TuEK INFO 1/16
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.fi
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.fi

KEVÄTKOKOUS 23.2.2016
TuEK:n kevätkokous alkaen klo 18.00 Veritas Stadion, Ole´-ravintola.

KERHOILTA 11.3.2016
Kupittaan keilahalli klo 17.30. Kerhon käytössä neljä rataa, max 16
pelaajaa. Kokoontuminen klo 17.15. Olet myös tervetullut pelkästään
iltapalalle, kerro asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Iltapala ja jälkipelit
Veritas Stadionin yläkerran Olé-ravintolassa, n. klo 18.40 alkaen.
Tarjoilusta johtuen sitovat ilmoittautumiset Tindelle 4.3 mennessä,
puh 044 033 1091 tai timo.vihersaari@pp1.inet.fi. Toimi ripeästi.

MERKKIPÄIVIÄ
90 v.
60 v
50 v.

Helge Blåberg
Juha Saarinen
Pasi Kallio

23.1
31.3
26.3

HALLITUS ONNITTELEE!
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KEVÄÄN KOULUTUSOHJELMA!
KEVÄÄKSI KUNTOON
Hallituksen jäsen Mika Lamppu vastaa osaltaan erotuomareiden kunnon kohentamisesta
ja järjestää yhteisiä tapahtumia mm. Kupittaan urheiluhallilla perjantaisin klo 18.00. Asiasta
lisätietoa ja tarkat ajankohdat löytyvät kerhon nettisivulla.
Uutuutena palloiluvuoro Pääskyvuoren koululla, maanantaisin klo 19.30 alkaen.
Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käyttää kerhon tukemaan huokeaan hintaan Superfysio
& Superfitness -kuntosalia osoitteessa Lemminkäisenkatu 20, Turku tai vaihtoehtoisesti
Sali 82, Ankkurikatu 2, Turku. (Saippuacenter).

17.2

Jatkokurssi Turku. 17.30-20.45 AMK, Lemminkäisenkatu 30.
Ei erillistä ilmoittautumista. Auditorio Lemminkäinen.
Jatkokurssi on tarkoitettu erotuomareille, jotka jatkavat eli ovat käyneet peruskurssin
edellisenä vuonna tai aiemmin ja ovat toimineet aktiivisesti erotuomareina piirin peleissä.
Kurssi on pakollinen myös tarkkailijoille ja se on maksuton.
Erotuomarikerho tarjoaa kahvit jäsenille!!

7.3 ja 21.3 Peruskurssi Turku 17.30-20.30. AMK, Lemminkäisenkatu 30,
luentosali A306. Kurssimaksu 25 € kerätään paikan päällä.
Haku kurssille 28.2. mennessä piirin ET-koulutussivulta
löytyvällä lomakkeella tai sami.kattelus@palloliitto.fi /puh 02-5151924
Peruskurssi on tarkoitettu tänä vuonna vähintään 15 vuotta täyttäville
tytöille ja pojille sekä aikuisille, jotka tulevat uusina mukaan piirin erotuomaritoimintaan.

20.2ja 5.3

Juoksutestit klo 14-15, Maskussa.
Ilmoittautumiset piirin et-koulutussivulta löytyvällä lomakkeella. Huhtikuussa vielä yksi
testi Turussa.
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PUHIKSEN TERVEHDYS!
Yleensä tässä vaiheessa vuotta olen kirjoittanut, että kevät ja kauden alku lähestyvät ja on
aika peruskuntokauden ja jotain sen suuntaista. Nyt kuitenkin kausi ja viralliset pelit,
puhumattakaan harjoituspeleistä, pyörivät lähes ympäri vuoden. Ja ensimmäiset
kuntotestitkin on jo piirissämme tänä vuonna pidetty, joten jätetään niistä kirjoittaminen
vähemmälle.
Nyt haluankin muistuttaa teitä kaikkia muutamasta tärkeästä asiasta.
Aloitetaan tuomariston yhteistyöstä. Yhteistyö ei pelkästään tarkoita sitä, että ollaan
kolmikkona samaan aikaan kentällä 70-90 minuuttia ja hoidetaan omat tehtävät. Yhteistyö
alkaa jo viimeistään päivää ennen yhteistä ottelua, jolloin kolmikko on toisiinsa yhteydessä
ja sopivat matkoista ottelupaikalle ja mahdollisesti varusteista ym. Ottelupäivänä mennään
ottelupaikalle hyvissä ajoin ennen ottelua, jolloin käydään yhdessä tulevaa ottelua läpi,
jonka jälkeen verryttelyt. Itse ottelussakin toimitaan yhdessä kolmikkona ja tuetaan toisia.
Ottelun jälkeen on hienoa, jos voi hymyssä suin lähteä kotiin, mutta läheskään aina näin ei
ole, vaan ottelusta pitää tehdä mahdollisesti raportti. Tässäkin kohtaa pitää tehdä vielä
yhteistyötä ja keskustella tilanne läpi, joka raporttia vaatii, vaikka ET ja AET tekevät
kumpikin oman raportin.
Toisena asiana raportin tekemisen tärkeys. Jos ottelussa annetaan suora punainen tai
ottelussa tapahtuu jotain muuta raportin vaatimaa, niin se raportti ON TEHTÄVÄ, eikä
ajatella, että en nyt viitsi sitä kirjoittaa. Raportin on oltava totuudenmukainen ja sellainen,
että siitä muodostuu hyvä ja selkeä kuva tapahtuneesta sellaiselle ihmiselle, joka ei ole itse
tapahtumaa nähnyt.
Kolmantena ottelujen myynnit. Viime vuonna kun uhattiin sakottaa, jos tulee liikaa myyntejä
result codessa, niin myynti siirtyi ”pimeille markkinoille” faceen. Tämä ei tosiaankaan ollut
tarkoitus, vaan ottelumyyntien vähentäminen oli se päätavoite. Ja toivon, että tällä kaudella
se tosiaan vähentyy. Eli ESTEET KUNTOON TASOSSA. Lisäksi on ollut sellaistakin
käyttäytymistä myyntien suhteen, että on laitettu oma ottelu myyntiin ja otettu ”parempi”
(lue parempi korvaus tai pitempi matka) tilalle. Tällaista ei todellakaan pitäisi tapahtua!
Ja hoitakaa teille määrätyt tehtävät, viime vuonna aivan liikaa pelejä, joista puuttui
kokonaan erotuomari tai yksi kolmikosta. eli ESTEET KUNTOON ja jos tulee joku äkillinen
TODELLINEN este, niin puhelin kauniiseen käteen ja soittamaan itselle joku tilalle!
Moni ajattelee tämän luettuaan, että nämähän nyt on aivan selviä asioita. Mutta kun
valitettavasti ei ole. Kaikkiin edellä mainittuihin ongelmiin on jo törmätty talven aikana, niin
harjoituspeleissä, kuin futsalinkin puolella. On poisjääntejä harjoitusotteluista, tullaan viime
hetkellä futsal peliin. Kentällä tapahtunut vakava loukkaantuminen, jossa toinen
tuomareista ruvennut antamaan ensiapua ja toinen ei samaan aikaan ole tehnyt tilanteessa
mitään. Ollut joukkotappelu kentällä, josta toinen ei ole tehnyt raporttia tai ainakaan edes
keskustellut toisen kanssa siitä. On myyntejä paljon ym ym.
Tilanne saadaan paremmaksi ainoastaan sillä, että jokainen meistä kantaa vastuun omista
tekemisistään ja toimitaan yhdessä kaksikkona tai kolmikkona ja pidetään yhteyttä jo ennen
ottelutapahtumaa ja tarvittaessa sen jälkeenkin. Ja tehdään tätä hommaa rakkaudesta lajiin,
josta maksetaan vielä korvauskin, eikä vain sen vuoksi koska siitä saa korvauksen.
Hartaasti toivon, että kauden jälkeen voin kiittää kaikkia siitä, että hommat ovat menneet
parempaan suuntaan!
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2016

3/7

T: paasaava Puhis

TIEDOKSI EROTUOMAREILLE !
Jalkapallo- ja futsalsarjapeleissä palkkiot maksetaan piirin kautta kaikissa sarjoissa!
Maksupäivä on 12. päivä tai edellinen pankkipäivä. Ottelut tulee olla kuitatut kuukauden
3. päivä.
Muistathan toimittaa uuden verokortin piirin toimistoon.
Kortin voi tuoda myös jatkokurssilla Samille.

ESTEELLISYYDET TASO-OHJELMAAN!
Muista hoitaa asia kuntoon. Tehtäviä määrätään myös helmi-maaliskuussa.

TALKOOT!
Halukkaat varautukaa kesällä Ruisrockiin 8-10.7. järjestyksenvalvontatehtäviin.
Tarkempia tietoja mahdollisista tehtävistä maaliskuun aikana.
Ruisrock; Jorma Laaksonen, 040 4855 699 tai jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
Kauden peleihin halukkaat järjestyksenvalvojat: Tinde, timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044
0331091
Rusko Cup 2016, jos turnaus järjestetään, se hoidetaan kerhon talkoina kuten aiemminkin.
Asettelusta vastaa Jani Laaksonen. Odotamme FC RP:n yhteydenottoa.

VARUSTEITA
Jos olet uusimassa varustearsenaaliasi, toimita vanhat Tindelle.
Mielellään ehjinä ja puhtaina. Jaamme ne aktiivisesti peruskursseilla esiintyneille.
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EROTUOMARIPALKKIOT PIIRIN OTTELUISSA
2016
Palkkiot löytyvät piirin sivuilta: http://www.palloliitto.fi/turku
Pelitoiminta\erotuomaritoiminta\palkkiot

FUTSAL-EROTUOMARIT
Kauden 2015-2016 palautetilaisuus pidetään, jos ilmoittautumisia on vähintään
kymmenen henkilöä. Ajasta ja paikasta ilmoitetaan maaliskuun aikana
Seuraa sis sähköpostiasi/postiasi. Kaikki aktiivit tervetuloa!

JÄSENMAKSUN VOI SUORITTÄÄ MYÖS KÄTEISELLÄ TALOUDENHOITAJA TOMI
KEIPILLE JATKOKURSSIN TAUOLLA.

JÄSENEDUT
Vain maksamalla jäsenmaksun pääset nauttimaan kerhon järjestämistä hankinnoista
matkoista, kerhoiltojen tarjoilusta ja ohjelmista

Kuittilomakkeen täyttäminen
Kentän laidalla maksetuista erotuomaripalkkioista on aina kirjoitettava maksajalle
kuitti.
Kuitissa pitää olla palkkion lisäksi selvästi kirjoitettu, nimi ja osoitetiedot, allekirjoitus,
nimenselvennys sekä sotu. Kuitteja voi tulostaa kerhon sivuilta;
materiaali-kuittipohja. Myös varoitusten koodit löytyvät sieltä.

Matkakustannukset
Matkakustannusten osalta noudatettava ehdotonta rehellisyyttä.
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Kerhon hallitus vuonna 2016

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

0400 510911

Tomi Keipi, taloudenhoitaja, jäsenasiat
tomikeipi@hotmail.com

044 2830620

Jani Laaksonen, viestintä, Rusko Cup
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 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

30€
15€
15€
15 €
50€

TILISIIRTO GIRERING

Turun Seudun Osuuspankki
FI64 5710 0450 0878 38

VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2016

Maksaja
Betalare

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
kerho@tuek.fi
Facebookista löydät
meidät nimellä
Turun
erotuomarikerho.
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