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

KEVÄTKOKOUS

25.2

TuEK:n kevätkokous alkaen klo 18.00
Veritas-Stadion, Ole ravintola 3- kerros.

KERHOILTA

14.2

Kupittaan keilahalli klo 17.30. Kerhon käytössä neljä rataa
max 16 pelaajaa. Kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan
tai ei halua niin, toisena vaihtoehtona on ohjattua
kuntoilua Superfysiossa, lemminkäisenkatu 20,
alkaen klo 17.00, lenkillä. Kuntosalissa ei saa käyttää
ulkojalkineita.
Iltapala ja jälkipelit Veritas-Stadionin yläkerran Ole
ravintolassa n. 18.40 alkaen.
Tarjoilusta johtuen, sitovat ilmoittautumiset Tindelle
11.2 mennessä 044 0331091 tai timo.vihersaari@pp1.inet.fi

KAUDEN 2013 HANKINTA
Hallitus päätti hankkia Adidaksen (Condivo 12
allweather) kevyen takin, kerhon logolla
varustettuna. Ovh . 70 euroa.
Jäsenelle hinta tulee olemaan vain 30 euroa.
Mahdollisuus kokeilla ja tilata kevätkokouksessa 25.2
sekä jatkokurssilla 26.2.2013.
Tuotetta voi tilata TuEK:n nettisivulta jos tietää oman kokonsa.
Kokeilemassa takkia voi käydä etukäteen, Inter Sport länsikeskus.
Takin tilaaminen edellyttää, että olet suorittanut vuoden
2013 jäsenmaksusi.
AJASTA IKUISUUTEEN 2.1.2013
Jorma Kaihlamo. Kerho kunnioittaa pitkäaikaisen
jäsenemme muistoa.
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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.

26.2

Jatkokurssi Turku. 17.30-20.30 AMK, Lemminkäisenkatu 30.
Ei erillistä ilmoittautumista. Auditorio lemminkäinen.
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!!

11-14.3

Peruskurssi Turku 17.30-20.30. AMK, Lemminkäisenkatu 30,
luentosali tiira
Kurssimaksu 20 € kerätään paikan päällä.
Haku kurssille 24.2 mennessä piirin ET-koulutus 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 :
12-14.4
19-21.4

Kultanummi-turnaus.
ÅIFK-turnaus
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Puhiksen palsta

Vuosi on taas vaihtunut ja päivät alkavat pitenemään jo silmin nähtävästi. Mutta vielä on hetki,
ennen kuin nurmet alkavat vihertämään ja kausi toden teolla pyörähtää käyntiin. Mutta kuten jo
aiemmin monta kertaa on todettu, niin nykyään jalkapalloa pelataan täällä pohjolan perukoillakin ympärivuotisesti ja monelle tuomarille ei olekaan enää selvää ajankohtaa kauden lopulle ja
alulle. Tämä on mielestäni haastavaa, koska omalta ”uraltani” muistan hyvinkin, miten takki oli
syksyisin kauden päättyessä aika tyhjä ja piti odottaa sitä auringon paisteen lisääntymistä, ennen
kuin jaksoi taas ruveta todenteolla edes ajattelemaan tulevaa kautta. Mutta keväällä olikin sitten
taas todella hienoa päästä kentälle, kun harjoituspelit alkoivat. Mutta levon ja peruskunnon kehittämisen ja harjoittelemisen tärkeys ei ole mihinkään poistunut, vaan on mielestäni päinvastoin korostunut entisestään, kun kuitenkin tämäkin laji jatkuvasti väistämättä kehittyy edelleen.
Turhan usein näkyy harjoituspeleissä kavereita, jotka menevät vaan hoitamaan pelin pois ja
kuittaamaan siitä saatavan palkkion, ilman että pelissä olisi itsellään minkäänlaista harjoituksellista tavoitetta. Tälläkin hetkellä on kavereita, varsin korkealla luokituksellakin, jotka tuomaroivat neljä viisikin peliä viikossa ja kymmeniä harjoituskaudella. Ja otteluiden scaala on pienistä
junioreista aina kakkosen tasolle asti. Voin väittää, että tällaisissa tapauksissa ei voi olla enää
kauden aikanakaan terävimmillään joka pelissä, vaan takki on välillä aika tyhjä ja joukkueet
kärsii tästä ja josta ei ole kenellekään etua.
Mikä on sitten oikein?
Harjoituskaudella pitäisi mielestäni valita ottelut oman tasonsa mukaan ja ottaa jokaiseen peliin
jonkinlainen teema, jota harjoittelee. ja määrällisesti pelejä ei pitäisi ottaa enempää kuin yksi/viikko. Tällöin niistä peleistä on jotain hyötyäkin, eikä pelkkää rahastusta. Ja oman tason
harjoituspelejäkin riittäisi kaikille halukkaille.
Jos joku tunsi nyt piston sydämessään, niin ei kannata ampua puhista, vaan katsoa peiliin ja
miettiä hetken mitä hakee omalta erotuomariuraltaan ja palveleeko tuo talvinen urakointi omaa
kehitystä tai kesän pelejä. Jos vastaus on miettimisen jälkeen kyllä, niin kannattaa ehkä miettiä
vielä toisenkin kerran.

PELIPÄIVÄ ON JUHLAPÄIVÄ.

Ja siltä sen pitäisi tuntua myös talvella ja

harjoituskaudella.

Aurinkoisia kevätpäiviä odottaen ja toivottaen: PUHIS
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PALAUTETTA KAUDESTA 2012
Viime kauden päätteeksi kyselimme erotuomareilta palautetta kaudesta 2012. Kyselyyn vastasi
111; 42%
( 2011; 122 ) henkilöä, joten kyselyn perusteella voidaan vetää jo johtopäätöksiä onnistumisista
ja korjattavista asioista.

Kouluarvosanoja

2012

2011

Koulutus
Asetteluohjelma
Kehittäjä/kummi
Piiritoimisto
Kokonaisarvosana

8,3
8,8
7,7
9,0
8,7

( 8,1 )
( 8,8 )
( 7,4 )
( 8,9 )
( 8,3 )

Prosenttilukuja

2012

2011

Ottelumäärä sopiva
Erotuomariluokkasi on oikea
Jatkokurssi arkeen
Asetteluohjelman esteet merkitään
kuten vuonna 2012

94 %
69 %
60 %

( 92% )

Tilastollisia lukuja

2012

66 %

Erotuomarimäärä
248
Virallisia tehtäviä
7761
Tehtäväkeskiarvo
31
Naiserotuomarien tehtävät
662
Naiserotuomareiden teht.keskiarv.
30
Peruskurssilaiset
45
Peruskurssilaisten tehtävät
761
Peruskurssilaisten tehtäväkeskiarvo
22
TEHTÄVÄLAIMINLYÖNTEJÄ
9
Tehtävämyyntejä asetteluohjelman
kautta
2220

2011
( 254 )
( 7522 )
( 30 )
( 543 )
( 25)
( 36 )
( 883 )
( 29 )
( 17 )
( 2426 )
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jatkuu…..

Muutamia sanallisia kommentteja.
Palautteiden ja tilastoiden perusteella pyritään toimintaa kehittämään kaudella 2013. Painopisteenä on edelleen nuorten otteluiden kehittäjä- ja kummitoiminta. Tämän työn edellytyksenä on
saada aktiivisia toimijoita lisää. Kaudella 2012 jäi liian moni ottelu seuraamatta ja erotuomariston palaute saamatta, sillä otteluun ei saatu aseteltua pelikouluttajaa lainkaan. RYHDY SIIS
PEKOKSI TAI KUMMIKSI 2013!
Haluamme jatkaa toisen kauden, sillä periaatteella, että erotuomari itse avaa vapaa ottelupäivät
asettelua varten. Viimekausi ei mennyt niin hyvin kuin odotimme, mutta uskomme, että tänä
vuonna erotuomarit avaavat aktiivisemmin ottelupäiviä erityisesti ruuhkaviikonloppuina. Ei ole
kenenkään etu tehdä nippuja täysmittaisten otteluiden osalta. Viime vuonna se oli pakko. PIDÄ
SIIS PÄIVÄT TARKASTI AJANTASOLLA!
Palautimme erotuomariston toiveiden mukaisesti pakollisen jatkokurssin info-osuuden arkiiltaan. Näin saamme lisää valittavia koulutusiltoja kaikkien käyttöön ja viikonlopun sarjat eivät
häiritse kurssia.
KÄY SIIS KOULUTUSTILAISUUKSISSA!
Viikonloppuihin painotetut ottelut ovat aiheuttaneet ongelmia. Sarjoja pyritään siirtämään arkiiltoihin ja se antaa mahdollisuuksia enemmän sekä asetteluun että PeKo-toimintaan.

Muutamia tärkeitä asioita
Tulemme järjestämään enemmän avustavan erotuomareiden kursseja.
Panostamme sääntöosaamiseen, siksi vaatimustasoa lisätään.
Tehdään jo harjoituskaudella asioita laadukkaasti ja positiivisella asenteella. Se tukee myös kesän toimintaa.

Tsemppiä kaudelle 2013

t: Iiro Leino ( et-vastaava )

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2013
5/12

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 5-7.7 järjestyksenvalvontatehtäviin
Tarkempia tietoja mahdollisista tehtävistä maaliskuun aikana.
Ruisrock; Jorma Laaksonen, 040 4855 699 tai jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KURSSI
Kurssista kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä, jari.vahtera@vema.fi tai
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
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EROTUOMARIPALKKIOT PIIRIN OTTELUISSA
2013
SARJAEROTUOMARI/AET
Kolmonen
Nelonen
Vitonen
Kutonen
Naiset
M35
M45-M55
A-pojat
B-pojat
B-pojat III-div.
B-tytöt
C-nuoret (p+t)
C-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
E-ja nuor.7v7
E-ja nuor.5v5

68.50 / 48.00 €
46.00 / 36.00 €
39.00 / 30.00 € (45 € yksin)
42.00 €
35.00 / 29.00 €
33.00 / 25.00 €
27.00 €
39.00 / 31.00 €
34.00 / 27.00 €
36.00 €
28.00 / 22.00 €
29.00 / 23.00 € alueelliset sarjat
28.00 / 21.00 € piirisarjat
28.00 / 21.00 € alueelliset sarjat
26.00 / 19.00 € piirisarjat
12 €
pelinohjaajat
9€
pelinohjaajat

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

27 €
22 €
23 €
21 €
20 €
21 €

Errea piiricup 1 ja 2 kierros nelosen mukaan, 3 kierros ja semifinaali kolmosen mukaan sekä finaali kakkosen mukaan.

Matkakorvaukset sarja- ja harjoitusotteluissa: Todellisten matkakustannuksen mukaan. Omalla
autolla 0,45 euroa / km + 0,02 euroa / matkustaja.
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
68 snt/min
53 snt/min
45 snt/min
45 snt/min
45 snt/min
37 snt/min
57 snt/min
31 snt/min
46 snt/min
34 snt/min
34 snt/min
40 snt/min
29 snt/min
46 snt/min
34 snt/min
57 snt/min
34 snt/min
51 snt/min
29 snt/min
34 snt/min
33 snt/min
20 snt/min
18 snt/min

AET
51 snt/min
41 snt/min
34snt/min
34 snt/min
34 snt/min
30 snt/min
25 snt/min

23 snt/min
22 snt/min
28 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

34 snt/min
32 snt/min
20 snt/min
18 snt/min

31 snt/min
29 snt/min
pelinohjaajat
pelinohjaajat

Turnauksissa matkakulut: Todellisten matkakustannuksen mukaan. Omalla autolla 0,45 euroa /
km + 0,02 euroa / matkustaja.
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FUTSAL-EROTUOMARIT
Kauden 2012-2013palautetilaisuus 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.

Sähköinen pöytäkirja
Sähköinen pöytäkirja tulee yhä useamman sarjan käyttöön!
Piiri antaa koulutusta.
Piirin nettisivuilla tulee olemaan informaatiota asiasta!
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Turun Erotuomarikerho Ry:n jäsenille info
Yhdistyksen jäsenistöllä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä: Tuomarit, heidän perheet = sisarukset, vanhemmat ja isovanhemmat.
Seuran jäsenistölle kuuluu kaikki eri lajien seurahinnastot, jotka ovat kulloinkin voimassa kauppiaan liikkeessä (esim. juoksujalkineet, sisäpelikengät, salibandymailat jne.)
Miesmyyjät tietävät näistä kaikista seurahinnoista.
Lisäksi kun yhdistyksen jäsenet asioivat kauppiaan liikkeessä ja ovat ostamassa ovh-hintaisia tekstiilejä,
mainitsemalla kassalla että on kyseisestä yhdistyksestä, saavat he ovh-hinnasta alennusta -20 %.
Jäsenten pitää aina muistaa asioidessaan liikkeessä kassalla mainita Turun Erotuomarikerho Ry, VAIN
siten ostot kirjautuvat järjestelmään.
Ja sen lisäksi muistathan käyttää aina omaa Plussa korttiasi kassalla.
Asian voi myös itse tarkistaa jälkikäteen kuitista, jossa yhdistyksen nimi on mainittu.
Kunkin kauden loppupuolella kauppias maksaa markkinointihyvitettä yhdistyksen kaikista listatuista
ostoista.Seura- ja yhteisökauppaa meillä hoitaa kaksi henkilöä:
Pekka Kari 02-4120125; pekka.kari@intersport.fi
Kalle Karhunen 02-4120115; kalle.karhunen@intersport.fi

Viilarinkatu 10, 20320 TURKU. Puh (02) 412 0100, faksi (02) 412 0150
Palvelemme ma-pe 10–20, la 10–17 ja su 12–16
www.intersport.fi/megastoreturku . www.facebook.com/megastorelansikeskus
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KERHON HALLITUS 2013

Jari Vahtera

puh.joht.

0400 510911

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

spl-kontaktit, palkitsemiset ja talkoot

044 0331091

Jorma Laaksonen

vpj. , info ja talkoot

040 4855699

jari.vahtera@vema.fi

jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

Virpi Nikupeteri

siht. ja evk asiat

040 7333548

Jani Laaksonen
jani@laaksonen.in

tapahtumat ja hankinnat

040 5494945

Mika Lamppu
mlamppu@hotmail.com

www-asiant. ja kuntoilu

050 3037221

Tomi Keipi
tomikeipi@hotmail.com

taloudenhoit. ja jäsenasiat

044 2830620

veniku@utu.fi
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JÄSENMAKSU 2013
TuEK

Jäsenmaksut 2013

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

Jäsenmaksu
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

30€
15€
15€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2013
Nimi:_____________________________________

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

15.3.2013

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