TuEK INFO

3/2013

internetissä: www.tuek.net
sähköposti: kerho@tuek.net
Facebook: Turun Erotuomarikerho

8.-9.11.

JALKAPALLOKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS
Miniristeily, Turku-Tukholma-Turku (Viking Grace)
Lähtö klo 20.55. Kokoontuminen klo 20.10
terminaalissa. Ilmoittautumiset 8.10. mennessä
jari.vahtera@vema.fi. Muista ilmoittaa myös
syntymäaika.
Matkalle mahtuu 50 nopeinta!
Matkan hinta: jäsenet 20 €, ulkopuolisilta 58 €.
Sis. majoituksen 4 hengen hyteissä, lauantaina
aamupalan, lounaan, kokouskahvit ja päivällisen.
Matka maksettava kerhon tilille 5.11.2013 mennessä.
Tili no: OP 571004-587838.

26.11.

SYYSKOKOUS

27.7.

Mattias Gestranius

Sääntömääräinen syyskokous klo 18.00
Veritas-stadion, Ole´ ravintola

Kerhon entinen puheenjohtaja.
100 veikkausliigaottelua.
Juhlaottelu HJK-JJK.
Hallitus onnittelee!
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NUIJATURNAUS
Tänä vuonna turnausta ei pelata.
Rauman EK täyttää ensi vuonna 50 vuotta, ja he
järjestävät 2014 syksyllä juhlaturnauksen.

MERKKIPÄIVIÄ
70 v.

Tauno Keto

28.8.2013

50 v.

Juha Lähteelä 1.9.2013
Iiro Leino
5.9.2013

ONNITTELUT!

KIITOKSET !
Talkoot ovat muodostaneet merkittävän osan kerhon
varainhankinnasta.
Tämän kesän ja syksyn talkoot Ruisrock, TPS:n liigapelit ja
maaottelu ovat menneet onnistuneesti, kiitos talkoolaisille!
Suuri osa talkoolaisista on henkilöitä, jotka eivät
ole kerhon jäseniä! He tekevät vuodesta toiseen
pyyteetöntä työtä kerholaisten hyväksi.
SUURI KIITOS HEILLE!
Myös kerhon jäsenten pitää aktiivisemmin osallistua
talkoihin, jotta jäsenten etujen säilyminen jatkuu.
Ei voida vuodesta toiseen olettaa muiden tekevän työt,
ja hedelmät korjaavat ne, jotka eivät toimintaan osallistu!

JÄSENMAKSUT
Muutamia jäsenmaksuja on vielä suorittamatta.
Hoidathan asian kuntoon pikaisesti.
Vain maksun suorittaneet voivat hyödyntää kerhon
järjestämiä tilaisuuksia ja etuja, kuten
kuntoilua, varusteita, matkoja yms.

KUNTOILU
Jäsenillä on mahdollisuus salitreeniin kahdesti viikossa
SuperFysiolla (Lemminkäisenkatu 20) tai Sali 82:lla (Artturinkatu
2).
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PUHIKSEN PALSTA
Tervehdys arvoisa kerholainen. Taas on aikaa vierähtänyt ja kesä on
kääntymässä vääjäämättä syksyksi. Samalla kaikilla sarjatasoilla edessä
ovat ne kauden tärkeimmät pelit. Nyt on erittäin tärkeää, että kaikki pelit
hoidetaan kovalla asenteella ja varsinkin se, että pelit ylipäätään hoidetaan.
Tänä vuonna on tullut esille erittäin paljon tehtävien laiminlyöntejä. Tätä ei
voi sallia, sillä kentällä odottaa aina kaksi joukkueellista pelaajia
taustahenkilöiden kanssa, ja jos tuomari laiminlyö tehtävänsä, niin
suurempaa karhunpalvelusta ei voi tehdä joukkueita kohtaan. Lisäksi
kaikkien tuomarien maine kärsii näistä laiminlyönneistä, eikä vain
ainoastaan sen tehtävänsä hoitamatta jättäneen. Kun kerran on tähän
hommaan ruvennut, niin se vaatii myös sitoutumista.
Tehtävän laiminlyöntiin löytyy harvoin, jos koskaan, pätevää syytä. Jos
vaikka loukkaantuu tai sairastuu, niin se ei ole pätevä syy, vaan silloin pitää
hoitaa itselle sijainen ja tällaisissa tapauksissa Samikin parhaansa mukaan
auttaa piirissä. Mikäli taas syynä on, että tänään ei vaan huvita mennä
peliin, kun on nätti aurinkoinen päivä tai sitten huono ilma, niin silloin
kannattaa tosissaan miettiä kannattaako tuomarin uraa jatkaa. Sitten on
nämä viime hetken myynnit, milloin milläkin verukkeella. Moni este on jo
aiemmin tiedossa ja silloin ne pitää päivittää Result codeen, ettei tule peliä
sellaiseksi päiväksi. Tästä aiheesta voisi pitää monen sivun mittaisen
saarnan, mutta varsinkin ne jotka tunsivat piston sydämessä, niin
ryhdistäytymistä kaivataan. Sillä yksikin laiminlyönti on liikaa.
Kerhon tulevista tapahtumista on kerrottu lisää tässä Infossa muualla,
mutta niistä sen verran, että marraskuun 8. päivän iltana Viking Grace
lähtee satamasta kohti Tukholmaa, mukanaan toivottavasti noin 50 kerhon
kritiikki- ja palautematkalle osallistuvaa. Tällä kertaa siis teemme
täysimittaisen risteilyn piknikin sijaan. Toivon jälleen, että mukana olisi
myös paljon ensimmäisen ja toisen vuoden tuomareita myös. Risteilylle ei
ole ikärajaa, mutta alaikäisiltä vaaditaan vanhempien suostumus.
Tämän lisäksi kerhon syyskokous ja palkitsemistilaisuus marraskuussa.
Raumalaiset eivät tänä vuonna järjestä perinteistä Nuijaturnausta.
Tsemppiä kauden viimeisiin peleihin kaikille ja hoidetaan tehtävät kunnialla.

Terveisin: PUHIS
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TEHTÄVIEN HOITAMISEN TÄRKEYS
Olen aktiivisesti seurannut päivittäin erotuomariasetteluohjelmia.
Olen suuressa viisaudessani pähkäillyt, että mistähän mahtaa johtua suuri
myynnissä olevien tehtävien määrä. Lähes 30% kaikista määräyksistä on
myynnissä. "Haluaisin vaativamman tehtävän." "Olen niin hyvä, että
piippaan vain omia top-matseja." "En jaksa mennä avustavaksi tuohon
peliin." "Olen unohtanut hoitaa esteellisyyteni." "Result Coden vika."
Oli niin tai näin, mutta kun 20 tehtävää on myynnissä samalle päivälle, se
vaan pistää piirin ex-asettelijaa miettimään, miten tämä on mahdollista.
Luokituksien mukainen asettelu ei onnistu ja piirin et-koordinaattorin on
pakko lipsua, koska ei ole muuta mahdollisuutta. Erotuomari Pengerkin sai
hieman liian aikaisin M55 matsin, luotettavien lähteiden mukaan hän ei ollut
”valmis”. Lisäksi kuluvan kauden aikana on ollut yli 20 tehtävien
laiminlyöntiä.
Olen ”muutamia” vuosia saanut olla mukana tässä hienossa harrastuksessa,
ja koskaan aikaisemmin näin paljon poissaoloja ei ole ollut. Luvun pitäisi
olla 0.

TEHTÄVÄMÄÄRÄT / AKTIIVISTEN EROTUOMARIEN MÄÄRÄ
Joukko aktiivisia mahdollistaa sen, että lähes kaikki tehtävät hoidetaan.
Kukaan ei tietenkään ole parhaassa vireessä päivän kolmannessa
tehtävässä. Parempi kuitenkin on, että ottelu pelataan, kuin se toinen,
huonompi, vaihtoehto. Toivottavasti syksyn viimeisinä viikonloppuina
jokainen osallistuu ”talkoisiin”. Vain näin voimme välttyä älyttömiltä
uurastuksilta, jotka kiistatta vaikuttavat pelin johtamiseen, liikkumiseen
yms.
Piirin lista erotuomareista ei anna oikeaa kuvaa. Nimiä voi olla 300, mutta
mikä on todellinen aktiivien määrä? Muutamia iäkkäämpiä on taas
lopettamassa. Mistä uutta väkeä tilalle? Laatua meiltä löytyy kiitettävästi,
mutta määrää piiritasolle ei ole riittävästi. Vain aktiivisten erotuomarien
määrää kasvattamalla pärjäämme jatkossa.
Etenkin aet-tehtäviin tarvitaan lisää väkeä, koska ne painottuvat
viikonloppuihin, jolloin taas on eniten esteellisyyksiä. Paljon tehtäviä ja
paljon esteellisyyksiä on huono yhtälö.
Positiiviset asiat. Lämmin kiitos kaikille Ruisrockin ja Tepsin talkoisiin
osallistuneille. Neljä matsia vielä. Teidän ansiosta minullakin on
mahdollisuus nauttia kerhon tarjoamista eduista.
Parempaa syksyä
Timo "Tinde" Vihersaari
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Jouni Hyytiä, SPL erotuomarivaliokunta
Sain viikko sitten soiton Jorma Laaksoselta ja hän kysyi voinko kertoa kerhon jäsenille
mitä teen tällä hetkellä "erotuomariperheessä" Hetken mietin ja lupasin avata Turun
erotuomarikerhon jäsenille pintapuolisesti tämän hetken tekemisiäni.
2013 keväällä minut valittiin SPL:n erotuomarivaliokunnan jäseneksi. Valiokunnassa on
yhteensä kahdeksan jäsentä ja jokaisella on oma vastuualueensa hoidettava otoperiaatteelle. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Kari Koskela Pietarsaaresta ja
esittelijänä Johan Holmqvist palloliitosta. Itse vastaan tällä hetkellä yhdessä Ilkka
Kohon kanssa valioerotuomareista ja avustavista erotuomareista. Tehtäviimme kuuluu
ottelupalautteiden analysointi, erotuomari asetteluun osallistuminen, kansainvälisten
otteluiden erotuomareiden nimeäminen yhdessä Tony Asumaan kanssa, valioiden
koulutustapahtuminen suunnittelu yhdessä Jari Vanhasen kanssa, yhteydenpito liigaja ykkösen seuroihin kauden aikana, kuntotestien järjestäminen ja valvonta sekä
yhteyden pito omaan seurantaryhmään. Tässä pääosa tehtävistä ja jotain saattoi jopa
jäädä pois. Tehtävää riittää ja koulutusputken ollessa keväällä päällä tuntui, että tunnit
työssäkäyvällä eivät tahtoneet oikein riittää tehtävien onnistuneelle hoitamiselle.
Tämän lisäksi tulevat päälle tarkkailutehtävät liigassa, ykkösessä ja piirissä sekä
kuntoiluperiaatteella, mutta tosissaan otettavat omat tuomaritehtävät.
Valiokunta kokoontuu käytännössä joka kuukausi, mutta osa kokouksista hoidetaan
nykytekniikalla puhelimitse. Päivittäinen tekeminen on kuitenkin iso osa tehtävää.
Tuomareiden edesottamuksia pitää seurata, hyviin ja huonoihin tekemisiin pitää
tarvittaessa reagoida nopeasti ja tavoitettavuus pitää olla lähes jatkuvaa. Otteluita
liigassa ja ykkösessä pelataan kovalla tahdilla, erotuomarit ja avustavat saattavat
loukkaantua, osalla on toisia enemmän esteitä, kv-ottelut tulevat yleensä jo tehdyn
asettelun jälkeen, joten muutoksia tulee jatkuvasti eteen. Suurimman valmistelutyön
tässä kaikessa viidakossa tekee SPL:n erotuomaritoiminto, mutta lopulliset päätökset
esim. valioiden osalta vahvistavat valiokunnan vastuuhenkilöt.
Siirtyessäni ns. pöydän toiselle puolelle olivat omat ajatukseni tulevasta toimesta
hieman erilaiset. Työnmäärä, sen hektisyys ja jatkuva asioissa mukana olo on hieman
yllättänyt allekirjoittaneen. Tekijöitä on huipputasollakin yllättävän vähän, arvostelijoita
kyllä. Päätösten teossa on otettava huomioon monia eri tekijöitä. Yksilöt voivat ja
ajattelevat kuten tein itsekin aktiivina monesti, asioita vain omalta kantilta. Totuus
käytännössä on kuitenkin hieman eri. Esimerkiksi yhden ottelun erotuomari vaihto
saattaa aiheuttaa usean henkilön tunnin tai jopa tuntien työn.
Kuitenkin tämä uusi "rooli" on antanut jo nyt paljon uutta perspektiiviä
erotuomaritoiminnasta ja ennen kaikkea osoittanut sen, että Turun piirissä ja Turun
erotuomarikerhossa tehdään hyvää työtä erotuomareiden parissa.
Hyvää alkavaa syksyä kaikille ja hoidetaan kausi loppuun kunnialla.
Jouni Hyytiä
(toim. huom. Hyytiä on entinen FIFA-erotuomari, ja TuEK:n puheenjohtaja. Hänet on valittu kuudesti vuoden
liigaerotuomariksi.)
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FUTSALPALKKIOT
SARJA

PELIAIKA

Kakkonen
Kolmonen
Nelonen
Vitonen
Naiset ylälohko
Naiset alalohko
M35
N35, M45-50
A-nuoret
B-nuoret alueliiga
B-nuoret liiga
B-nuoret muut
C-nuoret
D-nuoret
E-nuoret 5v5 pelinohjaajat
Eja
nuor.
3v3
pelinohjaajat

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 25 min
1 x 15 min

Palkkio
2013-2014
34 €
32 €
22 €
17 €
20 €
16 €
17 €
12 €
22 €
22 €
21 €
16 €
16 €
14 €
11 €
6€

Palkkio
2014-2015
35 €
33 €
23 €
18 €
21 €
17 €
18 €
13 €
23 €
23 €
22 €
17 €
17 €
15 €
11 €
6€

FUTSALHARJOITUSOTTELUT JA SEUROJEN
JÄRJESTÄMÄT TURNAUKSET
Liiga
Ykkönen
Muut miesten sarjat
Naiset / A-nuoret
B- ja C-nuoret
D- ja nuoremmat

Oletuspeliaika
harjoitusottelussa 2x20min.
Oletuspeliaika
harjoitusottelussa 2x20min.
Oletuspeliaika
harjoitusottelussa 2x13min.
Oletuspeliaika
harjoitusottelussa 2x13min.
Oletuspeliaika
harjoitusottelussa 1x25min.
Oletuspeliaika
harjoitusottelussa 1x25min.

0,95 €/min.

0,95 €/min.

0,80 €/min.

0,80 €/min.

0,65 €/min.

0,65 €/min.

0,54 €/min.

0,54 €/min.

0,48 €/min.

0,48 €/min.

0,44 €/min.

0,44 €/min.
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KERHON HALLITUS 2013

Jari Vahtera
jari.vahtera@luukku.com

puh.joht., turnaukset

0400 510 911

Jorma Laaksonen
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

vpj, info, talkoot

040 4855 699

Tomi Keipi
tomikeipi@hotmail.com

taloudenhoitaja, jäsenasiat

044 2830 620

Jani Laaksonen
jani@laaksonen.in

et-tarvikkeet, tapahtumat

040 5494 945

Mika Lamppu
mlamppu@hotmail.com

www-asiantuntija, kuntoilu

050 3037 221

Virpi Nikupeteri
veniku@utu.fi

sihteeri, EVK-asiat

040 7333 548

Timo Vihersaari
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

SPL-kontakti, palkitsemiset, talkoot

044 0331 091
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JÄSENMAKSU 2013
TuEK

Jäsenmaksut 2013

Olethan muistanut
jäsenmaksun?

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

maksaa

tämän

vuoden

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

Turun Seudun Osuuspankki
571004-587838

30€
15€
15€
50€

TILISIIRTO GIRERING
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Maksaja
Betalare

Jäsenmaksu 2013
Nimi:_____________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.net
Kerhon
sähköpostiosoite on
kerho@tuek.net
Facebookista meidät
löytää nimellä Turun
Erotuomarikerho.
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