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Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
sähköposti: kerho@tuek.net

KERHOILTA
16.9

Postin kesäpaikassa Mäntyniemessä.
Klo 17.30. Ohjelmassa; lentopalloa, sauna,
iltapala, keskustelua ajankohtaisista asioista

EM-KARSINTA
12.10

SUOMI-UNKARI, olympiastadion klo 18.30
Lähtö Kupittaalta klo 15.00.
Matkan hinta: jäsenet 10 € muut 25 €,
sisältäen pääsylipun.
Ilmoittautumiset: 25.9 mennessä,
Matti Vikström 0400 531 361,
Tämän jälkeen matkoja myydään
kerhon ulkopuolisille henkilöille.

24.11

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous KLO 18.30
Turun postikeskus. Uhrilähteentie 2. Yrityspostin
viereisestä ovesta, 2 kerros.

JÄSENMAKSUT
Muutamia jäsenmaksuja on vielä suorittamatta.
Hoidathan asian kuntoon pikaisesti.
Vain maksun suorittaneet voivat käyttää kerhon
järjestämiä tilaisuuksia ja etuja.
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JALKAPALLOKAUDEN
PÄÄTÖSTILAISUUS
Tilaisuus järjestetään kauden päätyttyä.
Hallitus päättää asian lähiaikoina.
Jäseniä informoidaan pikaisesti asian tiimoilta.

FUTSAL
Erotuomari-ja toimitsijakurssit
11.10 Erotuomarien peruskurssi klo 17.00-21.00
veritas-stadion, alakerran kokoustila.

13.10 Erotuomarien jatkokurssi 1, klo 17.30-20.30
Turun AMK lemminkäisenkatu 30, aino-Sali.
Luokitustasoilla C-D viime kaudella olleet.
17.10 Erotuomarien kenttäkoulutus klo 12.00-14.00
peltolan ammattikoulu.
Koulutus on pakollinen uusille erotuomareille.
19.10

Erotuomarien jatkokurssi 2, klo 17.30-20.30
Turun AMK lemminkäisenkatu 30, ahti-Sali.
Luokitustasoilla A-B viime kaudella olleet.

21.10 Toimitsijakurssi klo 17.30-20.30
Turun AMK lemminkäisenkatu 30, joukahainen-Sali.
.
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PUHIKSEN PALSTA
Kova äijä
Eletään jo syyskuuta ja kausi lähenee loppuaan sarjassa kuin sarjassa. Liigassa pelataan enää
muutama kierros ennen kuin Suomen mestari vuosimallia 2010 kruunataan. Liiga on tänä
vuonna ennätystasainen, varsinkin häntäpäässä taistelee useampia seuroja vielä sarjapaikkansa
puolesta. Myös kärkipää on hyvin tasainen ja näyttääkin siltä että mitaleista ja euro-paikoista
taistellaan ihan viimeiselle kierrokselle asti. Tämähän tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, että
kovia pelejä on edessä myös meille erotuomareille.
Viime aikoina ovat erotuomarien suoritukset nousseet otsikoihin Suomessa. Olemme tehneet
kovia päätöksiä – jossain peleissä liiankin kovia. On helppo pyörittää dvd:tä pelin jälkeen ja
todeta, että mönkään meni. Itse olin myös osallisena hankalassa tilanteessa Turun derbyssä.
Ajoin pelaajan suoralla punaisella kortilla kentältä raa’asta pelistä. Olin pelissä sataprosenttisen varma päätöksestäni, varsinkin kun ”kärsineen” joukkueen pelaajat eivät hirveästi edes
kyseenalaistaneet tuomiota. No, kun tulin kotiin ja katsoin boxilta tilanteen, en ollutkaan enää
varma. Väärin meni, ei ollut ensimmäinen kerta uralla, ja luultavasti ei viimeinenkään. Näitä
vain tulee, jokaiselle, ennemmin tai myöhemmin, eikä niitä kannata jäädä murehtimaan pitkään. Tilanne kannattaa analysoida; miksi meni näin, olinko oikein sijoittunut ym. ja sitten
kohti uusia haasteita.
Erotuomarin pitää olla valmis tekemään kovia päätöksiä; pelaajien suojeleminen on kuitenkin
se kaikkein tärkein. Onko sitten erotuomari, joka tekee kovia päätöksiä myös ns. kova äijä? Ei
mielestäni välttämättä ole! Se, joka pystyy myöntämään väärän tuomion jälkeen että ”hei tuo
nyt meni väärin”, on kova äijä. Ainoastaan myöntämällä virheensä erotuomari kehittyy! Itsekriittisyys on yksi erotuomarin tärkeimmistä ominaisuuksista!
On myös hyvää muistaa, että erotuomareilla ei ole mahdollisuutta katsoa hidastuksia pelissä.
Kotona tv:n ääressä se on helppoa; siinä näytetään hidastuksia eri kuvakulmista. Tämän toivoisin myös teidän arvon kollegoiden ottavan huomioon käydessänne katsomassa toistenne
pelejä. Tilanteet tulevat nopeasti, erotuomari tekee päätöksensä alle sekunnissa, hän seisoo
tietyssä paikassa ja näkee sen tilanteen juuri siitä kohdasta. Häviämme kaikki, jos alamme
kentän laidalla haukkua toistemme suorituksia. Rakentavaa kritiikkiä voi, ja kuuluukin antaa,
mutta toisen erotuomarin mustamaalaaminen ei kuulu tapoihimme. Siitä olen aivan varma, että nämä ”haukkujat” eivät ole ainakaan kovia äijiä. Olemme erotuomareita kentällä ja myös
sen ulkopuolella!
Hyviä vihellyksiä, ja muistakaa, tärkeimmät pelit ovat vasta edessä!
Puhis-Matte
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______________________________________________
SYKSYN PELIT

Hyvä kerhomme jäsen. Syksyn viikonloput tulevat taas kerran olemaan iso haaste.
Kerhon yhdyshenkilönä piiriin suuntaan, toivon, että kaikki olisivat mukana talkoissa ja että
henkilökohtaisia esteitä olisi mahdollisimman vähän.
Mielestäni ei ole hyvä asia jos joku puhaltaa kolme matsia samana päivänä. Onko viimeisessä
pelissä ”skarppina.” Voin sanoa, ettei ole.
Kerhomme jäsen erotuomarikordinaattori Sami Kattelus tekee kaiken mahdollisen, että kenenkään ei tarvitsisi älyttömiä urakoida
Kaikki on kuitenkin kiinni meidän aktiivisuudestamme.
Kevät ja kesä on hoidettu hienosti, hoidetaan vielä yhdessä syksyn pelit ja kausi 2010 kunniakkaasti loppuun.
Kun myytävänä on tehtäviä joita et saa jostain syystä varattua, mutta olisit halukas hoitamaan
tehtävän, ota yhteys Samiin.
Asia hoituu varmasti.

HYVIÄ SYKSYISIÄ PIIPITYKSIÄ KAIKILLE

TINDE
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___________________________________________________
Morjens erotuomarit !
Tässä vähän mietteitä vuosien varrelta toiminnasta Ruisrokissa ja Interin peleissä toimiessani
järjestyksenvalvojana:
Ruisrokin aloitin vuonna 1995 jolloin Heikki Grönlund pyysi mukaan Tuton porukan kanssa.
Silloin oli kaksi porttia joita hoidimme. Hoidimme melkein kaikki hommat paitsi lavojen edustan missä oli silloinen M-clubin muskelimiehet. Vuonna 1995 oli pääesiintyjä JonBon Jovi ja
turvajärjestelyt olivat tiukat. Kun bändi lopetti vahdimme että bändi pääsi pikkubussiin välittömästi ja Heikki paiskas oven kiinni ja bändi poistui poliisi saattuessa pois kun kaiuttimista tuli
vielä viimeiset saundit. Se oli kuin Amerikan meininkiä isossa maailmassa. Paljon nähtiin vuosien varrella ,musiikkimaailman tähtiä rankkaa artistien elämää, jopa kaunista rakkautta ruissalon luonnossa. Osa nykyisistä nuorisosta tuli festareille isän kanssa ja lähti äidin kanssa pois.
Ruisrokissa oli aina hyvä meininki ja hommat hoituivat hyvin.
Tarkkaa vuotta en muista kun Matti Vikström kysyi että tulenko mukaan rantalavan järjestysmies hommiin mikä oli erotuomarikerhon hallinnassa ja totta kai tulin mukaan erotuomarikerhon toimintaan järjestysmiestehtäviin. Hommat olivat hyvät ja fiilinki oli mukavaa. Tunsin
muutamia kavereita ennestään ja porukka tuntui mukavalta ja reilulta. Meillä oli hyvät olot
,saimme bändien ravintola alueelta juomaa , purtavaa ja kaikkea mikä piti mielen virkeänä. Se
oli ruisrokin paras paikka olla hommissa. Hoidimme rantalavan bäkkärin alueen ja sen portit sekä musiikin päättyessä tyhjensimme alueen juhlijoista. Omalta kohdalta voin sanoa että oli mukavaa kun näki tähtiä, kuuli musiikkia, naurettiin yhdessä hauskoille asioille ja tapauksille ja
niille henkilöille jotka ottivat asiat liian tosissaan. Kyllä aina pärjättiin puhumalla ja selkeällä
käytännön järjellä. Tuntui että ne henkilöt keillä oli oranssit liivit niin joku keltainen aine nousi
hattuun ja silloin ei aina se yhteistyö pelannut. Se ei haitannut meidän yhteishenkeä. Yksi tarina
jäi mieleen kun meidän porukasta järkkäri meni sateessa sanomaan kuulijoille että sateenvarjot
pois että kaikki näkee lavalle niin kyllä ihmioset näin tekivät ja laittoivat sateen varjot pois.
Meni hetki niin kyseinen järkkäri itse katsoi bändiä sateenvarjon alla. Näin meillä muttei muualla.
Ruisrock muuttui isoksi tapahtumaksi kun se siirtyi Merimaan hallintaan. Rantalavalle tuli esimies Noronen ja hän oli ensin oikein tiukka mutta erotuomarit kouluttivat hänet ja lopuksi hän
söi meidän kädestä. Näin se homma hoituu varmasti myös kentällä. Tänä vuonna taas Esimies
vaihtui ja tuli ammattilainen Matti joka oli ollut edellisenä vuonna tosi tyly ja itseään täynnä
oleva oranssiliivi. Nyt homma muuttui kun sai erotuomarit hoiviinsa. Hän oli paikka paikoin,
jopa inhimillinen. Muuten ruisrock oli lievä pettymys. Tuntui että Erotuomarit hoitavat koko järjestyksen valvonnan. Meitä vietiin vähän joka paikkaan ja aluksi meillä oli mitä kummallisimpia
työpaikkoja kuten Barrikadit ja vesiraja. No onneksi me taas hoidimme hommat esimerkillisesti
ja saimme kiitosta ainakin ravintola puolen tytöiltä. Heidän kanssaan yhteistyö sujui hyvin.

jatkuu……….
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 3/2010
5/8

jatkuu……

Kahtena viime vuonna rantalavan takana on ollut sauna bändien käytössä. Olemme hoitaneet
sen lämmityksen ja vihtakin on hoidettu paikalle ruissalon luonnonsuojelualueelta. Aito koivuvihta sai arvoisan kahvan kun siihen kädensijaan laitettiin roudariteippiä. Sauna sai kehuja
ja lämpöä riitti. Loppuen lopuksi ruisrokki on ok hyvien kavereiden johdosta sillä aika meni
oikein nopeasti hyvässä seurassa. Kiitos Jorma Laaksoselle että meitä oli runsaasti paikalla ja
erotuomarikerho sai jonkun roposen taloutensa tueksi.
Vaihdetaan tummapuku päälle ja siirrytään Veritas stadionille ja Interin peleihin. Siellä on ollut hyvä porukka ja hommat ovat hoituneet hyvin vaikka haasteita on ollut. Meidän hommia
on ollut vip-ja aitio vieraiden lippujen tarkastus sekä järjestyksen pito vip-ravintolassa. Hannu
Wikman on saanut aina riittävästi porukkaa paikalle ja pelejäkin olemme saaneet seurata
työmme ohessa. Vastuuta saimme kun hoidimme naisten jalkapallon EM kisojen ravintolan
järjestyksen valvonnan. Kiitos Hannu
Onneksi erotuomarikerholla on henkilöitä jotka ottavat vastuuta erilaisten asioiden hoitamisesta ja näin saadaan talouttakin kohennettua melko helposti. Nykyaikana on tosi vaikeaa saada jäseniä liikkeelle tekemään talkootyöta kerholle mutta on ilokseni saanut todeta että erotuomareilla on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki yhteiseen pilliin puhaltamiseksi. Nämä hommat kannattaa hoitaa hyvin sillä on varmasti kerhoja, seuroja ketkä haluaisivat hoitaa
kyseisiä hommia sillä jokainen euro on tervetullut seuran, kerhon kassaan.
Jatkakaa samaan malliin ja kiitän kerhoa järjestysmieskortista ja erotuomareita keiden seurassa olen saanut toimia järjestysmiestehtävissä monien hauskojen tilaisuuksien parissa.

T. Kimmo Lehto

Kirjoittaja on toiminut useita vuosia Turun erotuomarikerhon talkoissa
Kimmo on yksi niistä henkilöistä, jotka eivät kuulu kerhoon, eikä ole mukana
erotuomaritoiminnassa kentällä.
Tämän ryhmän panos on ollut merkittävä kerhon varojen hankinnassa. Suuri kiitos heille.
Toimitus.
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KERHON HALLITUS 2010

Mattias Gestranius

puh.joht., kuntoilu

040 7017 126

taloudenhoitaja, vpj

040 7205 057

sihteeri, evk-asiat

040 5944 274

spl-kontakti, palkitsemiset

044 0331 091

info, talkoot/ruisrock

040 4855 699

kerhotapahtumat, matkat

040 0531 361

www-asiantuntija, et-tarvikkeet

050 5858 831

Mattias.gestranius@finnsementti.fi

Yngve Sjöblom
yngve.sjoblom@nordkalk.fi

Virpi Nikupeteri
veniku@utu.fi

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@dnainternet.net

Jorma Laaksonen
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

Matti Vikström
matti.vikstrom@posti.fi

Marko Grönholm
marko.gronholm@gmail.com
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JÄSENMAKSU 2010
TuEK

Jäsenmaksut 2010

Taas on kalenterivuosi vaihtunut ja on aika maksaa
jäsenmaksut.
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä jatkokursseilla.

Jäsenmaksu
1.vuoden erotuomarit
Naiset ja nuoret (alle 20v.)
Veteraanit (yli 60v.)
Tukijäsen

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Turun Seudun Osuuspankki
571004-587838

25€
15€
15€
10€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Maksaja
Betalare

Jäsenmaksu 2010
Nimi:_____________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.net
Kerhon Sähköpostiosoite on
puolestaan muotoa
kerho@tuek.net
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