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

KERHOILTA 28.5.2011
Tarkemmat tiedot sivulla 4.

VARUSTET
Kun olet maksanut jäsenmaksun 2011, pääset hyötymään
kerhon yhteistyösopimuksesta Sportia World-myllyn kanssa
erotuomarivarusteiden ja muiden urheilutarvikkeiden oston
yhteydessä.

TALKOOT
Turun ErotuomariKerho on jälleen saanut hoidettavaksi
ruisrock-tapahtuman 8-10.7 järjestyksenvalvontaa.
Tarvitsemme reippaita naisia ja miehiä eri tehtäviin.
Järjestyksenvalvojan kortti ei ole pakollinen.
Ikä vähintään 18 v ja poliisin kirjoissa”puhtaat paperit”
Tarjolla on ulkoilua, erittäin mukavaa seuraa, ilmainen ravinto ym. ym.
sekä tehtyjen tuntien mukaan laskettu lahjakortti urheiluliikkeeseen.
Työ sopii hyvin kesälomavietto tapahtumaksi.
Pikaiset yhteydenotot jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
tai 040 4855 699.
Interin peleihin haluavat järjestyksenvalvojat ottakaa yhteyttä:
hannu.wikman@alfaram.com tai 0503382802
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JÄSENMAKSU 2011
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan
hankinnoista, matkoista sekä kerhoiltojen ohjelmasta ja
tarjoilusta.

KUNTOILU
Yhteiset juoksuharjoitukset kupittaan hallissa ovat
päättyneet. Kuntosalitoiminta jatkuu, käyttäkää hyväksenne.

MAAOTTELUT. EM- KARSINTA SYKSYLLÄ.
Kerho järjestää matkat Helsinkiin 6.9 Hollantia ja 7.10 Ruotsia vastaan
karsintaotteluihin.
Tarkemmat tiedot aikatauluista ja ilmoittautumisista myöhemmin.

TUULIPUVUT
Puvuissa pientä toimitusvaikeutta.
Luovutuksesta ja aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla.
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PUHIKSEN PALSTA
MUUTOS!
Tätä kirjoittaessani eduskuntavaaleista on kulunut vajaa viikko. Tuloksen tiedämme kaikki: Perussuomalaiset
oli ainoa puolue, joka meni vaaleissa eteenpäin – varsinainen tyrmäysvoitto! Ko. puolue jakaa mielipiteet
aika rajusti yhteiskunnassamme; toiset kannattavat, kun taas toiset eivät voi käsittää, miten joku äänestää
puolueen ehdokasta. Itselläni on myös oma mielipide perussuomalaisista, mutta sen pidän itselläni – ei tämä
kuitenkaan poliittinen kirjoitus ole.
Muutoksista puheen ollen: olette varmaan kuulleet puskaradiosta, että toimijakortin vapaa sisäänpääsyoikeus
oltiin muuttamassa ensi vuodeksi. Muutos olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että liigapeleihin olisi päässyt
ainoastaan ”eliittiryhmät” (valioerotuomarit, valio avustavat, valiodelegaatit ja FIFA naiserotuomarit) ilmaiseksi sisään, muut olisivat joutuneet maksamaan täyden hinnan peleistä. (Tämä muutos olisi koskenut pelkästään liigaa.) Edellä mainitut olisivat olleet oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn koulutuksellisista syistä.
Itse olen asiasta täysin eri mieltä. Kummalle on tärkeämpää käydä katsomassa liigapelejä ja ottamassa oppia
kansallisesta huipputuomarista; jo ”valmiille” valioerotuomarille vai nuorelle, lupaavalle piiri- tai liittoerotuomarille? Aivan…
Toinen aspekti tähän: Onko piirimme juniorijoukkueet valmiita maksamaan siitä, että me erotuomarit
käymme kouluttautumassa liigapeleissä? Minä puhiksena olen ainakin ottanut kortin sisäänpääsyominaisuuden huomioon neuvotellessani palkkioista piirihallituksen kanssa. Laskin leikilläni lipun hinnat auki ja voin
todeta että piiripalkkioiden tulisi nousta radikaalisti, mikäli tämä muutos astuisi voimaan.
Onneksi SJEL (Suomen Jalkapalloerotuomariliitto) sai tietää tästä suunnitelmasta, ja alkoi vastatoimiin. Liittohallitus ja liittovaltuusto pitivät 15.4 kokouksen, jossa heidän oli määrä käsitellä mm. tätä tulevaa muutosta. Kokouksessa asia kuitenkin päätettiin siirtää uudelleen valmisteluun. Valmisteluvaiheessa tulee kuulla
mm erotuomareita, jotta esityksestä saadaan sellainen, että kaikki osapuolet voivat sitoutua siihen. Iso kiitos
SJEL:ille tästä!
Kerhokin tekee muutosta. Reilun kuukauden päästä järjestämme saunaillan mestareiden liigan loppuottelun
yhteydessä. Taustalla tähän on jäsenistön aktivoituminen kerhon tapahtumiin, sekä uusien kasvojen näkeminen kerhon tilaisuuksissa.
Sellainenkin muutos on tulossa, etten itse jatka enää ensi vuonna kerhon puheenjohtajana tai hallituksessa,
henkilökohtaisiin syihin vedoten. Olen toiminut kolme vuotta puhiksena, sekä muutaman vuoden hallituksen
rivijäsenenä. Se on pitkä aika, ja mm. perhe-elämä on tästä kärsinyt. Nyt on jonkun toisen vuoro ottaa vetovastuu.
Vaalimainoksia odotellessa.
Puhis-Matte

Hyvää kevättä!
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Matte – puhis
_______________________________________________________________________________________

Ilmoittaudu Kerhoiltaan!
28.5. pelataan
Champions Leaguen finaali
Tule seuraamaan huikeaa ottelua ja tuomareiden taidonnäytteitä lauantaina 28.5. klo
18 alkaen TYY:n saunatiloihin*. Finaalin alkuvihellys tapahtuu klo 21.30, joten kerkeät hyvin hoitaa sitä ennen tuomarivelvollisuuksiasi piirille ja tulla suoraan tositoimista paikan päälle saunomaan. Sauna on käytössä koko illan, ja kerho tarjoaa jäsenilleen ruuoan. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä jäsentä.

Ilmoittautumiset 20.5. mennessä
Mattias Gestraniukselle numeroon 0407017126 tai sähköpostitse , osoitteeseen
mattias.gestranius@finnsementti.fi
* TYYn saunatila sijaitsee Yo-talo A:ssa, ravintola Proffan Kellarin vieressä osoitteessa
Rehtorinpellonkatu 4 A.

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2011
4/9

_______________________________________________________________
Erotuomari uudella paikkakunnalla
Muutin pari vuotta sitten Turkuun Kokkolasta, Keski-Pohjanmaalta. Kokkola on hieman alle
50 000 ihmisen kaupunki Pohjanlahden rannalla, Vaasasta noin 100 kilometriä pohjoiseen.
Koko perheeni muutti Turkuun, lähinnä vanhempieni työasioiden vuoksi, mutta päätökseen vaikutti myös halu päästä isompaan ja eteläisempään -luonnollisesti huomattavasti lämpimämpäänVarsinais-Suomen metropoliin, Turkuun.
Kokkola on jalkapallokaupunki, vaikkei sillä liigatason joukkuetta, saati stadionia olekaan. Jalkapallokenttiä on runsaasti, harjoittelumahdollisuudet erittäin hyvät myös talvella erinomaisen
ja kaikkien käytössä olevan jalkapallohallin vuoksi. Kilpailu on varsinkin juniorisarjoissa kova
kaupungin jalkapalloseurojen välillä. Oman , enemmän tai vähemmän menestyksellisen, jalkapallourani tein KPV:n vihreää paitaa ylpeästi kantaen. Joukkueemme kyllä menestyi valtakunnallisestikin hyvin, mutta oma urani ei vaihtopenkiltä kuitenkaan vienyt tähtiin. Jalkapallo on
intohimoni, ja viisitoistakesäisenä kävin erotuomarin peruskurssin ja päädyin lopulta siihen, että
pelaamista enemmän nautinkin pelistä uudessa roolissani erotuomarina. Pelin analyyttinen lukeminen, johtaminen ja siinä samalla urheilu rakkaan lajin parissa saivat minut lopulta lopettamaan pelaamisen ja keskittymään täysillä viheltämiseen ja liputtamiseen, eikä tuomarina tarvitse istua vaihtopenkillä!
Seuraava askel erotuomarin urallani oli juuri muutto Turkuun ja samalla isompaan piiriin ja
stimuloivampaan ympäristöön. Pelit kovenevat, ja erotuomaritoimintakin on askeleen ammattimaisempaa. Toiminta on järjestellympää. Olen esimerkiksi asetteluohjelmamme kiittänyt useampaan kertaan flunssassa pari päivää ennen ottelua, kun ei tarvitse soittaa kaikkia piirin tuomareita läpi vaan voi myydä ottelun nappia painamalla. Mahdollisuus kysyä ja saada neuvoa kokeneilta, kovatasoisia otteluita viheltäviltä erotuomareilta on nuorelle tuomarille korvaamaton apu.
Koulutustoimintaa on täällä Turussa enemmän, vaikka edellisessäkin piirissä ja erotuomarikerhossani sain kiistatta erinomaisia neuvoja kokeneilta kouluttajilta ja tuomareilta. Erotuomareita
on suuremmassa piirissä tietenkin enemmän, ja kilpailu on kovempaa. Toisaalta myös erotuomareiden seurantaa ja henkilökohtaista neuvontaa on enemmän Turussa.
Olen ollut hyvin tyytyväinen Turkuun niin erotuomaritoiminnan kuin kaiken muunkin osalta.
Koen, että mahdollisuudet kehittyä ja edetä erotuomarina ovat suuremmat, ja kaupunki on muutenkin mieleeni.
Kerron lopuksi eräästä, kieltämättä ainutlaatuisesta, ottelukokemuksestani muutaman vuoden
takaa. Tapaus on poikkeuksellinen eikä alkuunkaan vastaa erotuomaritoiminnan tasoa KeskiPohjanmaalla. Olin avustavana nelosen ottelussa, jonne toinen avustava ei ollut ilmestynyt, ja
pelin alku lähestyi. Kun tämä lopulta saatiin kiinni, tuli ilmi, että kyseinen kokeneempi tuomari
oli lopettanut erotuomarin tehtävät jo pari vuotta aiemmin eikä tiennyt mitään koko ottelusta.
Lopulta kotijoukkueen pelaaja-valmentaja suostui vähällä kokemuksellaan toiseksi avustavaksi.
Kaiken lisäksi meillä kaikilla tuomareilla oli eriväriset paidat. Peli sujui kuitenkin hyvin, jopa
viimeiset 8 lisäaikaminuuttia.

Leevi Mehtäjärvi
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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 0,46 €/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 0,46 €/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: 0,46 euroa / km + 0,02 euroa / matkustaja, tai saman kunnan
alueella 2 x 2,5 euroa.
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KERHON HALLITUS 2011

Mattias Gestranius

puh.joht., kuntoilu

040 7017 126

taloudenhoitaja, vpj

040 7205 057

spl-kontakti, palkitsemiset

044 0331 091

info, talkoot/ruisrock

040 4855 699

Virpi Nikupeteri
veniku@utu.fi

sihteeri, evk-asiat

040 7333 548

Marko Grönholm

www-asiantuntija, et-tarvikkeet

050 5858 831

kerhotapahtumat, talkoot inter/tuto

050 4344 714

Mattias.gestranius@finnsementti.fi

Yngve Sjöblom
yngve.sjoblom@nordkalk.fi

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@dnainternet.net

Jorma Laaksonen
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

marko.gronholm@gmail.com

Jari Vahtera
jari.vahtera@fi.volvo.com

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

€

heti
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