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

MM-KARSINTA
12.10

SUOMI-GEORGIA, olympiastadion klo 18.30
Lähtö Kupittaalta klo 15.00.
Matkan hinta: jäsenet 10 € muut 25 €,
sisältäen pääsylipun.
Ilmoittautumiset: 4.10 mennessä,
Timo ”Tinde” Vihersaarelle, puh 044-0331091 tai
timo.vihersaari@pp1.inet.fi ,
Tämän jälkeen matkaa myydään
kerhon ulkopuolisille henkilöille.

20.11

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous klo 18.00
Veritas-stadion, Ole´ ravintola.

JALKAPALLOKAUDEN
PÄÄTÖSTILAISUUS
24.11

Piknik-risteily, lähtö klo 8.15. Kokoontuminen klo 7.30 Siljan
terminaalissa. Ilmoittautumiset 20.10 mennessä
jari.vahtera@luukku.com. Muista ilmoittaa myös syntymäaika.
Matkalle mahtuu 50 nopeinta!
Laivayhtiön varausmaksu 15 € maksettava kerhon tilille

571004-587838 20.11 mennessä.
JÄSENMAKSUT
Muutamia jäsenmaksuja on vielä suorittamatta.
Hoidathan asian kuntoon pikaisesti.
Vain maksun suorittaneet voivat käyttää kerhon
järjestämiä tilaisuuksia ja etuja.

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 3/2012
1/8

______________________________________________________

FUTSAL

Erotuomari-ja toimitsijakurssit
3.10 ke

Erotuomarien peruskurssi klo 17.00–20.00
Turun AMK luokka A310,lemminkäisenkatu 30.
Kurssimaksu 10 €.
Haku kurssille piirin sivulta 26.9 mennessä.

6.10 la

Erotuomarien kenttäkoulutus klo 10.00–12.00
Ilpoisten palloiluhalli,lauklähteenkatu 13, Turku.
Koulutus kuuluu osana peruskurssiin, mutta muutkin
ovat tervetulleita.

9.10 ti

Erotuomarien jatkokurssi 1, klo 17.30–20.30
Turun AMK luokka A306. Lemminkäisenkatu 30, Turku.
Luokitustasoilla FA ja FB viime kaudella olleet.
Erillinen ilmoittautuminen piirin sivulta 4.10 mennessä.

10.10 ke

Erotuomarien jatkokurssi 2, klo 17.30–20.30
Turun AMK luokka A306. Lemminkäisenkatu 30, Turku.
Luokitustasoilla FC ja FD viime kaudella olleet.
Erillinen ilmoittautuminen piirin sivulta 4.10 mennessä.

23.10 ti

Kuntotesti 17.00-18.30, Paavo Nurmi-stadion. Ilmoittautumiset
piirin sivulta, jossa mainittu testirajat.

Toimitsijakurssi klo 17.30–20.30

30.10 ti

Turun AMK. Lemminkäisenkatu 30, Turku.
Ilmoittautumiset piirin sivulta 26.10 mennessä.

.
3.11 la

NUIJATURNAUS
Lähdemme puolustamaan viime vuosien mestaruuksia.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
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PUHIKSEN PALSTA
Viime aikoina on mediassa ollut paljon juttua kaukaloväkivallasta jääkiekon puolella.
Asiasta on saanut lukea niin lehdistä kuin myös katsoa televisiosta ja onpa maan korkein
johtokin laittanut lusikkansa soppaan. Myös poliisi tekee omia selvityksiä asiassa.
Rangaistuksia jaettiin niin pelaajille kuin valmentajille ja myös seuroille. Näistä rangaistuksista
on ollut monia mielipiteitä, mutta ei ole monikaan sanonut, että olisivat liian ankaria. Monet
olisivat halunneet vielä kovempia rangaistuksia. Ja kautta linjan tämä väkivalta kentällä on
tuomittu. Itse en ota kantaa noihin jääkiekon puolella tapahtuviin rangaistuksiin, koska en
siitäkään lajista mitään ymmärrä.
Mutta tässäkin tapauksessa on ollut helppo jälkikäteen moneen kertaan katsoa videoita siitä,
mitä kentällä todella tapahtui ja kuka teki mitä ja kuka käski tehdä.
Mutta näin ei ole asia jalkapallon puolella, ainakaan ala divisioonissa. Ei ole videoita joita
katsoa jälkikäteen ja päättää rangaistuksista sen mukaan. Kentällä on ainoastaan 1-3 tuomaria,
jotka voivat tehdä tapahtuneista ylilyönneistä raportin ottelun jälkeen ja erotuomariraportin ja
joukkueiden vastineiden jälkeen kurinpitoryhmä päättää rangaistuksista. Tämän vuoksi on
tärkeääkin tärkeämpi, että raportissa kerrotaan tarkkaan mitä kentällä todella on tapahtunut ja
kuka teki ja mitä teki. Raportti tehdään totuudenmukaisesti mitään siihen lisäämättä tai pois
jättämättä. Ja siten, että sellainenkin henkilö joka ei tapahtumia ole nähnyt, niin voi siitä
muodostaa todellisen kuvan tapahtumista. On esimerkiksi aivan turha kirjoittaa raportissa
seuraavanlaisesti:
” ottelun ensimmäisellä puoliajalla punaisen joukkueen pelaaja potkaisi sinisen joukkueen
pelaajaa joka loukkaantui tilanteessa. Poistin punaisen joukkueen pelaajan kentältä, mutta en
muista pelaajan numeroa. Tilanteen jälkeen joku punaisen joukkueen pelaajista uhkasi hakata
minut seuraavan kerran, kun tulen vastaan kaupungilla.” Selviääkö edellisestä selityksestä, kuka
potkaisi ja kuka uhkasi? Ei, eli millä perusteella tästä voitaisiin jälkikäteen jakaa rangaistuksia?
Ei mitenkään!
Eli kun teette raportin ottelun tapahtumista, niin tehkää se tarkkaan! Tämän jälkeen uskon ja
toivon, että meidänkin piirin kurinpitoryhmältä löytyy uskallusta jakaa kunnolla ja tuntuvia
rangaistuksia pelaajille ja seuroille jotka ne ovat ansainneet. Ylilyöntejä on kentällä aina
tapahtunut ja tulee tapahtumaan, mutta pidetään omalta osaltamme huoli siitä, että annetaan
mahdollisuus jakaa niistä oikeuden mukaiset rangaistukset.
Jalkapallo kausi on taas kääntynyt lopuilleen tämän vuoden osalta ja kaikissa sarjoissa pelataan
ratkaisupelejä. Pelejä on paljon erityisesti viikonloppuina ja Sami joutuu tekemään piirissä
kovaa työtä sen eteen, että kaikissa peleissä olisi tuomarit.
Joten autetaan Samiakin parhaamme mukaan ja pidetään asetteluohjelman esteet ajan tasalla ja
otetaan avoimista tehtävistä mahdollisuuksien mukaan tehtäviä itsellemme.
Syksyn ohjelmasta vielä sen verran, että kerho järjestää ottelumatkan MM-karsintaotteluun
Suomi-Georgia 12.10 ja Kritiikki ja palaute matkan. 24.11.
Näissä tapahtumissa toivoisin näkeväni mukana myös paljon kerhon nuorempaa kaartia. Eli
rohkeasti tapahtumiin mukaan.

Terveisin: PUHIS
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KIITOKSET TALKOOLAISILLE

Ruisrock onnistui hienosti. Kiitos kuuluu kaikille järjestyksenvalvontaan osallistuneille.
Unohtamatta Laaksosen Jorman panosta organisaattorina ennen ja jälkeen tapahtuman.
Kiitokset myös Interin peleissä uurastaneille. Ainakin toistaiseksi viimeiseksi tehtäväksemme
jäi Inter-Jaro matsi 26.8. Tähän voin todeta kliseisesti. Tehtävät loppuivat minusta ja
hallituksesta riippumattomista syistä.
Ilmassa liikkuu huhuja joiden mukaan paikalliskilpailija TPS olisi kiinnostunut palveluistamme
kaudella 2013.
Kiljuen emme voi lähteä neuvottelemaan. Ensin pitää varmistaa että aktiivista väkeä on
riittävästi.
Mikäli TPS todellakin on kiinnostunut asiasta, niin tulen tiedustelemaan jäsenistöltä ja tietysti
myös kaikilta Interin tehtäviin osallistuneilta kiinnostusta tehtävää kohtaan.
Uskoisin, että kerhon hallitus vuosimallia 2013 päättää kustantaa muutaman kortin lisää,
edellyttäen että henkilö hoitaa riittävän määrän tehtäviä.
Henkilökohtaisesti näen asian niin, että jos tulevaisuudessa kerholle tuleva varallisuus on vain
jäsenmaksujen varassa, niin jäsentemme etuisuudet eivät pysy samalla tasolla kuin viime
vuosina on totuttu.
Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille, Onnistumisia syksyn viimeisille kierroksille ja
hyvää alkavaa futsal-kautta 2012-2013

Timo "Tinde" Vihersaari
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LONTOON OLYMPIALAISET 2012
Lontoon olympialaiset olivat suuri kohokohta erotuomariurallani. En koskaan voinut kuvitella
osallistuvani olympialaisiin urheilijana, mutta viime kesänä se olikin totta.
Aloitin erotuomaroinnin peruskurssilla vuonna 1998. Pidin siitä, se oli haasteellista,
mielenkiintoista ja siitä pääsi näkemään peliä aivan läheltä. Olin jo pelaajana sitä ennen juossut
nurmikentillä 11 vuotta.
Erotuomarina huomaisin, kuinka paljon minulla oli opittavaa sekä jalkapallosta että itsestäni.
Askeleet kohti olympialaisia ovat olleet maltillisia, mutta samalla isoja. Pohjana ovat olleet
useat ottelut sekä naisten että miesten sarjoissa, koti- että ulkomailla. Minulla on ollut
mahdollisuus työni ohella luokanopettajana harjoitella ja matkustella useitakin viikkoja
ulkomailla. Tämän yhteensovittaminen on kuitenkin vaatinut taitoa ja hommien kasassa
pitämistä, niin kuin erotuomaritoimintakin. Naisten EM-kisat, nuorten MM-kisat ja naisten EMkisat ovat olleet viime vuosien kohokohtia, jotka ovat johdattaneet tietä viime kesän Lontoon
Olympialaisiin. Onnistumiset haasteellisiissa tehtävissä sekä koti- että ulkomailla ovat luoneet
pohjaa onnistua myös isoissa arvokisoissa.
Kilpailu erotuomareiden kesken on kovaa ja ikinä ei voi tietää tuleeko valituksi esimerkiksi
Olympialaisiin vai ei.Aina on tehtävä työnsä niin hyvin kuin osaa ja se riittää sitten siihen mihin
se riittää. Jokaisesta tehtävästään tulee nauttia ja valmistautua ja keskittyä hyvin, tällöin
onnistumisprosentti peleissäkin nousee.
Euroopasta Lontoon olympialaisiin valittiin viisi erotuomaria, joista minä olin yksi. Euroopassa
naistuomareiden taso on hyvä ja ne, jotka kuuluvat UEFA:n eliittiryhmään, heistä voidaan valita
erotuomarit olympialaisiin. Maanosilla on omat kiintiönsä erotuomarimäärissä.
Lontoossa olimme valmistavalla treenileirillä viikon ennen kisojen alkua.Treenasimme joka
päivä jalkapallokentällä tehden fysiikkatreenejä, kuten juoksuharjoituksia ja
lihaskuntoharjoitteita. Lisäksi harjoittelimme pelitilanteita, joissa pelaajat pelasivat ja
tuomareiden piti tehdä päätökset tilanteista, esimerkiksi oliko rangaistuspotku, tuliko tilanteesta
varoitusta, oliko mahdollista soveltaa hyötynäkökohtaa jne. Palautetta saatiin aina FIFA:n
kouluttajilta, jotka seurasivat työskentelyämme ja harjoitteluamme. Avustaville oli myös
videolla tehtävä paitsiotesti, jossa oman ratkaisunsa näki heti videolta hidastettuna, onside vai
offside.
Matkustimme kolmikkona Coventryyn ja Cardiffiin Anu Jokelan ja Tonja Paavolan kanssa,
jotka ovat Suomen huippuavustavia erotuomareita. Saimme viheltää ekana ottelupäivänä
Kanada-Japani pelin ja puolivälierän Brasilia-Japani. Lisäksi minulla oli 4. erotuomarin tehtäviä
kaksi kappaletta. Onnistuimme hienosti tehtävissämme, olimme hyvin valmistautuneita ja
keskittyneitä ja pääsimme nauttimaan 28 000 hengen yleisön tunnnelmasta. Kentät ja stadionit
olivat loistokunnossa. Cardiffissa kokeilin oikein nurmea käsin, sillä en voinut uskoa , että oikea
nurmi voidaan saadaan niin upeaan kuntoon.Aina palattuamme reissusta Lontooseen meitä
odotti treenit, muut tuomarit ja debriefing, jossa yhdessä käydään läpi viime päivän ottelut ja
katsotaan hidastuksilta ratkaisujamme. Tällä tavoin koetamme kehittää tuomarilinjaa
yhtenäisemmäksi, oppia virheistämme ja oppia myös hyvistä ja tärkeistä ratkaisuista, jotka ovat
menneet oikein.
jatkuu…….
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Vapaa-aikaa meillä ei päivisin juurikaan ollut ja ne hetket kuluivat usein Green Parkissa hieman
jaloitellen, netissä käyden, hierojalla tai pienellä kauppapyrähdyksellä. Asuimme aivan Lontoon
keskustassa, josta oli helpot yhteydet. Metrolla kävimme olympiapuistossa. Muita lajeja
seurasimme televisiosta, jalkapallon parissa aika sujui niin nopeaa. Turnauksessa tuomareiden
kesken henki oli hyvä. Olemme olleet samalla erotuomariryhmällä niin monta vuotta yhdessä,
joten on mukavaa olla ystävien kanssa yhdessä. Luotettava ilmapiiri antaa varmuuden myös
jakaa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään ottelusta, mikä on tärkeää pitkän turnauksen aikana.
Tällöin saa myös kokeneelta väeltä näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka voivat kehittää sinua ja
muita eteenpäin. Monet hyvät ystävät eri puolilta maailmaa ovat suuri lahja , minkä olen saanut
erotuomaritoiminnan mukana.
Olimme Lontoossa 2,5 viikkoa ja kokemus oli huikea. Tunnelmaa kaduilla, stadioneilla ja jopa
juna-asemilla. Vapaaehtoisia oli todella paljon ja he tekivät työtänsä suurella sydämellä.
Turvallisuustarkastukset olivat joka paikassa läsnä ja se toi myös turvallisuuden tunnetta lisää.
Hotellia kiertäessämme joka 50 metrin välein oli poliisi, joten kysyimme ensiksi, saammeko
edes kävellä täällä ja sen jälkeen saimme jo oman poliisin vahdiksi peräämme. Ihmiset olivat
erittäin avuliaita, kiinnostuneita ja iloisia. Olympialaisissa tuli uusia tuttavuuksia myös
mieserotuomareiden puolelta. Oli mukava tutustua myös heihin ja oppia tuntemaan
mieserotuomareiden tapaa työskennellä ja toimia. Heidän pelejänsä seurasimme televisiosta,
sillä oma aikataulumme pelien osalta oli niin tiukka, ettei mahdollisuutta stadioneille menoon
ollut.
Kirjoittaessani tätä juttua, olen matkalla Italiaan, naisten EM-karsintaotteluun Italia-Puola,
tuttujen avustavien kanssa Anun ja Tonjan. Yhteystyö erotuomaritoiminnassa on tärkeää ja
palkitsevaa. Olen saanut Anusta ja Tonjasta hyvät ystävät itselleni. Ilman erotuomaritoimintaa
en olisi varmaankaan heihin koskaan törmännyt. Mukavassa seurassa matkat sujuvat nopeasti ja
viime vuonna vietetyt 80 päivää ulkomailla jalkapallon parissa ovat luoneet pohjaa Lontoon
olympialaisten onnistumiselle. Yhteisenä kokemuksena kolmikkona tuntuvat onnistumiset
vieläkin hienommalta.
Lentokentältä raportoinnin lähetti, Kirsi Heikkinen
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KERHON HALLITUS 2012

Jari Vahtera

puh.joht. turnaukset

0400 510 911

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

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@luukku.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

Turun Seudun Osuuspankki
571004-587838

25€
15€
15€
15€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Maksaja
Betalare

Jäsenmaksu 2012
Nimi:_____________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

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