TuEK INFO 2/14
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.net

ILMOITTAUDU KERHOILTAAN!
24.5.2014 PELATAAN CHAMPIONS LEAGUEN FINAALI
Tule seuraamaan huikeaa ottelua ja erotuomariston taidonnäytettä screeniltä
lauantaina 24.5 klo 15.00 alkaen, Orikedon saunan tiloihin (Vanha Tampereentie
187.) 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 ruuan ja mukaan
mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta jäsentä. Ennen ottelua järjestettyä
ohjelmaa, josta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Ilmoittautumiset 15.5.mennessä.
Jari Vahtera, jari.vahtera@vema.fi tai 0400 510 911
.
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TALKOOT
Turun Erotuomarikerho saa jälleen hoidettavaksi Ruisrock-tapahtuman
4.-6.7.2014 järjestyksenvalvontaa. Tarvitsemme reippaita naisia ja
miehiä eri tehtäviin. Järjestyksenvalvojan kortti ei ole pakollinen. Ikä täytyy olla
vähintään 18 v ja poliisin kirjoissa "puhtaat paperit".
Tarjolla on ulkoilua, erittäin mukavaa seuraa, ilmaista ruokaa ym.
Työ sopii hyvin esim. kesälomaviettotapahtumaksi.
Ottakaa perheenjäsenenne tai kaverinne mukaan viettämään laatuaikaa
hyvän harrastuksen lomassa, josta on vähän hyötyä itsellekin.
Pikaiset yhteydenotot: jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
tai 040 4855 699.
Myös TPS:n edustuksen otteluissa TuEK hoitaa järjestyksenvalvontaa. Tarvitsemme jvkortillisia henkilöitä mukaan, joten ota yhteyttä, mikäli kiinnostuksesi heräsi.
TPS:n peleihin haluavat järjestyksenvalvojat ottakaa yhteyttä:
timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044 0331091.

KERHON JÄSENMAKSU 2014
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan useista
eduista, joita kerho sinulle tarjoaa. Jäsenenä pääset myös hyötymään
yhteistyösopimuksestamme Intersport Megastore Länsikeskuksen kanssa.

KERHON ADIDAS-TAKKI TAI -PUSERO
Takki on noutovalmiina jäsenille toukokuun aikana. Järjestämme kaksi
luovutustilaisuutta Veritaksen vanhalla kopilla.
Maksu suoritettava ennen luovutusta kerhon tilille FI64 5710 0450 0878 38
tai hallituksen jäsenelle.
Muista ottaa kuitti maksusta mukaasi noutaessasi takkia.
Seuraa sähköpostiasi, ilmoitus jakopäivistä tulee myös kerhon sivuille.

INTERSPORTIN ADIDAS-HINNAT EROTUOMAREILLE
Erotuomaripaita (lyhyt ja pitkähihainen)
Erotuomarishortsit
Musta sukka, Adidas Milano
Avustavan perusliput, alkaen
Korttisarjat, alkaen
Erotuomaririntamerkki

41 €
21 €
5,50 €
16 €
4€
8€
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TALKOOTURNAUS 25.-27.4.2014

Turun erotuomarikerhon jäsenet hoitavat ÅIFK Hyundai Spring Cup -junioriturnauksen
erotuomaritehtävät talkoovoimin.

Ottelupalkkiot jäävät kokonaisuudessaan erotuomarikerhon hyväksi, mutta halutessaan
tuomarit saavat matkakorvauksen itselleen. Myös matkakorvauksen saa halutessaan
jättää talkoopottiin yhteisen hyvän eteen.

Otteluohjelmaa ei valitettavasti ole vielä saatu, joten tämä vaikeuttaa asettelun tekemistä
ja sen lähettämistä erotuomareille.

Asettelen erotuomarit otteluihin käyttäen ResultCoden vapaita tuomareita. Ottelumäärä
pyritään pitämään mahdollisimman pienenä per erotuomari, jotta mahdollisimman moni
pääsee osallistumaan talkoisiin. Pitäkää siis esteet ajan tasalla!

Tässä vaiheessa voitte laittaa sekä päivä- että kellonaikakohtaisia toiveita, jos sellaisia on.
Tämä helpottaa asettelua sekä sitä, että myynnit pysyvät pieninä. Muistutan jo tässä
vaiheessa, että aseteltujen otteluiden hoitaminen ja eteenpäin myyminen on erotuomarin
vastuulla. Ottelun voi myydä myös ei-jäsenelle, mutta tälle on kerrottava selkeästi, että
palkkio menee kerholle.

Tässä vaiheessa jokainen jäsen voi siis jo varata kalenteristaan tuo viikonlopun, jotta
otteluiden läpivienti sujuu mukavasti. Erotuomarikerhon hallitus kiittää jo etukäteen
hyvästä talkoohengestä ja laajasta osallistumisesta!

Jani Laaksonen
jani@laaksonen.in
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EM 2014 -KARSINTAOTTELUT
11.10 Suomi - Kreikka ja 14.10 Suomi - Romania
Kerho järjestää matkat Olympiastadionille Helsinkiin.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.

U-21 EM-KARSINTA TURUSSA
Suomi - Wales. Perjantaina 5.9, Veritas Stadionilla.
Lisää kalenteriisi tämä jo valmiiksi, suunnitteilla ottelun seuraamista porukassa.
.

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

PIIRIN PALLOKIRJA
Kirjan tekeminen on lopetettu kaikissa muodoissa.
Tärkeät tiedot löydät piirin etusivulta, kohdasta pikalinkit.
>> Jalkapallon linkkipaketti
>> Jalkapallon linkit 2014

EROTUOMARIEN OTTELULIPUT / INTER JA TPS
Lippujen tilaaminen Veikkausliigan otteluihin Turussa.
Sähköpostitse ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 10.00 mennessä.
Viestiin aiheeksi Erotuomarilippu.
Kirjoita viestiin. Nimi, ottelu, päivämäärä.
Nouda lippu Veritas Stadionin lipunmyyntipisteestä.
"INFO" -luukku (Inter) "VARATUT LIPUT" -luukku (TPS)
Näytä voimassa olevaa mobiilipassiasi lippua noudettaessa.
LIPPUTILAUKSET: tapahtumat@veikkausliiga.com
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KUNTOILU-UUTISIA
Turun Erotuomarikerho ja Juoksukoulu Vauhtisammakko yhteistyöhön.

Mahdollisuus osallistua myös eritasoisiin normaaliryhmiin (alkajat/kuntoilijat/jne.)
Lisätiedot vaihtoehtoisista treenimahdollisuuksista suoraan Vauhtisammakolta.
Erotuomarikerho tukee juoksukouluun osallistumista, joten juoksukoulun hinta
kerhon jäsenille on vain 30€! Normaaliryhmien maksuihin saa myös kerhon
rahallisen tuen. Ilmoittautumisen yhteydessä pitää muistaa sanoa olevansa TuEK:n
jäsen. Jäsenmaksun pitää olla maksettuna ilmoittautuessa.
Kausi on jo ovella, nyt ehdit vielä päästä huippukuntoon!
Turun Erotuomarikerho ja Reebok Crossfit Turku yhteistyöhön.
Ilmainen ohjattu tutustumistreeni keskiviikkona 23.4. klo 17-18 osoitteessa
Virusmäentie 25. Mikäli sinua kiinnostaa treenata tehokkaasti ja monipuolisesti,
ilmoittaudu sähköpostilla tiedotus@tuek.net Tutustumistreeniin mahtuu vain 12
jäsentä, ole nopea!
Sopimuksen tarkempi sisältö tarkentuu myöhemmin, luvassa on kuitenkin
erikoishinnat TuEK:n jäsenille. Lisää infoa treeneistä ja treenipaikasta osoitteessa
www.crossfitturku.fi
Kysymyksiä molemmista voi esittää myös jani@laaksonen.in
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PUHIKSEN TERVEHDYS
Näin kauden alkaessa/alettua haluan muistuttaa parista tärkeästä asiasta.
Tärkeimpänä niistä on se, että JOKAINEN muistaa hoitaa oman asetellun tehtävänsä ja
muistaa myös sen, että tuomari on itse vastuussa ottelun hoitamisesta. Mikäli tulee jokin
yllättävä viimehetken este, sairastuminen tai loukkaantuminen, niin jokainen hoitaa itse
itselleen sijaisen otteluun. Ottelu ei ole sillä hoidettu, kun sen laittaa myyntiin, vaan on
varmistettava, että joku sen sieltä myös poimii.
Jos näyttää siltä, ettei ottelu mene kaupaksi, niin silloin otetaan puhelin siihen kauniiseen
käteen ja ruvetaan soittamaan vapaita tuomareita läpi, kunnes se kuuluisa joku, ottaa
tehtävän hoidettavakseen. Omasta kokemuksesta tiedän, että joskus se saattaa vaatia jopa
parisenkymmentä soittoa ja joskus taas onnistuu ensimmäisellä. Vapaat tuomarit ja
yhteystiedot jokainen löytää Result codesta. Jos jostain syystä, sen
kahdennenkymmenennenkolmannen soitonkaan jälkeen ei ole onnistunut saamaan
itselleen sijaista, niin siinä vaiheessa voi sen seuraavan soiton soittaa Samille piiriin, Sami
kyllä yleensä siinä vaiheessa keksii jonkun ratkaisun. Samilla on muutenkin paljon tekemistä,
eikä hänen pääasiallinen toimenkuvansa ole yrittää etsiä sijaisia peliin.
Siksi kirjoitin tuossa aikaisemmin viime hetken esteestä, koska jokainenhan meistä on
laittanut kaikki tiedossa olevat esteet ajoissa Result codeen, jotta turhilta myymisiltä
vältytään, eikö? Jos saadaan vaikka myynnit 50% alemmaksi viime vuoden määrään
verrattuna, niin silloinkin ruvetaan vasta olemaan välttävällä tasolla myyntimäärissä!
Otteluiden hoitamisessa pitää olla tavoitteena 100%, sillä yksikin laiminlyöty tehtävä on
liikaa. Muutama vuosi sitten laiminlyöntejä oli 2-5 kaudessa, mutta esim. viime vuonna
huomattavasti enemmän. Tuomaritehtävät vaativat sitoutumista ja sitä haluan jokaiselta,
niin uusilta, tänä vuonna peruskurssin käyneiltä, kuin vuonna 1979 kurssin suorittaneiltakin.
Toisena asiana haluan muistuttaa siitä, että jos otteluun on aseteltu PeKo ja tuomari
vaihtuu, niin muistakaa ilmoittaa tästä myös PeKolle, koska ei PeKo välttämättä ole
tyytyväinen, jos on tulossa katsomaan nuorta nousevaa tuomaria ja pelipaikalle päästyään
huomaakin, että Jouni Hyytiä tai Heikki Jakonen puhaltaa pelin. Siinä ei PeKolla ole
välttämättä kauheasti annettavaa, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan.
Kolmantena asiana muistutan vielä siitä, että jokainen muistaa käyttäytyä fiksusti siitä
hetkestä lähtien, kun saapuu pelipaikalle, siihen hetkeen saakka kun poistuu sieltä.
Muistakaas myös kerhotapahtumat nyt kevään aikana. Esimerkiksi talkooturnaus
toukokuussa, josta lisätietoa aivan lähipäivinä. Sen lisäksi ja ei vähäisempänä UCL-finaalin
seuranta, josta tosin saattaa tulla madridilaisten paikallisvääntö..
Hyvää alkanutta kautta kaikille tasapuolisesti!

PUHIS
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Ensimmäistä kertaa Kakkosen erotuomareiden kurssilla

Tämän vuoden Kakkosen erotuomareiden kurssi käytiin 21-23.2. Vierumäellä n. 50 osanottajan
voimin. Uudet Kakkosen erotuomarit saapuivat paikalle jo perjantaina 21.2, kun vanhempi
kaarti hyväksyttiin paikalle vasta lauantaina 22.2. Meitä uusia saapui perjantaina paikalle
yhdeksän, joista pois lukien yksi, oli 90-luvulla syntyneitä. Nuorin 19-vuotias. Turkulaisia oli
uusina paikalla kaksi: Sami Lamppu ja Pouria Notash.
Perjantaina ohjelmassa oli ennakkotehtävän läpikäynti, sääntöasioita, hallinnollisia asioita ja
kouluttajiin sekä muihin uusiin tuomareihin tutustumista. Alusta asti oli aistittavissa
ammattitaitoinen koulutustapahtuma ja tekemisen meininki. Toinen merkillepantava asia oli
uusien erotuomareiden ikäjakauma, joka oli varsin nuori, pääosin 19-23-vuotiaita. Nuoreen
porukkaan mahtui kuitenkin yksi 31-vuotias kajaanilainen upseeri, joka oli myös tullut
ensimmäisille Kakkosen kursseille näyttämään kyntensä. Mieleenpainuvin asia perjantaista oli
yhdessä käymämme ryhmäkeskustelu uusien erotuomareiden kesken, jossa kävimme läpi
erotuomaritoimintaa yleisesti ja sen vaikutuksesta elämään. Oli mielenkiintoista päästä
kuulemaan muiden erotuomareiden ajatuksia ja tavoitteita.
Lauantaina alkoi varsinainen koulutuspäivä. Vanhat kakkosen erotuomarit saapuivat ajallaan,
pois lukien Turun autokyyti, joka saapui satama-aikataulujen johdosta omaan aikaansa.
Kyseisessä autossa paikalle saapuivat Turun edustajat Arton Ibrahimi, Ville Käldström ja Arttu
Kyynäräinen (Salo). Paikalle jäi saapumatta Jesse Virtanen ja Pasi Kallio, jotka ovat myös Turun
kakkosen erotuomareita. Lauantain koulutuspäivään kuului esiintymiskoulutusta ja tähän
liittyvä erotuomarisovellutus, tilanneanalyysiä ja kunto- sekä sääntötestit.
Esiintymiskoulutuksessa meitä ohjasti Niina Sainius, joka valmentaa työkseen ammattijohtajia.
Teemana meillä oli erityisesti kehonkieli ja eleet. Tilanneanalyysissä kävimme läpi rikkomuksen
olosuhteita.
Kunto- ja sääntötestit menivät pääsääntöisesti hyvin. On kuitenkin havaittavissa suuria
tasoeroja eri piirien välillä. Me turkulaiset sijoitumme näissä karkeloissa kärkipäähän, erityisesti
fyysisen kunnon puolella olemme vahvoilla. Tästä, ainakin itse, voin kiittää ET-koulun
kouluttajia ja oman piirimme valiotason erotuomareita Mika Lamppua ja Mattias Gestraniusta,
jotka ovat ainakin TUEK:n perjantaijuoksuissa käyneet meitä nuorempia neuvomassa.
Sunnuntaina, päätöspäivänä, kävimme läpi sääntökokeen ja kuntotestin tulokset,
paitsiosääntöjen muutokset ja ravintokoulutusta. Kakkosen kurssit osoittautuivat näin
ensikertalaiselle erittäin intensiiviseksi. Ryhmähenki erotuomareiden kesken oli erinomainen ja
uudet otettiin innolla mukaan.
On mukava huomata, että erotuomaritoiminnan piiriin on tullut paljon nuoria mukaan. Tämä
on myös edesauttanut tilanteeseen, jossa tänä päivänä paikoista ylemmille sarjatasoille on
muodostunut kilpailua. Meillä Turussa tilanne on erittäin hyvä, sillä kilpailutilanne on kova ja
lisäksi täällä järjestetään Suomen parasta ja laadukkainta erotuomarikoulutusta. Tämä tuo
jatkuvuutta ja vie koko erotuomaritoimintaamme eteenpäin.

Sami Lamppu
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VALMISTAUTUMINEN EROTUOMARITEHTÄVÄÄN
Hyvä valmistautuminen tulevaan tehtävään alkaa jo ottelua
edeltävänä päivänä. Yhteydenoton kolmikkotehtävissä pitää
olla itsestäänselvä 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 mm. pelaajien lukumäärä, peliaika,
paitsiosääntö, sekä muut tarvitsemasi tiedot.
SPL Turun piiri > Pelitoiminta > Ohjeet, säännöt, määräykset >
Jalkapallo > Näin pelataan 2014.
Kuntoliiga, SPL > Pelitoiminta > Harrastejalkapallo > Säännöt

SÄHKÖINEN PÖYTÄKIRJA
Ei ole käytössä seuraavissa: alueliigat 11v11 ja 9v9 sekä Kuntoliiga.

EROTUOMARIPALKKIOT 2014
TuEK:n sivuilta > Materiaali > Tiedostot > Palkkiot.
SPL Turun piiri > Erotuomaritoiminta > Palkkiot.
Löytyvät myös TuEK Infosta 1 / 2014.
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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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Kerhon hallitus vuonna 2014

Jari Vahtera, puheenjohtaja, turnaukset
jari.vahtera@vema.fi

0400 510911

Tomi Keipi, taloudenhoitaja, jäsenasiat
tomikeipi@hotmail.com

044 2830620

Jani Laaksonen, et-tarvikkeet, tapahtumat
jani@laaksonen.in

040 5494945

Jorma Laaksonen, vpj, info, talkoot
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

040 4855699

Mika Lamppu, www-sivut, kuntoilu
mlamppu@hotmail.com

050 3037221

Jenni Mahlamäki, sihteeri, evk-asiat
jenni.mahlamaki@gmail.com

040 6735553

Timo Vihersaari, spl-kontakti, palkitsemiset, talkoot
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

044 0331091
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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.

Maksaja
Betalare

Jäsenmaksu 2014
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
Facebookista löydät
meidät nimellä
Turun
erotuomarikerho.
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