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          SYYSKOKOUS 21.11.2011 

 
Syyskokous pidettiin Veritaksella 

Osallistuja oli mukavasti, 33 henkilöä. 

Kokouksessa päätettiin tileistä, talousarviosta sekä 

toimintasuunnitelmasta vuodelle 2012 

Puheenjohtaja Mattias Gestranius johti kokousta 

rutiininomaisesti ja edettiin esityslistan mukaan 

ripeästi. 

Yngve Sjöblom esitteli taloudellisen puolen 

ammattimaisen tarkasti. 

 

Valittiin kerholle hallitus vuodeksi 2012. 

 

Mattias Gestranius luopui puheenjohtajuudesta ja Yngve Sjöblom 

lopetti hallituksessa. Molemmilla ansioituneilla herroilla muut kiireet 

vaikuttivat lopettamiseen. 

 

Puheenjohtajaksi valittiin ilman vastaehdokasta Jari Vahtera. 

Hallitusta valittaessa päädyttiin äänestykseen.  

Ehdokkaita oli enemmän kuin paikkoja. 

Vanhoista jäsenistä jatkavat Timo Vihersaari, Jorma Laaksonen ja 

Virpi Nikupeteri. Uusina jäseninä valittiin 

Tomi Keipi, Jani Laaksonen Ja Mika Lamppu. 

 

Kokouksessa palkittiin vuoden ansioituneita ja 

merkkipäiviä viettäneitä erotuomareita. 

 

Kerhon hallitus kiittää runsaslukuista 

osanottajajoukkoa osallistumisesta. 

 

Kiitettiin kaikkia kerhon talkootehtäviin osallistuneita. 

 

Onniteltiin nuija-turnauksen voittoisaa joukkuetta. 

 

http://www.tuek.net/
mailto:kerho@tuek.net
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 2011 PALKITUT JA HUOMIONOSOITUKSET 

 
 Vuoden erotuomari  Jani Laaksonen 

 Futsal erotuomari  Adnan Ibrahimi 

 Naiserotuomari  Vera Lehtinen 

 Avustava erotuomari  Arttu Kuukasjärvi 

 Lupaus   Rrahim Sahiti 

 Uurastaja   Antti Kinnunen 

 Taistelijan malja  Esko Keskitalo 

 Kruten pytty   Tomi Keipi 

 Nuori erotuomari  Max Milner 

 

 

 

 TUNNUSTUSPALKINNOT: 

 Jyrki Keskisarja, Timo Nordblom, Juha Nurminen ja Tero Sintonen. 

 

 SPL:n KULTAINEN ANSIOMERKKI: 

 Jouni Hyytiä 

 

          KERHON KUNNIAPALKINTO 2011 

                     Yngve Sjöblom 

 

                   PUHEENJOHTAJAN 2009-2011 TUNNUSTUSPALKINTO 

                     Mattias Gestranius    

 

 

 

 MERKKIPÄIVIÄ VIETTÄNEET JA HUOMIOIDUT: 

 

  

 85 v Helge Blåberg 

 

 

 60 v Esa Palokangas 

 

 

 50 v Arto Makkonen
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PUHIKSEN PALSTA 
 

       TESTAMENTTI 

 
Vuosi lähenee loppuaan, ja on muutoksen aika. Veritaksella pidetyssä syyskokouksessa ilmeni, 

että kerho, ja varsinkin sen hallitus, tulee kokemaan ison muutoksen. Puheenjohtaja vaihtuu 

vuoden vaihteessa, ja myös hallitus kokee erittäin suuren muutoksen, kun melkein puolet sen 

jäsenistä vaihtuu. Uusia NUORIA jäseniä tulee edellisten tilalle, mikä on mielestäni 

erinomainen asia. Jokainen organisaatio tarvitsee aika-ajoin vaihtuvuutta. Nyt on 

erotuomarikerhomme vuoro. 

 

Kuten kirjoitin, olen jättämässä kerhon hallituksen. Muistan, kun kolme vuotta sitten aloitin 

hommat. Itse olen aina ollut sitä mieltä, että yksi erotuomareiden tärkeimmästä ominaisuuksista 

on pettämätön fyysinen kunto. Tähän halusin panostaa, ja tässä myös mielestäni onnistuin. 

Kerhon yhteislenkki heräsi henkiin, ja välillä on ollut reilustikin jengiä hikoilemassa Kupittaan 

urheiluhallissa. Tämän toivoisin ehdottomasti jatkuvan tulevaisuudessa. Yhteislenkin lisäksi 

järjestettiin ohjattua harjoittelua yleisurheiluvalmentajan johdolla.  

 

Asia, johon ehdottomasti halusin muutosta, oli jäsenistön aktivointi kerhotapahtumiin. Samat 

naamat näkyivät vuodesta toiseen kerhoilloissa ja muissakin tilaisuuksissa (En toki tarkoita, 

etteivätkö he olisi tervetulleita). Tässä on mielestäni onnistuttu kohtalaisesti. Yhteislenkkiin 

osallistui uusia kasvoja piirituomareista valioihin; hyvin heterogeeninen ryhmä. 

Kerhoiltoihinkin tuli uutta nostetta kevään mestareiden liigan finaalin saunaillassa. Paikalla 

olleet ovat varmasti kaikki sitä mieltä, että ilta oli erittäin onnistunut (jopa Keipi, vaikka ManU 

hävisi). Heitän haasteen ensi vuoden hallitukselle: mielestäni TuEK voisi järjestää jonkun 

tapahtuman myös syksyllä. Tänä vuonna oli kaksi kerhoiltaa, joista molemmat pidettiin 

keväällä. Kerhon taloudellinen tilanne sallinee kolme kerhoiltaa vuodessa… 

 

Ylivoimaisesti haasteellisin asia näiden vuosien aikana on ollut talkoot. Onneksi minulla on 

ollut hallituksessa osaavat henkilöt, jotka ovat olleet vastuussa näistä. Talkoot ovat, niin kuin 

kaikki tietävät, elintärkeä osa kerhon hyvinvointia. Ilman rahaa emme yksinkertaisesti voi tehdä 

yhtään mitään. Miten useampi kerholainen saataisiin kiinnostumaan näistä? Tällä hetkellä toimii 

pieni ydinryhmä, joka tekee näitä vuodesta toiseen. Toivon, että hallituksen nuorentamisen 

johdosta myös nuorempi sukupolvi heräisi auttamaan ja keräämään rahaa yhteistä hyvää varten. 

Syyskokouksessa puhuttiin sellaisestakin vaihtoehdosta, että unohdetaan järjestyksen valvojan 

hommat ja vihelletään pari isompaa turnausta talkoohengessä. Ei ollenkaan tyhmempi idea 

mielestäni. Olemme kuitenkin erotuomarikerho! 

 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet töitä hallituksessa puheenjohtajavuosieni 

aikana. Aina ei olla oltu samaa mieltä, mutta aina olemme kuitenkin päässeet 

yhteisymmärrykseen loppujen lopuksi. Ennen kaikkea haluan kiittää Yngveä, jonka 21 vuoden 

talousgurun homma päättyy vuoden lopussa. Taidan puhua kaikkien puolesta kun sanon: ”Hattu 

pois ja syvä kumarrus!” 

 

          Väistyvä puhis-Matte   
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             Kauden 2011 päätösristeily 
 

 

 

Hyvä ystäväni Tauno ”Taukka” Keto kävi tutustumassa terminaalin turvajärjestelyihin ja 

saniteettitiloihin jo aikaisemmin perjantai-iltana. Raportin mukaan Fifan määräykset täyttyivät.   

Kokoontuminen tapahtui Siljan terminaalissa lauantaina 26.11 klo 07.30 alkaen.  

Matkan keulahahmo Matti ”Viki” Vikström, alias Matka-Matti organisoi maihinnousuliput  

ja hyttikortit. Jakelupäällikkönä toimi Kalle Leino ja teknisenä asiantuntijana Kari Laine.  

Laivamme Silja Galaxy irtosi terminaalin laiturista aikataulun mukaisesti klo 08.15. 

Alkajaisiksi nautimme runsaan meriaamiaisen. Päätöstilaisuus alkoi konferenssi-salissamme  

klo  09.15. Avauksena kerhomme puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi päätösristeilylle.  

Lisäksi hän luovutti vuoden nuoren erotuomarin pystin Max Millnerille. Seuraavaksi Viki kertoi 

ohjelmasta ja aikatauluista. Piirimme erotuomaripäällikkö Iiro Leino toi mittavasti esille piirin 

erotuomareille lähettämän kyselyn tuloksia, ja mielenkiintoisia tilastoja. Esa Vehviläinen kertoi  

puheenvuorossaan siirtymisestä rajamiehestä avustavaksi. Anton Mustonen toi esille 

mielenkiintoisia asioita siirtyessään Kuopiosta Suomen erotuomaripääkaupunki Turkuun. 

Hienoa että olit heti mukana 

nuija-turnauksessa edustamassa uutta kerhoasi. Talkoolaisten edustajana Ari Millner piti 

puheenvuoron. Suurkiitokset Arille ja kaikille talkoisiin osallistuneille. Allekirjoittanut veti 

perinteisen tietovisailun, joka olikin tulosten valossa todella tasainen. Kolme joukkuetta päätyi 

tasapisteisiin 14. Lisäksi kolme joukkuetta jäi vain pisteen päähän näistä. Voittoisaa joukkuetta 

edustivat Piikkiön viisaat miehet Asko Jaakkola ja Mika Wahlsten höystettynä rajamies 

Vehviläisellä. Juhla, reissu – ja finaalipeleihin erikoistunut, kansainvälisesti ”tunnettu” 

kantajäsenemme J-P Penger kertoi voittoisasta matkasta Raumalle.  

Kerhon joukkue voitti kolmannen kerran peräkkäin nuija-turnauksen. Puhe oli erinomainen, 

mutta yksityiskohtiin en halua ymmärrettävistä syistä pureutua.  

Puheenjohtaja Matte Gestranius ja Matka-Matti kiittivät luennoitsijoita. Lopuksi Ex-puhis Jouni 

”Junnu” Hyytiä loppupuheenvuorossaan lausui ansaitut kiitossanat Mattelle ja Yngvelle 

hienosta työstä kerhomme johdossa. Herrat jättävät hallituksen 31.12. Tilaisuus päättyi klo 

13.10. Laivan vaihto Maarianhaminassa tapahtui klo 13.35.  

Silja Europa suuntasi keulansa kohti Turkua klo 13.50. Yhteinen juhlaruokailu alkoi klo 16.00.  

Ruokajuomat tarjosi perinteisesti kerho. Muilta osin paluumatka sujui vapaamuotoisena.  

Turun Erotuomarikerhon väki edusti seuraansa hillitysti, hauskan pitoa unohtamatta, koko 

matkan ajan. 

Päätöstilaisuus menomatkalla oli hyvä ja monipuolinen. Paluumatka sujui leppoisissa 

merkeissä.  

Turkuun saavuimme klo 19.30. Järjestävän urheiluseuran edustajana kiitän kaikkia mukana 

olleita tasapuolisesti. Koetun perusteella kerhollamme on hyvä joukkue, mutta parantamisen 

varaa on aina.  

Rakennustyöhön saavat osallistua kaikki jäsenemme. Se ei ole pelkästään hallituksen jäsenten 

yksinoikeus. Puhumattakaan talkoolaisista. Muutamia varteenotettavia vinkkejä tuli jo 

laivamatkan aikana.  

    

           Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2012 

           Vrolijk Keertfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2012 

 

           Timo ”Tinde” Vihersaari 
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          Taloudenhoitajan terveisiä. 

 

Aikaperspektiiviä: Vuoden 1989 alkaessa Eurooppa oli vielä jakautunut läntiseen ja itäiseen 

blokkiin. Edeltävänä kesänä Hollanti oli voittanut Neuvostoliiton jalkapallon EM-kisojen 

finaalissa suurimpina tähtinään Ruud Gullit ja Marco van Basten. 1989 toukokuun viimeisenä 

päivänä samainen Hollanti kohtasi Suomen MM-karsinnassa Olympiastadionilla yli 46 000 

katsojan edessä, edelleen Suomen kotimaaottelujen ennätys. TPS sijoittui SM-sarjassa toiseksi 

Kuusysin jälkeen. TuTo ja TuPa toivat turkulaisväriä 1-divisioonaan. Itse tuomitsin tuolloin III 

divisioonaa ja aloitin ensimmäisen vuoteni Turun Erotuomarikerhon hallituksessa. 

 

Kaksi ensimmäistä vuotta vastuualueenani oli PR-asiat. Tämän jälkeen toimin vuodet 1991-

2011 kerhon rahastonhoitajana. Puheenjohtajan nuijaa ovat tänä aikana heilutelleet Pentti 

Pihakoivu, Simo Ruokonen, Heikki Grönlund, Jouni Hyytiä ja Mattias Gestranius.  

 

Kokoustyöskentelyssä ei tänä ajanjaksona ole tapahtunut suuria mullistuksia. Mitä nyt markat 

ovat vaihtuneet euroiksi. Niin kauan kun piirillä oli toimistotilat Linnankadulla myös TuEK:n 

hallitus kokoontui siellä. Kokouspaikat ovat sen jälkeen vaihdelleet, viime vuosina kokoukset 

on pääosin pidetty Veritas Stadionilla. Yksi asia, joka läpi koko tämän ajanjakson on ollut 

hallituksen huolenaiheena, ja jolle viisastenkiveä ei ole löytynyt, on miten saada jäsenistö 

aktivotumaan yhteisiin tilaisuuksiin. Erotuomariasiantuntijan toimen perustaminen selkeytti 

myös hallituksen roolia. Viime vuosina talkootoimintaan liittyvät kysymykset ovat työllistäneet 

hallitusta yhä suuremmassa määrin. 

 

Taloudenhoitajan rooli lankesi minulle aikoinaan kuin luonnostaan, talousraportointia 

työksenikin tekevänä. Sellaisenaan tehtävä ei ole ollut kovin iso rasite. Pidemmän päälle, 

työelämän ilmapiirin viime aikoina muututtua yhä enemmän tehokkuutta vaativaksi, on 

kuitenkin tuntunut raskaalta ryhtyä vapaa-aikanaan tekemään niitä samoja asioita, mitä jo koko 

päivän on puurtanut. Mielen virkeyden takia pitäisi saada tehdä jotain aivan muuta. 

 

Tähän pääsinkin kiinni melko pian lopetettuani aktiiviurani avustavana erotuomarina. Paraisilla 

on erittäin aktiivinen teatteriyhdistys sekä alan ohjausta koululaisille. Näin esityksiä ja pidin 

kovasti. Yht’äkkiä olinkin mukana taustajoukoissa ja yhdistyksen sihteerinä. Seuraava askel oli 

astua näyttämölle, asia jota inhosin syvästi kouluaikoina. Mutta nyt nautin siitä. Tämä on 

ehdottomasti erotuomariuden ansiota. Sen kautta olen oppinut esiintymään ja luottamaan itseeni 

suurempienkin yleisöjoukkojen edessä. 

 

 

 

 

jatkuu seuraavalla sivulla………. 
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Kuusi viimeistä kesää onkin mennyt huhtikuulta heinäkuun jälkipuolelle kesäteatterin merkeissä 

näyttämöllä. Valmistautuminen esitykseen on yllättävänkin samankaltaista kuin 

tuomaritehtävään. Pitää olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa, fyysisesti ja henkisesti virkeänä, 

ruoka- ja juomapuoli mietittynä. Sitten näyttämörekvisiitan tarkastus, pukeutuminen, 

alkulämmittely – ja kehiin. 

 

 

Teatteria täydentävänä ilmaisumuotona aloitin tanssin harrastuksen. Aluksi vain kehonhuollon 

ja koordinaation takia, mutta tässäkin viihdyin niin hyvin ja sain valtavasti kannustavaa 

palautetta, että tarkkaavaisimmat ovat viime vuosina pystyneet löytämään minut näyttämöltä 

myös joissakin paikallisissa tanssiesityksissä. Lajeina nykytanssi, showtanssi, steppi ja hiphop. 

 

Erotuomarina tulin aikoinaan siihen pisteeseen, etten enää tuntenut kehittymismahdollisuuksia. 

Ikärajakin oli kohta tulossa vastaan. Sen takia tuntuu hienolta löytää uusia itsensä ilmaisemisen 

muotoja, jossa vielä pystyy kehittämään itseään. Mutta tämä ei olisi onnistunut ilman 

kokeneempien tukea ja kannustavaa palautetta. Nuoremmat erotuomarit: hakeutukaa rohkeasti 

kokeneempien kollegoiden seuraan ja olkaa avoimia palautteelle. Jos halua on, niin sillä tavalla 

kehittyy! 

 

 

  

Yngve Sjöblom  

 

 

 

 

 

 

 

         Kirjoittaja on entinen kansainvälinen avustava erotuomari, pitkäaikainen 

         Turun Erotuomarikerhon hallituksen jäsen sekä taloudenhoitaja. 

          (toim. huom.) 
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 KIRJOITTAJAVIERAS (Susanna Ranta) 

   

TuEK nuijat (nuijimmat?:D) valloittivat Rauman 

Olipa taas kerran nuijaturnaus.. 

Kerhomme nuijat kokoontuivat Veritakselle kosteana lauantaiaamuna 12.marraskuuta. Erittäin 

kovatasoisen try-out leirin jälkeen minutkin oli kelpuutettu kerhon joukkueeseen ja odotin 

turnausmatkaa jännittyneenä. Matkaan piti alun perin lähteä pikkubussilla, mutta suunnitelmiin 

oli tullut muutos, koska kuljettajamme oli joutunut perumaan kuskaamisemme 

pikkujoulusesongin takia. Kun porukka oli kasassa ja esittäytynyt toisilleen niin lähdimme 

matkaan. 

Olin itse jo ajoissa varannut paikan Katteluksen Samin autosta, koska Sami oli oikeastaan ainut 

kenet hiukan paremmin tunsin ennen reissua. Seurakseni sain Matten ja Vuoken. 

Ymmärtääkseni Penger oli kyllä kovin yrittänyt saada paikkaa samasta autosta missä minä olin, 

mutta niin me vain hurautimme Rautatieaseman pysäkin ohi missä Penger ja Janne ”Pata” 

Virtanen odottivat Keipiä, joka oli hävinnyt tikunvedon.. 

Menomatkalla pysähdyimme Hevosbaariin, missä kerättiin porukka kasaan ja varmistettiin, että 

kaikki olivat vielä kartalla. Koko porukka, 14 nuijaa + minä (paremman sukupuolen edustaja) 

oltiin valmiina tuleviin taistoihin. Kun managerin taktiikka,”joulukuusi” oli kaikkien tiedossa 

niin ei siinä sitten muuta kuin Rauman halliin, kamat niskaan ja kentälle! 

Ensimmäisessä pelissä vastaan asettui järjestäjäjoukkue Rauma. Vauhtia oli, mutta ei niinkään 

vaarallisia tilanteita. Matte pääsi maalissa helpolla, mutta vastustajan maalivahti sai noukkia 

pallon verkostaan kahteen kertaan. 2-0 voitto ensimmäisestä pelistä oli hyvä alku turnaukselle. 

Toiseen otteluun meitä lähti haastamaan Suomen Manchester eli Tampere. Matsi oli tasaista 

vääntöä, mutta luotin koko ajan, että hoidamme homman himaan. Teimme maalin ja vastustaja 

sai jäädä nuolemaan näppejään kun poistuimme kentältä 1-0 voitto takataskussa. 

Kolmannessa ottelussa alkuperäisen ohjelman mukaan vastassa piti oli olla naapurikerhomme 

Salo, mutta he olivat jänistäneet koko turnauksesta. Salon tilalle oli saatu Pori, joka osoittautui 

odotusten mukaan hankalaksi vastustajaksi. Pelasimme osan ottelusta yhden NAISEN 

ylivoimalla kun yksi porilaisista menetti malttinsa ja sai kaksi keltaista samassa tilanteessa ja 

näin ollen suihkukomennuksen. Maalipaikkoja meillä kyllä oli, mutta tolppaa lähemmäksi 

emme tässä ottelussa päässeet. Ja kun Matte hoisi oman tonttinsa oli tyytyminen 0-0 tasapeliin. 

Neljännestä matsista ei vastustajallamme Keski-Uudenmaan kerholla jäänyt paljon 

lapsenlapsille kerrottavaa kun pöllytimme heidät puhtaasti viisi nolla. Tästä ottelusta toisin esiin 

koko turnauksen hyviä otteita esittäneen Interin A-junnujen mestaripelurin Al-Emara ”Muhis” 

Mohammedin. 

Ehkä hiukan vastoin odotuksia Tampere selvitti tiensä finaalivastustajaksemme. 1-0 maalin 

jälkeen meidän Turun sinappituubi oli auki ja iskimme vielä kolme lisämaalia ja kun Matte piti 

tässäKIN pelissä nollan niin kenenkään oli turha tulla jossittelemaan turnauksen parhaasta 

joukkueesta (jatkuu seuraavalla sivulla…………….) 
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Minulle oli jo tulomatkalla ilmoitettu, että tulisin toimimaan joukkueen kapteenina. Olipa hyvä, 

että olin jo tulomatkalla kuivaharjoitellut voittopokaalin nostamista, sillä niin siinä vain kävi, 

että poika matkasi nyt kolmannen kerran peräkkäin takaisin Turkuun! Matte, Kattelus, Penkku 

ja Vuoke, miltä se triplamestaruus maistuu? J 

  

Näin parisen viikkoa Mallaskukossa jatkuneiden mestaruusjuhlien jälkeen muistelen reissua 

hymyssä suin ja olen iloinen, että uskaltauduin mukaan. Joukkueessa oli hyvä fiilis ja henki. 

Pukhukophisha lenshi huhmori ja pelit hoidettiin mallikkaasti. Annan vielä turnauksen 

tuomaroinneista erityiskiitoksen meidän osuuksien hoitajalle eli Penkulle!  

 Oli loistavaa olla osana mestarijoukkuetta! Kiitos vielä muistorikkaasta päivästä Penkku, 

Matte, Jani, Muhis, Sami, Arton, Vuoke, Tomi, Anton, Pata, Sami K., Fobba, Aleksi ja Mika! 

Ensi vuoden turnausta odotellessa, 

 joukkueen kapteeni, janoisin pelaaja, Susanna Ranta 
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FUTSAL-EROTUOMARIPALKKIOT 2011-2012 
 

 

SARJAT  PALKKIO PELIAIKA 
 

 Kakkonen  32 €  2 x 20 min tehokasta 

 Kolmonen  30 €  2 x 20 min tehokasta 

 Nelonen  20 €  2 x 13 min tehokasta 

 Vitonen  18 €  2 x 13 min tehokasta 

 Naiset   18 €  2 x 13 min tehokasta 

 M35   15 €  1 x 25 min 

 M45-50  10 €  1 x 25 min 

 A-juniorit  20 €  2 x 13 min tehokasta 

 B-juniorit, liiga  19 €  2 x 13 min tehokasta 

 B-juniorit  14 €  1 x 25 min 

 C-juniorit  14 €  1 x 25 min 

 D-juniorit  10 €  1 x 25 min 

 Hotsal    8 €  1 x 18 min 

 Piiricup  30 €  2 x 13 min tehokasta 

 Piiricup finaali  32 €  2 x 20 min tehokasta 

 

LIITON SARJAT  CUP   

 Liiga   100 € 1-2 kierros 32 €   

 play off   3. kierros 50 € 

 puolivälierät  110 € 4. kierros 60 € 

 välierät  110 € 5. kierros 70 € 

 finaali   130 € välierät         110 €  

 Ykkönen  70 € finaali           130 € 

  

PELIAIKA KAIKISSA 2 X 20 min tehokasta 

 

 

Matkakorvaukset 

Matkakorvaukset kaikissa futsal-peleissä SPL:n matkustussäännön mukaan. 

Omalla autolla matkustaessa maksetaan km-korvaus verohallinnon hyväksymän ylimmän 

matkakorvauksen mukaan (0,46 snt/km vuonna 2011) myös turnauksissa.  
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KERHON HALLITUS 2012 
 

 

Jari Vahtera  puh.joht.    050 4344714 
jari.vahtera@fi.volvo.com 

 

Timo Vihersaari            044 0331091 
timo.vihersaari@dnainternet.net 
 

Jorma Laaksonen         040 4855699 
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi 
 

Virpi Nikupeteri             040 5944274 
veniku@utu.fi 
 

Jani Laaksonen     040 5494945 

jani@laaksonen.in 

 

Mika Lamppu     050 3037221 

mika.lamppu@hotmail.com 

 

Tomi Keipi      044 2830620 

tomi.keipi@hotmail.com 

 

 

            KERHON HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN 

              RAUHALLISTA JOULUA 

 

                                                
          SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2012 

mailto:jari.vahtera@fi.volvo.com
mailto:timo.vihersaari@dnainternet.net
mailto:jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
mailto:timo.vuorinen@ppd.inet.fi
mailto:jani@laaksonen.in
mailto:mika.lamppu@hotmail.com
mailto:tomi.keipi@hotmail.com
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JÄSENMAKSU 2012 

TuEK  Jäsenmaksut 2012 

 

Jäsenmaksu 25€ 

1.vuoden erotuomarit 15€ 

nuoret (alle 20v.) 15€ 

Veteraanit (yli 60v.) 15€ 

Tukijäsen 50€ 

 

Taas on kalenterivuosi vaihtunut ja on aika maksaa 

jäsenmaksut.  

Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään 

mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä 

jatkokursseilla. 
 

 

Saajan 

Tilinumero 

Mottagarens 

Kontonummer 

 

Turun Seudun Osuuspankki 

571004-587838 

 

 

TILISIIRTO GIRERING 

 
VIESTI: 

 

Saaja 

Mottagare 

 

TURUN EROTUOMARIKERHO ry. 

 

 

Jäsenmaksu 2012 

 

Nimi:_____________________________________ 

 

Maksaja 

Betalare 

 

 

 

 

 
 

Allekirjoitus 

Underskirft 

 
 

Viitenumero Referensnummer 

 
 

Tililtä n:o 

Från konto nr 

 
 

Eräpäivä Förfallodag 

15.3.2012 

Euroa 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Turun 
  Erotuomarikerhon 

    nettisivut löytyvät 
     www.tuek.net 
 

         Kerhon 
Sähköpostiosoite on 

  puolestaan muotoa 
    kerho@tuek.net 
 
 


