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SYYSKOKOUS 24.11.2010
Syyskokous pidettiin Postikeskuksessa.
Osallistuja oli mukava määrä.
Kokouksessa päätettiin tileistä, talousarviosta sekä
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011
Puheenjohtaja Mattias Gestranius johti kokousta
rutiininomaisesti ja edettiin esityslistan mukaan
ripeästi.
Yngve Sjöblom esitteli taloudellisen puolen
ammattimaisen tarkasti.
Valittiin kerholle hallitus vuodeksi 2011.
Puheenjohtajana jatkaa Mattias Gestranius,
vanhoista jäsenistä jatkavat Yngve Sjöblom,
Timo Vihersaari, Jorma Laaksonen, Virpi Nikupeteri,
Marko Grönholm, uutena valittiin Jari Vahtera

Kokouksessa palkittiin vuoden ansioituneita ja
merkkipäiviä viettäneitä erotuomareita.
Kerhon hallitus kiittää runsaslukuista
osanottajajoukkoa osallistumisesta.

Kiitettiin kaikkia kerhon talkootehtäviin osallistuneita.

Onniteltiin nuija-turnauksen voittoisaa joukkuetta.
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2010 PALKITUT JA HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden erotuomari
Futsal erotuomari
Naiserotuomari
Avustava erotuomari
Lupaus
Uurastaja
Taistelijan malja
Kruten pytty
Nuori erotuomari

Pasi Kallio
Juha Laine
Nora Tammi
Ari-Petteri Nurminen
Mika Lamppu
Aleksi Myllylä
Matti Salakka
Petri Johansson
Jesse Virtanen

TUNNUSTUSPALKINNOT:
Pekka Toivonen, Ari Millner,
Gazwan Al-Amarah ja Radhwan Al-Amarah.

SPL:n KULTAINEN ANSIOMERKKI:
Kimmo Salminen

MERKKIPÄIVIÄ VIETTÄNEET JA HUOMIOIDUT:

80 v

Eino Mäkinen ja Eero Toiviainen

60 v

Heikki Jakonen

50 v

Tiina Tuomi ja Rainer Lönnbäck
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PUHIKSEN PALSTA
Pukin konttiin
Rakas joulupukki! Joulu lähestyy huimaa vauhtia ja olen kiireissäni unohtanut kirjoittaa sinulle vielä
tänä vuonna. Toivottavasti tämä kirje ei saavu Korvatunturille liian myöhään! Olen ollut sen verran
kiltti (tai ainakin yrittänyt olla) tänä vuonna, että odotan saavani ainakin muutaman ao. joululahjan.

1) Motivaatiota talkootyöntekijöille.
Toivoisin motivaatiota kaikille kerhon jäsenille osallistua yhteiseen hyvään kerhon eduksi;
järjestysmiestehtäviin Ruisrockissa sekä Interin ja TuTon peleissä. Katsos pukki, tällä hetkellä se on
pieni, suppea ryhmä joka tekee näitä töitä ja nämä kuormittuvat nyt kohtuuttomasti. Voit laittaa
seuraavan viestin pakettiin niille, joille tämän lahjan viet (toivottavasti kaikille): ”Kerho sponsoroi
järjestyksenvalvojakortin tulevanakin vuonna, jos sitoutuu tekemään x määrän töitä kerholle.” Lisäksi
voit kertoa, että talkootyöntekijä hyötyy itsekin saamalla lahjakortin johonkin liikkeeseen – puolet
kerholle, puolet tekijälle -periaatteella.

2) Osallistuminen kerhoiltoihin.
Toivoisin rakas pukki, että kerhon hallitus keksisi jonkun hyvän kerhoillan, johon jäsenistö oikeasti
haluaisi osallistua. Katsos pukki: kuluvana vuonna järjestimme kaksi kerhoiltaa, joista ensimmäiseen
(keilailu- ja minigolfiltaan) osallistui kiitettävästi porukkaa. Tämä toinen (oleskeluilta, peleineen ja
visailuineen Postin kesäpaikassa) ei sitten innostanutkaan enää hirveästi jäsenistöä ja paikalle
ilmaantui vain yhdeksän henkilöä. Tällaista ei ole mielestäni enää järkevää, eikä mielekästäkään
järjestää, joten toivon siis tällaista innovatiivista lahjaa. Voisit myös kirjoittaa viestin jäsenistölle, että
hallitus on avoin kaikille ehdotuksille koskien kerhoiltoja.

jatkuu seuraavalla sivulla………………
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3) Jaksamista harjoittelemiseen talvella.
Tiedät varmaan, rakas pukki, että hyvä erotuomari tarvitsee erinomaisen fyysisen (ja henkisen) kunnon
onnistuakseen peleissä. Sinä rakas pukki kun liikut paljon ulkona varsinkin talvella, tiedät varmaan,
kuinka vastenmielistä ja kylmää voi joskus talvella olla raahautua ulos lenkille, kun yhtä hyvin voisi
istua kotona takan ääressä. Talvella pitää rakentaa pohjaa pitkälle kaudelle, joten tällainen ajattelutapa
ei valitettavasti käy, mikäli erotuomari haluaa huipulle.
Voisit toki myös muistuttaa jäsenistöä samalla, että joskus voi olla kotonakin lataamassa akkuja ja
viettää aikaa rakkaidensa kanssa. Mahdollisimman iso paketti tätä jälkimmäistä puhikselle kiitos – hän
kun tuntuu jatkuvasti olevan menossa jossakin.

4) Iso kiitos hallituksen jäsenille.
Rakas pukki, voisitko välittää isot kiitokset hallituksen jäsenistölle minulta. Arvostan näitä henkilöitä
yli kaiken! Jos suinkaan mahdollista, voisit sujauttaa ison pullon konjakkia näiden henkilöiden
paketeille: Matille, Jormalle, Virpille, Tindelle, Markolle ja Yngvelle. Niin hyvää työtä he ovat taas
kerran tehneet. Niin, ja Virpille voisit ostaa myös lampaan taljan, ettei hänen tarvitse palella nyt kun
on kylmää ulkona ja joskus sisälläkin… Hannu Wikmania, joka on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä
talkootehtävissä, voisit myös muistaa lahjalla. Sen hän on ansainnut!

Näin tällä erää rakas pukki. Toivon, että saisin ainakin muutaman näistä lahjoista, jos olen mielestäsi
ollut oikein kiltti, voisit antaa ne kaikki. Palataan ensi vuonna!

Puhis-Matte

Ps. Rakas pukki, jäseneksi pääsee 25 eurolla…
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KIRJOITTAJAVIERAS
Pelaaja- ja valmentajakoulutukseen lisää keskustelua
erotuomaritoiminnasta.

Sain käsiini Turun Erotuomarikerhon lähettämän viestin piirille.
Viestissä oli aiheellisesti huoli erotuomarin turvallisuudesta niin pelikentällä kuin kentän
ulkopuolellakin. Viesti oli varmasti aiheellinen, mutta samalla kovin murheellista luettavaa. Asianhan
pitäisi olla niin päin, että erotuomarin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia pelaajien
turvallisuudesta eikä päinvastoin joutua itse huolehtimaan omastaan.
Viestissä kerho nostaa esille ennaltaehkäisevän toiminnan. Yhdeksi keinoksi esitetään sanktioiden
koventamista. Piirin toimihenkilönä en ota tässä kantaa suoraan siihen, mutta toki voidaan
kyseenalaistaa, että onko pelikentällä enemmän sallittua tehdä rikkeitä kuin siviilissä? Onko
pelikentällä enemmän sallittua lyöminen ja uhkailu? Tietysti jalkapalloonkin kuuluvat suuret tunteet,
kovuus ja tilanteiden taistelu loppuun asti. Mutta myös toisten kunnioitus, pelin kunnioitus - Fair Play.
Olen pohtinut, että ehkä parasta ennalta ehkäisyä voisi kuitenkin olla pelaaja- ja valmentajakoulutusten
yhteydessä käyty koulutus. Esim. valmentajakoulutuksessa E-tasolla mainitaan jossain lyhyesti
pelinohjaajan ja erotuomarin roolista pelikentällä. D- tasolla ei taas muisteta asiasta mitään. C- tasolla
on onneksi jälleen 1½ tunnin erotuomariosuus, mutta siitä eteenpäin ei enää mitään. C- kursseilta
saamani palautteen mukaan se 1½ tunnin keskustelu erotuomariasioista on ollut erittäin myönteistä.
Erotuomarit tietävät varsin hyvin tämän lauseen, että sen näköinen joukkue, kuin on sen joukkueen
valmentaja tai taustatiimikin. Eli mikäli valmentaja tai taustahenkilöt käyttäytyvät huonosti kentän
laidalla, niin se on merkki pelaajillekin, että se on hyväksyttävää. Sama päinvastoin. Hyvä valmentaja
keskittyy oman joukkueen tekemisiin ja siihen, että myös pelaajat tekevät samoin.
Voisimme myös piirin pelaajakoulutuksessa painottaa enemmän erotuomarin kunnioittamista. Esim.
piirin pelaajahaaveissa ja piirijoukkuetapahtumissa voimme kertoa viestiä lahjakkaimmille pelaajille
erotuomarin roolista ja siitä kuinka pelaajien tulee kunnioittaa peliä ja sen lainalaisuuksia. Se ei ole
yhtään pois pelaajan omasta kehittymisestä, päinvastoin.

VesaMäki
nuoriso- ja valmennuspäällikkö
SPL Turun piiri.
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Limone cup 2010
Kolme ruskeaan pukuun pukeutunutta nuorta erotuomaria tapaavat varhain perjantai- aamuna. Tavaraa on
yllin kyllin mukana, piippulipuista lähtien, jotka ahtaamme Partoursin tilavaan linja-autoon aivan kuten
kaikki muut 36 matkustajaa. Olo on mahtava, jota ei edes ahtaus ja Suomen loskainen keli pysty pilaamaan.
Pääsemmehän kaikki kohta Italian lämpöön, nimittäin Gardajärvelle! Bussi starttaa Pajbackan kentältä
valmiina raivaamaan tiensä läpi Euroopan. Meteli ja tunkkainen ilma valtaavat bussin äärimmäisen nopeasti,
eikä ihmekään kun bussiin on ahdettu kaksi joukkueellista ja heidän taustajoukkonsa. Toisen joukkueen
muodostavat PIFfenin b-juniorit ja toisen Turun erotuomarikerhon kolme jäsentä; Kaksi miestä Paraisilta (ja
ei Iiro, se ei ole meille Länsi-Turunmaa) Jesse Virtanen ja allekirjoittanut sekä Kaarinan poju Joakim
”haulikkojokke” Paajanen. Jesse asuu kyllä nykyään Kaarinassa, mutta annettakoon tämäkin häpeä hänelle
anteeksi.
Matkaan erotuomarikerhon jäsenet pääsivät PIFfenin joukkueen kautta. Joukkueen valmentaja Kimmo
Vahalahti ehdotti meille Paraisten pojille olisimmeko halukkaita lähtemään Gardajärvelle Limone cuppiin
tuomaroimaan. Kysymykseen ei ollut olemassa kuin yksi vastaus, jonka jopa Joakim Paajanenkin tiesi.
Vastaus tuntui kuitenkin matkan aikana hetkellisesti väärältä, sillä kahden päivän bussimatka vaati kanttia.
Tämä henkinen ja fyysinen koettelemus kuitenkin palkittiin Italian auringolla ja se on muuten totta mitä
sanotaan – Etelässä se aurinko on lämpimämpi.
Sunnuntaina Italiassa meitä oli vastassa +20 asteen lisäksi tanskalaisia erotuomarivetäjiä, jotka vastasivat
turnauksen erotuomarijärjestelyistä. He toivottivat meidät tervetulleiksi, kertoivat käytännön järjestelyistä ja
ilmoittivat ensimmäisen tapaamisen ajan. Tätä ennen majoittauduimme ja pistimme jälleen ruskeat puvut
päälle, jotta ensivaikutelma olisi mahdollisimman hyvä. ”Do you want beer?” oli ensimmäinen kysymys,
jonka meille esitti sikaria polttava 200 kiloinen tanskalainen jätesäkki. Illuusio laadukkaasta tapahtumasta
mureni kertaheitolla. Tätä edesauttoi vielä muut räkättävät tanskalaiset ”tuomarit”, joiksi he itseään
kutsuivat. Tämä ei ollut pelkästään rikos meitä vastaan vaan koko erotuomariutta kohtaan. Kaiken huipuksi
emme saaneet kolmikko-otteluita vaan jouduimme viheltämään yksin ja järjestämään kyyditykset itse
kentälle.
Alku oli synkkä, mutta niinhän on allekirjoittaneen puhuttelutkin. Täytyy ajatella positiivisesti. Saimmehan
sentään ne oluet, seuraavan päivän asettelut ja pääsimme kaikki samalle kentälle viheltämään. Vaikka
seuraavana päivänä oli kyseessä pienten poikien otteluita, oli päivä antoisa. Ei sitä joka päivä pääse
viheltämään ulkomaalaisten otteluita Italiassa. Meitä oli viihdyttämässä viereisen sairaalankin asukki, joka
suurella mielenkiinnolla seurasi otteluita palloa pomputellen. Loppu ilta meni nauttiessa lämmöstä ja ruuasta,
joka hiveli makuhermoja. Vaikkakin tanskalaisten kovaääninen ruokaseura osoittautui hullunkuriseksi oli
meillä mahdollisuus tutustua muihin tuomareihin. Paikalle oli eksynyt tuomareita mm. Norjasta, Italiasta ja
yksi jopa Maltalta asti!

jatkuu seuraavalla sivulla……….
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Tiistaina kolmikko erotettiin. Jokke suuntasi yksin ja minä sekä Jesse omille kentille. Tällöin minua ja Jesseä
palkittiin tyttöjen otteluilla. Saimme tutustua yhteen kolmesta suomalaisseurasta nimittäin Nokialta oli
saapunut samalle kentälle FC Nokian tytöt. Muut joukkueet olivat pääosin tanskalaisia.
Oli merkittävää huomata, että tuomarikaksikko herätti suurta huomiota tyttöjen keskuudessa ja pari heistä
uskaltautui jopa tulla juttelemaan kaksikon paremman puoliskon (minun) kanssa. Olin samalla kuulevinani
muutaman kehun tuomarityöskentelystä. Asia varmistui viimeistään, kun tyttöjen valmentaja tuli turnauksen
jälkeen kehumaan. Päivä oli hyvin raskas joten ilta jäi lyhyeen ja
uni tuntui enemmän kuin makealta. Kaksi ottelua viheltäneenä Jokke jäi puukottelemaan seinää, kun
Paraislaiset menivät nukkumaan; Mitä lie tarkoittaakaan.
Turnauksen viimeisenä päivänä, keskiviikkona, kolmikko palasi yhteen ja sai kolme kappaletta kolmikkootteluita. Kyseessä oli poikien 94 jatko-otteluita, joita myös tanskalaisten, kuulemma pääkouluttaja, pääsi
katsomaan. Ottelut meni miten meni, mutta pääkouluttaja oli ainakin erittäin vaikuttunut: ”I am very
impressed”, hän köhisi matkallamme kohti Milanoa. Milanoon menimme katsomaan suurta jalkapallonjuhlaa
nimittäin Inter kohtasi kotikentällään Stadio Meazzalla (San Sirolla) Tottenham Hotspursin. Ottelu oli
sopivasti tapahtumarikas ja näin ollen unohtumaton elämys. Itse ottelusta jäi päällimmäiseksi mieleen
erotuomarin alussa tekemä erhe, jossa hän näytti punaista korttia väärälle pelaajalle. Tämän päätytuomari
(UEL) korjasi ja näin osoitti teollaan etteivät he turhaan olisi tulossa vakituisesti mukaan
erotuomarityöskentelyyn.
Torstaina oli vapaapäivä, jonka kulutimme Gardajärveen ja kaupunkiin, Sirmioneen, tutustuen. Samalla
saimme ostettua tuliaiset, otettua kuvia ja hetken vielä rentoutua ennen perjantaista lähtöä. Aikaisemmin
vihastuttaneet tanskalaisetkin näyttivät jo paljon mukavemmilta ja matkan lopputulos hahmoittui paremmin.
Olimme saaneet suomalaisten laadukkaan erotuomarijatkumon tanskaan asti,
opittu jälleen kerran jotain uutta ja ennen kaikkea rikastuttaneet päämääräämme – Olla parhaita. Tämä
toteutui viimeinkin silloin, kun pääkouluttaja kutsui meidät ensi keväänä Tanskaan eliittiturnaukseen
viheltämään.

jatkuu seuraavalla sivulla……….
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Perjantaiaamuna oli mukava nousta bussiin. Väsyneenä, onnistuneena ja kokeneena. Mieltä ei lannistanut
edes ahtaat bussikäytävät, huonot nukkuma-asennot tai paluu arkiseen Suomeen. Palaaminen päinvastoin
jopa houkutti. Tästä suuri kiitos kerholle! Ero tanskalaisten ja meidän kerhon välillä oli sama kuin Jessellä ja
Jokkella, merkittävä! Jatketaan samaan malliin! Kiitokset kuuluvat myös PIFfenin b-junioreille, joita ilman
emme olisi edes päässeet matkalle. Väitän, että olemme jälleen ottaneet askeleen eteenpäin tuomareina, jopa
Jokke. Tästä onkin hyvä jatkaa kokemusta rikkaampana kohti uusia reissuja ja kokemuksia.

Kaikille oikein rauhallista joulunajanviettoa
Sami Lamppu 2.12.2010

vas. Jesse Virtanen, Sami Lamppu, Joakim Paajanen

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 4/2010
8/10

________________________________________________________________________________________

FUTSAL-EROTUOMARIPALKKIOT 2010-2011
SARJAT

PALKKIO

PELIAIKA

Kakkonen
Kolmonen
Nelonen
Naiset
M35
M45-50
A-juniorit
B-juniorit
B-juniorit
C-juniorit
D-ja nuoremmat

27 €
23 €
20 €
18 €
15 €
10 €
20 €
19 €
14 €
14 €
10 €

2 x 20 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
1 x 25 min
2 x 13 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 25 min

HARJOITUSOTTELUT
Liiga
Ykkönen
Muut miesten sarjat
Naiset / A-juniorit
B- ja C-juniorit
D-juniorit

TURNAUKSET
Miehet
Naiset ja A-juniorit
B-ja C-juniorit
D-juniorit

35 €
30 €
15 €
13 €
11 €
10 €

20 min tai yli
12 €
10 €
9€
8€

alle 20 min
10 €
8€
7€
6€

Matkakorvaukset
Matkakorvaukset kaikissa futsal-peleissä SPL:n matkustussäännön mukaan.
Omalla autolla matkustaessa maksetaan km-korvaus verohallinnon hyväksymän ylimmän
matkakorvauksen mukaan (0,45 snt/km vuonna 2010) myös turnauksissa.
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KERHON HALLITUS 2011
Mattias Gestranius

puh.joht

040 7017 126

Mattias.gestranius@finnsementti.fi

Yngve Sjöblom

040 7205 057

yngve.sjoblom@nordkalk.fi

Timo Vihersaari

044 0331 091

timo.vihersaari@dnainternet.net

Jorma Laaksonen

040 4855 699

jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

Virpi Nikupeteri

040 5944 274

veniku@utu.fi

Marko Grönholm

050 5858 831

marko.gronholm@gmail.com

Jari Vahtera

050 4344 714

jari.vahtera@fi.volvo.com

KERHON HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN

RAUHALLISTA JOULUA
SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2011
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