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TAPAHTUMAKALENTERI
24.2. Kerhoilta keilailun merkeissä Kupittaan keilahallissa klo 17:3018:30. Kerhon käytössä neljä rataa. Max 16 osanottajaa. Olet
tervetullut, vaikka et osallistuisikaan keilaamiseen.
Ilmoittautumiset Tinde 044-0331091 tai timo.vihersaari@pp1.inet.fi
24.2. Turun Erotuomarikerhon sääntömääräinen kevätkokous Veritasstadionin ravintola Olé:ssa klo 19:00 alkaen. Kerhon uusi hallitus
on kokoustanut ensimmäistä kertaa 19.1. ja kokouksen pohjalta
voi todeta, että kerhon toimintaan on tulossa hieman uusia tuulia.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan asioista ja viettämään
mukavaa perjantai-iltaa muiden kerholaisten kanssa! Tarjolla on
syötävää ja juotavaa. Kokouksessa on myös nähtävissä kauden 2017
kerhohankinta.

MERKKIPÄIVÄT
70 v. Tuomo Heino 22.1.
70 v. Heikki Grönlund 29.1.
70 v. Rauno Virtanen 19.3.

TuEK:n hallitus onnittelee!

KEVÄÄN KOULUTUSOHJELMA
JATKOKURSSI TURKU
ke 15.2. klo 17.30-20.45
Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30, Turku, auditorio Lemminkäinen.
Ei erillistä ilmoittautumista.
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 tauolla jäsenilleen
kahvit, ja samalla voi myös tilata tämän vuoden kerhohankinnan (urheilukassi), sekä ostaa
erotuomarimerkkejä Tindeltä 9 euron kappalehintaan. Myös vuoden 2017 jäsenmaksun voi
maksaa jatkokurssilla, käteissuorituksia vastaanottaa TuEK:n talousasioista vastaava hallituksen
jäsen Henry Lehtonen.Varaathan ostoksia varten tasarahan!
PERUSKURSSI TURKU
ke 1.3. ja to 9.3. klo 17.30-21.00
Turku AMK, Lemminkäisenkatu 30, luentotila A306.

PUHIKSEN TERVEHDYS

K

ädessäsi tai todennäköisesti ruudullasi
on uudistunutta ilmettä saanut
TuEK:n info. Samoin kuin tämä info,
niin myös kerhon hallitus on saanut
uutta ilmettä, neljän uuden jäsenen voimin.
Tämä tulee näkymään uskoakseni myös kerhon
toiminnassa tänä vuonna, kun saadaan uusia
ja tuoreita ideoita uusien jäsenten myötä.
Eikä tämä tarkoita, että vanhoissakaan mitään
vikaa olisi ollut, mutta vaihtelu virkistää,
kuten sanotaan. Ja tämä ei suinkaan tarkoita
myöskään sitä, että kaikki kerhon toiminnassa
tulisi radikaalisti muuttumaan ja vanhoja,
perinteisiäkin, toimintatapoja tai tapahtumia
ei enää järjestettäisi. UCL-ilta on jo päätetty
järjestää, maaottelumatkat säilyy ohjelmassa ja
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tietenkin kerhohankinta ja talouden kannalta
erittäin tärkeät talkoot. Mutta lupaan, että
uuttakin tulee kauden aikana, mutta näistä
tarkemmin myöhemmin. Kannattaa seurata
kerhon tiedotusta eri kanavissa.
Tässä infossa hallituksen uudet ja myöskin
vanhat jäsenet esittäytyvät, jotta hallitus ja
sen jäsenet tulisi kaikille tutuiksi. Ja jokainen
jäsen tässä uudessakin hallituksessa tekee
töitä kerhon eteen pyyteettömästi. Jos jollekin
tulee mieleen jotain terveisiä, ideoita tai vaikka
kritiikkiä, kerhotoimintaan liittyen, niin laittakaa
viestiä tai ottakaa hihasta kiinni kentän laidalla ja
tuokaa asianne ja ideanne rohkeasti esille.
Puhis
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SPL:n EROTUOMARIPÄÄLLIKÖN TERVEISET

S

ain yhteydenoton TuEK:n hallitukseen
valitulta Henry Lehtoselta tammikuussa
ja hän pyysi minua kertomaan nykyisestä
tehtävästäni kerhon jäsenistölle.
Kokemukseni uudesta työstä on vielä varsin
lyhyt, mutta alla jotain ajatuksia ja kokemuksia
siitä. Samalla uskon ja toivon, että uusien
toimijoiden myötä myös TuEK aktivoituu ja
löytää uusia mielenkiintoisia toimintamuotoja
jäsenistön hyväksi. Muutos luo aina
mahdollisuuksia.
Marraskuun lopulla SPL:n johto otti
yhteyttä ja minulta kysyttiin halukkuutta
aloittaa Johan Holmqvistin jälkeen liiton
erotuomaripäällikkönä. Tässä vaiheessa en
ollut itse ajatellut ko. tehtävään hakea, vaikka
paikka oli ollut auki jo jonkin aikaa Johanin
lopetettua tehtävässä lokakuun lopussa 2016.
Mietin ehtojani muutaman päivän, jonka jälkeen
aloitimme neuvottelut koskien työn sisältöä,
palkkausta yms. Neuvottelut pääsihteerin kanssa
sujuivat varsin hyvässä yhteisymmärryksessä
ja saimme yksityiskohdat sovittua joulukuun
puolenvälin tienoilla.
Itse työ on tällä hetkellä omasta halustani
johtuen puolipäiväinen. Olen sitoutunut olemaan
Helsingissä 1-2 päivää viikossa ja muut päivät
teen etänä kotoa käsin. Jokainen erotuomariihminen ymmärtää toivottavasti sen, että
entisen kolmen miestyövuoden sijaan meitä
on tällä hetkellä vain kaksi ja puoli. Se varmasti
näkyy jossain vaiheessa jopa kentän tasolla,
mutta asiaan suhteen on tapahtumassa pieniä
parannuksia tulevaisuudessa. Niistä lisää joskus
myöhemmin.
Mitä sitten työhöni kuuluu? Ensisijainen
tehtävä on toimia liiton erotuomaritoiminnon
operatiivisena johtajana ja antaa suomalaiselle
erotuomariudelle kasvot. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että päivittäinen työ on kaikki
se mitä erotuomariasiat vaativat, jotta liiton
otteluissa on erotuomarit ja koulutus sekä
tarkkailu toimivat suunnitelmien mukaisesti.
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Kansainväliset asiat ja erityisesti UEFA:n
Convention ovat yksi iso kokonaisuus, joka
kuuluu myös vastuualueisiini. Pitkällä tähtäyksellä
allekirjoittaneen tulee linjata ne tehtävät ja
toimet, jotka auttavat meitä toteuttamaan
SPL:n strategiassa mainitut tavoitteet ja
mittarit. Tulen olemaan edelleen mukana
erotuomareiden koulutuksessa kaikilla tasoilla
ja mahdollisuuksien mukaan myös (kuntotestien
läpäisy) tuomitsemaan jokusen piirin ottelun
kaudella 2017.
Ensimmäinen kuukausi toimistolla on ollut
enemmän tai vähemmän työn ja tehtävien
opiskelua ja tämä oppimisprosessi jatkuu
varmasti pitkälle kesään saakka.Vaikka olen
toiminut erotuomarina vuodesta 1992 ja istunut
sekä piirin että SPL:n erotuomarivaliokunnissa
erinäisiä ajanjaksoja, niin pakko on todeta, että
vieläkään en tiedä kaikkea erotuomariudesta.
Toivon, että tämä uusi ja hieno mahdollisuus
joka minulle suotiin työuran vielä tässä
vaiheessa, auttaa minua löytämään ainakin
osan niistä puuttuvista palasista tässä työssä
ja harrastuksessa.Yhden asian voin jo sanoa
oppineeni jopa jo kantapään kautta asetteluun
liittyen. Se on se, että jokaista erotuomaria
tarvitaan lähes jok’ikinen päivä viikonlopuista
puhumattakaan.
Kuten kerho, niin myös liiton
erotuomaritoiminto sekä SPL:n ET-valiokunta
sai uusia toimijoita vuoden vaihteessa ison
joukon. Haluan toivottaa kaikille menestystä
omissa tehtävissä. Työ ei ole aina helppoa eikä
edes palkitsevaa, mutta kuten joku on joskus
todennut, ”rakkaudesta lajiin”.
Tsemiä kaikille peleihin, nähdään kentällä tai
katsomossa.

Jouni Hyytiä
SPL erotuomaripäällikkö
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KERHON TALVEN KUNTOILUT
LIIKUNTAVUORO
tiistaisin 20:00-21:00 (28.2. asti)
Martin koulu.
Pelataan yhdessä salifutista, koripalloa,
lentopalloa ja sählyä.
JUOKSUTREENIT
perjantaisin 18:00-19:30 (31.3. asti)
Kupittaan urheiluhalli.
Monipuoliset juoksutreenit kerhon jäsenille.

Ilmoittautumiset treeneihin ja
lisätiedot tuek.nimenhuuto.com
Turun Erotuomarikerholla on yhteistyösopimus
kuntosali Sali 82:n kanssa Turun Saippuacenterissä. Sali 82:lla voi ostaa 10-kortteja
hintaan 25 €. Tämän lisäksi on mahdollisuus
hankkia kulkukortti, jolla pääsee salille 24h/vrk.

TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE
•

Jalkapallo- ja futsalsarjapeleissä palkkiot
maksetaan piirin kautta kaikissa sarjoissa.
Maksupäivä on 12. päivä tai edellinen
pankkipäivä. Ottelut tulee kuitata Tasossa
kuukauden 3. päivään mennessä.

•

Muistathan toimittaa uuden verokortin
piirin toimistoon. Kortin voi tuoda myös
jatkokurssilla Sami Kattelukselle.

•

Erotuomarin rintamerkki on pakollinen
varuste.Viime kaudella kaikki tuomarit eivät
toimineet määräysten mukaisesti, ja kentillä
nähtiinkin tuomareita ilman tätä pakollista
varustetta. Jos et omista rintamerkkiä, voit
ostaa sellaisen vaikka jatkokurssin tauolla
9 eurolla kappale. Merkkejä voit tiedustella
Tindeltä, puh. 044 033 1091 /
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

•

Muista päivittää esteesi Taso-ohjelmaan.
Tehtäviä määrätään myös helmimaaliskuussa.

•

Vuoden 2017 kerhohankinta on Adidas
Tiro Teambag L -varustekassi. Kassin
suositushinta on 49,95€, hinta kerhon
jäsenille 25€. Kassiin voi tutustua ja
omansa voi tilata jatkokurssilla 15.2. sekä
kerhoillassa 24.2.

•

Erotuomaripalkkiot piirin otteluissa löytyvät
piirin sivuilta: https://www.palloliitto.fi/lansisuomi/pelitoiminta/erotuomaritoiminta/palkkiot
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•

Futsal-erotuomarien kauden 2016-2017
palautetilaisuus pidetään, jos tilaisuuteen
ilmoittautuu vähintään kymmenen henkilöä.
Ajasta ja paikasta ilmoitetaan maaliskuun
aikana. Seuraa sähköpostiasi. Kaikki aktiivit
tervetuloa!

•

Kentän laidalla maksetuista
erotuomaripalkkioista on aina kirjoitettava
maksajalle kuitti. Kuitissa pitää olla palkkion
lisäksi selvästi saajan nimi, osoitetiedot,
allekirjoitus, nimenselvennys sekä sotu.
Kuitteja voi tulostaa kerhon sivuilta
löytyvästä materiaalipankista.

•

Matkakustannusten laskutuksessa on
noudatettava ehdotonta rehellisyyttä.

•

Vain maksamalla jäsenmaksun pääset
nauttimaan kerhon järjestämistä
hankinnoista, matkoista, kerhoiltojen
tarjoiluista ja ohjelmasta.Yhteistyö
Länsikeskuksen Intersportin kanssa päättyy
liikkeen toiminnan loppuessa. Neuvottelut
uuden yhteistyökumppanin kanssa ovat
parhaillaan käynnissä, asiasta tiedotetaan kun
uusi yhteistyökumppani on löytynyt. Uutena
jäsenetuna nyt Sammakon Kirjakaupasta
(Kauppiaskatu 3, Turku) kerhon jäsenille
10%:n alennus. Etu ei koske lahjakortteja
eikä postimerkkejä.
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TALKOOT
Halukkaat varautukaa
kesällä Ruisrockiin 7.-9.7.
järjestyksenvalvontatehtäviin.
Tarkempia tietoja mahdollisista
tehtävistä maaliskuun aikana.

KERHON HALLITUS
Jari Vahtera, puheenjohtaja
jari.vahtera@vema.fi
puh 0400 510 911

T

ervehdys myös näin lyhyen esittelyn
muodossa! Ikää on mittarissa kohta 46
vuotta ja täytyy valittaen todeta, että
sen kyllä välillä jo huomaa, vaikka sitä ei haluaisi
tunnustaa. Oman erotuomarin uran aloitin joskus
90-luvun alkuvuosina, kun korttitilini täyttyi
piirin alasarjoissa pelaajana.Tarkemmin sanoen
innostukseni erotuomaritoimintaa kohtaan
syttyi, kun eräs silloinen erotuomari sanoi
minulle annettuaan, jälleen kerran, varoituksen
suunsoitosta: ”Etkö voisi itse ruveta erotuomariksi,
koska aina olet eri mieltä tuomioista”. Ja siitä
se lähti, peruskurssin kautta junnukentille
puhaltamaan, siitä Neloseen ja nousu Kolmoseen.
Kolmen Kolmosen kauden aikana heräsi kiinnostus
enemmän AET-tehtäviin, nousinkin AET:na nopeasti
Kakkoseen, jossa uran aikana tuli liputettua yli
100 ottelua. Ja myös nousu Ykkösen avustavaksi,
jossa ehti kerääntymään 44 ottelua lipun varressa.
Viimeiseksi Ykkösen otteluksi jäi silloisella Finnairstadionilla pelattu ottelu Klubi 04-Jippo.Tuo ottelu
oli myös Pasi Kallion jäähyväisottelu valiona, kuten
myöskin Jari Takatuvan viimeinen valioavustavana.
Eikä se tähän jäänyt, vaan se oli myöskin
toistaiseksi Jipon viimeinen 1. divisioonan peli.
Tuon kauden jälkeen, kun Ykkösen paikkaa
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ei enää irronnut, niin motivaatio hiipui ja
ajatuksissa jo lopetin. Parin vuoden lähes
hiljaiselon jälkeen kentillä, motivaatio taas
rupesi kasvamaan ja sanoinkin Samille, että
voin muutaman ottelun ottaa silloin tällöin
avoimista. En tosin tarkoittanut tai ajatellut, että
niitä tulisi kauden aikana yli 100, kuten viime
kaudella. ”Uraani” mahtuu myös 16 vuotta Dana
Cupia Tanskanmaalla, jonka myötä on tullut
tuomaroitua noin 200-250 KV-junnuottelua ja
seitsemän tai kahdeksan finaalia Dana Cupissa.
Nykyään toimin siis TuEK:n puhiksena
kuudetta vuotta ja hallituksessa seitsemättä ja
ainakin näillä näkymin viimeistä vuotta. Lisäksi
toimin paikkakuntatarkkailijana Naisten Liigassa
ja Kakkosessa.Yhtenä isona syynä ajatukseen
luopumisesta on lisääntynyt ajan puute. Siviilityö
kun vie jatkuvasti enenevissä määrin maailmalle
ja välillä reissut tulevat hyvinkin nopeasti, joten
on vaikea sitoutua tähän toimintaan, niin paljoa
kun se vaatisi. Siviilissä työskentelen siis Vema
Lift Oy:n huoltotyönjohtajana, vastuualueena
kotimaan huoltotoiminnot ja siinä ”sivussa”
myös paljon erilaisia huoltokeikkoja ympäri
maailmaa.
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Arton Ibrahimi,
varapuheenjohtaja, kerhohankinta-asiat
arton.ibrahimi@flaktwoods.com
puh 040 573 9186

O

len 30-vuotias turkulaistunut Kosovon
albaani ja erotuomari. Minun tarinani
Suomessa alkoi vuonna 1992 jolloin
muutimme perheen kanssa Pristinasta mihinkäs
muualle kuin Turkkuseen.
Erotuomariurani alkoi vuonna 2004, ja vuonna
2008 vihelsin jo ensimmäisen 2. divarin ottelun.
Otteluita 2. divarissa ehti kertyä 88 ennen
kuin päätin ilmoittaa kauden 2015 jälkeen, että
ajanpuutteen vuoksi joudun jättäytymään pois.
Ammatiltani olen insinööri, ja työskentelen
Fläkt Woods Oy:ssa tuotannon esimiehenä.
Opiskelen myös tällä hetkellä työn ohessa
Turun Kauppakorkeakoulussa kauppatieteen
maisteriksi. Elämään kuuluu myös vaimo ja
1,5-vuotias poika. Eli tähän se aika sitten menee.
Erotuomarointi on antanut minulle paljon,
ja erityisesti Turun Erotuomarikerho on ollut
tukemassa omaa kehitystäni ja nousua ylöspäin.
Nyt on minun aika olla osa tätä kerhoa sekä
auttamassa ja tukemassa muita kerhon jäseniä.
Neuvon erityisesti nuoria erotuomareita
olemaan aktiivisia ja verkostoitumaan muiden
erotuomareiden kanssa. Tällä tavalla voi saada
uutta osaamista ja uusia vinkkejä pelikentälle.

Petri Johansson, talkoot, tuek.fi
petri.m.johansson@gmail.com
puh 050 434 3883

O

len 34-vuotias OP-Vakuutuksen
myyntipäällikkö ja erotuomari. Toimin
myös vuoden Kakkosen tarkkailijana,
ja luokitus sallii tällä hetkellä Kolmosen matsien
viheltämisen.
Olen melko huolissani Kerhon jäsenmäärän
laskusta, ja sen kääntäminen nousuun tulee
olemaan tämän hallituksen yksi suurimmista
haasteista.
Nuoresta iästäni huolimatta olen toiminut
jo 20 vuotta erotuomarina, ja sen kruunuksi
sain hienon luottamustehtävän Turun
Erotuomarikerhon hallituksessa. Suuri kiitos
siitä!
Nähdään Kerhon tapahtumissa ja kentällä.
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2017

Mika Lamppu, kuntoilu, tuek.fi
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221

K

erhon hallitus on aloittanut vuoden
2017 uudessa kokoonpanossa, kun jopa
neljä seitsemästä hallituksen jäsenestä
vaihtui. Uudet kasvot tuovat varmasti uutta
energiaa erotuomarikerhon pyörittämiseen.
Itse edustan hallituksen ” vanhempaa
kaartia”, sillä olen itse ollut mukana jo
vuodesta 2012. Hoidan aikaisempien vuosien
tapaan edelleen kerhon nettisivuja sekä
kuntoilua. Suurelle osalle jäsenistä lienen
jo aika tuttu, mutta ehkä lyhyehkö esittely
itsestäni ei tee hallaa: Olen 28-vuotias
turkulainen avustava erotuomari.Vaikka olen
erotuomariksi vielä suhteellisen nuori, niin
olen ehtinyt erotuomaroida jo vuodesta
2001 asti. Alkava vuosi on minulle toinen
kansainvälisenä avustavana erotuomarina ja
Turussa minua saattaa silloin tällöin nähdä
Veritaksella FC Interin Veikkausliigaotteluissa.
Lisäksi olen ajoittain mukana piirin
erotuomarikoulutuksissa tai vetämässä
testijuoksuja.
Kerhon sivut (tuek.fi) ovat olleet nyt
jonkin aikaa uudessa kuosissa. Itse olen
tyytyväinen muutokseen ja samalla olen
pyrkinyt myös aktivoitumaan nettisivujen
sisällöntuottamisessa. Pyrin edelleen
lisäämään sisällöltään rikkaampien juttujen
kirjoittamista. Olkaa ihmeessä yhteydessä
minuun, jos jotain jutun aiheita tulee
kerholaisista eteen! Aina en omista kiireistäni
johtuen ehdi kirjoittaa juttuja, saati etsimään
jutun aiheita. Käykää siis lukemassa sivuja, sillä
siellä on ajantasaisimmat tiedot tapahtumista
ja tiedotteista sekä lisäksi uutisia kerhosta
ja sen jäsenistä. Muistakaa myös kerho
Facebookissa!
Sivujen ylläpidon lisäksi hoidan kerhon
kuntoilua. Tällä hetkellä käynnissä on
liikuntavuoro Martin koulussa tiistaisin
helmikuun lopulle asti sekä alkukevääseen
jatkuvat perjantai-illan juoksutreenit. Tänä
talvena kuntoilussa on ilokseni näkynyt
aikaisempia vuosia enemmän kerhon
jäseniä. Tämä kertoo siitä, että erotuomarit
haluavat kehittää kuntoaan. Mielestäni
yhdessä treenaamisen tärkeimpiä tehtäviä on
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kunnon ylläpidon lisäksi ryhmässä oleminen.
Erotuomarointi on kentällä joukkuepeliä,
mutta treenaaminen tapahtuu usein yksin.
Ryhmätreenit auttavat erotuomareita
tutustumaan toisiinsa ja täten kehittämään
yhteistyötaitoja kenttäoloja varten. Itse
saan myös yhdessä treenatessa enemmän
irti harjoitteista, kun joku on juoksemassa
vieressä. Ryhmässä harjoittelu oli jotain, mitä
jäin kovasti kaipaamaan aikoinani lopettaessani
jalkapalloilijan urani. Pienoisesta aktiivisuuden
noususta huolimatta liikuntatapahtumissa
on hyvin tilaa, joten toivon jäseniä rohkeasti
hyppäämään remmiin mukaan.
Haluan vielä lopuksi käyttää hyväkseni
tilanteen ja toivottaa kaikille kerholaisille
onnea kaudelle 2017, joka on jo aivan ovella.
Itse ainakin odotan uutta kautta jo innolla!

Henry Lehtonen,
talous- ja jäsenasiat, tiedotus
henry.lehtonen@sammakko.com
puh 040 761 4468

O

len 38-vuotias perusturkulainen (äidin
puolelta kaikki ovat kylläkin hölöttäviä
karjalaisia) enimmäkseen aet-puolelle
erikoistunut erotuomari. Työskentelen
kirja-alalla ja toimin talouspäällikkönä
turkulaisessa kustantamossa ja kirjakaupassa.
Alkamassa on viides kauteni erotuomarina,
aloitin siis erotuomariurani melko kypsällä
iällä. Ikämiehelle on kuitenkin ollut tarjolla
monenkirjavia tehtäviä, viime kaudella
pääsin mukaan jopa miesten Kakkoseen
avustavaksi erotuomariksi. Toivon mukaan
tulevallakin kaudella pelit sujuvat mallikkaasti
ja hommat jatkuvat samalla jo saavutetulla
tasolla. Jalkapallon ohella toimin myös futsaltuomarina, ja tällä kaudella olen futsalin
puolella puhaltanut ensimmäiset otteluni
miesten kolmosessa, ja myös ensimmäinen
miesten kakkosen ottelu on jo aseteltu.
TuEK:n hallituksessa vastaan yhdistyksemme
talousasioista sekä tämän info-lehdykän
toimittamisesta yhdessä Tinden kanssa.
Viimeisen parin kauden aikana olen myös
toiminut piirimme erotuomarikouluttajana,
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ja tällä kaudella on tarkoitus aloittaa
myös piiritarkkailijana. Toivotan puolestani
tsemppiä kaikille kerhomme jäsenille tulevan
futiskauden tehtäviin!

Pia Toivonen, sihteeri
piatoivonen92@gmail.com
puh 040 962 6094

A

loitin erotuomaroinnin v. 2014
eli tuleva kausi on neljäs. Tulevalla
kaudella onkin edessä uudet haasteet
ja mahdollisuudet, kun nousin Naisten liigan
avustavaksi erotuomariksi. Odotan tulevaa
kautta ja matseja jännityksen ja innon sekaisin
tuntein.
Turun Erotuomarikerhon hallituksessa olen
nyt ensimmäistä kautta ja vastuutehtävänäni
ovat sihteerin työt. Aikaisempaa kokemusta
ei hallituksessa olemisesta ole, mutta uudet
asiat ja tehtävät kiinnostavat.

Timo ”Tinde” Vihersaari, talkoot,
tiedotus, palkitsemiset
timo.vihersaari@pp1.inet.fi
puh 044 033 1091

H

ei vaan erotuomariystävät ja
ennenkaikkea TuEK:n jäsenet.
Yleisön pyynnöstä suoritin
jalkapalloerotuomarien peruskurssin keväällä
1989. Ensimmäiset piipitykset taisivat olla
Aunela-turnauksessa. Mäenpään Harrilta tuli
kirje postiluukusta. Lapussa luki ”sinut on
määrätty erotuomariksi Aunela -turnaukseen
Jyrkkälän nuorisotalon kentälle…” Postissakin
oli silloin vielä töitä.
Ensimmäinen AET-tehtävä oli heti nelosen
matsi Kultanummella. Piirissä ilmeisesti
kiersi huhu, että nyt on todellinen timantti
kysymyksessä. KaaRen vastustaja taisi olla
Sund IF. Mielestäni isompia ongelmia ei ollut,
tai sitten muistan väärin.
Nyt on takana noin 2500 et/aet -tehtävää.
2015 päätin jäädä pois kentiltä. Se päätös
7

ei pitkään pätenyt, sillä viime kaudella tuli 40
matsia hoidettua. Osittain toki tunnetuista
syistä.Yhtään päivää en vaihtaisi pois. Useista
erotuomarikavereista on tullut myös
hyviä ystäviä kentän ulkopuolella. Futsalerotuomarina aloitin 1997 tai -98. Käytännössä
jäin ”eläkkeelle” 2014. Tarvittaessa olen
lupautunut olemaan mukana, mutta tarvetta
ei ole ollut, kiitos aktiivisen porukkamme.
Taustatoimet aloitin 90-luvun puolivälissä
piiritarkkailijana ja kouluttajana. 1999-2000
toimin piirimme erotuomariasettelijana. Lyhyitä
pätkiä tehtävässä myös 2004-05. Tehtävä ei
ollut helppo, kun piti kaikille löytää Mynämäen

matsi, ei pelkästään Jakoselle. 2000-luvun
alussa olin myös liittotarkkailijana.Vuonna
2000 aloitin piirimme erotuomarivaliokunnan
jäsenenä. Tehtävässä olin aina vuoteen 2007.
Tarunhohtoisen Turun Erotuomarikerhon
hallituksessa aloitin 2002. Siinä tehtävässä on
siis menossa 16. kausi. Pinni oli 29 vuotta. Älkää
pelätkö. Sitä ennätystä en yritä rikkoa.
Hyvä erotuomariystävä. Muistathan ystävällisesti
suorittaa kerhon jäsenvelvoitteen.
Hyvää ja menestyksekästä erotuomarivuotta
2017 kaikille kerhomme jäsenille.

TUEK JÄSENMAKSUT 2017
Muistathan maksaa jäsenmaksusi eräpäivään mennessä.
Maksaminen onnistuu myös käteisellä jatkokurssilla.
Jäsenmaksu
Nuoret (alle 20 v.)
Veteraanit (yli 60 v.)
1. vuoden erotuomarit
Tukijäsen

30€
15€
15€
15€
50€

Saajan
tilinumero:

Turun seudun Osuuspankki
FI64 5710 0450 0878 38

TILISIIRTO

Saaja:

TURUN EROTUOMARIKERHO RY.

VIESTI:

Maksaja:

Jäsenmaksu 2017
Nimi: ________________________

Allekirjoitus:
Tililtä n:o

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2017

Eräpäivä: 15.3.2017
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