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

KEVÄTKOKOUS

21.2

TuEK:n kevätkokous alkaen klo 18.30
Veritas-Stadion, Ole ravintola 3- kerros

KERHOILTA

9.3

Kupittaan keilahalli klo 17.30. Kerhon käytössä neljä rataa
max 16 pelaajaa. Kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan
tai eivät halua niin toisena vaihtoehtona on minigolf veritasstadionilla.
Pääkatsomo 2-kerros, alkaen klo 17.30.
Iltapala ja jälkipelit yläkerran Ole ravintolassa n. 18.45
alkaen. Tarjoilusta johtuen, sitovat ilmoittautumiset Tindelle
3.3 mennessä 044 0331091 tai timo.vihersaari@dnainternet.net

KEVÄÄKSI KUNTOON
Puheenjohtaja Mattias Gestranius vastaa osaltaan erotuomareiden kunnon kohentamisesta ja järjestää yhteisiä tapahtumia. kupittaan urheiluhallilla perjantaisin. Asiasta tarkemmin kerhon nettisivulla tai soitto Mattelle puh. 040 7017 126. Mahdollisuus saada treeniohjelmat, jota kv tuomarit käyttävät.
Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käyttää kaksi kertaa viikossa liikuntapalvelukeskus Superfysio & Superfitness palveluita
Lemminkäisenkatu 20, Turku.

KAUDEN 2011 HANKINTA
Hallitus päätti hankkia Adidaksen tuulipuvun kerhon logolla varustettuna. Ostohinta n. 53 euroa.
Jäsenelle hinta tulee olemaan vain 35 euroa.
Mahdollisuus kokeilla ja tilata jatkokurssilla 2.3.2011
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KEVÄÄN KOULUTUSOHJELMA!
2.3

Jatkokurssi Turku. 17.30-21.00 AMK, Lemminkäisenkatu 30.
Ei erillistä ilmoittautumista. Auditorio Joukahainen.
Jatkokurssi on tarkoitettu erotuomareille,
jotka jatkavat eli ovat käyneet peruskurssin edellisenä
vuonna tai aiemmin ja ovat toimineet aktiivisesti
erotuomareina piirin peleissä. Kurssi on pakollinen myös tarkkailijoille.
Jatkokurssi on maksuton.
Erotuomarikerho tarjoaa kahvit jäsenille!!

Jatkokurssi 2.
Erittäin suotavaa kaikille erotuomareille.
Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa piirin nettisivuja.

15.3-16.3 Peruskurssi Turku 17.30-21.00. AMK, Lemminkäisenkatu 30,
Luentosali Tiera.
Kurssimaksu 20 € kerätään paikan päällä.
Ilmoittautumiset 10.3. mennessä piirin sivulta
löytyvältä lomakkeella tai
sami.kattelus@turku.palloliitto.fi / 5151924
Peruskurssi on tarkoitettu kurssivuonna 15 vuotta täyttäville
ja vanhemmille tytöille ja pojille sekä aikuisille,
jotka tulevat uusina mukaan piirin erotuomaritoimintaan.

JUOKSUTESTIT
Alustavasti Raisiossa, keliolosuhteet huomioiden.
Seuraa postiasi ja piirin nettisivuja.

KUMMIT HUOM!
Peruskurssilaisten avausottelut :
15-17.4
ÅIFK-turnaus
15-17.4
Kultanummi-turnaus.

.
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PUHIKSEN PALSTA
RESPECT
Muutamia vuosia sitten UEFA lanseerasi sloganin ”RESPECT”. Tätä työstettiin edelleen
päätyen iskulauseeseen: ”Respect the game (kunnioita peliä), respect the opponent (kunnioita vastustajaa), respect the referee (kunnioita erotuomaria).” Tämä lause antaa mielestäni
pelaajille hyvät edellytykset hyvään ja reiluun peliin. Respect the game; Kunnioita sääntöjä
sekä jalkapalloa pelinä, fair play siis…
Respect the opponent; Vastustajakin on ihminen, vaikka hänellä on erilainen pelipaita.
Ihonväristä, uskonnosta jne. viis, ihmisiä kaikki! Kentällä 90 minuutin ajan vihollinen, mutta pelin jälkeen ystävä! Respect the referee; Erotuomareiden kunnioittamisesta on puhuttu
iät ja ajat, ja mielestäni ainakin pelaajat kv-peleissä ovat sisäistäneet tämän hyvin. Enää ei
nähdä, ei ainakaan niin usein, yliampuvia tunteenpurkauksia erotuomaria kohtaan. (Toki
sääntötulkinnatkin ovat varmaan osasyynä näiden vähentymiseen.) Ihmeellistä on kuitenkin, että pelattaessa maakohtaisia sarjoja, esim. Premier leaguea, Serie A:ta ja jopa veikkausliigaa, suut paukkuvat kuten ennen vanhaan... Mistä tämä johtuu? Pelaajat ja erotuomarit
tietenkin tuntevat toisensa ihan eri tavalla näissä sarjoissa, joissa pelaajat ja erotuomarit tulevat samasta maasta. Lieneekö tässä syy? Pelaajat muistavat erotuomareiden tekemät virheet kotimaassaan, kun ulkomailla ottelun tuomitsee usein tuntematon henkilö. Ei ole siis
minkäänlaisia negatiivisia ennakkoluuloja.
Palatakseni UEFA:n iskulauseeseen; miten tämä koskee erotuomareita? ”Kunnioita peliä”
koskee mitä suurimmissa määrin myös erotuomareita. Mehän olemme ainoita henkilöitä
kentällä, jotka puolustavat sääntöjä! Meillä täytyy siis olla säännöt hallussa ja soveltaa niitä
parhaamme mukaan. Kunnioita vastustajaa (pelaajia). Vaadimme, että pelaajat kunnioittavat meitä erotuomareita, joten eikö ole itsestäänselvyys, että myös me kunnioitamme pelaajia?! Mitään ennakkoasenteita ei saa olla, kaikki ovat samanarvoisia! Taas kerran ihonväristä, uskonnosta jne. viis; pelaajia kaikki! Kunnioita erotuomaria! Koskeeko tämä meitä? Tietenkin koskee! Itseään pitää tietenkin kunnioittaa, ja mikä vielä tärkeämpää: kollegoita pitää kunnioittaa! Turku on ollut joskus tunnettu ”puukkokatsomostaan”. Toivottavasti ei
enää. Jos kritisoimme toisiamme kaikkien kuullen, olemme lirissä. Siinä tilanteessa ei ole
kuin yksi iso häviäjä – koko erotuomarikunta! Kritiikkiä voi, ja kuuluukin antaa, mutta tämä tulisi tehdä kasvotusten, ei muiden seurassa.
Viime vuoden maaliskuussa SPR:n Varsinais-Suomen piiri palkitsi SPL Turun piirin maahanmuuttajamyönteinen teko -diplomilla. Erittäin hieno saavutus, joka kielii siitä, että piirimme ottaa UEFAn sloganin tosissaan! Käsi sydämellä: voisiko Turun piirin erotuomareita
palkita samantyyppisellä palkinnolla? Olen seurannut erotuomareita piirissämme ja kerhossamme suhteellisen pitkään, ja voisin väittää, että meitä ei voi hyvällä omatunnolla
muistaa tämäntyyppisellä palkinnolla! Miettikääpä sitä…
Nähdään Kupittaan urheiluhallissa!
Puhis-Matte
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EROTUOMARIKAUSI 2011 ALKANUT
Saamieni tietojen mukaan sangen hienosti hoidettu futsal-kausi on loppusuoralla. Urakka
on ollut kova, mutta erotuomarit ovat hoitaneet tehtävänsä sitoutuneesti ja laadukkaasti.
Hienoa työtä!
Samalla on alkanut valmistautuminen uuteen jalkapallokauteen. Harjoitusottelut ovat alkaneet ja toivottavasti myös säännöllinen treenaaminen on jo startannut tai starttaamassa.
Siitä kertoo myös kerhon juoksukoulu perjantaisin… OLKAA AKTIIVISIA!
Koulutustoiminta on edelleenkin aktiivista;
Koulutukseen kuuluu mm:
* 2.3 on kaikille pakollinen JATKOKURSSI,
* 12-13.2 ATAK-kurssi kolmosen talenteille,
* 15-16.3 PERUSKURSSI.
* 26.3 on JATKOKURSSI Salossa, joka on myös korvaava jatkokurssi Turun kurssille.
* 7-osainen koulutuksellinen jatkokurssi2, josta tarkemmin informoidaan sekä piirin- että
kerhon sivuilla.. Osallistuminen ei ole pakollista, mutta erittäin suotavaa.
* Lisäksi toimii EtAet-koulu
EVK on tehnyt muutamia päätöksiä ja tarkennuksia, jotka koskee meitä kaikkia.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Pitkäaikaisia usean ottelun hamstraamista ei suositella, vaan pyritään antamaan kaikille
mahdollisuus treenimatsien hoitamiseen. Toki viimehetken ottamiseen on usein tarvetta,
jotta matsit tulee hoidettua
Luokituksia on talveksi päivitetty. Jos joku kuitenkin haluaa viimehetken ottelua ja luokitus ei riitä, olkaa yhteydessä Samiin tai Iiroon
Erotuomari ei voi ottaa kuin yhden ottelun / pvä. Toki monessa tapauksessa on järkevää
putkittaa kahta ottelua tai viime hetkellä täytetään avoimia otteluita. Näissä tapauksissa
olkaa yhteydessä Samiin tai Iiroon.
Organisaatiolla on oikeus asetella avoimeen otteluun asetteluohjelmassa olevan vapaan
erotuomarin 5 päivää ennen ottelun alkua. Tätä käytetään erityisesti keinona erotuomariston kehittämisessä. SIKSI ERITTÄIN TÄRKEÄÄ PÄIVITTÄÄ ESTEELLISYYKSIÄ RIITTÄVÄN
USEIN. 0- ottelua ei riitä vaan esteet on aseteltava erikseen!
Piiri ottaa käyttöön kaksi omaa kehittäjälomaketta. Tavoitteena antaa parempi väline kehittäjille ja samalla taata erotuomaristolle laadukkaampaa palautetta kehittymistä varten.
Numeroarvostelu poistuu kokonaan.
Sääntökoe on tänäkin vuonna nettipohjanen. 20 kysymystä tärkeistä pelinjatkamistavoista, joista on tiedettävä 16. Suorittamattomille lisätehtäviä! LUKEKAA SÄÄNTÖKIRJAA! Vastukset käydään läpi jatkokurssilla
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EROTUOMARIKAUSI 2011 ALKANUT

Muutama muutos
Koko vitonen tullaan jatkossa pelaamaan siten, että kaikissa otteluissa on kolmikko. Käytännössä se tarkoittaa arviolta n. 120 kolmikkovihellystä ja n. 250 aet tehtävää lisää. Palloliitto siirtyy, ongelmien kautta, vaiheittain palloverkon käyttöön. Se tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa kaikissa liiton sarjoissa tullaan käyttämään sähköistä ottelupöytäkirjaa. Sen
käytöstä koulutetaan erotuomareita osana JK 2:sta.

Lopuksi
Piirissämme toiminnan tehtäväjako on selkeää ja yhteistyö piirin ja kerhojen välillä toimii
hienosti. Kerho tukee hyvin toimintaa ja osaltaan auttaa erotuomariston kehittymistä. Siksi
pidän erittäin tärkeänä, että erotuomarit ovat aktiivisesti mukana myös kerhojen toiminnassa ja myös kehittävät sitä. Näin laadukas erotuomari-toiminta jatkuu hyvässä yhteistyössä
jatkossakin eri sidosryhmien voimavaroja hyödyntäen.
Tsemppiä kaudelle 2011!

ET-vast Iiro Leino
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TIEDOKSI EROTUOMAREILLE !
Jalkapallon sarjapeleissä palkkiot maksetaan piirin kautta kaikissa sarjoissa!
Maksupäivä on 12. päivä tai edellinen pankkipäivä.
Ottelut tulee olla kuitatut kuukauden 3. päivä.
Muistathan toimittaa uuden verokortin piirin toimistoon. Jos tilinumerosi ei ole piirissä tai
se muuttunut, niin kirjaa se korttiisi. Sinulla on mahdollisuus myös postittaa verokorttisi
piirin tuloskuoressa tai antamalla se piirin tai kerhon tilaisuuksissa Samille tai Tindelle.
Harjoitusotteluiden palkkiot maksetaan edelleen oikein täytettyä kuittia vastaan kentällä.
Samoin menetellään turnausten osalta.
Piirijoukkueiden ottelut tai turnaukset hoidetaan pääosin piirin kautta Samin ohjeiden mukaan, mikäli toisin ei ole sovittu.

REMONTTI
Kupittaan olympiakatsomon pukuhuone on poissa käytöstämme toukokuulle asti. Tarkempi
ajankohta selviää myöhemmin. Mikäli pukuhuoneella on tarvetta pyytäkää kotijoukkuetta
järjestämään tilat pääkatsomon puolelta tai nouda itse avain urheiluhallin vahtimestarilta.
MUISTAKAA HUOMIOIDA MAHDOLLISET ESTEENNE JA MERKITÄ NE
ASETTELUOHJELMAAN. TURNAUSTEN ASETTELU TAPAHTUU MYÖS OHJELMAN KAUTTA.

TALKOOT!
Halukkaat varautukaa kesällä Ruisrockiin 8-10.7 ja Interin järjestyksenvalvonta
tehtäviin, alkaen 2.5 ottelulla Inter-Maarianhaminan IFK.
Tarkempia tietoja tehtävistä maaliskuun aikana.
Ruisrock; Jorma Laaksonen, 040 4855 699 tai jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
Inter-ottelut; Hannu Wikman 050 3382802 tai hannu.wikman@alfaram.com

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KURSSI
Järjestetään 2-3.4 ja 9-10.4 Turussa. Sitovat ilmoittautumiset 12.3.mennessä
Jorma Laaksonen, 040 4855 699, jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi tai Jari Vahtera,
050 4344 714, jari.vahtera@fi.volvo.com. Kerhon maksamana kurssin käymiseen liittyy
velvoite toimia joko ruisrockissa (n.20 h) tai Interin peleissä (7 peliä). Kerhon ulkopuoliset
maksavat kurssinmaksun ensin itse, kurssimaksu palautetaan kun samainen velvoite kerholle on suoritettu. (Kurssi on osallistujalle ilmainen kun tekee sovitut talkoomäärät.)
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EROTUOMARIPALKKIOT PIIRIN OTTELUISSA
2011
SARJA

EROTUOMARI/AET

Kolmonen
Nelonen
Vitonen
Kutonen
Naiset
M35
M45-M55
A-pojat
B-pojat
B-pojat III-div.
B-tytöt
C-pojat
C-tytöt
D-pojat
D-tytöt
E-F-G p/t

66.00 / 47.00 €
45.00 / 35.00 €
38.00 / 29.00 € (44 € yksin)
41.00 €
34.00 / 28.00 €
32.00 / 24.00 €
26.00 €
38.00 / 30.00 €
33.00 / 26.00 €
35.00 €
27.00 / 21.00 €
26.00 / 20.00 €
26.00 / 20.00 €
25.00 / 18.00 €
25.00 / 18.00 €
14.00 €

7v7 SARJAT
Naiset
B-pojat
C-pojat
D-pojat
C-tytöt
D-tytöt

21 €
22 €
20 €
19 €
19 €
18 €

Errea piiricup 1 ja 2 kierros nelosen mukaan, 3 kierros ja semifinaali kolmosen mukaan sekä finaali kakkosen mukaan.
Matkakorvaukset sarja- ja harjoitusotteluissa 0,45 €/km tai kunnan alueella halvimman julkisen
kulkuneuvon mukaan. (Turussa 2 x 2,5 € )
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HARJOITUSOTTELUIDEN PALKKIOT KAUDELLA
2011
Liiga
Ykkönen
Kakkonen
A-SM
Naisten liiga
Kolmonen
Nelonen
Vitonen/Kutonen
M35-45-50-55
Naiset
A-pojat
B-pojat
B-tytöt
C-pojat
C-tytöt
D-pojat
D-tytöt
E, F ja G

60 € / 45 €
47 € / 36 €
40 € / 30 €
40 € / 30 €
40 € / 30 €
32 € / 26 € (yksin 50 €)
27 € / 22 € (yksin 40 €)
30 €
23 €
25 € /20 € (yksin 40 €)
30 € /24 € (yksin 50 €)
27 € /22 € (yksin 40 €)
23 €
23 €
21 €
21 €
19 €
12 €

Harjoitusottelujen palkkioihin, eivät sisälly aikuisten kansainväliset ottelut.
Matkakorvaukset sarja-ja harjoitusotteluissa 0,45 €/km tai kunnan alueella halvimman
julkisen kulkuneuvon mukaan (Turussa 2x2,5 €)

NUORTEN TURNAUSTEN PALKKIOT KAUDELLA
2011
HUOM!
Turnaukset asetellaan piirin toimesta normaalin asettelun mukaan
A-nuoret
B-nuoret
C-nuoret
D-nuoret
E, F ja G

17 €/ 14 €
15 €/ 12 €
14 €/ 11 €
14 €/ 10 €
11 €

Turnauksissa matkakulut: 0,45 euroa / km + 0,02 euroa / matkustaja, tai saman
kunnan alueella 2 x 2,5 euroa.

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2011
8/11

TULOSKUOREN PALAUTUS!
PIIRIIN TOIMITETAAN
Miehet:
Naiset:
A-pojat:
B-pojat:
B-tytöt:
Pojat
Tytöt

Kolmonen-Kutonen, M 35-55, Errea-Cup
Kolmonen, piirin sarja
Kakkonen. piirin sarja
Kakkonen, Kolmonen, piirin sarja
Kakkonen, Kolmonen, piirin sarja
96-99, Piirin sarjat, E-L, aluesarja ja liiga
96-99, Piirin sarjat, E-L, aluesarja ja liiga

LIITTOON TOIMITETAAN
Miehet:
Naiset:
A-pojat:
B-pojat:
B-tytöt:

Liiga, Ykkönen, Kakkonen, Liiga Cup, Suomen Cup
Liiga, Ykkönen, Kakkonen, Liiga Cup, Suomen Cup
SM, Ykkönen
SM, Ykkönen
SM, Ykkönen
Talenttiakatemiat

FUTSAL-EROTUOMARIT
Kauden 2010-2011 palautetilaisuus pidetään. Ajasta ja paikasta ilmoitetaan
Maaliskuun aikana. Seuraa sähköpostiasi/postiasi.
Kaikki aktiivit tervetuloa!

ONLY & GAME
Kulttuuripääkaupunki-ohjelmistoon kuuluva jalkapallonäyttely Logomon tiloissa
köydenpunojankatu 14.
Juhlalliset avajaiset pidettiin 16.1. Avaajana toimi UEFA:n puheenjohtaja Michel Platini.
Kannattaa käydä tutustumassa. Vapaa sisäänpääsy. Avoinna jokaisena viikonpäivänä,
klo 11 – 19, aina 18.1.2011 asti

Tinde
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KERHON HALLITUS 2011
Mattias Gestranius
Mattias.gestranius@finnsementti.fi

puh.joht., kuntoilu

040 7017 126

Yngve Sjöblom
yngve.sjoblom@nordkalk.fi

taloudenhoitaja, vpj

040 7205 057

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@dnainternet.net

spl-kontakti, palkitsemiset

044 0331 091

Jorma Laaksonen
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

info, talkoot/ruisrock

040 4855 699

Virpi Nikupeteri
veniku@utu.fi

sihteeri, evk-asiat

040 7333 548

Marko Grönholm
marko.gronholm@gmail.com

www-asiantuntija, et-tarvikkeet

050 5858 831

Jari Vahtera
jari.vahtera@fi.volvo.com

kerhotapahtumat, talkoot inter/tuto

050 4344 714

JÄSENMAKSU 2011
TuEK

Jäsenmaksut 2011

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
Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskirft
Tililtä n:o
Från konto nr

Turun Seudun Osuuspankki
571004-587838

25€
15€
15€
10€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2011
Nimi:_____________________________________

Viitenumero Referensnummer
Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

10.03.2011
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JÄSENEDUT
VAIN MAKSAMALLA JÄSENMAKSUN PÄÄSET NAUTTIMAAN
KERHON JÄRJESTÄMISTÄ HANKINNOISTA JA
KERHOILTOJEN TARJOILUSTA SEKÄ OHJELMASTA.

KUITTILOMAKKEEN TÄYTTÖ:
Kentän laidalla maksettavista erotuomaripalkkiosta on aina kirjoitettava maksajalle kuitti.
Kuitissa pitää olla täytettynä kaikki yhteystietoihin liittyvät kohdat:
Nimi, tarkka osoite postitoimipaikkoineen, sotu, allekirjoitus ja nimen
selvennys.

MERKKIPÄIVIÄ:
60 v Esa Palokangas 30.01.2011
Hallitus onnittelee

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