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SYYSKOKOUS 20.11.2012
Syyskokous pidettiin Veritaksella
Osallistuja oli mukavasti, 35 henkilöä.
Kokouksessa päätettiin tileistä, talousarviosta,
jäsenmaksuista sekä toimintasuunnitelmasta
vuodelle 2013
Puheenjohtaja Jari Vahtera johti kokousta
rutiininomaisesti ja edettiin esityslistan mukaan
ripeästi.
Tomi Keipi esitteli talousarvion vuodelle 2013
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Valittiin kerholle puheenjohtaja sekä hallitus vuodeksi 2013.
Puheenjohtajana jatkaa Jari Vahtera.
Hallituksessa jatkavat: Timo Vihersaari, Jorma Laaksonen, Virpi
Nikupeteri, Jani Laaksonen, Mika Lamppu ja Tomi Keipi.
Valinnat suoritettiin yksimielisesti.

Kokouksessa palkittiin vuoden ansioituneita ja
merkkipäiviä viettäneitä erotuomareita.
Kiitettiin kaikkia kerhon talkootehtäviin osallistuneita.

Kerhon hallitus kiittää runsaslukuista
osanottajajoukkoa osallistumisesta.

_
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2012 PALKITUT JA HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden erotuomari
Futsal erotuomari
Naiserotuomari
Avustava erotuomari
Lupaus
Uurastaja
Taistelijan malja
Kruten pytty
Nuori erotuomari

Mattias Gestranius
Tomi Keipi
Minna Mäenpää
Mika Lamppu
Jesse Virtanen
Juha Hyssälä
Hannu Hämäläinen
Sami Lamppu
Joonas Salminen

TUNNUSTUSPALKINNOT:
Juha Nurminen, Juha Riihimäki, Timo Jaakkola, Esa Vehviläinen,
Jouni Hyytiä sekä Marko Reinikainen
SPL:n KULTAINEN ANSIOMERKKI:
Pasi Lamppu
KERHON HUOMIONOSOITUKSET:
Ansiokkaat urat Veikkaus-liigassa ja kv-kentillä tehneet; Jouni Hyytiä ja
Esa Vehviläinen

KERHON VIIRI:
TuWe 100 vuotta ja TPS 90 vuotta.
MERKKIPÄIVIÄ VIETTÄNEET JA HUOMIOIDUT:

70 v

Jorma Mattila

60 v

Veijo Lösönen

50 v

Markus Okko, Juha Laine, Esa Viljanen,
Kai Kivimäki ja Rolf Nylund.
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PUHIKSEN PALSTA
Vuosi on taas lopuillaan ja uusi alkamassa. Nykyään kun jalkapallosta on tullut ympärivuotinen
laji myös suomessa ja pelit pyörii parhaillaankin, niin on erittäin tärkeää muistaa oma
jaksaminen, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Nyt kun on pitkät pyhät edessä ja maailma
rauhoittuu Joulun viettoon, niin on hyvä kaikkien omalta osaltaan myös rauhoittua ja viettää
aikaa läheistensä kanssa ja jättää jalkapallo hetkeksi taka-alalle ja ladata samalla omia akkujaan.
Fyysisen jaksamisen kannalta on erittäin tärkeää pitää myös peruskuntokausi, eikä pelkästään
harjoitella lajinomaisesti tai vain käydä puhaltamassa pelejä kentällä. Nyt on aika taas ruveta
kehittämään sitä pohjaa pitkän kauden varalle. Kerho antaa tähän myös hyviä valmiuksia.
Yhteislenkit alkavat taas Lampun johdolla Kupittaan urheiluhallissa ja kuntosali on myös
käytettävissä. Lisäksi meidän huipputuomarit antavat varmasti hyviä kunto-ohjelmia käyttöön
myös kaikille halukkaille.
Haluan kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhallista Joulun aikaa ja
aktiivista Uuttavuotta

Terveisin: PUHIS
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Turun Erotuomarikerho Ry:n jäsenille info
Yhdistyksen jäsenistöllä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä: Tuomarit, heidän perheet = sisarukset,
vanhemmat ja isovanhemmat.
Seuran jäsenistölle kuuluu kaikki eri lajien seurahinnastot, jotka ovat kulloinkin voimassa kauppiaan
liikkeessä (esim. juoksujalkineet, sisäpelikengät, salibandymailat jne.)
Miesmyyjät tietävät näistä kaikista seurahinnoista.
Lisäksi kun yhdistyksen jäsenet asioivat kauppiaan liikkeessä ja ovat ostamassa ovh-hintaisia tekstiilejä,
mainitsemalla kassalla että on kyseisestä yhdistyksestä, saavat he ovh-hinnasta alennusta -20 %.
Jäsenten pitää aina muistaa asioidessaan liikkeessä kassalla mainita Turun Erotuomarikerho Ry, VAIN
siten ostot kirjautuvat järjestelmään.
Ja sen lisäksi muistathan käyttää aina omaa Plussa korttiasi kassalla.
Asian voi myös itse tarkistaa jälkikäteen kuitista, jossa yhdistyksen nimi on mainittu.
Kunkin kauden loppupuolella kauppias maksaa markkinointihyvitettä yhdistyksen kaikista listatuista
ostoista.
Seura- ja yhteisökauppaa meillä hoitaa kaksi henkilöä:
Pekka Kari 02-4120125; pekka.kari@intersport.fi
Kalle Karhunen 02-4120115; kalle.karhunen@intersport.fi

Viilarinkatu 10, 20320 TURKU. Puh (02) 412 0100, faksi (02) 412 0150
Palvelemme ma-pe 10–20, la 10–17 ja su 12–16
www.intersport.fi/megastoreturku . www.facebook.com/megastorelansikeskus
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PÄÄTÖSRISTEILY 24.11-2012.

Kokoontuminen tapahtui perinteisesti Siljan terminaalissa. Puhis ja allekirjoittanut
jakoivat tarvittavan materiaalin porukalle. Hyttijako henkilöittäin oli onnistunut
hyvin. Paraisten bussilla saapuneet sijoitettiin varmuuden vuoksi samaan hyttiin.
Vahteran pyynnöstä Takatupa pääsi puhiksen kopperoon. Palmroos halusi Pengerin
kanssa samaan hyttiin. Anomus hyväksyttiin. Kimmo Salminen lähetettiin
tutustumismatkalle jo keskiviikkona ja hän toi mukanaan arvokasta tietoa olosuhteista
laivalla. Torstaina hän oli piipahtanut matsia seuraamassa Helsingborgissa asti.
Silja Galaxy nytkähti laiturista aikataulun mukaisesti klo 08.15. Hyteissä piipahtamisen jälkeen
avokätinen hallitus tarjosi maittavan ja runsaan meriaamiaisen.
Päätöstilaisuus konferenssi-salissamme alkoi klo 09.00. Reipas puheenjohtajamme
toivotti ihmiset tervetulleeksi. Iiro ja Sami olivat yhdessä loihtineet piirin erotuomaritoiminnasta
kattavan silmäyksen, jonka puhis esitti. Aikataulu hieman petti. Kiitos aktiivisesti keskusteluun
osallistuneen kerhomme väen. Ensimmäisen tauon jälkeen jatkoimme vielä puhiksen johdolla,
tilastoja tarkastellen.
Seuraavaksi allekirjoittanut piti perinteisen ja huolella laaditun tietokilpailun.
Parin vastalauseen jälkeen voittajaksi julistettiin ansaitusti Team Aura. Joukkueen muodostivat
Marko Reinikainen (C), Juha Laine, Jarski Taipale ja Juha Malinen.
Hallituksen jäsen Tomi Keipi kertoi 3.11 pelatusta nuijaturnauksesta. Triplan jälkeen
joukkueemme sijoittui tällä kertaa kolmanneksi. Tompan juttu turnauksesta tässä lehdessä. Aetkouluttaja /delegaatti Jari Takatupa kertoi asiantuntemuksella päättyneen kauden
erotuomaritoiminnasta niin piirin kuin liitonkin tasolta. Viimeisenä sessiona ennen
Maarianhaminaan saapumista puheenjohtajamme veti
vapaata keskustelua. Keskustelu oli vilkasta ja hyviä esityksiä hallitukselle tuli
runsaasti. Aika näyttää, mitä pystymme toteuttamaan. Parhaamme teemme, sen uskallan luvata.
13.30 suoritimme laivanvaihdon. Paluumatka tehtiin Silja Europalla.
Klo 14.00 olikin sitten vuorossa juhlalounas ruokajuomineen. Pöytämme olivat aivan laivan
keulassa. Näköalat merelle olivat huikeat. Etenkin pöydässä n:o 96, jota isännöivät
Puheenjohtaja Vahtera ja Leinon Kalle, huomioitiin hyvin myös ruokaryyppyjen tärkeys ruoan
sulatuksen suhteen. Ruokailun jälkeen alkoi riemukas vapaa-aika. Urheilijoina joudumme
monista riennoista kauden aikana kieltäytymään. Nyt oli kuitenkin hetki aikaa ottaa vähän
rennommin. Kotisatamaan saavuimme turvallisesti ja huippukunnossa, aikataulun mukaisesti
klo 19.15.
Kiitokset kaikille hyvin onnistuneesta matkasta ja hyvää joulun odotusta.

Tinde
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KIRJOITTAJAVIERAS

Pelaajasta erotuomariksi
Palataan hetkeksi vuoden 2007 lokakuuhun Helsingin Vuosaareen otteluun FC Viikingit- FC
Haka. Petteri Kari viheltää ottelun päättyneeksi, jonka voitimme 0-2 ja pääsimme juhlimaan
Veikkausliigan hopeamitaleita. Tuolloin ajattelin sekä toivoin, että pelaajaurani ei loppuisi vielä
pitkään aikaan. Pelaajaurani loppui kuitenkin vuonna 2011 Porin Palloilijoissa sekavan kauden
päätteeksi.
Erotuomari harrastukseni olen aloittanut jo vuonna 1999 ja pelaamisen ohella ehdin viheltämään
mm. 10 vuotta miesten 3. divisioonaa. Vuonna 2012 minut valittiin Liittoerotuomareiden
koulutusryhmään.
Entisenä pelaajana sain kuluneella kaudella pelaajilta ja valmentajilta kiitosta pelin
ymmärtämisestä, toisaalta tarkkailijat ovat kritisoineet jossakin määrin, että ymmärrän pelaajia
liikaakin. Joka tapauksessa paljon on vielä töitä tehtävänä ja kehittyä voi aina, kun jaksaa olla
vaan nöyrä ja ottaa asioista opikseen. Omana ajatuksenani yritän pitää ” kunnioita peliä ja
pelaajia” Näin uskon myös saavani pelaajien luottamuksen.
Kokonaisuudessaan ensimmäinen vuoteni Liittoerotuomari ryhmässä meni itseltäni
yliodotusten. 2. D otteluita kertyi n. 15 sekä 4 ottelua veikkausliigassa 4.erotuomarina. Oman
kauteni kruunasi lokakuussa vihelletty U-19 maaottelu Suomi- Bulgaria.
Yleisellä tasolla olen huomannut, että kun löytyy omaa pelaajataustaa niin on helppoa ymmärtää
mitä kentällä tapahtuu erilaisissa tilanteissa, jolloin niihin reagoiminen on luontevaa ja
tarvittaessa pystyt perustelemaan pelaajille omat tuomiosi.

Petri Viljanen
Porin Erotuomarikerho ry
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Nuijaturnauksessa Raumalla

Perinteikäs Nuijaturnaus Rauman erotuomarikerhon järjestämänä vedettiin läpi 3.11.2012
Rauman urheiluhallissa. TuEK osallistui kolminkertaisena hallitsevana mestarina turnaukseen
11 henkilön vahvuisella joukkueella. Joukkue saatiin kerättyä aamun valjetessa Turun
lähiympäristöstä. Välipysähdys järjestettiin Legendaarisessa ”Hevosbaarissa”. Saavuimme
Raumalle hyvissä ajoin. Perillä odotti monta muuta tuttua ja vähän vähemmän tuttua
nuijakollegaa.
1. ottelu Turku – Rauma
FT 1-1
Ottelun alkuun nähtiin heti, että alkuverryttelyssä oli ollut aivan liian kova tempo, koska
syöttjen kohteet olivat jatkuvasti vastustajalla. Tästä alkushokista selvittiin ilman säikähdystä.
Nuijien pelaamattomuus saattoi olla myös joukkueen ailahtelevan syöttöpelin takana. Onneksi
piiritoimiston tulevaisuuden toivo Sami ”Hade” Kattelus onnistui vasemman jalan kärkkärillä
tasoittaa pelin viisi (5) minuuttia ennen loppua 1-1:een. Taktinen tasapeli, jotta muutkin uskovat
vielä voittavansa turkulaiset. Näin joukkueessa tasapeli selitettiin.
2. ottelu Tampere – Turku
FT 4-2
Toiseen otteluun lähdettiin reippain mielin ja voitto päällimmäisenä ajatuksena, tämän ei pitänyt
tarkoittaa takkiauki-asennetta, mutta niin siinä taisi käydä. Ensimmäiseen vitoseen (5)
manselaiset iskivät 2 maalia. Kymmenen (10) minuutin kohdalla vastustaja törkkäsi jo ennen
kuulumattoman 3-0 johdon itselleen. Tässä kohtaa joukkueen tunnetila alkaa käydä
ylikierroksilla, josta johtuen joukkueen kaunein edustaja käy hakemassa itselleen
”pizzakupongin” paikalliseen einesravintolaan! Seuraavassa tilanteessa toivoa käy valamassa
maalinedustilanteen jälkeen Mika Niemeläinen, joka onnistuu lähietäisyydeltä tuikkaamaan
kavennuksen 3-1:een. Vastustaja onnistui välissä taas tekemään alakulmaosuman. TuEK:in
karvaus tuotti tulosta vielä viisi (5) minuuttia ennen loppua, kun Niemeläinen tekee jo toisen
maalinsa tähän otteluun. Loppuaika pelattiin Niemeläiselle hattutemppua, mutta siinä ei aivan
onnistuttu, joten tappion karvas kalkki oli vain otettava vastaan ja nieltävä ennen seuraavaa
ottelua. Ottelun jälkeen todettiin myös tarve veräjänvartijan vaihdolle, jonka seurauksena GM
siirtyi hallinnollisiin ja Juuso Kurokallio operatiivisiin tehtäviin maalin suulle.
jatkuu…….
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3. ottelu Pori – Turku
FT 1-4
Ottelun alkuun havaittiin selvästi vähemmän aamu-uninen TuEK-nuijien joukkue, joka alkoi
prässätä ylhäältä saakka vastustajan hieman kankeahkoja jalkoja. Tässä kohtaa Kenan
Jamakovic otti johtajanroolia harteilleen ja alkoi kantaa niitä saappaita, joita joukkueenjohto oli
peräänkuuluttanut jo ennen turnauksen alkua. Kenan suoritti maalintanssinsa ja onnistui
tekemään nopealla tempolla ja hienoilla laukauksilla kaksi maalia Porin verkkoon. Jani
Laaksonen onnistui myös viimeistelemään maali, kahden metrin etäisyydeltä (0-3). Hieno
suoritus nosti joukkueen itseluottamusta uusiin sfääreihin. Kenan ei halunnut jäädä Janin
suorituksen varjoon, vaan viimeisteli kylmästi hattutempun! Suurta juhlahumua pääsee
hillitsemään lopun pieni uinahdus, jossa vastustaja tekee takatolpalta kavennusosuman juuri
ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Tulos tyydyttää kuitenkin hallinnollistakin osastoa,
koska meillä on vielä teoreettinen mahdollisuus päästä finaaliin.

4. ottelu Turku-Kujek
FT 6-1
Viimeiseen otteluun haluttiin ladata kaikki peliin, koska tiedettiin maalieron voivan olla
ratkaisevassa roolissa loppusijoituksia ratkaistaessa. Tämä ajatuksen innoittaman
ketsuppipulloefekti toteutui ja joukkue sai lentävän lähdön otteluun. Ottelussa TuEK onnistui
kuusi (6) kertaa, joten tilastointi jäi jälkeen jo heti alkumetreillä. Ottelussa onnistuivat kuitenkin
seuraavat nuijat; Kenan x2, Timo ”Vuoke” Vuorinen, Juha Hyssälä, Sami Lamppu ja
Susanna ”Sussu” Ranta! Vastustaja teki myös tässä pelissä yhden maalin, mutta se ei enää
haitannut koska maaliero oli saatu jo hienosti plussan puolelle. Nyt jäätiin vain odottelemaan
Tampere-Rauma ottelun tulosta, jonka perusteella TuEK saattoi vielä päästä finaaliin.
Ylimääräinen tuomaritehtävä
Tampere – Rauma
Tuomari: J-P Penger
GM:n ylimääräinen vihellys turnauksen alkusarjan viimeisessä ottelussa antoi vielä toivoa
finaaliin pääsystä. Ottelun tuomaristoksi piti tulla turnauksen heikoin eli Porin joukkueen
edustaja, mutta he olivat lähteneet jo viimeisen ottelunsa jälkeen kotiin, joten vastuu lankesi
TuEK:in edustajalle. Ottelussa nähtiin Tampereen rankkari joka olisi vienyt pelin TuEK:in
kannalta oikeaan suuntaan, mutta Rauman maalivahti oli asiasta erimieltä ja torjui
rangaistuspotkun. Ottelu päättyi tasatulokseen, jonka seurauksena finaalissa pelasivat Tampere
ja Rauma. TuEK saavutti siis 2012 turnauksessa kolmannen sijan. Parannettavaa ensi vuodeksi!
Paluumatka
TuEK tarjosi väsyneille nuijasotureilleen maittavan aterian Rauman ABC:lla. Kaikki pääsivät
turvallisesti kotikaupunkiinsa ja mahdollisille jatkoille, jossa oli aihetta mitalijuhliin. Kiitos
kaudesta 2012, ensi vuonna kerhon jäseniä odotetaan innolla jo tryout camp-vaiheessa, jotta
saamme mahdollisimman nuijamaisen joukkueen jalkeille ensi vuodeksi. Kuvasta 1. voidaan
nähdä vielä kasvojen kera pistekertymät 2012 Nuijaturnauksessa.

Tomi Keipi
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Nuijaturnaukseen osallistuneet tosinuijat Turun Erotuomarikerhosta
2012!
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FUTSAL-EROTUOMARIPALKKIOT 2012-2013

SARJAT

PALKKIO

PELIAIKA

Kakkonen
Kolmonen
Nelonen
Vitonen
Naiset , ylälohko
Naiset, alalohko
M35
N35, M45-50
A-juniorit
B-juniorit, alueliiga
B-juniorit, liiga
B-juniorit
C-juniorit
D-juniorit
Hotsal
Piiricup
Piiricup finaali

33 €
31 €
21 €
16 €
19 €
15 €
16 €
11 €
21 €
21 €
20 €
15 €
15 €
13 €
8€
31 €
33 €

2 x 20 min tehokasta
2 x 20 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 25 min
2 x 13 min tehokasta
2 x 15 min tehokasta
2 x 13 min tehokasta
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 25 min
1 x 18 min
2 x 13 min tehokasta
2 x 20 min tehokasta

Matkakorvaukset
Matkakorvaukset kaikissa futsal-peleissä SPL:n matkustussäännön mukaan.
Omalla autolla matkustaessa maksetaan km-korvaus verohallinnon hyväksymän ylimmän
matkakorvauksen mukaan (0,45 snt/km vuonna 2012) myös turnauksissa.
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KERHON HALLITUS 2013
Jari Vahtera

puh.joht.

0400 510911

jari.vahtera@vema.fi

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

044 0331091

Jorma Laaksonen

040 4855699

jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

Virpi Nikupeteri

040 5944274

veniku@utu.fi

Jani Laaksonen
jani@laaksonen.in

040 5494945

Mika Lamppu
mlamppu@hotmail.com

050 3037221

Tomi Keipi
tomikeipi@hotmail.com

044 2830620

KERHON HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN
RAUHALLISTA JOULUA

SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2013
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JÄSENMAKSU 2013
TuEK

Jäsenmaksut 2013

Taas on kalenterivuosi vaihtunut ja on aika maksaa
jäsenmaksut.
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä
jatkokursseilla.

Jäsenmaksu
nuoret (alle 20v.)
Veteraanit (yli 60v.)
Tukijäsen

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Turun Seudun Osuuspankki
571004-587838

30€
15€
15€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2013

Maksaja
Betalare

Nimi:_____________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

15.3.2013

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.net
Kerhon
Sähköpostiosoite on
puolestaan muotoa
kerho@tuek.net
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