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

KERHOILTA 19.5.2012
Tarkemmat tiedot sivulla 4.

TuEK Open 14.7 Liedossa
Hyvä kerhomme jäsen. Tulethan hoitamaan
muutaman erotuomaritehtävän omassa turnauksessamme. Peliaika alustavasti 1 x 20 min. Tarve on 10-15 tuomaria. Turnaus pelataan pikkukentällä, ilman paitsiosääntöä.
Kerho tarjoaa sinulle pientä purtavaa.
Ilmoittaudu erotuomaritehtäviin heti vapun jälkeen Tindelle tai puheenjohtajalle. yhteystiedot infon lopussa. Asettelut tehdään heti otteluohjelman valmistuttua. Jos et piippaa niin olet lämpimästi tervetullut muihin
organisaatio-tehtäviin. Nauttiaksesi kerhon eduista jatkossakin tarvitsemme jokaisen jäsenen panosta eri tapahtumien talkoisiin.
Tarkempia tietoja myöhemmin.

TALKOOT
Turun ErotuomariKerho on jälleen saanut hoidettavaksi
ruisrock-tapahtuman 6-8.7 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, ottakaa kaverinne tai
perheenjäsenennekin mukaan talkoisiin.
Pikaiset yhteydenotot jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
tai 040 4855 699.
Interin peleihin haluavat järjestyksenvalvojat ottakaa yhteyttä:
timo.vihersaari@dnainternet.net tai 044 0331091 (siistiä sisätyötä)

UUSI PALSTA!
Tästä numerosta alkaen löytyy jalkapallosta kiinnostuneen ”vierailijan”
kirjoitus. Sarjan aloittaa FIFA erotuomari Dennis Antamo.
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JÄSENMAKSU 2012
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan
hankinnoista, matkoista sekä kerhoiltojen ohjelmasta ja
tarjoilusta.
pääset hyötymään myös hyötymään kerhon yhteistyösopimuksesta
Sportia World-myllyn kanssa, erotuomarivarusteiden ja muiden urheilutarvikkeiden
oston yhteydessä.

KERHON PAITAHANKINTA
Paidat ovat toimitusvalmiina toukokuun aikana. Järjestetään kaksi luovutustilaisuutta
veritaksen vanhalla et-kopilla. Maksu käteisenä, 15 euroa/paita. Jos olet tilannut
molemmat paidat niin toisen hinta on 30 euroa. Seuraa sähköpostiasi, ilmoitus
jakopäivistä tulee myös kerhon sivulle.

MM- KARSINTA SYKSYLLÄ.
Kerho järjestää matkan Helsinkiin 7.9 Ranskaa vastaan pelattavaa
otteluun.
Tarkemmat tiedot aikatauluista ja ilmoittautumisista myöhemmin.
12.10 Georgia-otteluun lähdemme vain, mikäli riittävää halukkuutta ilmenee.

KERHON PIIPPILIPUT
Turun erotuomarikerhon ohjeet elektronisten lippujen
varauskäytäntöä koskien:
1. Erotuomarin luokitus B tai C, liput käytössä vain:
Kakkosen, Kolmosen, A-SM:n, NLiigan ja B-SM:n otteluissa
(+erityiset tutustumis-, näytös- tms. –ottelut.)
2. Käytössä pääosin kotimaassa, mutta jos lippujen käyttöön totutellut
erotuomari saa ottelun ulkomailta, saa hän ottaa liput mukaansa, jollei liput
ole poissa muiden käytöstä kohtuuttoman kauan.
3. Turun Erotuomarikerhon jäsenmaksun maksanut jäsen.
4. Vastaavana hoitajana Timo Vihersaari
5. Lippujen varaus tapahtuu netin kautta (www.tuek.net)
6. Lippujen noudosta sopiminen T. Vihersaaren kanssa
7. Palautus viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä
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PUHIKSEN PALSTA

Nyt kun futsalkausi alkaa olla takana ja jalkapallokausi on pyörähtämäisillään täydellä rytinällä
käyntiin, niin haluan käyttää tämän palstatilan palatakseni osittain menneisiin ”rytinöihin” ja
erotuomarikentän yhtenäisyydestä kertomiseen.
Kuten moni muistaa viime syksystä, kun futsalkausi oli alkamassa ja piiri oli yksipuolisesti julkistanut tulevien kausien palkkiot, kuulematta tai neuvottelematta tuomareiden edustajien kanssa asiasta. Silloin TuEK ja SalEK yhdistivät voimansa ja saatiin neuvottelut aikaiseksi ja myös
tyydyttävä neuvotteluratkaisu. Silloin jouduimme turvautumaan valitettavasti äärimmäisiin keinoihin. Mutta tuomarikenttä pysyi yhtenäisenä. Jostain kuului arvosteluja, että tuomarit haluavat vain lisää rahaa, vaikka seuroilla on tiukkaa. Tämä ei kuitenkaan ollut se pääasiallinen tarkoitus silloin, vaan tarkoitus oli osoittaa, ettei tuomareita voi niin vaan päätösten teoissa sivuuttaa. Saimmekin neuvoteltua silloin sopimuksen, johon kirjattiin, että piiri kutsuu erotuomarikerhot neuvottelemaan palkkioista, aina kun sopimus kausi päättyy. Ja saimme neuvoteltua vuoden
mittaisen sopimuksen. Tämän tarkoituksena oli varautuminen mahdolliseen toimijakorttiin sisältyvän vapaan sisäänpääsyn poistumiseen, joka olisi toteutuessaan johtanut uusiin neuvotteluihin
palkkioista. Talvella käydyt jalkapallon palkkioneuvottelut sujuivatkin kitkatta.
Kevään alkaessa tulikin tieto, että vapaa sisäänpääsy aiotaan poistaa, lähinnä osan Liiga seurojen vaatimuksesta. Jälleen oli erotuomarien yhdistettävä rivinsä. Tällä kertaa valtakunnallisesti.
Oli hieno huomata, että jokaisessa suomen erotuomarikerhossa huoli oli kova ja kaikki osoittivat tukensa SJELin kautta. Ja lehdistössäkin väläytettiin, että tarvittaessa erotuomareille järjestetään ”koulutuspäivä” Valiotuomareiden johdolla 15.4, jolloin Liiga pyörähtää käyntiin ja silloin ei olisi ollut yhtään erotuomaria käytettävissä. Valioerotuomareiden mukaan tulolla tähän
yhtenäiseen rintamaan oli suuri ja mielestäni ratkaiseva merkitys, että saatiin tämä aiottu, järjetön päätös, peruttua ja vapaa sisäänpääsy jatkumaan. Sillä tämän ”edun” poistuessa, sillä olisi
ollut suurempi vaikutus, kuin moni osaa kuvitellakaan, koko erotuomaritoimintaan. Sillä erotuomareille jokainen peli on koulutustapahtuma myös katsomossa.
Tässäkin asiassa oli yhtenäisyydellä suuri vaikutus ja valiotuomarit antoivat hyvän esimerkin,
tulemalla mukaan tähän rintamaan ja suoraan etulinjaan, vaikka päätös ei olisi heitä suoraan
koskenutkaan.
Tässä oli pari esimerkkiä yhtenäisyyden tärkeydestä. Samaa yhtenäisyyttä toivon näkeväni
myös kentällä. Kun kolmikkona mennään peliin, niin mennään yhtenäisenä kolmikkona ja toisia
tukien ja tehdään hommat kentällä yhdessä. Eikä missään tilanteessa arvostella toista tuomaria
ulkopuolisten kuullen. Sen voi tehdä pukukopissa pelin jälkeen yhdessä keskustellen, mutta ketään ei pidä puukottaa selkään.
Hyviä vihellyksiä ja liputuksia itse kullekin!
PS. Kerhoilta 19.5, jolloin toivon näkeväni paikalla myös monia ensimmäisen ja toisen kauden
tuomareita. Rohkeasti joukkoon mukaan. Ei ne Valiotkaan purematta niele. Ei ainakaan kaikki.

Terveisin Puhis
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Kohti Turun piirin 9000 tehtävää!
Sarjat ovat jo osittain alkaneet ja koulutusrumpa kevään osalta on jo todella pitkällä. Koulutuksessa olemme siirtyneet osittain turnauksia hyödyntävään koulutukseen, joita on ollut jo kaksi.
Erotuomareiden sitoutuminen näissä tapahtumissa on ollut täydellistä! Lisäksi olemme saamassa DVD-materiaalia koulutuksen käyttöön oman piirin otteluiden osalta, joten siinäkin tasolla
on merkittävää edistymistä tapahtunut.
Kesän aikana tullaan järjestämään pieniä täsmäkoulutuksia. Hyödyntäkää ne osana omaa kehitysprosessia. Koulutus tärkeää jokaiselle erotuomarille/avustavalle.
Tarkkailijasta pelikouluttajaksi
Erotuomariseurannan painopiste kentällä on sekä noviiseissa, nuorissa erotuomareissa että etkoululaisissa. On erittäin tärkeää opettaa heille erotuomariperustaitoja jo uran alkutaipaleella ja
sen jälkeen jatkokouluttaa uran edetessä. Olemme piirissä EVK:n päätöksellä muuttaneet tarkkailija nimikkeen PELIKOULUTTAJAKSI. Nimi kertoo tapahtuman tavoitteesta ja sisällöstä.
Uusia valioerotuomareita, onneksi olkoon!
Turun piirin keulakuvat kansallisella tasolla ovat valioerotuomarit. On hienoa, että olemme saaneet ryhmään taas uusia Turun piirin erotuomareita. Seuraavassa uudet valiot.
Minna Mäenpää ( valio et )
Nora Tammi ( valio aet )
Vera Lehtinen ( valio aet, koulutusryhmä )
Marko Grönholm ( valio et )
Jani Laaksonen ( valio et, koulutusryhmä )
Arttu Kuukasjärvi ( valio aet )
Valiotason saavuttaminen on erittäin kovan työn tulos. Jotka todella tavoittelevat tätä tasoa, työ
on aloitettava määrätietoisesti ja tavoitteellisesti jo hyvissä ajoin. Harjoituskertoja on oltava paljon kuitenkin omaa kehoa kuunnellen. Kaikkien vinkkien vastaanottaminen ja erityisesti oma
aktiivisuus on oltava korkealla tasolla.
Olemme saaneet paljon apuja piiritasolla valioilta ja sitä toivon jatkossakin . Ymmärrän valioiden nykyajan ammattimaisuuden vaateet, mutta jotta saisimme piiristämme uusiakin valioehdokkaita, valioiden rooli on tässä työssä erittäin merkittävä!
Älä lue sääntöjä vaan opiskele sääntöjä lukemalla sääntökirjaa!
Yksi suurimmista huolenaiheista on sääntö-tuntemus. Valitettavasti joka tasolla on suuri puutteita sääntöjen osaamisessa. Liitto on tuottanut loistavan uuden sääntökirjan, joten jokaisen erotuomarin on sitä lukemalla opiskeltava sääntöjä. ”Luulo ei ole tiedon väärtti” sanotaan ja tässä
asiassa se pitää täydellisesti paikkansa. Piiri satsasi tähän järjestämällä 7 sääntökirjakoulutustapahtumaa.
Tapahtumien
osallistuja-keskiarvo
13
osallistujaa!
Koska olet viimeksi lukenut sääntökirjaa?
jatkuu……………………
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Jatkokurssi lauantaina
Poikkeuksellisesti pidimme koulutustapahtuman lauantaina. Oli ilo todeta, että meitä paikalla
oli lähes 140 erotuomaria. Seuraavassa hieman tilastollista koontaa pyytämäni palautteen perusteella. Vastanneita oli 74 eli n. 50%. Palautteen perusteella teemme suunnitelmia tulevalle vuodelle. Siksi kiitos palautteen antajille.
alla kouluarvosana keskiarvona ja numeroskaala
Tiedottaminen kurssista
Kurssipaikka
Ajankohta lauantai
Koulutusrakenne
Yhteinen informatiivinen osuus
Eritetty koulutuksellinen osuus
Sääntökoe

8,7
9,1
8,4
8,3
8,3
8,0
8,9

5-10
5-10
4-10
4-10
4-10
4-10
5-10

Kiitos ja tsemppiä kaudelle 2012!
Haluan kiittää tässä vaiheessa kaikkia kouluttajia, pelikouluttajia sekä kummeja, jotka antavat
tärkeän panoksensa tässä haastavassa työssä.
Kaikille avustaville, erotuomareille ym. toiminnassa oleville tsemppiä tulevalle kaudelle! Tehdään työ hyvällä asenteella, sääntöjä ja ohjeita noudattaen kuitenkin positiivisella asenteella toisiamme tukien!

Et-vastaava Iiro Leino
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Ilmoittaudu Kerhoiltaan!
19.5 pelataan
Champions Leaguen finaali
Tule seuraamaan huikeaa ottelua ja tuomareiden taidonnäytteitä lauantaina
19.5. 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 14.5. mennessä
Jari Vahteralle numeroon
050 4344714 tai sähköpostitse ,
osoitteeseen
jari.vahtera@volvo.com
* TYYn saunatila sijaitsee Yo-talo A:ssa, ravintola Proffan Kellarin vieressä osoitteessa
Rehtorinpellonkatu 4 A.
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PALKITSEMINEN JA VALINTA

SPL:n Turun Piirin johto luovutti piirin kevätkokouksessa liiton kultaisen ansiomerkin
erotuomariasiantuntija Iiro Leinolle.
Hallitus onnittelee ansaitusta huomionosoituksesta.

Kerhomme jämäkkä puheenjohtaja Jari Vahtera valittiin varaedustajaksi SPL:n
liittokokoukseen Helsinkiin 13-14.10.2012.
Piirin asettama työryhmä esitti kymmentä nimettyä varaedustajaa, lisäksi kerhomme edustajat
Tinde ja Jorma esittivät Jaria. Tunnelma kokouksessa nousi kun jouduttiin varaedustajista suorittamaan äänestys. Jari sai kahdeksan ääntä ja tuli valituksi.
Todettakoon, että kerhomme äänimäärä oli kolme, joten viisi ääntä tuli muiden seurojen taholta.
Hallitus onnittelee Puhista valinnan johdosta.

VALMISTAUTUMINEN EROTUOMARITEHTÄVIIN
Hyvä valmistautuminen tulevaan tehtävään alkaa jo edellisenä päivänä. Yhteydenpito kolmikkotehtävissä pitää olla itsestään selvä asia.
Muistutetaan kuitenkin puhelinsoitoista kavereille, joissa sovitaan asusteen värit peleihin, kuinka pelimatka järjestetään yms. käytännön asiat.
Kolmikkopeleihin pitää sopia kuljetukset niin, että mahdollisuuksien mukaan ne kuljetaan yhdellä autolla, lyhintä matkaa kulkien.
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EROTUOMARITERVEISIÄ ESPOOSTA!
Aloittaessani erotuomariuraani vuonna 1997 ajattelin, että tässähän on minulle hyvä kesätyö.
Pari ensimmäistä vuotta tuomitsin noin 300 peliä vuodessa ja kentällä oltiin jatkuvasti. Nykyään
tuomitsen ainoastaan 50 peliä vuodessa, mutta aikaa rakkaalle harrastukselle menee noin 30 tuntia viikossa. Ottelumäärät ovat siis selvästi pudonneet ja kesätyöstä on tullut minulle ”pelkästään toinen työ”. Nykyään harjoittelen 4-6 kertaa viikossa ja harjoitusdata pitää lähettää valmentajalle, joka analysoi harjoitteet ja antaa palautetta siitä mitä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä.
Kipinäni viedä harrastus tälle tasolle syttyi Turussa. Muutin Turkuun vuonna 2003 ja silloin
tuomitsin 4-divarissa, seuraavana vuonna sain ensimmäiset kolmosen ottelut ja siitä se kaikki
lähti. Ensimmäinen kolmosen ottelu Turussa oli LTU - Lieto. ”Tinde” soitti ottelupäivänä ja kysyi minulta jos minulle sopii viheltää kyseinen peli. Ottelu meni miten meni, muuta seuraavalla
kaudella olin jo kolmosen erotuomarikursseilla ja kolmosen otteluita taisi tulla noin 20.
Kauden 2005 aikana aloin ensimmäistä kertaa tosissani analysoimaan sitä mitä kentällä ja kentän ulkopuolella tuli tehtyä. Nykyään tarkkailijat kertovat miten otteluissa on pärjätty, mutta tämän lisäksi on tärkeätä että erotuomari itsekin miettii miten tulkinnat kentällä on mennyt. Pieni
itsekriittisyys on aina paikallaan jokaisen ottelun jälkeen. Otteluiden jälkeen on aina mahdollisuus kysyä muilta tuomareilta jotka ovat olleet katsomassa peliä, miten ottelu heidän mielestään
on mennyt. Välillä palautetta voi toki tulla, vaikka sitä ei olisikaan itse pyytänyt. Tämä on mielestäni merkki siitä että erotuomarikollegat välittävät ja haluavat antaa neuvoja ja muita näkemyksiä erotuomarille otteluiden jälkeen.
Tämä on yksi niistä asioista joita minä jäin Turusta kaipaamaan. Olisiko tämä yksi syy siihen että Turusta on jo pitkän aikaa tullut hyviä erotuomareita jotka pärjäävät pelissä kun pelissä? Espoossa on aivan liikaa niitä pelejä joissa katsomossa istuu 10 katsojaa eikä niistä yksikään ole
erotuomari.

Kausi 2012
Tästä kaudesta tulee ja on jo tullutkin minulle uudenlainen. Valinta FIFA-erotuomariksi julkaistiin viime vuoden loppupuolella, tämä tietää sitä, että ulkomaan reissuja tulee jokunen määrä
tällä kaudella. Kirjoittaessani tätä juttua laskin että ulkomaan päiviä jalkapallon takia on nyt jo
kasassa 25. Viimeisin reissu oli maaliskuun loppupuolella U-17 turnaus Hollannissa. Turnauksessa pelasi isäntämaan lisäksi, Albania, Irlanti ja Serbia. Tuomitsin ottelut Hollanti-Albania, Irlanti-Hollantia ja kolmannessa Hollannin pelissä Serbiaa vastaan toimin neljäntenä erotuomarina. Tämä oli minulle ensimmäinen UEFA:n turnaus ja viikon aikana tuli luotua paljon uusia
kontakteja erilaisten erotuomari persoonien kanssa.
Pärjäsin mielestäni hyvin niissä kahdessa pelissä joissa toimin erotuomarina. Ainahan on asioita
ja tilanteita jotka olisi voinut hoitaa eri tavalla, mutta kaikki tärkeät päätökset menivät omasta
sekä tarkkailijankin mielestä oikein.
Veikkausliiga kausi alkaa 15.4 ja tästä kaudesta tulee luultavasti tasaisempi kuin viimekaudesta.
Turkuun tuli jo yksi pokaali kun TPS voitti Liigacupin finaalissa HJK:n rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Eikä ollut kaukana että finaalissa olisi ollut kaksi joukkuetta Turusta. Inter tippui
semifinaalissa HJK:lle vasta rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Turussa on kaksi hyvää joukkuetta veikkausliigassa jotka molemmat kilpailevat hyvistä sijoituksista tälläkin kaudella.
Toivottavasti kaikki Turun erotuomarikerhon jäsenet menevät tälläkin kaudella katsomaan
huippujalkapalloa ja huipputuomarointia Turun kentille.
Tsemppiä kaikille kauteen 2012!
Dennis Antamo
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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 €
C-nuoret (p+t)
27.00 / 21.00 €
D-nuoret (p+t)
27.00 / 20.00 €
D-nuoret (p+t)
26.00 / 19.00 €
E-ja nuor.7v7
10 €
E-ja nuor.5v5
7€

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

alueelliset sarjat
piirisarjat
alueelliset sarjat
piirisarjat
pelinohjaajat
pelinohjaajat

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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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

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.net
Kerhon Sähköpos –
tiosoite on puolestaan muotoa
kerho@tuek.net

www.facebook.com
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2012
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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
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