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

KEVÄTKOKOUS

27.2

TuEK:n kevätkokous alkaen klo 18.00
Veritas-Stadion, Ole ravintola 3- kerros.
Vierailijana Pekka Järviö, Turun Urheilutoimittajien kerhosta

KERHOILTA

12.3

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

KAUDEN 2012 HANKINTA
Hallitus päätti hankkia Adidaksen pikeepaidan tai vaihtoehtona tekninen
paita, kerhon logolla varustettuna. Ostohinta n. 30 euroa.
Jäsenelle hinta tulee olemaan vain 15 euroa.
Mahdollisuus kokeilla ja tilata jatkokurssilla 10.3.2012.
Tuotetta voi jo tilata TuEK:n nettisivulta jos tietää oman kokonsa.
Kokeilemassa voi käydä jo etukäteen alan liikkeissä vastaavaan
merkkistä paitaa.

TuEK-Open jalkapalloturnaus kesällä.
Tarvitaan vapaaehtoisia talkoisiin.Ilmoittautumiset hallituksen jäsenille
mahdollisimman pian.
Joukkueita 24, sarjoja kolme. TuEK:n nettisivulla ja facebookissa
lisätietoja turnauksesta.
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KEVÄÄN KOULUTUSOHJELMA!
KEVÄÄKSI KUNTOON
Hallituksen jäsen Mika Lamppu vastaa osaltaan erotuomareiden kunnon kohentamisesta ja järjestää yhteisiä tapahtumia. kupittaan urheiluhallilla perjantaisin klo 19.00
Asiasta tarkemmin kerhon nettisivulla
Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käyttää kaksi kertaa viikossa liikuntapalvelukeskus
Superfysio & Superfitness palveluita
Lemminkäisenkatu 20, Turku.

10.3

Jatkokurssi Turku. 10.00-14.00 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!!

13.3-15.3 Peruskurssi Turku 17.30-20.30. AMK, Lemminkäisenkatu 30
Kurssimaksu 20 € kerätään paikan päällä.
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä piirin sivulta
löytyvältä lomakkeella tai
sami.kattelus@turku.palloliitto.fi /puh 5151924
Peruskurssi on tarkoitettu kurssivuonna 15 vuotta täyttäville
ja vanhemmille tytöille ja pojille sekä aikuisille,
jotka tulevat uusina mukaan piirin erotuomaritoimintaan.

KUMMIT HUOM!
Peruskurssilaisten avausottelut :
13-15.4
ÅIFK-turnaus
13-15.4
Kultanummi-turnaus.
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____________________________________________________________
PUHIKSEN PALSTA
Tervehdys kerholainen. Maamme on saanut uuden demokraattisesti valitun presidentin.
Toisia miellyttää valinta ja toisia ei. Mutta kuten sanottu, niin demokraattisesti valittu ja
pulinat pois. Demokratia on hieno asia, mutta erotuomarin on kentällä oltava diktaattori.
Kentällä ei voi äänestää, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan erotuomari tekee päätökset
ja kentälläkin pulinat pois. Kentällä tulee välillä tehtyä huonoja ratkaisuja, mutta pelaajien tulee tyytyä siihen, eikä huutaa naama punaisena raivosta. Mutta jos näin käy, niin
siitä on seurattava sanktiota. Sanktioitahan on monenlaisia, joista tuomari voi valita. Eli
puhu, puhuttele, varoita, poista kentältä. Aina ei se kortti ole paras sanktio, vaikka moni
nuori ja aloitteleva tuomari näin ajatteleekin. Mutta totuus on, ettei auktoriteettia korteilla osteta. Monesti on parempi ratkaisu käyttää noista vaihtoehdoista kahta ensimmäistä ja hankkia auktoriteetti ja pelaajien kunnioitus omilla teoillaan. Useasti olen
nähnyt pelejä, joissa erotuomari on antanut pelissä kymmenenkin keltaista, eikä peli ole
siltikään pysynyt näpeissä, vaan pelin jälkeen on molemmat joukkueet kihissyt raivosta
tuomaria kohtaan. Vastaavasti olen nähnyt pelejä, joissa tunnelma on ollut kentällä hyvinkin lämmin ja kiivas, mutta pelissä on tuomari antanut ainoastaan yhden tai kaksi varoitusta. Pelin jälkeen jopa hävinnyt joukkue on kiitellyt erotuomarin toimintaa ja erotuomari on voinut kiitellä itseään onnistuneesta suorituksesta. Varsinkin sinulle nuori ja
aloitteleva tuomari haluan sanoa, että laita persoonallisuutesi peliin ja puhu niille pelaajille kentällä, mutta älä selittele tekemisiäsi. Ja silloin, kun kortti pitää antaa, niin silloinkaan ei saa epäröidä, sillä kaikkeen ja kaikkiin ei se puhekaan auta.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää alkavaa ja osalle jatkuvaakin kautta, sillä pelithän pyörivät nykyisin näin talvellakin, pakkasista huolimatta. Mutta vaikka pelejä onkin, niin älkää unohtako peruskunnon kehittämistä, sillä nyt on sen aika ja siihen kerhokin antaa hyvän tukensa.

Puhis
Jari Vahtera

toimituksen lisäys:
Jari Vahtera on kerhon uusi puheenjohtaja, entinen valio avustava erotuomari ja pitkänlinjan
jalkapallomies!

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2012
3/16

________________________________________________________________________________

Uusi hallituksen jäsen:

Vuodeksi 2012 kerhon hallitus sai uuden puheenjohtajan. Samalla hallitukseen jäi avoimeksi kolme
rivimiehen paikkaa, joista allekirjoittanut sai täyttää yhden. Jotta tulisin tutuksi jäsenistölle, aloitan
esittelemällä itseni ja tämän lisäksi kertomalla itsestäni lyhyesti. Nimi on Mika Lamppu ja ikä 23.
Erotuomareiden peruskurssin olen käynyt 2001 Paraisilla, josta olen myöskin kotoisin. Urani alkuajat kuuluin TuEK:n lisäksi siis luonnollisesti Paraisten Erotuomarikerhoon. Nykyään asun kuitenkin Turussa, jonne muutin aloitettuani lukion.
Peruskurssin käytyäni olen ollut tiiviisti mukana erotuomaritoiminnassa. Erotuomaroinnin lisäksi
olen myös pelannut jalkapalloa Piffenissä 19-vuotiaaksi asti enemmän tai vähemmän tosissani. Peliura loppui viimeistään siihen kun päätin erikoistua avustavaksi erotuomariksi ja nousin avustavien
valioerotuomareiden joukkoon 2009. Tällä hetkellä toimin avustavana erotuomarina Veikkausliigassa. Lisäksi otan osaa UEFA:n järjestämälle puolen vuoden mittaiselle CORE- koulutuskurssille, jossa olen osa suomalaista erotuomarikolmikkoa.
Turun Erotuomarikerhossa olen ottanut tehtävikseni hoitaa kerhon nettisivuja ja kuntoilua. Pyrin pitämään nettisivut (tuek.net) ajantasalla ja sieltä voi löytää tietoa mm. kerhosta, uutisista, tapahtumista sekä palkkioista. Lisäksi sivuilta löytyy asiaa kuntoilusta. Tammikuussa alkoivat jo kerhon yhteislenkit perjantaisin Kupittaan urheiluhallilla, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita ilmaiseksi laittamaan itsensä kesäksi kuntoon. Itse käyn myös kerhon tarjoamalla kuntosalilla (SportsFitness, DataCityn vieressä Lemminkäisenkadulla), jonne kerho maksaa jäsenen kuntoilut kaksi kertaa viikossa.
Jos teillä on jotain kysyttävää tai ehdotuksia kuntoiluun liittyen niin ottakaa ihmeessä yhteyttä minuun. Yhteystietoni löytyvät kerhon nettisivuilta.
TuEK:n koettua nuorennusleikkauksen toivoisin näkeväni myös nuorempaa porukkaa kerhon tilaisuuksissa. Tilaisuuksia on lenkeistä kerhoiltoihin ja talkoista UCL-finaali-iltaan. Kannattaa siis käyttää jäsenmaksun antamat edut hyväksi! Viime vuoden UCL-finaali-ilta oli enemmän kuin viihdyttävä. Talkoot ovat myös hyvä tapa ottaa osaa kerhon toimintaan. Itselläni on hyviä kokemuksia etenkin Ruisrockista järjestyksenvalvojana. Omakohtaisesti voin todeta, että kuuluminen erotuomarikerhoon sekä Paraisilla että Turussa, on auttanut minua eteenpäin urallani. Etenkin tapaamalla kerhon
kokeneempia (jopa huippu-) erotuomareita olen saanut tärkeitä vinkkejä, jotka ovat auttaneet tähän
astisella omalla urallani.

Erotuomariterveisin
Mika Lamppu
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Uuden hallituksen jäsenen tervehdys.
Olen saanut kunnian päästä Suomen parhaan erotuomarikerhon hallitukseen ja nyt uutena jäsenenä
kerron hieman itsestäni ja toimenkuvastani hallituksessa.
Erotuomariurani alkoi vuonna 2000 peruskurssilta, jonne päädyin isäni kanssa silloisen jalkapallojoukkueeni toiminnan loputtua. Kävin heti perään myös futsalperuskurssin ja tällä erotuomaripolulla, sinivalkoisella tiellä, olen vieläkin. Kokemusta löytyy erotuomaritoiminnasta myös jääkiekkopuolelta mutta koska aika ei millään riitä kaikkeen, on jääkiekkoerotuomariura saanut jäädä taakse
jo pari vuotta sitten ja tämän kauden jälkeen taakse jää myös futsal, vaikka hieno ja kehittävä laji
onkin. Nyt keskityn täysillä jalkapalloon ja hallitustyöskentelyyn.
Jalkapallossa minut on valittu kaudella 2012 valiokoulutettavaksi liittoerotuomariksi, joka tarkoittaa
sitä, että olen liittoerotuomari, tuomitsen pääosin Kakkosen otteluissa mutta osallistun valioerotuomareiden koulutustapahtumiin ja tulen saamaan kauden aikana Ykkösen otteluita. Kakkosessa takana on kolme täyttä ehjää kautta ja nyt kutsuu astetta kovemmat ottelut ja isommat haasteet. Hyvin
mennyt viime kausi toi mukanaan tavoittelemani sarjanousun sekä erotuomarikerhon Vuoden erotuomari - tunnustuksen.
Alkavalla kaudella tavoitteena on suoriutua Ykkösen matseista mahdollisimman hyvin, kehittää
vahvuuksia ja heikkouksia sekä vakiinnuttaa paikka Ykkösen erotuomareiden joukossa.
Futsalurani loppuu jo edellämainitusti tähän kauteen. Kahdeksan kautta valiona ja seitsemän kautta
liigassa on ollut hienoa aikaa mutta nyt jalkapallo vaatii jo niin paljon ympärivuotista sitoutumista,
että jostain pitää taas luopua.
Suosittelen ehdottomasti nuorille, eteenpäin pyrkiville erotuomareille, ja miksei myös kokeneemmille erotuomareille, futsalia talvikauden tekemiseksi. Futsalissa tilanteet tapahtuvat nopeasti ja pelinjohtaminen korostuu, koska koko ajan ollaan lähellä pelaajia ja penkkejä. Tuntuma erotuomariuteen pysyy myös pitkän ja pimeän talven aikana hyvin yllä. Ei liene sattumaa, että viime vuosina
nousuja tehneillä erotuomareilla (Grönholm, Antamo, Grönman, Nykänen jne) on mittava futsaltausta kotimaan ja osalla jopa kansainvälisiltä kentiltä.
Turun erotuomarikerhon hallituksessa vastuualueenani on erotuomaritarvikkeiden hankinta sekä tapahtumien järjestäminen. Toimin myös aktiivisesti sosiaalisen median tiedottajana yhdessä muun
nuoremman kaartin kanssa. Tänä vuonna erotuomarikerho hankkii jäsenilleen vapaavalintaisesti
Adidaksen teknisen aluspaidan tai Adidaksen pikeepaidan. Ylpeänä voin todeta jäsenistön olevan
todella hyvässä asemassa joutuessaan maksamaan 40 euron paidasta itse vain 15 euroa. Tulevien
vuosien hankintaideoita otan mielelläni vastaan, jotta osaan tehdä seuraavallakin kerralla hyviä valintoja.
Kerhoiltoja on tänä vuonna tulossa jo perinteeksi muodostunut illalliseen päättyvä keilailu/minigolfilta, toista kertaa järjestettävä Mestarien liigan finaalin seuranta saunoineen ja purtavineen
sekä syksyllä järjestettävä kolmas kerhoilta, josta koetan saada tehtyä sellaisen, joka motivoi mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan. Mitä sinä haluaisit kerhoillalta? Heitän nyt haasteen niille
jäsenille, jotka eivät aktiivisesti käy kerhoilloissa tai muissa tapahtumissa, että minkälaiset tapahtumat, ohjelmat, ajankohdat jne. kiinnostaisivat ja saisivat uusia kasvoja mukaan tapahtumiin. Yhteystietoni löytyy infon lopusta ja nettisivuilta.

jatkuu……….
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________________________________________________________________________________
Jatkuu……..

Kerhotapahtumia ovat myös talkoot ja sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ja avaan nyt keskustelun niistäkin, vaikkeivät omaan vastuualueeseeni suoraan kuulukaan. Kerhon talkoita ovat ainakin järjestyksenvalvontatehtävät Ruisrockissa ja Interin Veikkausliigaotteluissa sekä heinäkuussa
järjestettävä TuEK OPEN 2012 -harrastefutisturnaus. Kevät- ja syyskokoukset ovat sääntömääräisiä
ja järjestetään kerran vuodessa, ja esimerkiksi kevätkokoukseen tulee ylimääräistä ohjelmaa ulkopuolisen puhujan muodossa.
Pitkän linjan urheilumies Pekka Järviö tulee kertomaan mm. miten ulkopuoliset näkevät ja kokevat
erotuomarin ja mitä erotuomarilta vaaditaan ja odotetaan. Tuleehan teistä mahdollisimman moni
paikalle?
Kerhoiltoihin, maaottelumatkoille, talkoihin, kokouksiin, yhteislenkeille ja risteilyille ovat tervetulleita ihan kaikki jäsenet. Kenenkään ei tarvitse miettiä, onko mahdollisesti oikean ikäinen, kokoinen, näköinen, sukupuolinen tai tunteeko tarpeeksi ihmisiä tai oikeita henkilöitä. Millään noista ei
ole väliä. Kerho on jäseniensä näköinen ja jokainen jäsen on tervetullut ja haluttu mukaan tapahtumiin ja toimintaan. Haluan nähdä omalla hallituskaudellani lisää kävijöitä tapahtumissa, tavata vieraita kasvoja ja tutustua uusiin ihmisiin. Tapahtumista tulee lisätietoa nettisivuillemme ja voitte
ajoissa merkata päivät kalentereihinne. Nähdään tapahtumissa!
Te jäsenet, jotka olette facebookissa, muistakaa käydä tykkäämässä Turun erotuomarikerhon sivusta. Käykää myös osallistumassa TuEK OPEN 2012 –tapahtumaan ja jakakaa sitä eteenpäin, jotta
saadaan joukkueet täyteen ja lisää rahaa kerholle, jotta voidaan taas ensi vuonnakin tehdä hyviä
hankintoja. Erotuomarikerho on tuotu 2010-luvulle sosiaalisen median ja nettisivujen avulla, ja siitä
meidän uusien nuorempien hallitusten jäsenten on hyvä jatkaa eteenpäin viemistä. Ps. frendatkaa
toki minutkin.
Toivotan teille hyvää kautta 2012, onnistumisen tunteita ja terveenä pysymistä. Nähdään kentän laidalla ja kerhon tapahtumissa! Tulethan morjestamaan tavatessamme, jos emme ole vielä kovin tuttuja?

Jani Laaksonen
”Kun sinä et treenaa, joku jossain muualla treenaa. Kun te tapaatte, hän voittaa”
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Rahastonhoitaja vuosimallia 2012

Turun erotuomarikerhon taloudenhoitajan vastuu on viimeiset reilut parikymmentä vuotta hoitanut
Yngve Sjöblom. Suurin piirtein silloin kuin minä synnyin, on Yngve aloittanut kautensa TuEK:n
hallituksessa. Kiitokset Yngvelle pitkästä ja menestyksekkäästä hallitus- ja taloudenhoitajanurasta
TuEK:n hallituksessa!
Voidaan siis todellakin puhua sukupolvenvaihdoksesta. Saappaat ovat siis isot ja niiden täyttämiseen vaaditaan jonkin verran täsmällisyyttä, tarkkuutta ja kirjanpitotaitoa. Uskoisin täyttäväni kaksi
ensimmäistä ehtoa, olenhan erotuomari, mutta viimeisen kanssa en ole päässyt vielä tekemisiin.
Tämä aiheuttaakin itselleni hieman suorituspaineita, mutta onneksi olen tehnyt asialle jo toimintasuunnitelman.
Oma taustani taloudenhoitajan tehtävään pohjautuu lähinnä yläasteella käytyyn taloudenhallinnan
perusteet käsitelleeseen kurssiin, jossa sain tehdä kirjanpitoharjoituksia. Lukioaikana minut valittiin
oppilaskunnan hallituksen rahastovastaavaksi. Hoidin tehtävää noin kaksi vuotta, jonka ansiosta
sain stipendin.
Lukioaikainen opettajani sanoi, että kaikki mitä teette oman osaamisenne eteen voi koitua iloksi tulevaisuudessa. En silloin aivan käsittänyt mitä tällä tarkoitettiin, mutta nyt sekin asia on alkanut valottua. En uskonut, että koskaan koen etua lukioaikaisesta rahastonhoitajan tehtävästä, mutta kappas
vain, nyt olen TuEK:n hallituksessa taloudenhoitajana. Uskoisin että silloiset kokemukset rahastovastaavan tehtävissä edesauttavat onnistumista tässä tehtävässä.
Työni rahastovastaavana on alkanut mukavasti. Jäsenasioiden hoito on myös merkitty minulle, joka
tarkoittaa että pidän listaa kerhon jäsenmaksun maksaneista jäsenistä. Näin tiedämme ketä on oikeutettu saamaan kerhon tarjoamia etuja. Itse kokouksissa on ollut paljon puhuttavaa ja asioita on saatu
eteenpäin sovussa vaikka sukupolvenvaihdos on sekoittanut hallituskenttää.
Jonkin asteinen TuEK:n hallituksen oma ”jytky” tämä oli, että uusia ja nuoria otettiin hallitukseen
mukaan. Ja sehän tehtiin vielä kaiken lisäksi äänestyksen kautta. Ei rinnasteta asiaa kuitenkaan tämän enempää politiikkaan.
Mielestäni suuntaus on oikea. Hallituksessa tulee vallita jäsenten näköinen kokoonpano, jotta asioita
osataan katsoa hieman eri näkökulmista. Tämän voi huomata esimerkiksi kerhon tämän vuoden
hankinnoista ja talkoiden uudelleen järjestelyistä (TuEK-Open). Nämä uudistukset ovat selviä
merkkejä hallituksen reagoimiskyvystä uusiutuneeseen varainhankinta tilanteeseen.

jatkuu…….
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________________________________________________________________________________
jatkuu…….

Perinteiset tavat kerätä rahoitusta kerhon toimintaan ovat käymässä vuosi vuodelta hankalammaksi
kiristyvien säädösten ja säästöjen takia. Kerhon jäsenten tulee myös olla itse aktiivisia, jotta hallitus
voi tehdä jäseniään miellyttäviä päätöksiä. Puhumalla ja ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin voit
saada ideasi esityspöydälle ja näin toimeenpantavaksi. Aktiivisuutta tarvitaan jokaisella kerhon toimialueella, järjestyksenvalvontatehtävät (TPS/FC Inter/TuTo (jääkiekko), Ruisrock), TuEK-Open,
kerhoillat ja kerhon kevät- sekä syyskokoukset. Kerhon toiminta ei perustu siihen, että muutama
ihminen suorittaa talkoita ja loput nauttivat eduista!
Nämä henkilöt, jotka ovat talkoita tehneet ja osallistuneet varainhankintaan, ovat erityisen oikeutettuja käymään kerhon järjestämissä tapahtumissa. Tuleva kesä on kerholle kova koetinkivi, koska
olemme lisänneet talkoita ja jäsenmäärä on kuitenkin suurin piirtein sama. Tämä tarkoittaa sitä, että
jotta voimme järjestää kerhoiltoja ja hoitaa talkoot kunnolla, on jokaisen ”uinuvan” jäsenen osallistuttava enemmän kerhon toimintaan. Vain osallistumalla voit vaikuttaa kerhon toimintaan!
Mikäli et jo ole, niin voit aloittaa kerhon toimintaan osallistumisen maksamalla jokavuotisen jäsenmaksun mahdollisimman pian! Tiedot löytyvät osoitteesta: www.tuek.net sekä tämän infon lopusta.

Tomi Keipi
TuEK hallitus
tomikeipi@hotmail.com
0442830620

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2012
8/16

PALAUTETTA KAUDESTA 2011
Viime kauden päätteeksi kyselin erotuomareilta palautetta kaudesta 2011. Kyselyyn vastasi 122
henkilöä, joten kyselyn perusteella voidaan vetää jo johtopäätöksiä onnistumisista ja korjattavista
asioista.

Kouluarvosanoja
Koulutus
Asetteluohjelma
Kehittäjä/kummi
Piiritoimisto
Kokonaisarvosana

8,1
8,8
7,4
8,9
8,3

Prosenttilukuja
Ottelumäärä sopiva
Ottelut viikonloppuisin
ei ole hyvä asia
Jatkokurssi lauantaiksi
Asetteluohjelman esteet merkitään
kuten vuonna 2011

92 %
68 %
43 %
42 %

Tilastollisia lukuja
Erotuomarimäärä
Virallisia tehtäviä
Tehtäväkeskiarvo
Naiserotuomarien suoritetut tehtävät
Naiserotuomareiden tehtäväkeskiarvo
Peruskurssilaiset
Peruskurssilaisten suoritetut tehtävät
Peruskurssilaisten tehtäväkeskiarvo
TEHTÄVÄLAIMINLYÖNTEJÄ 2011
( TEHTÄVÄLAIMINLYÖNTEJÄ 2010 1 )
Tehtävämyyntejä asetteluohjelman kautta

254
7522
30
543
25
36
883
29
17
2426

jatkuu…..
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jatkuu…..

Muutamia sannallisia kommentteja.
Palautteiden ja tilastoiden perusteella pyritään toimintaa kehittämään kaudella 2012. Painopisteenä
on nuorten otteluiden kehittäjä- ja kummitoiminta. Piiri haluaa satsata omalla panoksellaan tähän
työhön lisäämällä koulutusta
ja nostamalla tehtäväpalkkiota 100% eli 10 euroon.
Haluamme myös reagoida otteluiden valtavaan myyntimäärään kokeilemalla järjestelmää, jossa
kaikki päivät ovat kiinni ja erotuomari aukaisee päivät, jolloin hän on todella käytettävissä. Näin ei
tule asettelua estepäiville, mutta lisää toki erotuomareiden omaa vastuuta päivien vapauttamisessa.
Lauantaille järjestetty jatkokurssi on haastava. Me tiedämme sen, mutta päätimme kuitenkin kokeilla. Toivon, että mahdollisimman moni tilaisuuteen pääsee ja haluaa tietoa kauden 2012 painotuksista.
Viikonloppuihin painotetut ottelut ovat aiheuttaneet perusteltuja ongelmia. Olemme asiaa vieneet
eteenpäin ja uskon, että jossain määrin otteluja tullaan pelaamaan enemmän arkisin.
Erotuomaritoiminta on sitoutumista
Erotuomaritoiminta on sitoutumista.
Sitoutumista on
- koulutuksissa käynnit
- asetteluohjelman tietojesi
aktiivinen päivittäminen
- tehtävien hoitaminen
Huom! laiminlyöntien jyrkkä nousu 2011
- asiakirjojen tarkka tekeminen
ja ajallaan lähettäminen
Vaikka toimintamme on hyvällä tasolla ja arvostettua, pyritän jokainen omalla tahoillamme kehittää
vielä hieman tekemistämme. Muistetaan kuitenkin positiivisuus ja toisten ihmisten ja heidän työnsä
kunnioittaminen. Tsemppiä kaudella 2012

t: Iiro Leino ( et-vastaava )
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TIEDOKSI EROTUOMAREILLE !
Jalkapallon ja futsal- 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.

ESTEELLISYYDET ASETTELUOHJELMASSA!
Oletuksena on, että kaikki päivät ovat esteellisinä.
Jos haluat saada otteluita niin käy avaamassa asetteluohjelmasta sopivat ottelupäivät ja
pidä kalenteri ajan tasalla.

TALKOOT!
Halukkaat varautukaa kesällä Ruisrockiin 6-8.7 ja Interin järjestyksenvalvonta
tehtäviin, alkaen 22.4 ottelulla Inter-MyPa.
Tarkempia tietoja tehtävistä maaliskuun aikana.
Ruisrock; Jorma Laaksonen, 040 4855 699 tai jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
Inter-ottelut; Timo Vihersaari, 044 0331091tai timo.vihersaari@dnainternet.net

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KURSSI
Järjestetään 10-11.3 ja 24-25.3 Turussa. Sitovat ilmoittautumiset 16.2.mennessä
Jorma Laaksonen, 040 4855 699, jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi tai Jari Vahtera,
050 4344 714, jari.vahtera@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.)

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2012
11/16

EROTUOMARIPALKKIOT PIIRIN OTTELUISSA
2012
SARJAEROTUOMARI/AET
Kolmonen
67.50 / 47.00 €
Nelonen 45.00 / 35.00 €
Vitonen
38.00 / 29.00 € (44 € yksin)
Kutonen 41.00 €
Naiset
34.00 / 28.00 €
M35
32.00 / 24.00 €
M45-M5526.00 €
A-pojat
38.00 / 30.00 €
B-pojat
33.00 / 26.00 €
B-pojat III-div.
35.00 €
B-tytöt
27.00 / 21.00 €
C-nuoret (p+t)
28.00 / 22.00 € alueelliset sarjat
C-nuoret (p+t)
27.00 / 21.00 € piirisarjat
D-nuoret (p+t)
27.00 / 20.00 € alueelliset sarjat
D-nuoret (p+t)
26.00 / 19.00 € piirisarjat
E-ja nuor.7v7
10 €
pelinohjaajat
E-ja nuor.5v5
7€
pelinohjaajat

7v7 SARJAT
M 35-55 26 €
Naiset, N35
A ja B-nuoret
C-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)

21 €
22 €
20 €
19 €

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 € )
Tehtävään erikseen nimetyn erotuomaritarkkailijan palkkio on 10 € + matkakulut.
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HARJOITUSOTTELUT
SARJA
Liiga
Ykkönen
Kakkonen
A-SM
Naisten liiga
Kolmonen
Kolmonen yksin
Nelonen
Nelonen yksin
Vitonen
Kutonen
M35-55
Naiset
Naiset yksin
A-pojat
A-pojat yksin
B-pojat
B-pojat yksin
B-tytöt
C-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
E-ja nuor.7v7
E-ja nuor.5v5

EROTUOMARI
67 snt/min
52 snt/min
44 snt/min
44 snt/min
44 snt/min
36 snt/min
56 snt/min
30 snt/min
45 snt/min
33 snt/min
33 snt/min
38 snt/min
28 snt/min
45 snt/min
33 snt/min
56 snt/min
33 snt/min
50 snt/min
28 snt/min
33 snt/min
32 snt/min
25 snt/min
18 snt/min

AET
50 snt/min
40 snt/min
33snt/min
33 snt/min
33 snt/min
29 snt/min
24 snt/min

22 snt/min
27 snt/min
27 snt/min

pelinohjaajat
pelinohjaajat

Harjoitusottelujen palkkioihin, eivät sisälly aikuisten kansainväliset ottelut.

NUORTEN TURNAUSTEN PALKKIOT
Turnaukset asetellaan piirin toimesta normaalin asettelun mukaan
SARJA

EROTUOMARI

AET

A ja B nuoret
C ja D nuoret
E-ja nuor.7v7
E ja nuor. 5v5

32 snt/min
30 snt/min
25 snt/min
18 snt/min

29 snt/min
27 snt/min
pelinohjaajat
pelinohjaajat

Turnauksissa matkakulut: 0,45 euroa / km + 0,02 euroa / matkustaja, tai saman
kunnan alueella 2 x 2,5 euroa.
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FUTSAL-EROTUOMARIT
Kauden 2011-2012 palautetilaisuus pidetään, jos ilmoittautumisia on vähintään
kymmenen henkilöä, ajasta ja paikasta ilmoitetaan maaliskuun aikana
Seuraa sähköpostiasi/postiasi. Kaikki aktiivit tervetuloa!
Tinde

JÄSENEDUT
Vain maksamalla jäsenmaksun pääset nauttimaan kerhon järjestämistä hankinnoista,
kerhoiltojen tarjoilusta ja ohjelmista.

Kuittilomakkeen täyttäminen
Kentän laidalla maksetuista erotuomaripalkkioista on aina kirjoitettava maksajalle kuitti.
Kuitissa pitää olla palkkion lisäksi selvästi kirjoitettu, nimi ja osoitetiedot, allekirjoitus, nimenselvennys sekä sotu.
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KERHON HALLITUS 2012

Jari Vahtera

puh.joht. turnaukset

050 4344 714

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@dnainternet.net

spl-kontakti, palkitsemiset,talkoot

044 0331 091

Jorma Laaksonen
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

vpj, info, talkoot

040 4855 699

Virpi Nikupeteri
veniku@utu.fi

sihteeri, evk-asiat

040 7333 548

Jani Laaksonen
jani@laaksonen.in

et-tarvikkeet, tapahtumat

040 5494 945

Mika Lamppu
mlamppu@hotmail.com

www-asiantuntija,kuntoilu

050 3037 221

Tomi Keipi
tomikeipi@hotmail.com

taloudenhoitaja, jäsenasiat

044 2830 620

jari.vahtera@volvo.com
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JÄSENMAKSU 2012
TuEK

Jäsenmaksut 2012

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

Jäsenmaksu
1.vuoden erotuomarit
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€
15€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2012
Nimi:_____________________________________

Viitenumero Referensnummer
Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

________________________________________________________________________________________________

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