TuEK INFO 2/2013
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
sähköposti: kerho@tuek.net
Facebook: Turun Erotuomarikerho

ILMOITTAUDU KERHOILTAAN!
25.5.2013 PELATAAN CHAMPIONS LEAGUEN FINAALI

Tule seuraamaan huikeaa ottelua ja tuomareiden taidonnäytteitä
lauantaina 25.5 klo 19.15 alkaen Urheilupuiston Olympiasaunan tiloihin. Finaalin alkuvihellys tapahtuu klo 21.30, joten ehdit hyvin hoitaa sitä ennen
mahdolliset tuomarivelvollisuutesi ja tulla suoraan pelin jälkeen paikan päälle
saunomaan. Sauna on käytössä koko illan. Kerho tarjoaa jäsenilleen ruuan.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta jäsentä.

Ilmoittautumiset 15.5.mennessä.
Jari Vahtera, jari.vahtera@vema.fi tai 0400 510 911
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TALKOOT
Turun Erotuomarikerho saa jälleen hoidettavaksi Ruisrocktapahtumaan 5.-7.7.2013 järjestyksenvalvontatehtäviä. Tarvitsemme
mukaan reippaita naisia ja miehiä. Järjestyksenvalvojan kortti ei ole
pakollinen. Ikä pitää olla vähintään 18 vuotta ja poliisin kirjoissa
"puhtaat paperit".
Tarjolla on ulkoilua, erittäin mukavaa seuraa, ilmaiset ruuat ja juomat
ym. Työ sopii hyvin kesänviettotapahtumaksi. Ota perheenjäsenen tai
kaverin mukaan viettämään laatuaikaa hyvän harrastuksen lomassa,
josta on samalla vähän hyötyä itsellekin.
Pikaiset yhteydenotot jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
tai 040 4855 699.
Myös TPS:n otteluissa on järjestyksenvalvontatehtäviä tarjolla, joten
peleihin töihin haluavat järjestyksenvalvojat, ottakaa yhteyttä Tindeen:
timo.vihersaari@dnainternet.net tai 044 0331091.

KERHON JÄSENMAKSU 2013
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan useista
eduista, joita kerho sinulle tarjoaa. Jäsenenä pääset myös hyötymään
yhteistyösopimuksestamme Intersport Megastore Länsikeskuksen
kanssa.

KERHOHANKINTA: ADIDAS CONDIVO 12 TAKKI
Takki on noutovalmiina jäsenille toukokuun aikana. Järjestämme kaksi
luovutustilaisuutta Veritaksen olympiakatsomon et-kopilla. Maksu käteisenä 30e/takki. On myös mahdollisuus maksaa etukäteen kerhon tilille 571004-587838. Muista ottaa kuitti maksusta mukaasi noutaessasi
takkia. Seuraa sähköpostiasi, ilmoitus jakopäivistä tulee myös kerhon
sivuille.

INTERSPORT: ADIDAS-HINNAT EROTUOMAREILLE
Erotuomaripaita (lyhyt ja pitkähihainen)
Erotuomarishortsit
Musta sukka, Adidas milano
Avustavan perusliput, alkaen
Korttisarjat, alkaen
Erotuomarin rintamerkki

41 €
21 €
5,50 €
16 €
4€
8€
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MM 2014 -KARSINTAOTTELU
Suomi - Valko-Venäjä, perjantaina 07.06. 2013 klo 19.00.
Kerho järjestää matkan Olympiastadionille Helsinkiin.
Lähtö Veritas Stadionin parkkipaikalta klo 15.30.
Matkan hinta, sisältäen pääsylipun, jäsenille 10e, muut 30e.
Ilm. 30.05 mennessä timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044-0331091.
Suomi - Espanja 06.09. Lisätietoja julkistetaan myöhemmin.

A-MAAOTTELU TURUSSA
Suomi - Slovenia. Keskiviikkona 14.08. Veritas-Stadion.
Lisää kalenteriisi tämä jo valmiiksi, jäsenilta on suunnittelussa.
.

EROTUOMARIN KANKAINEN RINTAMERKKI
Kerholla on muutamia merkkejä jäljellä. Hinta jäsenille
vain 5e/merkki. Myynti: Tinde Vihersaari 044-0331091.

PIIRIN PALLOKIRJA
Perinteisen kirjan painaminen on lopetettu. Kirja on ladattavissa
pdf-muodossa SPL:n Turun Piirin sivuilta.

EROTUOMARIEN OTTELULIPUT / INTER JA TPS
Lippujen tilaaminen Veikkausliigan otteluihin Turussa:
Sähköpostitse ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.
Viestin aiheeksi Erotuomarilippu.
Kirjoita viestiin ”Erotuomarilippu”, nimi, ottelu ja päivämäärä.
Nouda lippu Veritas Stadionin lipunmyyntipisteestä.
”INFO” -luukku (Inter) ”VARATUT LIPUT” -luukku (TPS)
Näytä voimassa olevaa mobiilipassiasi lippua noudettaessa.
Tilaukset:
Inter. toimisto@fcinter.fi
TPS. hanna.korpimaki@tps.fi
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__________________________________________________________________
PUHIKSEN PALSTA
Tervehdys kerholaiset. Tätä kirjoittaessani kausi pyörähti käyntiin jo Veikkausliigankin osalta. Kevät tosin antaa vielä odottaa tuloaan, mutta kyllä kai se sieltä ennemmin tai myöhemmin tulee. Säätiedotukset ainakin antavat lupauksia paremmasta, vaikka ainoa varma ennuste on sellainen, jossa sanottiin että, jos vappuna
on lunta katolla, niin sitä on myös maassa. Mutta se säätiedotuksista ja seuraavaksi
vähän enemmän asiapitoista kirjoitusta.
Nyt on tullut tietoon tapaus, jossa tuomarikolmikko on mennyt kaikki omilla autoilla
Paimioon harjoituspeliin tai ainakin koko kolmikko on veloittanut seuralta kilometrikorvaukset, vaikka kaikki ovat tulleet otteluun samalta suunnalta. Tämä ei missään
tapauksessa ole hyväksyttävää toimintaa. Ohjeissahan sanotaan, että matkat on
tehtävä edullisinta tapaa käyttäen, eikä se tarkoita sitä, miten tuomari tienaisi ottelusta eniten, vaan sitä, että kulut tulevat seuroille mahdollisimman edullisiksi. Jos
joku kolmikosta välttämättä haluaa mennä ottelupaikalle omalla autolla, vaikka toiset tulevat samalta suunnalta, niin niistä kilometreistä ei tosiaan veloiteta seuroja.
EVK käsittelee tällaiset seurojen kautta esiin tulevat väärinkäytökset ja määrää
mahdolliset sanktiot. Kerho hyväksyy näissä asioissa mahdolliset kovatkin sanktiot
erotuomaria kohtaan. Joten toivottavasti ei kauden aikana tule yhtään kyseisenlaista väärinkäytöstä enää esille. Piirissämme on ollut tapana käytäntö, että avustavat
ottavat yhteyttä tuomariin pari päivää ennen yhteistä ottelua ja sopivat kuljetuksista ym. Mutta jos avustava ei syystä tai toisesta ota yhteyttä tuomariin, niin tuomarin on otettava yhteyttä avustaviin. Mutta tämän yhteydenoton on kuitenkin tapahduttava.
Olemme hallituksessa tehneet päätöksen, että kaikissa tapauksissa, jossa erotuomaria uhkaillaan tai erotuomarin koskemattomuutta loukstaan, otamme yhteyttä
suoraan kyseiseen seuraan ja tiedustelemme mitä kyseinen seura tekee asialle,
ettei tapahtuma pääse toistumaan. Yhteydenotto edellyttää tietenkin sitä, että erotuomari on tehnyt asiasta raportin piirille ja tuonut asian myös kerhon hallituksen
tietoon. Kerho siis ei tietenkään jaa mitään sanktioita, vaan se on piirin ja kurinpitoryhmän tehtävä, mutta keskustelemme kyseisen seuran kanssa ja yritämme ennaltaehkäistä, että tapahtumat eivät toistu. Tätä toimintamuotoa käytettiin ensimmäisen kerran futsalin puolella jokin aika sitten.
Tulevista tapahtumista seuraavana on vuorossa jo perinteeksi muodostunut Champions Leaguen finaalin seuranta toukokuun lopulla. Toivon jälleen runsasta osanottoa tapahtumaan ja myös sitä, että ensimmäisenkin vuoden tuomarit osallistuvat
rohkeasti tapahtumaan. Mukana menossa on myös Salon erotuomarikerho. Tällä
hetkellä on varmaa ainakin se, että mitään kaksikerroksista englantilaista bussia ei
nähdä parkkeerattuna maalin eteen finaalissa. Onneksi. Nähdään kentän laidalla tai
viimeistään Olympiasaunalla Toukokuussa!

Terveisin Puhis
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_____________________________________________________
VALMISTAUTUMINEN EROTUOMARITEHTÄVÄÄN
Hyvä valmistautuminen tulevaan tehtävään alkaa jo ottelua edeltävänä päivänä. Yhteydenotto kolmikkotehtävissä pitää olla itsestään selvä asia. Sopikaa miten matka järjestetään, sekä muut käytännön asiat. Matka pitää aina tehdä yhdellä autolla, mikäli se suinkin on mahdollista, talonpoikaisjärkeä unohtamatta. Matkakulujen on aina tultava mahdollisimman edulliseksi kotijoukkueelle.
Toimitaan rehellisesti ja oikein.

PELAAMISTAVAT
Tarkista aina ennen ottelun alkua. Pelaajien lukumäärä, peliaika,
paitsiosääntö, sekä muut tarvitsemasi tiedot.
SPL Turun piiri > Pelitoiminta > Ohjeet,säännöt,määräykset > Jalkapallo > Näin pelataan 2013.

MUUTAMIA TARKENNUKSIA
Piirin 7v7 sarjat. Paitsiosääntö ei ole voimassa seuraavissa sarjoissa: M45-55, N, N35 ja Kuntoliiga.

SÄHKÖINEN PÖYTÄKIRJA
Ei ole käytössä: Alueliigat 11v11 ja 9v9, M-35 11v11, 7v7 -sarjat
ja Kuntoliiga.

EROTUOMARIPALKKIOT 2013
TuEK > Materiaali > Tiedostot > Palkkiot.
SPL Turun piiri > Erotuomaritoiminta > Palkkiot.

MERKKIPÄIVÄÄ VIETTI 21.03
Kimmo Antero Salminen 50v. (matkoilla)
Hallitus onnittelee
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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:
Juha Herttolin 02-4120123 juha.herttolin@intersport.fi
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 m-ape 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

puheenjohtaja, edustus ja turnaukset
0400 510911
jari.vahtera@vema.fi

Timo Vihersaari

SPL-kontaktit, palkitsemiset ja talkoot
044 0331091
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

Jorma Laaksonen

varapuheenjohtaja, TuEK Info ja talkoot
040 4855699
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

Virpi Nikupeteri

sihteeri, tiedotus ja EVK-yhteys
040 5944274
veniku@utu.fi

Jani Laaksonen

tapahtumat ja hankinnat
040 5494945

jani@laaksonen.in

Mika Lamppu

internet ja kuntoilu
050 3037221

mlamppu@hotmail.com

Tomi Keipi

rahastonhoitaja, talous- ja jäsenasiat
044 2830620
tomikeipi@hotmail.com

Kerhon sivut netissä:

www.tuek.net

Kerhon sähköpostiosoite:

kerho@tuek.net

Kerho Facebookissa:

Turun Erotuomarikerho
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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
1.vuoden erotuomarit
Nuoret (alle 20v.)
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

€

heti
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