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                          TTuuEEKK  IINNFFOO      44//1166                      
    Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.fi 
                                                        Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho 

sähköposti: info@tuek.fi 

           

Syyskokous 22.11.2016 
 

Syyskokous pidettiin Veritas Stadionin ravintolassa 22.11.2016 ja osallistujia oli 
mukavasti. Kokouksessa päätettiin talousarvio seuraavalle vuodelle, 
jäsenmaksut ja toimintasuunnitelma. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja sekä 
hallitus vuodelle 2017. Puheenjohtaja Jari Vahtera johti kokousta 
rutiininomaisesti ja asioissa edettiinkin esityslistan mukaan ripeästi.  
 
Syyskokouksen valinnat olivat yksimieliset. Puheenjohtajaksi valittiin Jari 
Vahtera. Hallituksessa jatkavat Timo Vihersaari, Mika Lamppu, uutena valittiin 
Pia Toivonen, Henry Lehtonen, Petri Johansson ja Arton Ibrahimi.  
Kokouksessa palkittiin myös vuoden ansioituneita erotuomareita, joista lisää 
seuraavalla sivuilla. Syyskokous muisti kaikkia kerhon talkootehtäviin 
osallistuneita lämpimällä kiitoksella. Kerhon hallitus kiittää  runsaslukuista 
osanottajajoukkoa osallistumisesta. 

 
 
                 

                 2016 PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET 
 

           Vuoden erotuomari                   Minna Mäenpää 
              Vuoden futsalerotuomari                  Samu Halmetniemi 
              Vuoden avustava erotuomari                  Juuso Vuorinen 
              Vuoden lupaus                   Pia Toivonen 
              Vuoden uurastaja                   Matti Salakka 
              Taistelijan malja                   Toivo Jalonen 
              Kruten pytty                   Oskari Helenius 

   

                                           Tunnustuspalkinnot 
     Jenni Mahlamäki, Tomi Keipi, Marko Reinikainen, ja Kimmo Salminen 

   
      
 

                   
 
                                           Hallituksen onnittelut kaikille ! 

http://www.tuek.fi/
mailto:info@tuek.fi
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                                        Puhiksen tervehdys 
 
 

 
 
Näin se vuosi taas vierähti lopuilleen ja on aika rauhoittua taas Joulun viettoon pikapuoliin ja 
kääntää katse tulevaan vuoteen. 
Syyskokouksessa valittiin kerhon hallitukseen peräti neljä uutta jäsentä, jotka varmaan intoa 
puhkuen tulevat mukaan kehittämään kerhon toimintaa uusilla tuoreilla ideoilla. Yhtenä 
tärkeimpänä asiana on saada taas jäsenmäärä kerhossa nousuun. Uskon että Pialla, 
Henryllä, Artonilla ja Petrillä on hyviä tuoreita ideoita takataskussa. Toivotan heidät 
sydämellisesti tervetulleiksi hallitukseen. Mutta ideoita otetaan vastaan kaikilta jäseniltä ja 
niitä jopa toivotaan. Koska onhan suorastaan häpeällistä, että entisen Turun piirin 
erotuomareista vain noin puolet kuuluu kerhoon.  Mielestäni pitäisi erotuomarille olla 
kunnia asia kuulua Turun Erotuomarikerhoon. Varsinkin, kun edut jäsenistölle on todella 
hyvät, ainakin jos verrataan jäsenmaksun suuruuteen. Tästä voidaan kiittää sitä pientä 
ryhmää talkoolaisia, jotka tämän mahdollistaa jokaiselle jäsenelle.  Toivottavasti, kun 
vuoden päästä kirjoittelen omalta osaltani viimeistä Puhiksen palstaa, niin voin todeta 
jäsenmäärän kasvaneen selvästi ja myös erilaisiin talkoisiin osallistuneiden määrän. Ja voin 
jättää hyvän perinnön tulevalle puhikselle.  
Mutta ennen kaikkea haluan tässä vaiheessa kiittää hallituksesta pois jättäytyneitä, Jormaa, 
Jenniä, Jania ja Tomia. He ovat vuosien mittaan tehneet uskomattoman paljon töitä 
kerhomme hyväksi, monin eri tavoin ja aikaa säästämättä. Siitä heille todella suuri kiitos.  
Mutta nyt on aika toivottaa Hyvää ja Rauhallista Joulua kullekin kerholaiselle. 
 

 

    

 

 

 

   T. PUHIS 
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        Kohti Länsi-Suomen piirin erotuomaritoimintaa 
 

Joka vuotiseen tapaan kyselimme kauden päätteeksi erotuomareilta palautetta kaudesta 
2016. Kyselyyn vastasi  86 hlöä eli  32% erotuomareista. Kyselyyn vastaaminen on yksi tapa 
vaikuttaa toiminnan kehittämiseen ja tänäkin vuonna saimme hyviä pointteja, joita 
hyödynnetään vuoden 2017 suunnittelutyössä. 
 
Kouluarvosanoja 2016  
Koulutus  8,3  
Asetteluohjelma  7,8  
Kehittäjä/kummi  7,7    
Piiritoimisto  9,0  
Kokonaisarvosana  8,1  
 
Prosenttilukuja 2016  
Ottelumääräsi on sopiva  81 %    
Erotuomariluokkasi on oikea  82 %   
Olen kokenut uhkatilanteen ottelutapahtumassa 7%, 
8 hlöä vastanneista 
Olen kokenut epäasiallista käytöstä toiselta erotuomarilta, joka on ottelussa muussa 
roolissa   valmentaja, pelaaja ym. ) 8%, 

            9 hlöä vastanneista 
 
Muutamia sanallisia kommentteja 
Kyseisiä asioita kävimme yhdessä läpi hienosti järjestetyssä kerhon kauden jälkeisessä 
risteilytapahtumassa. Aktiivisissa keskusteluissa monet asiat nousivat esille ja paljon jäi 
mietittävää ja kehitettävää myös tälle kaudelle.  
Vahvasti keskustelimme kauden 2016 suurista haasteista, jotka kuormittivat erotuomareita. 
1) Liian paljon erotuomari joutui urakoimaan, vaikka oma tahto olisi ollut pienemmälle 
tehtävämäärälle 
2) Liian paljon otteluita jouduttiin hoitamaan peräkkäisinä matseina…Ei järkevää kenenkään 
kannalta olla kahdessa täysmittaisessa ottelussa peräkkäin ja sen kautta tehtävissä jopa 4-5 
tuntia. 
3) Liian paljon otteluita jouduttiin hoitamaan yksin, vaikka säännöt antavat mahdollisuuden 
kolmikon käyttämiseen. 
Tässä on monella pohdittavaa niin henkilökohtaisella tasolla kuin hallinnonkin 
näkövinkkelistä. 
Olenko sitoutunut riittävän hyvin toimintaan? 
Olenko jakanut tehtäviä viikon sisällä riittävän järkevällä tavalla? 
Olisinko voinut auttaa kollegaa tässä vaikeassa haasteessa? 
Onko organisaatiolla keinoja siirtää viikonlopun pelejä enemmän arki-illoiksi? 
Onko asettelussa kehitettävää? 
Onko konkreettisia keinoja toimia siten, että yli 8000 tuhatta tehtävää pystymme yhdessä 
hoitamaan niin, että meillä kaikilla on hyvä fiilis ja harrastaminen on jatkossakin mielekkäällä 
tasolla…Tässä suurin pohdinnan paikka tulevalle kaudelle 2017! 
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Erotuomarivaliokunta on reagoinut tilanteeseen. Se on tehnyt seuraavat päätökset 
 
1) Erotuomarimäärää tullaan lisäämään…. Peruskurssille otetaan Turun alueella vähintään 
60 peruskurssilaista, jonka kautta saadaan nimiä listalle 300. 
2) Jokainen peruskurssilainen saa jo keväällä aet-koulutuksen, joka merkitsee n. 60 aet-
luokituksen omaavaa lisää aet-tehtäviin. 
3) Teemme töitä osan otteluista siirtymiseksi arki-illoille 
Näillä keinoilla pyrimme auttamaan erotuomareita kuormituksen alla. Uskomme, että näin 
tapahtuukin. Syksyn peruskurssilla oli 33 osallistujaa joka on 24 enemmän kuin vuonna 2015. 
Toivon, että aktiivit osallistuvat jatkossakin noviisien tukemiseen kummin roolissa. Se on 
erittäin tärkeää ja samalla haluan kiittää kummeja 2016 tärkeästä ja laadukkaasta työstä! 
 
Kohti Länsi-Suomen piiriä. 
 
 
Uusi piiri on syntynyt. Siihen siis kuuluu Turun ja Satakunnan piiri. Jonkin verran uuden piirin 
perustaminen tulee muuttamaan toimintaa Turun alueella.  
 
 

1) EVK-toimintaa ei ole jatkossa enää…. Asioista keskustellaan ja toimintaa kehitetään 

asiantuntijatyöryhmien avulla 

2) Harjoitusotteluiden palkkiot muuttuvat tehtäväkohtaiseen hinnotteluun… pois 

minuuttiaikataulusta. 

3) Testijuoksuvaatimukset helpottuvat tietyillä luokitustasoilla 

4) Päätökset pyritään tekemään niin, että ne toimivat koko piirin alueella. Näin Porissa on 

samat toimintamuodot kuin Turussakin. 

Kuitenkin toiminta on pääsääntöisesti alueellista, eli pitkiä erotuomarimatkoja tullaan 
välttämään. Asioista pyritään tiedottamaan kaikille erotuomareille hyvissä ajoissa. 
 
Onnittelut. 
Haluan tässä onnitella uusia nousijoita liiton tasolle. Pia Toivonen naisten liigaan aet-
tehtäviin, Juuso Vuorinen liigaan aet-tehtäviin, Samuli Stenman ja Joonas Salminen 
kakkoseen et-tehtäviin. Toivon että jatkossakin saamme tuomareita liiton toimintaan. Se 
tapahtuu laadukkaalla koulutuksella sekä erotuomareiden vahvalla sitoutumisella ja 
aktiivisuudella. 
Sarjat ovat jo alkaneet; kausi siis pitkä ja haasteita varmasti tulee jatkossakin. Pidetään 
esteet tarkasti kunnossa… se auttaa erotuomaria itseään sekä piiriä. Autetaan kaveria 
tarvittaessa ja toimitaan niin, että meillä kaikilla on mukava tehdä tätä haastavaa työtä 
kuitenkin niin mukavan harrastuksen parissa. Ollaan aktiivisia osallistujia, kehittäjiä sekä 
toimijoita. Kuitenkin muistetaan positiivisuus ja toiminnan hienot puolet. Kunnioitetaan 
kollegoita myös kaudella 2017!                                    
 
Kiitos kaudesta 2016 ja tsemppiä kauteen 2017;   
 
Iiro Leino ( Et-vastaava) 
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                         Kerhon hallitus vuonna 2017 
 
Jari Vahtera, puheenjohtaja   0400 510911 
jari.vahtera@vema.fi 

 
Pia Toivonen     040 9626094 
piatoivonen92@gmail.com 

 
Henry Lehtonen    040 7614468 
henry.lehtonen@sammakko.com 
 

Arton Ibrahimi    040 5739186 
arton.ibrahimi@flaktwoods.com 
 
 

Mika Lamppu    050 3037221 
mlamppu@hotmail.com 
 

Petri Johansson    050 4343883 
petri.m.johansson@gmail.com 
 

Timo Vihersaari    044 0331091 
timo.vihersaari@pp1.inet.fi 

 

 

KERHON HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN 
                        RAUHALLISTA JOULUA 

 

 

 
 

SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 

2017 

mailto:jari.vahtera@vema.fi
mailto:piatoivonen92@gmail.com
mailto:henry.lehtonen@sammakko.com
mailto:arton.ibrahimi@flaktwoods.com
mailto:mlamppu@hotmail.com
mailto:timo.vihersaari@pp1.inet.fi
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JÄSENMAKSUT 2017 

TuEK  Jäsenmaksut 2017 
Jäsenmaksu                                  30€ 

nuoret (alle 20v.) 15€ 

Veteraanit (yli 60v.) 15€ 

1.vuoden erotuomarit                   15 € 

Tukijäsen                                      50€ 

 

Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään 

mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä 

jatkokursseilla.                                                                                                                           

       
 

Saajan 

Tilinumero 

Mottagarens 

Kontonummer 

 

Turun Seudun Osuuspankki 

FI64 5710 0450 0878 38 

 

TILISIIRTO GIRERING 

 
VIESTI: 

 

Saaja 

Mottagare 

 

TURUN EROTUOMARIKERHO ry. 

 

 

Jäsenmaksu 2017 

 

Nimi:_____________________________________ 

 

Maksaja 

Betalare 

 

 

 

 

 
 

Allekirjoitus 

Underskirft 

 
 

Viitenumero Referensnummer 

 
 

Tililtä n:o 

Från konto nr 

 
 

Eräpäivä Förfallodag 

15.3.2017 

Euroa 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Turun 
  Erotuomarikerhon 
    nettisivut löytyvät 

     www.tuek.fi 
 

         Kerhon 
Sähköpostiosoite on 
  puolestaan muotoa 

    info@tuek.fi 
 

Facebookista löydät 
meidät nimellä 

Turun 

erotuomarikerho. 
 
 


