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Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.net

SYYSKOKOUS 26.11.2013
Syyskokous pidettiin Veritas Stadionin ravintolassa 26.11.2013 ja osallistuja
oli mukavasti. Kokouksessa päätettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös,
talousarvio seuraavalle vuodelle, jäsenmaksut sekä toimintasuunnitelma
vuodelle 2014. Puheenjohtaja Jari Vahtera johti kokousta rutiininomaisesti
ja asioissa edettiinkin esityslistan mukaan ripeästi.
Syyskokous valitsi kerholle yksimielisesti puheenjohtajan sekä hallituksen
ensi vuodelle. Puheenjohtajana jatkaa Jari Vahtera ja hallituksessa
vanhoina jäseninä ovat Timo Vihersaari, Jorma Laaksonen, Jani Laaksonen,
Mika Lamppu ja Tomi Keipi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jenni
Mahlamäki.
Kokouksessa palkittiin myös vuoden ansioituneita ja merkkipäiviään
viettäneitä erotuomareita, joista lisää seuraavalla sivuilla. Syyskokous
muisti kaikkia kerhon talkootehtäviin osallistuneita lämpimällä kiitoksella.
Kerhon hallitus kiittää runsaslukuista osanottajajoukkoa osallistumisesta.
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2013 PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden erotuomari
Vuoden futsalerotuomari
Vuoden naiserotuomari
Vuoden avustava erotuomari
Vuoden lupaus
Vuoden uurastaja
Taistelijan malja
Kruten pytty
Vuoden nuori erotuomari
Vuoden löytö

Jani Laaksonen
Antti Kinnunen
Lina Lehtovaara
Timo Vuorinen
Sami Lamppu
Juha Saarinen
Nihad Hajric
Rasmus Hietanen
Santeri Ojala
Pouria Notash

TUNNUSTUSPALKINNOT:
Markku Helle
Kari K. Leino
Matti Wikström

Asko Jaakkola
Kimmo Lehto
Heikki Virtanen

KERHON HUOMIONOSOITUKSET:
Mattias Gestranius, 100 Veikkausliigaottelua, 27.7.2013, HJK-JJK.

MERKKIPÄIVIÄ VIETTÄNEET JA HUOMIOIDUT:

70 v

Tauno Keto

50 v

Iiro Leino, Juha Lähteelä, Kimmo Salminen
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PUHIKSEN JOULUTERVEHDYS
Vuosi on kääntynyt taas lopuilleen ja uusi on alkamassa. Nyt onkin hyvä aika muistella
kulunutta aikaa. Kerhon vuosi oli jälleen kerran aktiivinen. Järjestettiin kuntoilua,
kerhoiltoja, maaottelumatkoja ja viimeisimpänä kritiikkimatka Viking Gracella Itämeren
aalloilla. Tällä kertaa mentiin päätyyn asti ja Ahvenanmaan sijasta kävimmekin kääntymässä
Tukholmassa saakka.
Reissu sai kiitosta jälkeenpäin monelta, ja onnistunuthan se olikin. Tällä kertaa saimme myös
nuorempaa kaartia reissuun mukaan, mikä on erittäin positiivista. Vain kerhon naiset
puuttuivat reissusta mutta tähänkin tosin suurimpana syynä oli se, että heillä oli oma, liiton
järjestämä palautetilaisuus samaan aikaan. Tästä meillä ei ollut matkaa varatessa tietoa,
vaikka olimmekin ottaneet viime vuotisesta opiksi ja pyytäneet ajoissa liitolta tiedot syksyn
palautetilaisuuksista, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Liitto ilmoittikin meille päivät,
mutta jostain syystä tämä naisten palautetilaisuus oli listalta jäänyt pois.
Matkalla mukana oli myöskin eräs paraislainen (lue: länsiturunmaalainen) vuoden
erotuomariksikin liiton ja piirin taholta valittu kaveri. Hän tuli matkalle suoraan pelimatkalta
Ukrainasta ja lähti taas seuraavana maanantaina yhdeksän päivän pelireissulle Georgiaan.
Onkin mielestäni hienoa, että kerhomme huipputuomarit jaksavat lähteä myös "rahvaan"
mukaan matkalle. Siksi toivoisin näkeväni kerhomme tapahtumissa vieläkin enemmän
aloittelevia tuomareita mukana, sillä näillä huipuilla ja muillakin kokeneilla tuomareilla on
paljon vinkkejä annettavana nuoremmilleen. Ja kyllä he jaksavat keskustella asioista ja siten
antaa niitä vinkkejä.
Tuollaisella edellä kuvatulla matkatahdilla on myös erittäin tärkeää osata jossain välissä
antaa aikaa läheisilleen kotona, sillä kotiväki ja läheiset voivat välillä olla ihmeissään, koska
huipulla ollessaan tuomarille kertyy todella paljon matkapäiviä vuodessa. Ja koska
valitettavasti Suomessa joutuu käymään vielä töissäkin, vaikka olisitkin huipulla, niin tämä
on entistä vaativampaa. Tämä on siitäkin syystä erittäin tärkeää, koska mahdolliset
ongelmat siviilissä väistämättä vaikuttavat myös tuomarin suoritukseen kentällä. Joten ei
tämä harrastus ole aina niin helppoa, mutta mukavaa tämä on.
Kuluvana vuonna kerho oli myös erittäin paljon julkisuudessa, koska jatkoimme näiden
valitettavien kentällä tapahtuneiden uhkailujen ja väkivaltaisuuksien voimakasta
esilletuontia. Voidaankin sanoa, että ilman meidän toimintaamme ei näistä olisi
julkisuudessa saatu niin valtavaa keskustelua aikaiseksi, kuin nyt tapahtui. Toivottavasti
saimme aikaiseksi myös edes pientä asennemuutosta, niin pelaajien kuin seurojenkin mutta
varsinkin päättäjien ja kurinpitoryhmien keskuudessa. Ainakin erittäin paljon positiivista
palautetta olemme saaneet ympäri Suomea. Palautetta on tullut muilta kerhoilta yli
lajirajojen ja myös yksittäisiltä pelaajilta ja valmentajilta. Tulemme jatkamaan tätä työtä
myös ensi vuonna, koska yksikin uhkailu ja väkivaltatilanne on liikaa.
Nyt on aika ruveta kääntämään ajatuksia joulun ja vuodenvaihteen viettoon ja on myös hyvä
aika rauhoittua hetkeksi sekä viettää aikaa läheisten kanssa. Kiitän omasta ja koko
hallituksen puolesta kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille oikein hyvää ja rauhallista
joulun aikaa.
T. PUHIS
PS. Lähipäivinä tulee kysely kaikille tuomareille kerhon toiminnasta. Tähän toivon suurta
vastaajamäärää, jotta saadaan kerhon toimintaa kehitettyä edelleen.
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Turun Erotuomarikerho Ry:n jäsenet
Yhdistyksen jäsenistöllä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä: Tuomarit ja 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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TUEK:n TOIMINTOJA KAUDELLA 2014
Juoksuharjoitukset Kupittaan urheiluhallissa.
Kuntosalitoiminta jatkuu, Superfysio / Sali 82
Kevätkokous helmikuussa.
Kerhoilta helmikuussa.
Osallistumme aktiivisesti palkkioneuvotteluihin.
Jäsenemme osallistuvat peruskurssien koulutustehtäviin.
Puheenjohtajan tervehdys jatkokurssilla.
Jäsenemme toimivat kouluttajina pelinohjaajakursseilla.
Jäsenemme osallistuvat juoksutestien toimitsijatehtäviin.
Hallitus päättää kevään varustehankinnasta.
Neuvottelemme mahdollisista talkootehtävistä.
Kerhoilta toukokuussa.
Järjestetään matkat syksyn EM-karsintaotteluihin Helsinkiin.
Osallistumme syksyllä nuijaturnaukseen Raumalla.
Järjestetään kauden päätöstilaisuus marraskuussa.
Syyskokous marraskuussa, huomionosoitukset / palkittavat.
Alamme kartoittaa kerhon 80-vuotisjuhlavuoden toimintoja (1935-2015).
Kiitos kaudesta 2013 kaikille. Suurkiitos talkoisiin osallistuneille.

Tinde
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TuEK ry:n hallituksen uuden jäsenen esittely:
Jenni Mahlamäki.
Virpin (Nikupeteri) luopuessa paikasta Turun Erotuomarikerhon hallituksessa
syyskokouksessa 2013, päätin liittyä mukaan kerhon hallitukseen ja ylläpitää
naisnäkökulmaa erotuomarikerhon toiminnassa. Jonkinlainen tasapaino pitää ”poikien”
toiminnassa olla. Uskon tuovani omalla panoksellani hallituksen ja koko kerhon toimintaan
lisää uusia ideoita ja tekemisen meininkiä, ja olenkin huomannut jo ensimmäisten viikkojen
aikana, että kerhon hallitus todellakin tekee töitä kerhon eteen. Sähköpostiviestejä liikkuu
edestakaisin hurja määrä, mistä olenkin iloinen ja huomaan että töitä riittää minullekin.
Olen ajautunut elämäni parhaaseen harrastukseen, eli erotuomaritoimintaan, hieman
erikoisempaa reittiä. Futista pelasin pikkutyttönä, mutta melko varhaisessa vaiheessa
elämääni mahtui vain ja ainoastaan pesäpallo. Olen Porin Pesäkarhujen kasvatti, ja Porissa
asuessani olen pelannut itse pesäpalloa, valmentanut monen vuoden ajan pesisjunnuja,
sekä toimin monta vuotta pesäpalloerotuomarina, kiertäen pitkin maakuntia. Muuttaessani
Turkuun vuonna 2007 jatkoin pesäpalloharrastusta, ja pelasin Turku-Pesiksessä suomisarjaa.
Eräs joulu sain joululahjaksi jalkapallon ja ilmoitustekstin, että ystäväni on ilmoittanut
meidät mukaan harrastejoukkueeseen taas pelaamaan pitkän tauon jälkeen jalkapalloa.
Päästyäni takaisin jalkapallon pariin, vei laji taas täysin mennessään. Vuoden 2010 keväällä
tein hullun päätöksen ja hain jalkapalloerotuomarikurssille, 25-vuotiaana. Alku olikin aika
shokki ja muistan Keipin tulleen katsomaan ensimmäistä matsiani Kaarinaan, toi mukanaan
erotuomaripaidan ja kuvasi kännykällä peliä . Siitä se lähti… Nyt olen aivan hurahtanut
tähän harrastukseen, sekä vaikuttunut Turun piirin erittäin laadukkaasta toiminnasta, ja
varsinkin naiserotuomareiden arvostuksesta piirissä. Tavoitteeni omalle erotuomariuralleni
ovat korkealla, ja hyvänä starttina on ensi kaudella kuuluminen virallisesti Naisten Liigan
avustaviin erotuomareihin.
Olen aina pitänyt erotuomaritoiminnasta, pelin johtamisesta ja eri lajien seuratoimijoiden
kanssa yhteistyössä toimimisesta. Suurena erona pesäpallo- ja jalkapalloerotuomarin välillä
on kuitenkin urheilullisuus ja fyysinen kunto, josta syystä me jalkapalloerotuomarit
olemmekin ennen kaikkea urheilijoita, siinä missä ne pelaajatkin. Tämä ajatus on mielestäni
yksi tärkeimmistä tekijöistä omaan intohimooni toimintaa kohtaan.
Kun illat ja viikonloput menevät kesäisin erotuomaritehtävissä, päivät kuluvat töissä
hotellien huonehinnoittelupuuhissa. Lisäksi opiskelen töiden ohella nyt toivottavasti
viimeistä vuotta Turun Kauppakorkeakoulussa. Olen myös hurahtanut juoksemiseen, ja
voinkin suositella kaikille kerhon jäsenille Vauhtisammakon juoksukoulun toimintaa!
Juoksukoulutreenit ovat talvella säännöllisesti ja kesäisin on tapana osallistua muutamaan
juoksutapahtumaan.
Toivon näkeväni paljon kerhon porukkaa kaikissa ensi kauden tapahtumissa ja toivon
hallituspestilläni olevan vaikutusta myös naiserotuomareiden osallistumisaktiivisuuteen
kerhon toiminnassa. Muistan erään kerran kun olin ainoa naisjäsen kerhon bussissa matkalla
kohti Olympiastadionia… Järjestetään vaikka oma erillinen saunailta ;) Nähdään
futiskentällä ja kentän laidalla! (vaikkakaan Tinden ”kentänlaita”-lukemiin ei kykene..)
Terveisin, Jenni
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FUTSAL-EROTUOMARIPALKKIOT 2013-2014
SARJAT

PALKKIO

PELIAIKA

Kakkonen
Kolmonen
Nelonen
Vitonen
Naiset, ylälohko
Naiset, alalohko
M35
N35, M45-50
A-juniorit
B-juniorit, alueliiga
B-juniorit, liiga
B-juniorit
C-juniorit
D-juniorit
Hotsal
Piiricup
Piiricup finaali

34 €
32 €
22 €
17 €
20 €
16 €
17 €
12 €
22 €
22 €
22 €
16 €
16 €
14 €
9€
22 €
34 €

2 x 20 min tehokasta
2 x 20 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 25 min
2 x 13 min tehokasta
2 x 15 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 18 min
2 x 13 min tehokasta
2 x 20 min tehokasta

Matkakorvaukset
Matkakorvaukset kaikissa futsal-peleissä SPL:n matkustussäännön mukaan.
Omalla autolla matkustaessa maksetaan km-korvaus verohallinnon hyväksymän ylimmän
matkakorvauksen mukaan (0,45 snt/km vuonna 2013-2014) myös turnauksissa.
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Kerhon hallitus vuonna 2014
Jari Vahtera, puheenjohtaja, turnaukset

0400 510911

jari.vahtera@vema.fi

Tomi Keipi, taloudenhoitaja, jäsenasiat

044 2830620

tomikeipi@hotmail.com

Jani Laaksonen, et-tarvikkeet, tapahtumat

040 5494945

jani@laaksonen.in

Jorma Laaksonen, vpj, info, talkoot

040 4855699

jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

Mika Lamppu, www-sivut, kuntoilu

050 3037221

mlamppu@hotmail.com

Jenni Mahlamäki, sihteeri, evk-asiat

040 6735553

jenni.mahlamaki@gmail.com

Timo Vihersaari, spl-kontakti, palkitsemiset, talkoot

044 0331091

timo.vihersaari@pp1.inet.fi

KERHON HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN
RAUHALLISTA JOULUA

SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2014
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JÄSENMAKSUT 2014
TuEK
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä
jatkokursseilla.

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Jäsenmaksut 2014
Jäsenmaksu
nuoret (alle 20v.)
Veteraanit (yli 60v.)
1.vuoden erotuomarit
Tukijäsen

Turun Seudun Osuuspankki
FI64 5710 0450 0878 38

30€
15€
15€
15 €
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2014

Maksaja
Betalare

Nimi:_____________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

15.3.2014

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.net
Kerhon
Sähköpostiosoite on
puolestaan muotoa
kerho@tuek.net
Facebookista löydät
meidät nimellä
Turun
erotuomarikerho.
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