaik-
kiaan Suomessa on 2 400 rekisteröi-
tyä jalkapallotuomaria, ja heistä vain 
alle 200 on naisia.

Naiserotuomarit viheltävät toki 
naisten pelejä, mutta Suomessa vas-
ta vuonna 2009 Kirsi Heikkinen 
tuomitsi päätuomarina ensimmäi-
senä naisena Miesten Ykkösen otte-
lun. Nainen ei ole koskaan tuomin-
nut miesten Veikkausliigaottelua. Ky-
se ei kuitenkaan ole sukupuolisyrjin-
nästä. Naiserotuomareita on vähän, 
ja huipulle heistä yltää harva. 

Lapissa tyttö- ja naiserotuomarit 
ovat vielä suurempia harvinaisuuksia.

”Ei meitä paljon ole. Minä olen ai-
noa Rovaniemellä ja Kemissä on yk-
si”, Janette Sieppi laskeskelee. 

”Tuomaritehtävät ovat kuitenkin 
nostamassa suosiotaan tyttöjen paris-
sa. Uskon, että pian meitä on enem-
män.”

Janette Sieppi on pelannut pikku-
tytöstä asti jalkapalloa FC Lynxissä. 
Erotuomarintehtävistä hän innostui 
vuonna 2009, jolloin hän kävi erotuo-
marin peruskurssin. 

Vuonna 1994 syntyneen abiturien-
tin erotuomariura on vahvassa nos-
teessa. Hänet valittiin viime kesänä 
Palloliiton lupaavien erotuomarien 
kurssille Eerikkilän urheiluopistolle, 
jossa hän tuomitsi poikien piirijouk-
kueiden mestaruusturnauksen pelejä.

”Se oli hieno kokemus, ja koulut-
tajat todella päteviä.”

Janette on tuominnut tyttöjen ja 
naisten otteluita ja poikien junioripe-
lejä. Hän sanoo, että sukupuoli muo-
dostaa ison kynnyksen. 

”Vanhemmat poikajuniorit ovat 
suoraan väheksyneet minua. Olen 
saanut kuulla vaikka mitä. En kuu-

lemma voi ymmärtää tilanteita, kos-
ka olen nainen, tai näen väärin, koska 
olen niin pieni. Valmentajat ovat ai-
kuisia miehiä, ja heidänkin asenteen-
sa on usein hyvin ennakkoluuloinen. 
Aika paljon kuraa on tullut niskaan”, 
nuori naistuomari myöntää.

Myös naisten peleissä on omat on-
gelmansa.

”Olen pelannut itse, ja vanhat pe-
likaverit olettavat, että suosin heitä. 
Vastaavasti vastustajat pelkäävät, et-
tä olen heitä vastaan.”

Janette tunnustaa, että joskus huo-
nosti menneen pelin tai ankaran kri-
tiikin jälkeen hän on miettinyt koko 
touhun mielekkyyttä.

”Onnistumisen tunne, ja uudet 
haasteet saavat minut kuitenkin jat-
kamaan. Pelin jälkeen saatu palaute, 
”kiitos, olipa hyvä tuomari”, tuntuu 
mielettömän hyvältä. Lisäksi itse la-
ji, jalkapallo, on minulle läheinen.”

Janette kokee myös, että onnistu-
misten kautta hän on voittanut pe-
laajien, niin tyttöjen kuin poikien ja 
miesten ja naisten luottamuksen.

”Täytyy olla jämäkkä, ja pitää oma 
linjansa ja kitkeä heti kaikki suunsoit-
to pois. Joukkueet huomaavat, että 
hei, tuohan osaa viheltää. Siitä syn-
tyy kunnioitus.”

Janette ei ole ottanut vähättelyis-
tä itseensä. ”Tiedän, että olen hyvä 
tuomari.”

Päämäärätietoinen nuori nainen 
tuomitsee tulevalla kaudella päätuo-
marina B-poikien otteluita ja miesten 
Nelosta ja jopa Kolmosta. Avustava-
na erotuomarina hän toimii jo mies-
ten Kakkosessa ja mahdollisesti nais-
ten liigassa.

Tavoitteet ovat korkealla.
”Haluan katsoa mihin kykyni riit-

tävät. Ainakin haluan nousta päätuo-
mariksi naisten liigassa, ehkä myös 
kansainvälisille kentille.”

Janette toivoo lisää tyttöjä ja nai-
sia mukaan erotuomaritoimintaan.

”Rovaniemen Erotuomarikerho ot-
taa kaikki hyvin vastaan, ja minua on 
tuettu tosi paljon. Siellä kaikki ovat 
samanarvoisia ja koulutus on tosi kor-
keatasoista.” 

Rovaniemen Erotuomarikerhon pu-
heenjohtaja Petri Veikkolainen on 
innoissaan Janette Siepin menestyk-
sestä.

”Toivottavasti Janetten esimerk-
ki innostaa muitakin tyttöjä ja naisia 
mukaan. Meillä on tilaa kaikille ikään 
ja sukupuoleen katsomatta.”

Veikkolainen on huomannut Ja-
netten lahjakkuuden.

”Hän on lahjakas nouseva kyky, ja 
me Rovaniemen Erotuomarikerhossa 
pyrimme työntämään häntä urallaan 
eteenpäin ja aina  huipulle asti”, Veik-
kausliigassa valiotarkkailijana toimi-
va Veikkolainen kertoo.

Erotuomarin peruskurssi alkaen 12.3. klo 

17.30 (paikka avoin). Lisätietoja www.

palloliitto./pohjois-suomi tai www. rek.

kotisivukone.com.

A Valmentajat 
ovat aikuisia 

miehiä, ja heidänkin 
asenteensa on usein 
hyvin ennakkoluuloi-
nen.

Venla Rautajoki

Tyttö tuomarina

Janette Sieppi murtaa miehisen maailman muureja

 ● JÄMÄKKÄ OTE. Naistuomari joutuu kohtaamaan vähättelyä ja ennakko-
luuloja. ”Täytyy olla jämäkkä ja pitää oma linjansa”, Janette Sieppi sanoo.

 ● LAHJAKKUUS. Rovaniemeläistä Janette Sieppiä 
pidetään lahjakkaana ja lupaavana erotuomarina. 
Hänen tavoitteenaan on nousta päätuomariksi 
naisten liigassa. 
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