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TAPAHTUMAKALENTERI 2019
14.2. Jatkokurssi klo 17:30 AMK, Lemminkäisenkatu 30. Ilmoittautumiset 8.2. mennessä.
Piirin erotuomarikoulutus.
20.2. Kerhomme sääntömääräinen kevätkokous ja illallinen Veritas-stadionin Ole-ravintolassa.
Ruokailu 18:45 alkaen. Kevätkokous heti ruokailun jälkeen. Tarjoilusta johtuen sitovat
ilmoittautumiset 15.2. klo 12:00 mennessä timo.vihersaari@pp1.inet.fi
tai 044 033 1091.
20.2. Kerhoilta keilailun merkeissä Kupittaan keilahallissa klo 17:30-18:30. Kerhon käytössä
5 rataa. Max 20 osallistujaa. Jälkipelit ja illallinen Veritas-stadionin Ole-ravintolassa
ennen kevätkokousta klo 18:45. Tarjoilusta ja ratavarauksesta johtuen sitovat
ilmoittautumiset 15.2 klo 12:00 mennessä timo.vihersaari@pp1.inet.fi
tai 044 033 1091.
12.3. Peruskurssin ensimmäinen osio klo 17:30 AMK, Lemminkäisenkatu 30. Kurssin toinen
osio 1.4. klo 17:30, kolmas osio 3.4. Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin. Haku kurssille
5.3. mennessä. Piirin erotuomarikoulutus.
Kuntoilu Kupittaan koululla jatkuu 15.4. asti ja juoksutreenit urheiluhallissa 16.4. asti.
Keilailun firmaliigan kevään pelipäivät ovat 7.2., 21.2., 7.3. ja 21.3. klo 19:30.
Talkooturnaus huhti-toukokuussa. Kartoitetaan sopivan kokoluokan turnausta.
Kerhon joukkue jatkaa kuntoliigassa. Pelit alkavat toukokuun alussa.
1.6.

Kerhoilta UCL-finaalin seuraamisen merkeissä. Seremoniamestareina toimivat Aleksi
Makkonen ja Pouria Notash.

8.6.

Miesten A-maajoukkueen EM-karsintaottelu Suomi – Bosnia-Hertsegovina Tampereella
klo 19:00. Edellyttäen aktiivista osallistumista.

5.-7.7. Ruisrock järjestyksenvalvonta, talkoot.
Heinäkuussa Veikkausliiga-ottelun seuraaminen ja matsiruokailu kerhomme jäsenille.
Pelin jälkeen erotuomaritoiminnan analysointia.
Beach Volley -ottelu heinäkuussa, mikäli aktiivista porukkaa löytyy.
Kauden päätöstilaisuus marraskuussa.
Syyskokous viikolla 48.
Lisätietoja kesän ja loppuvuoden tapahtumista seuraavissa TuEK-infoissa.
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PUHIKSEN TERVEHDYS

T

ervetuloa kausi 2019.Vuoden
ensimmäinen info starttaa kauden
tällä kertaa ryminällä, kun hallituksen
Einoilla ja Leinoilla on ollut intoa
kirjoittaa juttu jos toinenkin. Tämän vuoksi
käytän oman osuuteni tehokkaasti merkkejä
säästäen.
Jotenkin tuntuu, että jalkapallopelit alkavat
vuosi vuodelta yhä aikaisemmin. Lieneekö tämä
vanhenevan miehen harhaa – mene ja tiedä –
mutta talvikautta on taivallettu jo tovi. Futsalissa
kausi on jo pitkällä ja viimeisille parille kolmelle
kuukaudelle vuoden vaihde antoi hyvän alustan
ponnistaa kohti kevättä.
Helmikuun 14. päivä Turussa pidetään
jatkokurssi, jota varten on hyvä alkaa palautella
taas jalkapallon sääntöjä ja tulkintoja mieleen.
Muistakaa, että kurssi on teille paras paikka
kehittää erotuomaroinnin teoriapuolta, joten
pyrkikää ottamaan siitä kaikki irti.
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Fyysisen kunnon kohentamiseen lääkkeet
löytyvät oman tekemisen lisäksi kerhon
kuntoilutapahtumista. Ilolla olen seurannut, että
näissä karkeloissa on alkanut viihtyä yhä useampi
kerholainen. Kolmesti viikossa järjestettävistä
tapahtumista löytyy tietoa jäljempänä.
Rennompaa valmistautumista tarjoaa kerhoilta ja
kevätkokouspäivä 20.2. Kupittaalla.
Nyt päästän teidät nauttimaan TuEK Infon
tarjoamasta lukuelämyksestä. Oikein hyviä
talven matseja futsalparketeille sekä jalkapallon
harjoituskauteen.
Nähdään jatkokurssilla tai kevätkokouksessa!
Talviterveisin,
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com
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28.11.2018 KERHON SYYSKOKOUS
Turun Erotuomarikerho kokousti sääntömääräisen syyskokouksensa marraskuun lopussa 28.11.
Veritas stadionilla. Ennen puheenjohtaja Lampun avausta erotuomaridebytantti Onni-Kalle Ojanen
piti esitelmän avauskaudestaan erotuomarina. Onni-Kallen ensimmäinen kausi ei ollut ihan
tavanomainen, sillä vasta 18 vuotta täyttänyt nuori mies ehti tuomitsemaan ison määrän otteluja
sekä samalla kehittämään itseään erotuomarina nousten avustamaan jopa Kolmosta.
Kokouksen tähtihetkinä olivat kauden palkitsemiset ja
merkkipäivämuistamiset
Vuoden erotuomarina palkittiin Joni Hyytiä,
avustavana Jere Wikström,
lupauksena Onni-Kalle Ojanen,
uurastajana Vesa Appelgren,
Kruten Pytyllä Antti Kolehmainen,
Taistelijan Maljalla Minna Mäenpää,
futsal-erotuomarina Roosa Tuomi ja
tunnustuspalkinnolla Ari Nurminen.
Merkkipäiviä viettäneistä muistettiin seuraavia:
60v. Pentti Kuosmanen,Yngve Sjöblom, Heikki Virtanen, Matti Vikström ja Jari Taipale 70v.
Asko Jaakkola, Kalle Leino, Tonci Zuvela ja Simo Ruokonen
80v. Jarmo Mattila.
Lisäksi muistettiin Pia Toivosta, joka lopetti toimintansa hallituksessa hoidettuaan pari vuotta
sihteerin virkaa.
Puheenjohtajan johdolla käsiteltiin toimintasuunnitelma kaudelle 2019. Toimintasuunnitelmaan
ei suuria muutoksia tehty. Kauden 2018 istunut hallitus alleviivasi kaudelle 2019
talkooturnauksen järjestämisen sekä koulutustoiminnan tärkeyttä. Keskusteluissa todettiin
myös, että naisten sekä vanhemman kaartin toimintaa tulisi tukea. Lisäksi käsiteltiin
talousarvio kaudelle 2019, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Helle ja Heikki Virtanen. Samat
henkilöt jatkavat myös toiminnantarkastajina varamiehinään Kari Laine ja Matti Salakka.
Jäsenmaksuihin ei tule muutoksia toimintakaudelle 2019. Tiedot ja tilinumero löytyvät kerhon
sivuilta kohdasta kerho / jäsenmaksut ja tästä Info -lehdestä 1/2019.
Kokous päätyi valitsemaan kerhon hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Mika Lampun,
joka jatkaa kerhon vetovastuussa näin toista vuotta. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan
Timo Vihersaari, Henry Lehtonen, Aleksi Makkonen, Arton Ibrahimi sekä Pouria Notash.
Uutena kasvona hallituksen toimintaan valittiin Kimmo Tuominen, joka tuo toimintaan lisää
intoa sekä kokemusta.
Kokoukseen osallistui yhteensä 31 henkilöä. Hallitus kiittää kaikkia syyskokoukseen
osallistuneita jäseniä.
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KUNTOILU
Turun Erotuomarikerholla on
yhteistyösopimus kuntosali Sali 82:n kanssa
Turun Saippua-centerissä. Sali 82:lle voi ostaa
10-kortteja hintaan 25 €. Tämän lisäksi on
mahdollisuus hankkia kulkukortti, jolla pääsee
salille 24h/vrk.

Kerholla on myös maanantai-iltaisin salivuoro
Kupittaan koulun yläsalissa klo 20:3021:30. Vuorolla pelataan salijalkapalloa,
koripalloa ja muita sisälajeja. Näihinkin
tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu kerhon
Nimenhuuto-sivulla.

Perinteiset kerhon yhteiset juoksuharjoitukset
jatkuvat Kupittaan urheiluhallissa perjantaisin
ja tiistaisin klo 18. Tarkempi juoksukalenteri
mahdollisine poikkeuksineen löytyy kerhon
Nimenhuudosta, https://tuek.nimenhuuto.com.

Kuntoiluun liittyvissä asioissa voi olla
yhteydessä hallituksen jäseneen Pouria
Notashiin. Lisätietoja ja päivityksiä kuntoiluun
liittyen: www.tuek.fi/kuntoilu.

TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE
Kerhohankinta 2019
Kerhon hallitus on päättänyt hankkia kauden kerhohankinnaksi treenipaidan.Valittua Niken
treenipaidan mallia käyttävät myös Suomen Palloliiton huiput liiton eri sarjatasoilla. Paitaan tulee
Turun Erotuomarikerhon logo rintamukseen vasemmalle puolelle ja se on saatavilla miesten ja
naisten malleilla. Alla linkit tuotetietoihin.
https://www.stadiumteamsales.fi/tuetk/tuetk#guide_5261243_152
https://www.stadiumteamsales.fi/tuetk/tuetk#guide_5261243_153
Paidan omavastuuhinnaksi on päätetty 5 €. Paitaa pääsee kokeilemaan a) Myllyn Stadiumissa team
sales-osastolla liikkeen perällä, b) jatkokurssilla 14.2. tai c) kerhon kevätkokouksessa 20.2.
Jatkokurssilla tai kevätkokouksessa otetaan myös tilauksia vastaan. Mikäli et pääse näihin
tapahtumiin, niin tässä tapauksessa tilauksen voi lähettää myös kokotietoineen sähköpostitse
(mlamppu@hotmail.com).
Samassa tilauksessa on mahdollista hankkia myös muita tuotteita kerhon logolla varustettuna
omakustannehintaan. Tuotteita voi käydä katsomassa Myllyn Stadiumissa tai tutustua niihin kerhon
omilla team sales-sivuilla (https://www.stadiumteamsales.fi/tuetk/tuetk).
Viimeinen tilauspäivä on 22.2. perjantai. Hallitus ilmoittaa, kun tuotteet on noudettavissa.
Noutoa varten järjestetään pari erillistä jakotilaisuutta. Toivottavaa on, että näihin pääsisi
mahdollisimman moni hakemaan tilauksensa!
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Edelleen on erotuomareita tehtävissä
ilman rintamerkkiä. 14.2. jatkokurssin
tauolla hallituksen jäsen Timo Vihersaari
myy merkkejä käteisellä tarjoushintaan
5,00 euroa / merkki. Tarjous koskee vain
kerhomme jäseniä.
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun
pääset nauttimaan useista eduista, joita
kerho sinulle tarjoaa.

ESITTELYSSÄ EROTUOMARI:
EL JEFE – PELIN JA OIKEUDEN PALVELIJA
Teksti ja kuva: Aleksi Makkonen

Jere Wikström
Ikä: 30
Syntymäpaikka: Turku
Asuinpaikka: Turku
Aloitti pelinohjaajana: 2002
Aloitti erotuomarina: 2003
Liigaotteluita: 1
Ykkösen otteluita: 73
Kakkosen otteluita: 103
Maaotteluita: 3 juniorimaaottelua

P

allo pelataan puolustuslinjan yli.
Hyökkääjä pääsee yksin läpi ja sijoittaa
pallon varmasti maaliin.
Pelaaja tuulettaa maaliaan, kunnes
tajuaa avustavan erotuomarin nostaneen
lipun pystyyn paitsion merkiksi. Taas kärkeä
pännii. Avustava hymähtelee tyytyväisenä
paitsiotulkinnalleen ja pelaajan reaktioille.
Oliko se oikea? Luultavasti, avustavat tekevät
ratkaisut lähes sataprosenttisella varmuudella.
Kuka tämä avustava oli? En tiedä, mutta
epäilen, ettei ainakaan Wikströmin Jere. En
toki sen takia, etteikö hän olisi pystynyt
oikeaan paitsiotulkintaan, vaan lähinnä siksi,
ettei Jere anna itsestään vahingoniloisen
ihmisen kuvaa. Tutustutaanpa siis tarkemmin
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Wikströmiin, Jere Wikströmiin.
Tämä 30-vuotias herrasmies on kulkenut
jokseenkin melko tyypillisen erotuomaripolun.
Hän aloitti erotuomarointiharrastuksen
pelinohjaajakurssilta vuonna 2002.
Ensimmäisenä vuonna haettiin kokemuksia
kentällä toimimiseen ja kun se tuntui
mukavalta, oli luonnollista ottaa seuraava askel
erotuomarikurssin muodossa heti seuraavana
vuonna.
Jeren isä Matti ”Pieni työmies” Vikström
toimi silloisessa mestaruussarjassa rajamiehenä.
Onko tällä ollut syynsä siihen, että poikakin
aloitti erotuomaroinnin? Jeren mukaan
eipä pahemmin: ”Ei isäni ole minua koskaan
kehottanut erotuomariksi lähtemään, vaan idea
oli ihan omani.” Toki se saattoi vaikuttaa, kun
isä aina tullessaan pelistä kotiin tokaisi: ”Taas
tuli saatua liikuntaa, raitista ilmaa sekä pikkaisen
taskurahaa.”

tehtävissä Jere on ollut myös jalkapallon puolella,
sillä hän on useana vuonna vetänyt kursseja
Nappulaliigan uusille pelinohjaajille. Siitä Jerellä
on jäänyt todella hyvä mieli: ”Parina viime
kautena on ollut mukavaa, kun esimerkiksi
omassa pelissä avustava erotuomari on kertonut,
että hän muistaa minut jo pelinohjaajakursseilta
ja on sitten myöhemmin aloittanut myös
erotuomarina.”
Jere toimii välillä siis myös erotuomarina.
Pääsääntöisesti ne ovat olleet Länsi-Suomen
piirin Nelosen otteluita. Pääosin kuitenkin
avustavana toimiva Jere pitää tärkeänä myös
otteluiden viheltämistä silloin tällöin ja
heittääkin pienen haasteen erotuomareiden
suuntaan: ”Menkää kokeilemaan välillä myöskin
avustamista, se ei todellakaan ole aina niin
helppoa, minkälaisena jotkin erotuomarit
saattavat sen virheellisesti kuvitella.”
Viheltämisen auttaa häntä myös avustavana
erotuomarina toimimisessa: ”Sitä kautta tietää,
Samat ajatukset ovat nousseet Jerelläkin
millaista tukea erotuomari tarvitsee ja osaa
mieleen, lisäksi hän mainitsee ”pelin
asettua tämän asemaan.”
palvelemisen”, jota erotuomaritoiminta
Omana vahvuutenaan Jere pitää rauhallisuutta,
käytännössä on. Kysyinkin Jereltä, mitä tämä ja kokee erotuomariurasta olevan hyötyä myös
”pelin palveleminen” hänen mielestään
ihan normaalissa elämässä: ”Erotuomarina
tarkoittaa?
toimiminen opettaa ensinnäkin vastuullisuutta,
”Pelin palveleminen on mielestäni hyvä ilmaisu, sillä asetellut pelit on hoidettava, ja jos paikalle
ei jostain syystä pääsekään, niin peliin tulee
sillä erotuomarin rooli kentällä ei ole väkisin
itse hankkia siihen soveltuva sijainen. Lisäksi
kiinnittää huomiota itseensä. Jos peli soljuu
erotuomarointiin kuuluu aina johtajuus – sinun
luontevasti ilman erotuomaria, ei erotuomarin
tulee kentällä tehdä nopeasti päätös siitä, miten
tällöin ole tarpeen tuoda itseään esiin. Sitä
peliä jatketaan, eikä siinä vielä kaikki, vaan päätös
vastoin kuumassa pelissä, jossa erotuomaria
on saatava vielä myytyä myös muille kentällä
nimenomaan tarvitaan, ei hyvä erotuomari voi
oleville. Erotuomaroinnin kautta oppiikin siis
olla näkymätön, vaan hänen tulee tulla esille ja
varmasti tekemään päätöksiä sekä toimimaan
rauhoittaa tilannetta omalla tyylillään.”
erilaisten ihmisten ja persoonien kanssa, joskus
Jere opiskelee Turun yliopistossa oikeustiedettä. paineenalaisissakin tilanteissa.”
Lisäksi hän sai syksyllä opinnot päätökseen
Sait menneellä kaudella kovan työn
Turun kauppakorkeakoulussa. Ensi keväänä
tuloksena ensimmäisen liigamatsin. Miten
hän valmistuu kauppatieteiden maisteriksi.
valmistautuminen eroaa muihin peleihin
Opintojen ja erotuomaroinnin ohella hän on
verrattuna ja miten ottelu meni?
työskennellyt monipuolisesti molempien alojen
töissä esim. tilitoimistossa, asianajotoimistossa
”Valmistautuminenhan ei juurikaan eronnut
ja verohallinnossa. Lisäksi Jere on työskennellyt
mitenkään. On sitten Liiga-,Ykkösen, Kakkosen
valmennuskurssiopettajana. ”Opettajan”
tai junioriottelu, niin siihen täytyy aina mennä
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sata lasissa.Vaikka toimisitkin normaalisti
korkeamman sarjatason otteluissa, niin et
voi lähteä edes junioriotteluun tekemään
suoritustasi puolivaloilla.
Toki peli selkeytyy, mitä ylemmäs mennään,
koska yleisesti pelaajien taitotaso ja taktinen
osaaminen parantuvat. Sen takia alemmissa
sarjoissa ja etenkin junioreiden peleissä
tuleekin useammin haastavia tilanteita
erotuomaristollekin, kun ei pysty välttämättä
ennakoimaan, mitä seuraavaksi tapahtuu, tai
minne suuntaan pallo lähtee. Täten myös
tilanteet tulevat paljon nopeammin omalle
kohdalle. Liigadebyytti itsessään meni hyvin,
tosin peli ei ollut erotuomaristolle mitenkään
erityisen haastava. Ehkä oli normaalia enemmän
perhosia vatsassa ennen pelin alkua, mutta pelin
alettua jännitys hälveni melko nopeasti.”

merkityksessä, juuri ohjeiden, kannustamisen ja
etenkin tuen vuoksi.”
Jerelle tärkeitä arvoja ovat tasapuolisuus ja
oikeudenmukaisuus, ja hän näkeekin kymmenen
vuoden kuluttua tekevänsä töitä näiden eteen
ainakin jossain muodossa. Tämä voi tapahtua niin
erotuomaritoiminnassa kuin työelämässäkin.

Mitä vinkkejä antaisit ylöspäin tähtääville
tuomareille?

Olet ollut jo kauan kerhon jäsen. Mitä
kerhon palveluja käytät?

”Kovaa ja monipuolista harjoittelua. Kannattaa
myös käyttää hyödyksi Turun Erotuomarikerhon
tarjoamat tapahtumat ja liikuntavuorot. Ne
ovat hyvä paikka tutustua kollegoihin yhteisen
harjoittelun muodossa. Kentällä kuitenkin
toimitaan erotuomaritiiminä ja on huomattavasti
helpompaa lähteä yhteiseen peliin, kun
tuntee jo oman tiiminsä. Samoin kannattaa
käydä katsomassa muiden otteluita ja ottaa
erilaisista erotuomaripersoonista juttuja omaan
tekemiseensä. Kaikkea ei kannata ottaa, eikä
suoraan kopioidakaan, vaan ottaa niitä juttuja,
joiden näkee toimivan ja mitkä itse pystyy näistä
luontevasti hyödyntämään.”
Jere kertoo olevansa onnekas, kun hän
on toiminut juuri Länsi-Suomen piirissä
erotuomarina. ”Täällä on todella paljon
ammattitaitoista väkeä, joilta olen saanut hyviä
neuvoja ja tukea omaan toimintaan, esim. muut
tuomarikollegat, Iiro, Jouni, Hevi,Vehviläinen,
Matte ym. Se on kyllä sanottava, että varsinkin
silloin kun aloitin, niin isäni rooli oli suuressa

”TuEKin kuntoiluvuorojen lisäksi käyn aina silloin
tällöin Sali82:lla ja olen ollut myös keilaamassa
kerhon keilajoukkueessa. Kerho tarjoaa hyviä
etuja, palveluita ja on mukavaa kuulla, että
jäsenmäärä on kasvamaan päin. Kerhoon
kuuluminen lisää myös erotuomaritoiminnan
yhteisöllisyyttä – ei ole hyvä, jos kollegoita näkee
ainoastaan kentän laidalla ennen oman pelin
alkua, vaan kehittyäkseen on oltava muutenkin
aktiivinen.”
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Jos saisit muuttaa yhden säännön
jalkapallossa, niin mikä se olisi?
”Käsivirhe on hyvin hankala tulkita nykyään ja
tuntuu, että erotuomareiden tulkinnoissa on
tämän suhteen merkittäviäkin eroja. Tähän olisi
kiva saada selkeyttä ja ehkä koulutusten kautta
yhdenmukaisempi linja.VAR-järjestelmää pidin
tähän oivana apuna, mutta siltikin, vaikka tämä
tuli käyttöön, niin mielestäni jotkut tulkinnoista
ovat olleet vähintäänkin yllättäviä.”

Useat henkilöt menestyvien tuomarien
saunailloissa ovat aprikoineet, minkä takia
isäsi ja oma sukunimesi kirjoitetaan eri
tavalla. Onko tähän jokin luonnollinen syy?
”Joskus 1800- ja 1900-lukujen taitteessa
naimisiin ovat menneet sukunimeltään rouva
Vikström sekä herra Wikström, mistä syystä
kirkonkirjoihin on jäänyt elämään epäselvyys.
Tästä syystä onkin tulkinnanvaraista, kumpaa
nimeä tulisi käyttää.”
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KERHO NÄKYY MAAILMALLA – MATTE MESTAREIDEN LIIGASSA
Teksti: Arton Ibrahimi

J

okaisen aloittavan erotuomarin unelma
on viheltää Mestareiden liigassa. Moni
erotuomari tekee runsaasti töitä,
mutta tämä unelma jää saavuttamatta.Yksi
suomalaiserotuomari saavutti unelmansa, kun
Turun erotuomarikerhon jäsen Mattias ’’Matte’’
Gestranius pääsi 23 vuoden
     jälkeen viheltämään Mestarien liigan
A-lohkon Atletico Madridin ja Monacon välisen
ottelun 28.11.2018. Tämä oli erittäin suuri juttu
suomalaiselle erotuomaroinnille ja tietysti myös
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2019

Turun Erotuomarikerholle.
Ennen ottelua Matte oli erittäin paljon esillä
eri suomalaisissa medioissa ja myös Turun
Erotuomarikerho pääsi haastattelemaan Mattea
hieman erilaisilla kysymyksillä.
Mitkä olivat fiilikset, kun sait tietää
Champions liigan ottelusta?
Hieno fiilis tietenkin, mutta en pitänyt sitä
kuitenkaan niin isona juttuna. Olen ollut hyvissä
peleissä ennenkin ja tiesin, että tiimimme
9

perustekeminen riittää aivan varmasti tähänkin
peliin.
Kenelle kerroit ensimmäisenä tästä
ottelusta? Jos vastaus on perhe, niin kenelle
ei perheen jäsenelle kerroit ensimmäisenä?
Vastaus on nimenomaan perhe. Nämä pelit ovat
”confidential”, joten niistä ei voi kertoa kuin
vasta kaksi vuorokautta ennen peliä. Tai itse
asiassa kerroin ekana mun erotuomaritiimin
jäsenille, että he osasivat varautua tähän.
Sinulle annettiin paljon luettavaa UEFA:n
toimesta, mutta valmistauduitko jotenkin eri
tavalla ennen ottelua täällä Suomessa?
Kyllä, UEFA:lta tuli reilun sadan ppt-sliden esitys
joukkueiden pelitavoista jne. Iso paketti. Tämän
lisäksi katsoin pari-kolme peliä molemmilta
joukkueilta. Suomessa joukkueet ovat enemmän
tai vähemmän tuttuja, joten valmistautuminen ei
ole tietenkään ihan yhtä intensiivistä.
Toimitko tai valmistauduitko eri tavalla
ennen ottelua alkua koska kyseessä oli
Chämppäri-liigan ottelu?
En, tein kaiken niin kuin olen tehnyt ennen UELpelejä. Miksi muuttaa toimivaa konseptia...?
Mitkä ovat rutiinisi ennen kansainvälistä
ottelua? Entäs ottelun jälkeen?
Lennämme paikan päälle aina peliä edeltävänä
iltana. Kun olemme tulleet perille, käymme aina
stadionilla vetämässä vajaan tunnin harjoituksen.
Pelipäivän haluan pyhittää pelille, joskus todella
harvoin saatamme käydä keskustassa jossain
ostoskeskuksessa pyörimässä tunnin, mutta
usein se on vaan lepoa ja keskittymistä peliin.
Lounaan jälkeen aina päikkärit ja n. 45 minuuttia
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ennen kuin pitää lähteä tapaamme tiimini kanssa
kahvin merkeissä hotellin ravintolassa. Siellä
käyn edelleen AINA läpi ohjeet. Jätkät tietävät
varmaan ulkoa jo mitä sanon, mutta koen tämän
edelleen erittäin tärkeäksi, se on tapani herättää
kaikki peliin.
Katsoitko puhelinta puoliajalla, että oliko
tullut soittoja tai viestejä? Entäs pelin
jälkeen?
Yritän välttää puoliajalla. Pelin jälkeen katson
aina. On erittäin tärkeää saada tietää miten joku
”kinkkinen” tilanne on mennyt, onko se täysin
selvä tilanne vai onko se ns. harmaalla alueella.
Kuka oli soittanut?
Ei kukaan ollut soittanut, mutta useammalta
kollegalta oli tullut whatsapp-viestejä erilaisista
tilanteista ja kokonaishallinasta.
Mitä mieltä tarkkailija oli ottelusta?
Tarkkailija oli kokonaisuuteen tyytyväinen, se on
aina tärkeintä. Peli oli hallinnassa.
Mitkä olivat omat fiilikset pelin jälkeen?
Hyvät fiilikset, kaikki olivat enemmän tai
vähemmän tyytyväisiä pelin jälkeen, joten kai
minäkin voin olla.
Missä kävitte syömässä ja mitä söitte?
Kävimme erittäin hyvässä liharavintolassa, se
oli tarkkailijan toivomus, hän oli käynyt siellä
muutaman kerran ennenkin.
Onko odotettavissa lisää ison profiilin pelejä?
Toivottavasti. Sain kutsun UEFA:n winter
courselle, joka pidetään Lissabonissa tammikuun
lopussa. Se on ainakin hyvä merkki.
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äksi kaudeksi koettiin piirin
puolelta iso uudistus erotuomarien
koulutustoimintaan. Oliko tämä sitten
paluu vanhaan, vai kokonaan uusi
alku, niin joka tapauksessa uskon sen olevan
hyvä veto toiminnan laadun parantamiseksi ja
säilyttämiseksi.Vetojoukoissa nähdään useampi
kerhon hallituksen jäsen.
ET-vastaava Iiro Leino oli menettänyt
useammat yöunet miettiessään, miten kehittää
erotuomarien koulutustoimintaa. Sitten
välähti, salama iski Mynämäen perämettään
ja sen aiheuttama paineaalto pisti myös
Iirolla ajatukset raksuttamaan: ”Koin oudon
tunteen kehossani ja samalla palaset alkoivat
loksahtelemaan kohdalleen. Palataan muutaman
vuoden takaiseen toimivaan systeemiin, josta
saatiin yksi ikäluokka melko suurella prosentilla
liiton sarjoihin.” Näin nähtiin koulujen
uudelleensyntyminen, joskus se on pienestä
kiinni.
ET-akatemiaan on valittu Länsi-Suomen
piirin alueelta seitsemän innokasta nuorta,
joilla on jo viime kaudelta kokemusta miesten
kolmikkopeleistä muutamien otteluiden verran.
Osallistujilla on tavoitteena nousta 1-2 vuoden
aikana liiton erotuomaritoimintaan tai päästä
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2019

mukaan liiton järjestämään koulutustoimintaan.
Kysymyksessä piirin erotuomarikoulutuksen
korkein täsmätaso. ET-Akatemiasta päävastuussa
on Joni Hyytiä, apunaan Mika Lamppu.
ET-kouluun valittiin lopulta kuusi osallistujaa,
kaikki Turun alueelta.Valituilla tuomarinaluilla
on jo toimintaa takana parista vuodesta
muutamaan vuoteen, mutta läpimurtoa
ei ole vielä tapahtunut. Takana useampia,
lähinnä yksin vihellettäviä otteluita, nuorten
kolmikko-otteluita tai avustuksia. Osallistujilla
on tavoitteena nousta 1-2 vuoden kuluessa
viheltämään piirin korkeimpia juniorisarjoja
ja ehkä miesten Nelosta tai naisten Ykköstä.
Tämän tason kautta on mahdollisuus nousta
akatemiatoimintaan 1-3 vuoden sisällä. ETkoulusta päävastuussa on Pouria Notash,
apunaan Aleksi Makkonen.
AET-akatemiassa on seitsemän osallistujaa.
Aet-akatemialaisilla on tavoitteena nousta
miesten Ykköseen jo kuluvana vuonna tai
lähivuosien aikana. Tämä toiminta tukee myös
naisten Liigaan pyrkiviä avustavia. AET-akatemian
vetovastuu on Heikki Virtasella.
Myös Poriin perustettiin täksi kaudeksi
ET-koulu, mutta jätetään se tässä julkaisussa
vähemmälle huomiolle.
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”Akatemia- ja koulutoiminnan tavoitteena
on antaa lisäkoulutusta sekä tukea niille
erotuomareille, joilla on tavoitteena edetä
erotuomariuralla jossain vaiheessa liiton
tasolle saakka. Kaikkien koulujen suunnitelma
on melko samankaltainen: Saada näihin valitut
nuoret tekemään yhdessä töitä ja viemään
toinen toisiaan eteenpäin terveellä kilpailulla.
Toiminnassa on tärkeää henkilökohtainen ja
tavoitteellinen harjoittelu, ryhmäytyminen sekä
iso henkilökohtainen työmäärä. Koulutuksen
tarkoitus taas on antaa suuntaviivoja ja tukea
erotuomarille arjen työhön”, kertoo Iiro.
Kaikissa kouluissa on vuoden sisällä
neljästä kahdeksaan iltamaa, joissa käsitellään
eri asioita. Lisäksi on rakennettu hyvät
jatkuvan yhteydenpidon verkot, jotta
voidaan keskustella reaaliaikaisesti erilaisista
tilanteista, kokemuksista ym. tarpeellisesta.
Koulutukset pitävät sisällään kuntopuoleen
ja harjoitteluun liittyviä asioita, sääntöjen
opiskelua ja sääntötestejä, aihealuekoulutuksia,
tarkkailuja, otteluiden taltiointia ja analysoimista,
”ulkopuolisia” puhujia ja ennen kaikkea lukuisia
oman top-tason otteluita tarkkailijoineen.
Jos sinulla on kiinnostusta tämän tyyppiseen
tavoitteelliseen toimintaan, niin ET-koulusta voi
kysellä Iirolta.
Tutustutaanpa vetäjien kokemuksiin ja
odotuksiin muutamalla kysymyksellä.
Millaisen ryhmän saitte akatemiaan/kouluun?
”Ryhmä on täynnä nuoria ja todella
potentiaalisia tuomariehdokkaita. Kaikki
vaikuttavat innokkailta oppimaan uutta. Osalla
on vielä koulut kesken ja armeija käymättä,
mutta nuorena on hyvä aloittaa tuomarointi
tosissaan, jos meinaa tähdätä huipulle”,
muotoilee ET-akatemiavastaava Hyytiä.
Onko joku kokonaisuus yllättänyt
positiivisesti/negatiivisesti?
”Vielä tässä vaiheessa näkemykseni koululaisista
on luonnollisesti vajavainen. Tietysti jokin kuva
minulle on heistä jo syntynyt. En sanoisi, että
mikään on yllättänyt negatiivisesti, vaan yllätykset
ovat pikemminkin olleet positiivisia. Osasin kyllä
Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2019

odottaa koululaisten sääntötuntemuksen olevan
tässä vaiheessa uraa heikolla tasolla. Lisäksi
osalle on selvästi hankalaa perustella omia
ratkaisuja, vaikka ratkaisu olisikin täysin oikea.
Tämä tulee varmasti kehittymään koulutusten
aikana. Positiivisesti minut yllätti kurssilaisten
hyvä asenne. Porukka on motivoitunutta ja
jokaiselle on selvä tavoite tulevalle kaudelle. Jos
asenne pysyy samana ja koululaiset hyödyntävät
ET-koulun tarjoamia mahdollisuuksia,
kehittymistä tapahtuu varmasti”, lausuu Pouria
Notash.
Missä odotat akatemialaisten kehittyneen
eniten vuoden päästä?
”En halua nimetä mitään yksittäistä osa-aluetta.
Toivoisin, että akatemialaiset ovat kehittyneet
jokaisella osa-alueella tasaisesti. Tietysti jokaisella
on omat vahvuudet ja heikkoudet, mutta
toivon, että niin heikkoudet kuin vahvuudetkin
paranevat kauden aikana”, jatkaa Hyytiä.
Mikä on koulujen kohokohta?
”Kauden aikana koululaisilla saattaa olla
useampiakin kohokohtia, esim. uuden sarjatason
saavuttaminen tai onnistuminen haastavassa
ottelussa. Toivon näkeväni useampia kohokohtia
kauden aikana”, kertoo Pudu.
”Koulutuksellisesti ei varmaankaan ole mitään
yksittäistä kohokohtaa, mutta kohokohdaksi
voidaan ottaa vaikka se, kun ensimmäinen
koululainen nousee liittotasolle”, ajattelee Joni.
Mitäs mieltä kaikesta ovat itse oppilaat?
Mitä odotuksia sinulla oli akatemiaa/koulua
kohden?
”Enemmän koulutuksia ja sitä kautta
mahdollisuuksia päästä etenemään ja
kehittymään”, ajattelee akatemiassa oleva Juho
Vanhatalo.
Koitko, että akatemiaan/kouluun oli helppo
tulla?
”ET-koulussa oli vain yksi, jonka tunsin
etukäteen, mutta muistakin tuli tuttuja hyvinkin
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nopeasti”, kertoo ET-koululainen Frans Hyövelä.
”Akatemiaan oli helppo tulla.Vaikka porukka
oli täysin uusi minulle, niin ihmisten kanssa
on ollut todella luonnollista toimia yhdessä.
Ilmapiiri oli aluksi jännittynyt, mutta se raukesi jo
ensimmäisen koulutuksen aikana. Koulutuksissa
on voinut itsekin heittää huumoria, mikä on tosi
hyvä. Rennot ja hauskat koulutukset yhdistävät
porukkaa”, kertoo Uusimaalta Turkuun
muuttanut Tommi Jokela.
Millainen oli akatemian/koulun
toimintasuunnitelma?
”Suunnitelma oli selkeä ja hyvä.Yhteisiä treenejä
olisi tosin voinut olla vielä muutama enemmän”,
sanailee Hyövelä.
Luuletko, että teistä muodostuu hyvä
porukka, joka tekee yhdessä asioita ja vie
toisia eteenpäin terveellä kilpailulla?
”En luule, vaan tiedän. Tästä porukasta

muodostuu loistava seitsemän ukon ryhmä ja
toivottavasti tervettä kilpailua syntyy, se on
oikeastaan kaikista parasta! Olemme kaikki lähes
samalla tasolla ja kunhan pelit alkavat, niin uskon
että saamme toisistamme todella paljon tukea
tulevalle kaudelle. Kilpailua on jo syntynytkin,
jos ei muille, niin minulle ja Vanhatalolle ainakin
vähäsen”, tarinoi akatemialainen Onni-Kalle
Ojanen.
Kun koululaisilta kyseltiin idoleita/esikuvia/
tukijoita, niin vastausten kirjo oli melko laaja
Pierluigi Collinasta aina Juha Laineeseen, Iiro
Leinosta Howard Webbiin ja Matti Salakasta
Pekka Toivoseen.Yllättäen kaikki mainitut parit
muistuttavat melko paljon toisiaan. Collina ja
Laine tiukkakatseisia kaljupäitä, Leino ja Webb
toimivat molemmat poliiseina, ainakin ikämiesten
peleissä sekä Salakka ja Toivonen, no he nyt
tykkäävät keräillä perhosia…
Saas kattoo, minne näiden koululaisten tiet vielä
vievät!

HALLITUKSEN UUSI JÄSEN
KIMMO TUOMINEN ESITTÄYTYY
Olen 56-vuotias syntyperäinen turkulainen
urheilumies.Viimeiset 18 vuotta olen asunut
Raisiossa. Koko ikäni jalkapalloa pelattuani
minut saatiin houkuteltua erotuomarikurssille v.
1993. Minulla ei ole ollut tuomariuran suhteen
mitään kovia tavoitteita, vaan minulle on riittänyt
piirin alueen ottelut aikuisista lapsiin. Minua on
kiinnostanut Turun Erotuomarikerhon toiminta ja
nyt tarjoutui tilaisuus päästä vaikuttamaan yhteisiin
asioihin.Vastuualueeseeni kuuluu Ruisrock-talkoiden
ja järjestysmiestalkoiden järjestäminen. Ottakaa
rohkeasti yhteyttä tuomarointi- tai talkooasioissa.
Yhteistyöllä teemme harrastuksestamme vieläkin
kivempaa!
Kimmo Tuominen
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KERHON HALLITUS VUONNA 2019
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221

Aleksi Makkonen
koulutus, talkoot
almakkon@gmail.com
puh 045 878 4486

Kimmo Tuominen
talkoot
tuominenkimmo1@gmail.com
puh 040 5510762

Arton Ibrahimi
sihteeri, avustukset
arton001@gmail.com
puh 040 573 9186

Pouria Notash
kuntoilu, tuek.fi,
sosiaalinen media
p.notash@hotmail.com
puh 044 060 6068

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

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

TUEK JÄSENMAKSUT 2019
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:

Allekirjoitus:
Tililtä n:o
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Jäsenmaksu 2019
Nimi: ________________________
Syntymävuosi: ________________
Kotipaikka: __________________
Eräpäivä: 15.3.2019
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