
Otteluseuranta TPS – AC Oulu, Veritas-stadionin aitio, klo 17:00. 
Kokoontuminen tuntia ennen ottelun alkua Veritas-stadionin ovella. 
Ohjelmassa keskustelua ottelusta ja tuomaritoiminnan analysointia. 
Ilmoittautumiset Jari Vahteralle (jari.vahtera@vema.fi, 
puh. 0400 510 911).

Kerhoilta Mestarien liigan finaalin merkeissä. Tule seuraamaan huikeaa 
ottelua ja erotuomariston taidonnäytettä laajakankaalta lauantaina 
3.6. Yhteinen tilaisuus alkaa klo 16:00. Paikkana TYY:n saunatilat, 
os. Rehtorinpellonkatu 4 A. Ottelu alkaa klo 21:45. Sauna on käytössä 
koko illan. Kerho tarjoaa ruoan, mukaan mahtuu 30 ensimmäistä 
ilmoittautunutta jäsentä. 
Ennen TYY:n saunalle siirtymistä pelataan lentopallo-ottelu Hallitus 
vs Penger. Ottelu pelataan Urheilupuistossa klo 14:00 alkaen. 
Halukkaiden lentopalloilijoiden lisäksi myös katsojat ovat tervetulleita, 
tapahtumaan on vapaa 
pääsy erotuomarikorttia 
vilauttamalla.
Ilmoittautumiset sekä 
kerhoiltaan että lentopallo-
otteluun 26.5. mennessä 
Mika Lampulle 
(mlamppu@hotmail.com,
puh. 050-303 7221).

Suomi – Ukraina MM 2018 -karsintaottelu. Kerho järjestää matkan 
Tampereen Ratinan stadionilla pelattavaan otteluun. Lähtö Veritas-
stadionilta klo 15:15. Peli Tampereella alkaa klo 19:00. Matkan hinta 
jäsenille on 10 euroa (sisältäen pääsylipun).

Ilmoittautuminen Timo Vihersaarelle (timo.vihersaari@pp1.inet.fi, puh. 
044 033 1091).

TuEK info 2/2017
www.tuek.fi

www.facebook.com/turunerotuomarikerho
info@tuek.fi

13.5. 

3.6. 

11.6. 

TAPAHTUMAKALENTERI

MERKKIPÄIVÄT
70 v. Markku Helle 10.6.

TuEK:n hallitus onnittelee!



2Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2017

T ällä hetkellä näyttää siltä, että kerhon 
jäsenmäärä pysyy alhaisella tasolla 
takavuosiin verrattuna. Olemme 
hallituksessa huolestuneena miettineet 

keinoja millä jäsenmäärä saataisiin sille kuuluvalle 
tasolle. Ja mietintä jatkuu. Jokaisen pelaajan 
pelikentillä tulee kuulua edustamaansa seuraan 
ja maksaa lisenssi. Mielestäni myös jokaisen 
erotuomarin pitäisi kuulua edustamaansa 
joukkueeseen, eli erotuomarikerhoon. Ja tätä 
olen itse yrittänyt myös viedä eteenpäin, eli 
jos olet erotuomari, niin sinun olisi myös 
edustettava jotakin piirimme kerhoa. Vielä en 
ole tätä asiaa saanut eteenpäin, mutta en ole 
asiassa myöskään luovuttanut. Tosin mielestäni 
jokaiselle erotuomarille pitäisi olla itsestään 
selvyys, että edustaa erotuomarikerhoa, ilman 
mitään pakkoa. Paljon olen miettinyt mistä 
jäsenmäärän lasku johtuu, enkä ole syytä tähän 
keksinyt. Jäsenmaksun suuruus ei pitäisi olla 
esteenä, koska se ei ole kuin yhden vihelletyn 
ottelun palkkion suuruinen. Jos sitä vertaa 
kerhon järjestämiin tapahtumiin, kuntoilusta 
kerhohankinnan kautta maaottelumatkoihin 
tai saunailtoihin, niin tuo maksu on mitätön. 
Lisäksi kerhon hallituksen jäsenet tekevät 

erittäin paljon näkymätöntä työtä, josta myös 
kerhoon kuulumattomat erotuomarit hyötyvät 
ns. vapaamatkustajina. Toivottavasti hallitus keksii 
lisää ideoita ja niitä otetaan myös mielellään 
vastaan jokaiselta.

Tulevista tapahtumista kerrotaan myös tässä 
infossa, joita on muun muassa jo lauantaina 
13.5. TPS – AC Oulu -ottelun seuranta aitiossa 
Veritaksella. UCL-ilta järjestetään kesäkuun 
alussa ja maaottelumatka Tampereelle Suomi-
Ukraina -otteluun kesäkuussa.

Jotta kerhon toiminta pyörisi 
tulevaisuudessakin näin laajana, niin tarvitaan 
myös talkoita ja varainkeruuta. Nyt voi jokainen 
kynnelle kykenevä jo pistää muistiin Ruisrockin 
järjestyksenvalvonnan, joka osaltamme 
toivottavasti tänäkin vuonna toteutuu. 
Ruisrockiin voi osallistua päiväksi tai vaikka 
koko viikonlopuksi, kuten moni tekee. Tämä 
tapahtuma ei vaadi järjestyksenvalvojan korttia, 
koska voidaan hakea väliaikainen lupa toimia 
järjestyksenvalvojana kyseisessä tapahtumassa. 

Joten, jos et ole vielä kerhon jäsen, niin nyt on 
aika liittyä ja tulla mukaan aktiiviseen toimintaan.

Puhis

PUHIKSEN TERVEHDYS

K ausi uudessa piirissä on alkanut. 
Seuraavassa muutamia nostoja tässä 
vaiheessa:
Peruskurssilaisia koulutettiin 44, 

joiden toiminta on aktiivisesti alkanut. Hienoa, että 
erotuomaritoiminta kiinnostaa kerhomme alueella 
sekä naisia että miehiä. Kaikkien ensimmäinen 
ottelu on tarkkailtu, joten kiitos kummeille. 
Kummitoiminta tukevana toimena on erittäin 
tärkeää niin alussa kuin koko kauden ajan. 

Piiritarkkailu on ollut aktiivisempaa kuin 
aikaisemmin, hienoa! Huhtikuun loppuun 
mennessä suoritettu 22 PiTa-tehtävää. Tästä on 

hyvä jatkaa kohti kovaa 120 tehtävän tavoitetta. 
Pyrimme kunnioittamaan erotuomareiden 

itse asettamia ottelua / viikossa määriä. Toki 
siihen ei aina pystytä. Monella 1 ottelu, joten se 
kannattaa päivittää, jotta otteluita saa enemmän. 
Tämä asetus kannattaa tarkistaa Tasossa ja tehdä 
mahdollisia muutoksia.

Tulossa isoja turnauksia. Toivomme, että 
mahdollisimman moni voi osallistua ja näin 
kuorma jakaantuu mahdollisimman monelle 
kerholaiselle. 4-6 ottelun vihellysputket ei ole 
kenenkään etu! Laajalla osallistumisella autamme 
kollegaa!

KAUSI ALKANUT, MISSÄ MENNÄÄN?
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Tavoitteena saada koulutettua uusia nuoria 
kohti piirin korkeimpia sarjatasoja. Jos sinulla on 
todellinen halu kehittyä ja satsata et-toimintaan, 
ole yhteydessä. Pyritään löytämään hyviä polkuja 
urallesi.

Jos jokin asia vaatii korjausta, ole yhteydessä 
ajoissa Sami Kattelukseen tai minuun, pyrimme 
auttamaan. Liian vähän otteluita, liikaa otteluita, 
liian paljon otteluita peräkkäisille päiville, liikaa 

aet-tehtäviä, liian kova peli ennen TOP-ottelua 
ym. Ole siis itse aktiivinen!

Hyvää alkanutta kautta! Tehdään asiat yhdessä, 
autetaan kollegaa tarvittaessa, tehdään kaikki 
asiat laadukkaasti. Tsemppiä kaikille!
 
Iiro Leino
erotuomarivastaava
iiro.leino@palloliitto.fi

KUNTOILU

KUNTOLIIGA

Turun Erotuomarikerholla on kaudella 2017 joukkue Kuntoliigan Mestaruussarjassa. Joukkue 
on avoin kaikille kerhon jäsenille. Joukkueeseen voi ilmoittautua, vaikka pääsisi vain muutamaan 
otteluun. Ilmoittautuminen joukkueenjohtaja Mika Lampulle tapahtuu lähettämällä sähköpostissa 
palloID:n. Kerhon tuek.nimenhuuto.com -sivulla toimii otteluihin ilmoittautuminen.  Alla on 
joukkueen taustojen yhteystiedot sekä kevään ohjelma.

Joukkueenjohtajat:

Mika Lamppu (050 303 7221, mlamppu@hotmail.com)
Arton Ibrahimi (040 573 9186, arton.ibrahimi@flaktwoods.com)
 
to 11.5. 18:00 Kisapuisto KHT B Qpittaa Park Rangers - Turun Erotuomarikerho
pe 19.5. 19:00 Kisapuisto KHT B Turun Erotuomarikerho - Boga Jonito
to 1.6. 19:00 Kisapuisto KHT B Puristo FC - Turun Erotuomarikerho
to 8.6. 19:00 Kisapuisto KHT B Turun Erotuomarikerho - Gaselle
to 15.6. 18:00 Kisapuisto KHT B Functio Laesa - Turun Erotuomarikerho
ti 27.6. 18:00 Kisapuisto KHT B Turun Erotuomarikerho - Fc Löyly

KUNTOSALI

Turun Erotuomarikerholla on yhteistyösopimus kuntosali Sali 82:n kanssa Turun Saippua-centerissä. 
Sali 82:lla voi ostaa 10-kortteja hintaan 25 €. Tämän lisäksi on mahdollisuus hankkia kulkukortti, 
jolla pääsee salille 24h/vrk.
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• Erotuomariliput Veikkausliigan otteluihin on 
tilattava ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 
10 mennessä. Liput tulee tilata osoitteesta 
tapahtumat@veikkausliiga.com. Viestillä voi 
tilata lipun vain yhteen otteluun kerrallaan. 
Viestin aiheeksi ottelussa pelaavien 
seurojen nimet. Viestissä on mainittava 
oma nimi. Lippu noudetaan seuran 
ilmoittamasta paikasta, ja noudettaessa on 
näytettävä voimassa oleva mobiilipassi. FC 
Interin otteluihin tilatut liput noudetaan 
lipunmyyntikioskin INFO-luukulta. 
Lisätietoja asiasta saa Sami Kattelukselta 
(sami.kattelus@palloliitto.fi). 

• Erotuomariliput TPS:n peleihin naisten 
Liigaan ja miesten Ykköseen saa Veritaksen 
ja yläkentän lipunmyyntipisteistä voimassa 
olevaa mobiilipassia näyttämällä. Lippuja ei 
tarvitse varata etukäteen. 

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

• 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 

hieroa kaupat Tinden kanssa (puh. 044 033 
1091 / timo.vihersaari@pp1.inet.fi). 

• Muista päivittää esteesi Taso-ohjelmaan. 

• Hyvä valmistautuminen tulevaan 
erotuomaritehtävään alkaa jo ottelua 
edeltävänä päivänä. Yhteydenotto 
kolmikkotehtävissä on itsestäänselvyys. 
Sopikaa miten matka järjestetään sekä 
muut käytännön asiat (mm. varusteet). 
Matka tulee aina tehdä yhdellä autolla, 
mikäli se on mahdollista ja järkevää. Matka 
on järjestettävä niin, että kotijoukkueelle 
aiheutuu mahdollisimman vähän matkakuluja. 
Erotuomareiden tulee toimia rehellisesti. 

• Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset 
nauttimaan useista eduista, joita kerho 
sinulle tarjoaa.

TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE

MYYDÄÄN / LAHJOITETAAN

• Patrick-erotuomariasut (paita ja housut). Kolme keltaista ja kaksi mustaa settiä. 
Koko M. Hinta 20 euroa/setti.

• Erotuomarin rintamerkki. Hinta 9 euroa/kpl.

• Kerhomme veteraanituomarit ovat lahjoittaneet kolmet aet-liput jaettavaksi 
nuorille lupaaville erotuomareille. Liput luovutetaan jäsenmaksun maksaneille. 
 
Tiedustelut: timo.vihersaari@pp1.inet.fi, puh. 044 033 1091
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Joka vuosi kourallinen peruskurssilaisia löytää 
itsensä Turun Erotuomarikerhon jäseneksi – 
toivottavasti jatkossa myös enenevissä määrin. 

Kerhon toimintaan hyppää mukaan myös valmiita 
erotuomareita, jotka ovat muuttaneet Turkuun tai 
sen ympäryskuntiin muualta Suomesta. Turkuun 
heitä vetävät muun muassa korkeakouluopinnot, 
sillä onhan Turku Suomen merkittävimpiä 
opiskelijakaupunkeja. Tänä vuonna kerhoon on 
liittynyt kaksi Turun yliopistoon opiskelemaan 
tullutta nuorta miestä: Jori Roimu Vantaalta sekä 
Iiro Pajala Raumalta. Roimu aloitti opintonsa 
viime syksynä lääketieteellisessä tiedekunnassa, 
johon myös Iiro oli päässyt opiskelemaan jo 
vuonna 2015. Jorilla ja Iirolla menestyminen ei 
ole jäänyt pelkästään opintotielle, vaan he ovat 
nopeasti näyttäneet olevansa myös kehityskelpoisia 
avustavia erotuomareita. Tunnustuksena 
taidoistaan Suomen Palloliitto valitsi heidät 
avustaviksi erotuomareiksi 27.4. pelattuun poikien 
maaotteluun Eerikkilään. Suomen ja Slovakian 
välillä käyty U15-poikamaaottelu oli molemmille 
uran ensimmäinen kansainvälisen tason ottelu. 

Sekä 22-vuotiaalla Jorilla että 21-vuotiaalla 
Iirolla on takanaan reilun kymmenen vuoden 
jalkapalloilijan tausta. Jorilla pelaaminen katkesi 
lukuisiin vammoihin: ”Oman pelaamisen 
hiivuttua mm. nilkkamurtuman, polvileikkauksen 
ja muutamien hajonneiden nivelsiteiden jälkeen, 
jatkoin jalkapallon parissa täyspainoisesti 

erotuomaritoiminnan kautta.” Iiro sen sijaan 
ei löytänyt Turkuun muuton jälkeen sopivaa 
joukkuetta, johon liittyä. Peliuran hiipuminen 
antoi Jorin tapaan Iirolle mahdollisuuden 
satsata tavoitteellisemmin erotuomarina 
kehittymiseen. Molemmat olivat ehtineet jo 
toimia erotuomareina peliuransa aikana. Jori kävi 
peruskurssin vuonna 2009, Iiro 2012.

Turun Erotuomarikerhossa on lukuisia 
tapauksia, jossa erotuomariksi on ryhdytty oman 
vanhemman ”patistelemana”. Esimerkkeinä ovat 
muun muassa Vuorisen (Timo ja tytär Mei), 
Hajricin (Nihad ja poika Anel) sekä Nurmisen 
(Ari, poikiensa Rasmuksen ja Roopen kanssa) 
perheet, joissa tosin vanhemmat ovat olleet 
myös erotuomareita. Vanhemmilla oli samoin 
suuri merkitys Jorin ja Iiron kohdalla, sillä 
molemmat menivät erotuomarikursseille isiensä 
kannustamina. Isän tekemä ehdotus oli tärkeä 
varsinkin Iirolle, joka ei ollut käynyt aikaisemmin 
pelinohjaajakurssia: ”2012 tosiaan tuli käytyä 
peruskurssit, ilman mitään aikaisempaa 
kokemusta edes pelinohjaajana. Itse en löytänyt 
tuomarihommia, vaan isä ehdotti että kävisin 
kurssin. Innostuin saman tien ideasta ja pian 
tulikin jo ensimmäinen peli vastaan. Lähdin 
mukaan osittain innostuksen ja kokeiluhalun 
motivoimana, osittain homma oli myös 
loistava tilaisuus yläastelaiselle saada hieman 
käyttörahaa.”

TALKOOT
TuEK saa jälleen hoidettavaksi Ruisrockin (7.-9.7.) järjestyksenvalvontaa. Tarvitsemme reippaita 
naisia ja miehiä eri tehtäviin. Järjestyksenvalvojan kortti ei ole pakollinen. Ikää täytyy olla vähintään 
18 vuotta, ja poliisin kirjoissa ”puhtaat paperit”. Tarjolla on ulkoilua, erittäin mukavaa seuraa, 
ilmaista ruokaa ym. Työ sopii hyvin esim. kesälomanviettotapahtumaksi. Ottakaa perheenjäsenenne 
tai kaverinne mukaan viettämään laatuaikaa hyvän harrastuksen lomassa, josta on vähän hyötyä 
itsellekin. Pikaiset yhteydenotot: petri.m.johansson@gmail.com, puh. 050 434 3883.

Kerho hoitaa järjestyksenvalvontatehtäviä myös TPS:n edustuksen otteluissa. 
Mukaan tarvitaan JV-kortillisia henkilöitä. 
Ota yhteyttä Tindeen mikäli kiinnostuksesi heräsi. (timo.vihersaari@pp1.inet.fi, puh. 044 033 1091)

TULEVAT LÄÄKÄRIT JA HUIPPUEROTUOMARIT?
KERHOLLE KAKSI UUTTA JÄSENTÄ VANTAALTA JA RAUMALTA
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Molemmat nuorukaiset ovat pitäneet oman 
alueensa erotuomarikoulutusta elintärkeänä 
oman kehittymisensä kannalta. Jori sai 
nuorena koulutuksensa Keski-Uudenmaan 
Erotuomarikerhossa ja Iiro Rauman 
Erotuomarikerhossa. Heidän viimeaikaisen 
kehityksensä huomioon ottaen koulutus ei 
ole mennyt hukkaan myöskään täällä Turun 
alueella. Tämä on osoitus siitä, että jäsenten 
kouluttamista tulee tukea myös meidän 
erotuomarikerhossamme, vaikka piirillä onkin 
suuri vastuu koulutuksen järjestämisessä.

Nykyään erikoistuminen avustavaksi 
erotuomariksi alkaa jo todella nuoressa iässä. 
Vaikka molemmat uudet kerhon jäsenet ovat 
satsaamassa vahvasti avustamiseen omalla 
urallaan, niin varsinkin Jori ansiokkaasti 
muistuttaa myös puhaltamisen tärkeydestä: 
”Haluan kehittää itseäni myös erotuomarina, 
mutta avustavana tavoitteenani on vähintään yksi 
liigapeli ennen uran loppua.” Huippuavustavaksi 
ei ole asiaa ilman piiritason perusosaamista 
viheltämisessä.

Sekä Jori että Iiro katsovat jo innokkaasti 
kohti oman huipputasonsa kesän otteluja 
A-SM-sarjassa sekä miesten Kakkosessa. 
Ensimmäinen poikamaaottelu antoi molemmille 
lisää motivaatiota. Molemmat tosin myöntävät, 

että ennen ottelua oli jännitystä ilmassa. Iirolta 
ottelutuntemuksia kysyttäessä fiilis oli korkealla: 
”Kaikki se, kuinka yksityiskohtaisesti pelin 
ennakkoinfossa kerrottiin aikatauluista ja pelin 
kulusta, sai sen [tapahtuman] heti jo tuntumaan 
poikkeavalta. Ennen kaikkea se, että seisoi 
Maamme-laulun aikana kentän puolella, aiheutti 
kylmiä väreitä. Jossain vaiheessa keskittyminen 
oli vain niin täysin pelissä, etten edes miettinyt 
missä pelissä olin. Toki ikäluokka oli U15, mutta 
mulle maaottelu on maaottelu. Todella hieno 
kokemus.”

Jorille ottelusta jäi hyvän kokemuksen 
lisäksi käteen Suomen huipputuomari Mattias 
Gestraniuksen antama ottelupalaute: 
”Eerikkilässä oli hieno tunnelma ennen ottelua. 
Varusteiden tarkastuksen jälkeen tuntui 
hienolta kävellä joukkueiden edellä kentälle 
ja seistä kuuntelemassa kansallislauluja. Peli 
oli odotetusti vauhdikasta ja paikoin hyvinkin 
kypsää pelaamista nuorilta pelaajilta. Joukkueet 
pelasivat hyvässä hengessä peliin keskittyen, mikä 
teki erotuomaristonkin toiminnasta helpompaa. 
Käteen jäi hieno kokemus ja perinpohjainen 
tarkkailupalaute.”

Mika Lamppu

Kuvassa Iiro Pajala (vas.) ja Jori Roimu Eerikkilässä ennen maaottelua.
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Jari Vahtera, puheenjohtaja
jari.vahtera@vema.fi
puh 0400 510 911

Arton Ibrahimi, varapuheenjohtaja, 
kerhohankinta-asiat
arton.ibrahimi@flaktwoods.com
puh 040 573 9186

Petri Johansson, talkoot, www-sivut
petri.m.johansson@gmail.com
puh 050 434 3883

Mika Lamppu, kuntoilu, www-sivut
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221

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

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

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

KERHON HALLITUS VUONNA 2017

Saajan
tilinumero:

Saaja:

Turun seudun Osuuspankki 
FI64 5710 0450 0878 38

TURUN EROTUOMARIKERHO RY.

TILISIIRTO

VIESTI:

Maksaja:

Allekirjoitus:

Jäsenmaksu 2017

Nimi:  _______________________

Tililtä n:o Eräpäivä: 30.5.2017

TUEK JÄSENMAKSUT 2017 

Jos et ole vielä suorittanut vuoden 2017 jäsenmaksua,
maksathan sen ystävällisesti eräpäivään mennessä.

Jäsenmaksu 30€
Nuoret (alle 20 v.) 15€
Veteraanit (yli 60 v.) 15€
1. vuoden erotuomarit 15€
Tukijäsen 50€


