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Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.fi
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho

sähköposti: info@tuek.fi

Syyskokous 24.11.2015
Syyskokous pidettiin Veritas Stadionin ravintolassa 24.11.2015 ja osallistujia oli
mukavasti. Kokouksessa päätettiin talousarvio seuraavalle vuodelle,
jäsenmaksut ja toimintasuunnitelma. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja sekä
hallitus vuodelle 2016. Puheenjohtaja Jari Vahtera johti kokousta
rutiininomaisesti ja asioissa edettiinkin esityslistan mukaan ripeästi.
Syyskokouksen valinnat olivat yksimieliset. Puheenjohtajaksi valittiin Jari
Vahtera. Hallituksessa jatkavat Timo Vihersaari, Jorma Laaksonen, Jenni
Mahlamäki, Jani Laaksonen, Mika Lamppu ja Tomi Keipi. Kokouksessa
palkittiin myös vuoden ansioituneita erotuomareita, joista lisää seuraavalla
sivuilla. Syyskokous muisti kaikkia kerhon talkootehtäviin osallistuneita
lämpimällä kiitoksella. Kerhon hallitus kiittää runsaslukuista
osanottajajoukkoa osallistumisesta.

Turun Erotuomarikerho ry 80 vuotta!
Menestyksekästä taivalta juhlittiin 7.11 Svenska Klubbenilla.
Tunnelma juhlassa oli mukavan rento ja lämminhenkinen.
Puheita pidettiin ja ohjelmaa oli sopivasti. Kerhon perinteiset palkitsemiset
suoritettiin.
SPL:n Turun piirin ja Palloliiton ansiomerkkejä jaettiin. Menossa mukana oli
122 henkilöä.
Kerhomme hallitus kiittää kaikkia osallistuneita.
Teitte illasta ikimuistoisen.
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2015 PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden erotuomari
Vuoden futsalerotuomari
Vuoden naiserotuomari
Vuoden avustava erotuomari
Vuoden lupaus
Vuoden uurastaja
Taistelijan malja
Kruten pytty
Vuoden nuori erotuomari

Mattias Gestranius
Antti Kinnunen
Lina Lehtovaara
Mika Lamppu
Joonas Salminen
Hannu Pirttisalo
Petri Johansson
Aleksi Makkonen
Martin Granström

Tunnustuspalkinnot
Kari Jälkö, Matti Palmroos ja Timo Jaakkola

Erikoistunnustuspalkinto
Jorma Laaksonen

SPL:n Turun Piirin ansiomerkki
Esa Vehviläinen ja Timo Vuorinen

SPL:n kultainen ansiomerkki
Kari Leino, Timo Vihersaari ja Matti Vikström

SPL:n hopeinen ansiomerkki
Mattias Gestranius

Palloliiton huomionosoitus
Kerhomme jäsen ja entinen puheenjohtaja 1997-2001 Heikki Grönlund on
kutsuttu palloliiton kunniajäseneksi liittovaltuuston kokouksessa 20.11.2015.

Merkkipäiviä
70 v

Kari Jälkö 26.11. ja Matti Lehtinen 17.12.

Hallituksen onnittelut kaikille !
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Puhiksen tervehdys

Näin on kerhomme juhlavuosi paria viikkoa vaille takanapäin. Vuoteen mahtui monenlaista
tapahtumaa ja juhlavuosi huipentui 7.11 pidettyyn juhlaan. Juhla oli mielestäni erittäin
onnistunut tapahtuma ja omalta osaltani haluan kiittää kaikkia osallistujia ja tukijoita, te
teitte juhlan.
Taas on aika rauhoittua pian joulun viettoon ja sen jälkeen kääntää katse tulevaan vuoteen.
Tulevana vuonna kerhon toiminta jatkuu monipuolisena. Luvassa on jo perinteeksi tulleita
tapahtumia ja varmaan jotain uuttakin. Uudistuneet kerhon nettisivut ainakin, jotka tämän
infon myötä virallisesti julkaistaan. Nettisivuista haluan kiittää Petri Johanssonia, joka teki
sivut hyvin, nopeasti ja lähes ilmaiseksi.
Kerhon hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla myös tulevan vuoden, kuten syyskokouksessa
päätettiin. Kiitos luottamuksesta, kaikkien hallituksen jäsenten puolesta. Hallitus ottaa
mielellään kaikenlaisia toimintaan liittyviä ajatuksia ja ehdotuksia vastaan. Jos on ideoita
mielessä, niin hallituksen jäsenet tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla. Myös kentän laidalla
voi tulla ottamaan hihasta kiinni ja juttelemaan
Sen pidemmättä puhetta, haluan toivottaa kaikille:
Oikein hauskaa ja rauhallista Joulua

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTAVUOTTA.

T. PUHIS
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DANA CUP 2015 – IHMISMIELEN KOELABORATORIO?
Kauden 2014 Erotuomarikerhon päätösristeilyllä Petri Johansson kertoi legendaarisia tarinoita
Dana Cup -reissuiltaan vuosien varrelta. Vakuuttavan kauppamiehen myyntipuhe tehosi, ja
ilmoittauduimme siltä istumalta mukaan kesän 2015 turnausmatkalle. Ilmassa oli jo tuolloin
suuren urheilujuhlan tuntua, Hjörringin viheriöt siinsivät unelmissamme lailla El Doradon
kultamaan. Talven ja kevään mittaan matkanjohtaja Johansson varasi tarvittavat matkaliput
sekä pikkubussin. Ennen lähtöä saimme vielä varsin asiantuntevan aikataulun sekä muistilistan
mukaanotettavista varusteista ja tykötarpeista. Kätevää kuin Keihäs-matkalle lähtö.
Matkaan päästiin jo hyvissä ajoin ennen turnauksen alkua: perjantai-iltana lähdimme
iltalaivalla Turusta kohti Tukholmaa, maanantaina olisi alkuinfo, turnausottelut alkaisivat
tiistaina. Ennen lautalle ajoa kävimme syömässä hyvin, tunnelma oli jo alkuillasta katossa
(kuskina menomatkalla toimineen T. Keipin lievästä tila-autoilun aiheuttamasta jännitystilasta
huolimatta). Lauttamatka, pakollinen karaoke, parin tunnin mittaisiksi jääneet yöunet, seuraava
päivä (jolloin ajoimme läpi Ruotsin), salaperäinen Herra Jameson, moottoritiellä koetut
uhkaavat tilanteet, satojen miestyövuosien mittainen levoton läppä, herraseurassa ilmenevät
epämiellyttävät hajuhaitat ja kaikenlainen moraaliton toiminta, jota tämänkaltaisilla
ekskursioilla ilmenee, on tästä kirjoituksesta luonnollisesti sensuroitu...
No, pääsimme kuin pääsimmekin lopulta Tanskan epäviralliseen futispääkaupunkiin
Hjörringiin, jossa paikkakunnalle jo edellisenä iltana saapunut kerhomme puheenjohtaja oli
ystävällisesti varannut turkulaiskuusikolle (Hyssälä, Johansson, Keipi, Lehtonen, Salakka,
Vahtera) makuupaikat residenssinämme toimineen tennishallin lattialta. Koko seurue kärsi
enemmän tai vähemmän tulomatkan rasituksista, mutta kukaan ei käynyt yöpuulle, vaan koko
konkkaronkka suuntasi kaupungin keskustaan ”virkistäytymään”, jota raivokkaasti koko
tulomatkan ajanut Keipi suorittikin perusteellisesti pulahtamalla kaupungin keskussa
sijaitsevaan suihkulähteeseen. Sunnuntaina suuntasimme kohti Lökkeniä, jossa tsekkasimme
kilometrikaupalla jatkuvia hiekkarantoja sekä rannalla pönöttäviä toisen maailmansodan
aikaisia saksalaisten rakentamia bunkkereita. Parkkiintuneimmat seurueestamme kävivät
pulahtamassa Pohjanmeren viileänä kuohuvissa aalloissa. Maantaina porhalsimme kohti
Aalborgia, jossa kävimme katsastamassa paikallisen pääsarjan ja tuomaritoiminnan tason.
Kyseessä oli sarja-avaus, eikä kotijoukkue AaB:n eikä myöskään vierailevan Esbjergin peli
ollut vielä ihan sataprosenttisessa kuosissa. Myös ottelun erotuomari oli vielä selvästi
kesälomafiiliksissä, ja niinpä saimmekin todistaa paria kunnon kardinaalimunausta.
Arvosanaksi Vahteralta 6,9. Mutta fiilis oli mainio, olut kylmää ja rullepölse rasvaista ja hyvin
grillattua.
Tiistaina alkoivat lopulta turnauspelit, ja heti tuli tietenkin kaatamalla vettä. Koska olimme
tankanneet hyvin koko viikonlopun, ei kellään seurueesta luonnollisestikaan esiintynyt
kramppeja eikä nyrjähdyksiä. Suomalaiskuusikon rautainen kunto, asiantuntemus ja
turnauskestävyys herätti salissa majailevien ympäri maailmaa olevien tuomarien keskuudessa
aiheellista ja ansaittua huomiota. Iltapäivällä vesisade lakkasi, ja saimmekin loppuviikon
nauttia oivallisesta säästä, viimeisen päivän finaalipeliä lukuun ottamatta, jolloin koko nelikon
kutrit kastuivat hyytävän kylmässä rankkasateessa. Pelejä oli päivässä kolmesta viiteen,
otteluissa peliaika 2 x 25 minuuttia, joten jo keskiviikkona monella oli jalat täysin jumissa, ja
hierontateltalla olikin jatkuvasti jonoa. Toisinaan päivän päätteeksi suuntasimme paikallisen
naisten pääsarjan moninkertaisen mestarin Fortunan klubille, jossa jotkut seurueestamme
saattoivat nauttia pari virkistävää ja elektrolyyttejä runsaasti sisältävää juomaa. Koska olemme
edelleen vastuullisia herrasmiehiä, on tästä kappaleesta sensuroitu parikymmentä
kaapistatuloa, viehättävät kataloniattaret, patjaan mystisesti päätynyt ”kondenssivesi”,
katkennut pingismaila, sotketut ottelukortit...
jatkuu…………
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…….jatkuu

Viikko hujahti nopeasti, oli uuvuttava, sekä fyysisesti että henkisesti, äärirajoilla mentiin ja
välillä kärsivällisyyttä koeteltiin, sekä kentällä että yöllä kuorsauksen resonoidessa tennishallin
useilla kymmenillä ilmapatjoilla. Mutta ennen kaikkea pidimme lystiä. Alkuviikosta vielä suht
tuoksuton leiripaikkamme löyhkäsi lauantaiaamuna kuin Portsan kadut matalapaineen
laskiessa Kakolan putken kaasut maanpinnalle, mutta mitäs pienistä. Sunnuntai-iltana Turkuun
palasi pikkubussillinen väsyneitä, mutta onnellisia ukkoja.
Ja niin, pelattiinhan siellä Dana Cupissa futistakin, mutta siitä ei nyt tässä matkareportaasissa
merkkimäärärajoituksista ja irrelevantista jaarittelusta johtuen sen enempää... mutta jos kaipaat
tasokkaita junnupelejä, mukavassa kansainvälisessä ja turkulaisessa seurassa, lähde matkaan.
Muista kuitenkin, että eräolosuhteet ovat eräolosuhteet, hienohelmoille ja tosikoille reissu ei
sovellu.

Teksti: Henry Lehtonen & Matti Salakka
Kuvat: Matti Salakka
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PALJON ON TAPAHTUNUT KAUDELLA 2015
Ensinnäkin haluan vielä onnitella aktiivista Turun erotuomarikerhoa 80vuotissyntymäpäivän johdosta. Aktiivisella kerholla on merkittävä ja laaja rooli Turun piirin
erotuomaritoiminnassa. Siksi pidän erittäin tärkeänä sitä, että kaikki erotuomaritoimijat
kuuluvat kerhoon ja toimivat aktiivisesti kerhossa ja kerholle. Nuoret ja uudet
erotuomarit… Kaikki mukaan toimintaan!
Toiseksi haluan onnitella piirin ja kerhon uusia kansainvälisiä avustavia ja valioerotuomaria.
Gestraniuksen, Lehtovaaran kaveriksi on valittu kaksi uutta kv-avustava; Jenni Mahlamäki
ja Mika Lamppu. Onneksi olkoon heille ja menestystä kansainvälisiin otteluihin. On tärkeä
myös huomioida Jouni Hyytiän kansainvälinen toiminta tarkkailutoiminnassa. Turun piirissä
kaudella 2016 on n. 15 valioerotuomaria ja avustavaa. Uutena ryhmään on valittu Joni
Hyytiä. Onnea Jonille!
Piirissä 8543 erotuomari ja avustavan erotuomarin virallista tehtävää ( RC-ohjelman
perusteella ) Lisäksi valtava määrä harjoitus- ja turnausotteluja. Piirissämme voimme olla
erittäin kiitollisia niille erotuomareille, jotka ajasta, kentästä tai sarjasta riippumatta
uurastavat kentillä. Jokainen sarja on tärkeä, jokainen peli on iso tapahtuma kaikille
pelaajille. Siksi on upeaa, että pystymme hoitamaan kaikki tapahtumat koulutettujen
erotuomareiden toimesta. Iso kiitos teille kaikille!

Palautetta 2015
Joka vuotiseen tapaan kyselimme kauden päätteeksi erotuomareilta palautetta kaudesta
2015. Kyselyyn vastasi vain 84 hlöä eli 29% piirin erotuomaritoimijoista. Prosentti on
valitettavan pieni, kun kyselyn tavoite oli saada infoa toiminnasta ja ideoita toiminnan
kehittämiseen.. Palautekyselyn vastaukset on käyty piirin läpi erotuomarivaliokunnassa sekä
kauden 2016 koulutuksen suunnittelutyössä. Kyselyn vastaukset antavat taas infoa
toiminnan kehittämiselle.
Kiitos vastanneille!
Kouluarvosanoja 2015 (2014)
Koulutus
8,4 ( 8,5 )
Asetteluohjelma
8,1 ( 8,2 )
Kehittäjä/kummi
7,8 ( 7,6 )
Piiritoimisto
9,1 ( 9,2 )
Kokonaisarvosana
8,6 ( 8,5 )
Prosenttilukuja 2015 (2014)
Ottelumääräsi on sopiva
93 % ( 89% )
Erotuomariluokkasi on oikea
80 % ( 73 % )
Olen kokenut uhkatilanteen ottelutapahtumassa 10%
8 hlöä vastanneista
Olen kokenut epäasiallista käytöstä toiselta erotuomarilta, joka on ottelussa muussa
roolissa
( valmentaja, pelaaja ym. ) 13% 12 hlöä vastanneista
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Tilastollisia lukuja
Erotuomarimäärä ( yli yksi tehtävä )
Virallisia tehtäviä
Naiserotuomarit
Naiserotuomarien tehtävät
Peruskurssilaiset
Peruskurssilaisten tehtävät
TEHTÄVÄLAIMINLYÖNTEJÄ
Tehtävämyyntejä RC-ohjelman kautta

252
8543;
et: 5532,
aet: 3011
29
959… 11% kaikista piirin tehtävistä
37
920… 10% kaikista piirin tehtävistä
17 ”virallista” laiminlyöntiä!
1364

Muutamia sanallisia kommentteja
Peko-toiminta 2015 on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Määrää on saatu lisättyä ja
kummitehtäviäkin on kirjattu 101 tapahtumaa. Jonkin verran olemme pystyneet lisäämään
videokuvausta PeKo-toiminnan tukena ja avustavien erotuomareiden aktiivisempi seurantaa
on pystytty lisäämään. Kiitos kaikille toiminnassa olleille kummeille ja PeKoille…. Työnne on
erittäin tärkeää! Molemmat kokonaisuudet ovat painotuksena myös kaudella 2016.
Erotuomarivaliokunta on tehnyt päätöksen palauttaa käsitteen piiritarkkailun takaisin
viralliseksi seurannan nimikkeeksi. Kuitenkin jatkossakin toivon, että tarkkailu on
kouluttamista eikä vain tarkkailua.
Tehtävälaiminlyöntien määrä on taas jonkin verran lisääntynyt. Nyt emme voi syyttää
asettelu-ohjelmaa tai jotain muuta vaan tässä on peiliin katsomisen paikka! Jokainen
laiminlyönti on ikävä asia ja kaikkien meidän on tehtävä kaikkemme, että laiminlyöntejä ei
tapahtuisi! Laiminlyönneille pitää jatkossakin olla tavoitteena 0!
Otteluiden myymisessä EVK teki päätöksen 2015 toimistomaksusta ja halusi näin
toiminnallaan vähentää merkittävästi myynnin määrää. RC-ohjelman kautta myyminen
väheni, mutta se siirtyi Facebook seinälle. Palautteista oli selkeästi havaittavasti, että itse
erotuomarit ovat ärsyyntyneistä laajasta myynnistä. Siellä kehotettiin mm. kovaan sakkoon,
ottelukieltoon, luokituksen alentaminen ym. Pohdittavaa on paljon ja uskon, että
jatkokurssiin mennessä löydämme taas uusia ideoita myynnin vähentämiseksi. Helpointa
olisi se, että jokainen itse pitäisi esteet kunnossa ja päivittäisi niitä tilanteen muuttuessa.
Näin ei tarvittaisi ulkopuolista rajaamista ym. toimenpidettä.
Summa summarum! Toiminta Turun piirissä on hyvällä tasolla, siitä arvostetaan ja siihen
uskotaan. Turun piirin toimintasuunnitelmassa on selkeä kuva siitä, mitä ovat toimintamme
toiminnalliset tavoitteet kaudella 2016. Pääpaino jatkossakin on koulutustoiminnalla ja
toivonkin aktiivista osallistumista, kun tapahtumia järjestetään! Ollaan myös aktiivisia Tasoohjelman käyttäjiä… uskon, että kaikissa Suomen piireissä ja liitossa käytettävä ohjelma
antaa hyvät edellytykset järkevään toimintaan myynnissä/ ostamisessa/ esteiden
laittamisessa ym.
Pyritään yhdessä jatkossakin kehittämään toimintaamme ja samalla ollaan ylpeitä oikealla
tavalla osaamisestamme, yhteishengestämme ja – yhteistyömalleistamme. Jatketaan
positiivisella ilmeellä, toisia mukana olevia kehittäen ja erityisesti toisia ihmisiä ja heidän
työtään kunnioittaen.

Tsemppiä kaudelle 2016.
T: Iiro Leino ( Et-vastaava)

TueK info-julkaisu 4/2015
7/9

Kerhon hallitus vuonna 2016
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

2016
TueK info-julkaisu 4/2015
8/9

JÄSENMAKSUT 2016
TuEK
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä
jatkokursseilla.

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Jäsenmaksut 2016
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 2016
Nimi:_____________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

15.3.2016

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