TuEK INFO 1/14
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.net

KEVÄTKOKOUS 25.2.2014
TuEK:n kevätkokous alkaen klo 18.00
Veritas-Stadion , Ole ravintoa, 3-kerros.
Vierailijana FC TPS:n toimitusjohtaja Juha Reini.

KERHOILTA 10.3.2014
Kupittaan keilahalli klo 17.30. kerhon käytössä viisi rataa, max 20
pelaajaa.
Kokoontuminen klo 17.15. Toimi ripeästi. Olet myös tervetullut
pelkästään iltapalalle, kerro asiasta ilmoittautumisen yhteydessä.
Iltapala ja jälkipelit Veritas- Stadionin yläkerran Ole ravintolassa,
alkaen n. 18.40.
Tarjoilusta johtuen sitovat ilmoittautumiset Tindelle 3.3 mennessä,
puh 044 033 1091 tai timo.vihersaari@pp1.inet.fi.

KAUDEN 2014 HANKINTA
Hallitus on päättänyt hankkia kevyen harjoittelutakin vaihtoehtoisesti, joko
Adidas condivo14 trd jkt tai tiro13 trg top. Molemmat mallit ovat nähtävillä ja
tilattavissa kevätkokouksessa 25.2 ja jatkokurssilla 26.2.2014. (yksi /jäsen)
Takkia voi tilata myös. TuEK:n nettisuvulla.
Sovittamassa sitä voi käydä Intersport/länsikeskus, viilarinkatu 10, Turku.
Jäsenelle hinta on 20 €. Maksu on suoritettava ennen takin lunastamista
kerhon tilille FI64 5710 0450 0878 38, tai hallituksen jäsenille.
Tilauksen edellytyksenä on, että olet maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksusi.
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KEVÄÄN KOULUTUSOHJELMA!
KEVÄÄKSI KUNTOON
Hallituksen jäsen Mika Lamppu vastaa osaltaan erotuomareiden kunnon kohentamisesta
ja järjestää yhteisiä tapahtumia. kupittaan urheiluhallilla perjantaisin klo 18.00 Asiasta
tarkemmin kerhon nettisivulla
Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käyttää kaksi kertaa viikossa liikuntapalvelukeskus
Superfysio & Superfitness palveluita Lemminkäisenkatu 20, Turku tai vaihtoehtoisesti
Sali 82, Ankkurikatu 2, Turku. (Saippuacenter)

26.2

Jatkokurssi Turku. 17.30-20.30 AMK, Lemminkäisenkatu 30.
Ei erillistä ilmoittautumista. Auditorio lemminkäinen.
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.
Jatkokurssi on maksuton.
Erotuomarikerho tarjoaa kahvit jäsenille!!

17-20.3

Peruskurssi Turku 17.30-20.30. AMK, Lemminkäisenkatu 30,
luentosali tiera. Kurssimaksu 20 € kerätään paikan päällä.
Haku kurssille 28.2 mennessä piirin ET-koulutus sivulta
löytyvältä lomakkeella tai sami.kattelus@palloliitto.fi /puh 5151924
Peruskurssi on tarkoitettu kurssivuonna 15 vuotta täyttäville
ja vanhemmille tytöille ja pojille sekä aikuisille,
jotka tulevat uusina mukaan piirin erotuomaritoimintaan.

Kummit Huom!
Peruskurssilaisten avausottelut :
11-13.4
Kultanummi-turnaus.
25-27.4
ÅIFK-turnaus

Onnittelut 50 v
Jerry Leppänen 11.12.2013
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PUHIKSEN TERVEHDYS
Tervehdys arvon kerholainen. Taas on vuosi hyvässä vauhdissa ja päivä pitenee vauhdilla
kohti kevättä ja alkavaa jalkapallokautta. Vaikka kuten ennenkin olen todennut, niin kausi
on monella nykyään ympärivuotinen ja tämä aiheuttaa omat ongelmansa ja keskittyminen ei
välttämättä ole aina parhaalla tasolla. Mutta muistakaa aina valmistautua otteluun, niin
yhteyden pidolla kolmikon kesken, kuin henkisesti itsekin.
Tänä vuonna piiri juhlii 90 vuotista taivaltaan ja on valinnut teemaksi paljon puhutun
RESPECT sanan. Toivon todellakin, että tämä näkyisi jokaisella taholla jalkapallossa ja siihen
liittyvissä asioissa, eikä vain jäisi hienoksi ulkomaan kieliseksi sanaksi. Moni on varmaan
lukenut äskettäin ilmestyneen Pallopiiri lehden, jossa muun muassa erään joukkueen
valmentajan ykköstoive oli saada parempia tuomareita alasarjojen otteluihin ja toisena
toiveena oli kaikenpuolinen kunnioitus jalkapallokentällä. Toisaalta jokainen voi toivoa mitä
vaan, mutta tässä tapauksessa itseäni jäi mietityttämään sellainen asia, että kyseiset toiveet
on paljon sanottu valmentajalta, joka vuosi sitten sai toimitsijakiellon tapauksesta, jossa kävi
pelin jälkeen fyysisesti käsiksi erotuomariin. Voiko tuollaisilla teoilla puhua kunnioituksesta
ja saako tuollaisilla teoilla parempia tuomareita? No jokainen varmaan tietää vastauksen.
Kuten sanottu, niin toivoa voi mitä vain, mutta tuo kunnioitus lähtee meistä jokaisesta
itsestämme. Vain omilla teoilla ja käytöksellämme ansaitsemme sen kullekin kuuluvan
kunnioituksen. Jos itse et kunnioita mitään tai ketään, niin miten voit odottaa, että joku
toinen kunnioittaa sinua. Tämä oli vaan yksi esimerkki. Valitettavasti olen kentältä myös
kuullut, miten kaikki tuomaritkaan ei ole kunnioittaneet peliä, pelaajia ja taustahenkilöitä,
vaan on toiminut todella ylimielisesti. Tällaisia kertomuksia en haluaisi missään nimessä
kuulla lisää. Joten muistakaa jokainen kunnioittaa toista ihmistä niin kentällä, kuin
siviilissäkin ja älkää provosoituko, vaikka sitä useasti yritetään. Vain omilla teoillamme
saadaan asiat parempaan suuntaan.
Kerhon osalta taas tänä vuonna on paljon ohjelmaa tiedossa, niistä kerrotaan lisääkin tässä
infossa, mutta kerro niistä myös tässä hieman. Seuraavana on vuorossa kerhon kevät
kokous reilun viikon päästä. Maaliskuussa vuorossa on perinteisesti keilailua ja ruokailua.
Toukokuussa kokoonnumme taas katsomaan Champparin finaalia. Tällä kertaa Orikedon
saunalle. Jossa luvassa oheisohjelmaa. Ja paikalla on myös esim. palju. Marraskuussa on
vuorossa Nuijaturnaus Raumalla ja kauden päätös risteily Viking Gracella. Muutakin
ohjelmaa mahtuu vuoteen, joten seuratkaa kerhon netti sivuja osoitteessa tuek.net ja
facebookissa. Jäsenmaksun maksamalla mahdollistat osallistumisesi näihin moninaisiin
tapahtumiin. Ja älkää unohtako kuntoilumahdollisuuksia joita kerho järjestää ja tukee.
Tavataan tapahtumissa ja kentänlaidalla.
Kaikella kunnioituksella RESPECT.

PUHIS
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PALAUTETTA KAUDESTA 2013

Joka vuotiseen tapaan kyselimme kauden päätteeksi erotuomareilta palautetta kaudesta 2013. Kyselyyn
vastasi vain 84 hlöä eli 32% erotuomareista ( 2012; 111 ja 2011; 122 ). Kyselyn on yksi tapa vaikuttaa
toiminnan kehittämiseen. Toivonkin, että jatkossa erotuomarit aktiivisemmin vastaisivat
palautekyselyyn ja sen kautta kehittäisivät piirin erotuomari- ja PeKo-toimintaa .

Kouluarvosanoja 2013 (2012)
Koulutus
Asetteluohjelma
Kehittäjä/kummi
Piiritoimisto
Kokonaisarvosana

8,3 ( 8,3 )
7,0 ( 8,8 )
7,3 ( 7,7 )
9,1 ( 9,0 )
8,4 ( 8,7 )

Prosenttilukuja 2013 (2012)
Ottelumääräsi on sopiva
83 % ( 94% )
Erotuomariluokkasi on oikea
74 % ( 69 % )
Olen kokenut uhkatilanteen ottelutapahtumassa
16%
13 hlöä vastanneista
Olen kokenut epäasiallista käytöstä toiselta erotuomarilta, joka on ottelussa muussa roolissa
( valmentaja, pelaaja ym. )
11%
11 hlöä vastanneista

Tilastollisia lukuja 2013 2012
Erotuomarimäärä
227 ( 248 )
Virallisia tehtäviä
8041 ( 7761 )
Tehtäväkeskiarvo
35 ( 31 )
Naiserotuomarit
27 ( 23 )
Naiserotuomarien tehtävät 868 ( 662 ) !
Naiserotuomareiden teht.keskiarv.
33 ( 30)
Peruskurssilaiset
39 ( 45 )
Peruskurssilaisten tehtävät 884 ( 761 ) !
Peruskurssilaisten tehtäväkeskiarvo
21 ( 22 )
TEHTÄVÄLAIMINLYÖNTEJÄ 24 ( 9 )
Tehtävämyyntejä asetteluohjelman kautta 1965 ( 29% ) ( 2220 ).Tässä ei ole laskettu turnaus-otteluita,
joten lopullinen määrä on huomattavasti suurempi, jopa suurempi kuin kaudella 2013.

Muutamia sanallisia kommentteja
Kyseisiä asioita kävimme yhdessä läpi hienosti järjestetyssä kerhon kauden jälkeisessä
risteilytapahtumassa. Aktiivisissa keskusteluissa monet asiat nousivat esille ja paljon jäi mietittävää ja
kehitettävää myös tälle kaudelle.
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Palautteista esille nousee ensinnäkin asetteluohjelmaan liittyvät ongelmat. Kaudella jouduimme
käyttämään kahta asetteluohjelmaa ja selkeästi vaikutti toimintaamme. RC- ohjelma oli puutteellinen ja
kehitystä ei tapahtunut alkukaudesta toivotulla tavalla. Vasta loppupuolella ohjelmaan saatiin
muutoksia, joka näkyi mm. esteiden laittamisen helpottamisena kalenteri-toimintoa käyttäen. Tässä
asiassa mennään varmuudella eteenpäin kaudella 2014
Toinen kehitettävä asia on jo monena vuonna ollut kehittäjätoiminta. Kummitoiminta on toiminut huvin
ja sen avulla uusien erotuomareiden drop out – ilmiö on ollut vähäistä. Kehittäjätoiminnan
kehittämiseksi pidimme heinäkuussa ideariihi tyyppisen palaverin. Teimme yhdeksän kohdan
suunnitelman ja jo nyt niistä on toteutettu kuusi. Uusimpana on kehittäjätoiminnan kolmi-portaisuus ja
palkkioiden korottaminen suhteessa työmäärään. Jopa suullinen kehittäjä-toimintakin on
tulevaisuudessa tilastoihin kirjaantuvaa toimintaa. Kehittäjien sitoutuneisuus on jatkossa todella
tärkeää; liian moni erotuomari on joutunut pettymään, kun PeKo ei ole saapunut asettelusta huolimatta
paikalle tai muuten on vaikea saada TOP-otteluihin pelikouluttajaa!
Tehtävälaiminlyöntien määrän lisääntymisellä on jonkin asteinen syy. Alkukauden RC-ohjelman
ongelman aiheuttivat jonkin verran poisjääntejä. Kauden aikana poisjäännit vähentyivät merkittävästi.
Joka tapauksessa jokainen laiminlyönti on ikävä asia ja niitä ei saisi tapahtua!
Otteluiden myyminen on käsittämättömän laajaa. Käytännössä joka kolmas ottelutehtävä vaihtuu
myynnin kautta. Myynti on hyvä palvelija mutta huono renki. Meidän jokaisen on katsottava peiliin ja
mietittävä omaa toimintaamme myyntien vähentämiseksi. Olenko päivittänyt esteet riittävän usein?
Olenko ostanut pelin liian aikaisin, ja näin osallistumismahdollisuus on muuttunut? Olenko laittanut pelin
myyntiin vain saadakseni jonkin ”paremman” ottelun ym.
Olen saanut liian usein viestiä siitä että erotuomari käyttäytyy sopimattomasti toista erotuomaria
kohtaan, kun hän toimii muussa roolissa ( valmentaja, pelaaja, joukkueenjohtaja ym. ) Toivomme, että
tähän tulee selkeä muutos. Julkinen solvaaminen ei kuulu yhteiseen toimintaamme. Käydään jatkossa
asioista rakentavaa keskustelua niin, että siinä ei ole kuulemassa vanhempia, pelaajia ym. ulkopuolisia
henkilöitä.
Yhtenä pääpainona kaudella 2014 on sääntötuntemus ja sen kautta oikeiden asioiden tekeminen
kentällä. EVK on tehnyt päätöksen, että jokaisessa koulutustapahtumassa on sääntökoe. Uskomme ja
toivomme, että jokainen erotuomari tutustuu sääntökirjaan ja sääntöihin tulevalla kaudella.
Kokonaisuudessa toiminta Turun piirissä on hyvällä tasolla, siitä arvostetaan ja siihen uskotaan. Pyritään
yhdessä jatkossakin kehittämään toimintaamme ja samalla ollaan ylpeitä oikealla tavalla
osaamisestamme, yhteishengestämme ja – yhteistyömalleistamme. Meillä on 17 valiotason
erotuomaria, joista kahdella on kansainvälinen status. Meillä on lupaavia nuoria erotuomareita ja
erittäin hyvä ja vankka piiritason toiminta. Jatketaan positiivisella ilmeellä, toisia mukana olevia
kehittäen ja erityisesti toisia ihmisiä ja heidän työtään kunnioittaen. Tsemppiä kaudelle 2014.

T: Iiro Leino ( Et-vastaava)
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TIEDOKSI EROTUOMAREILLE !
Jalkapallon ja futsal- sarjapeleissä palkkiot maksetaan piirin kautta kaikissa sarjoissa!
Maksupäivä on 12. päivä tai edellinen pankkipäivä.
Ottelut tulee olla kuitatut kuukauden 3. päivä.
Muistathan toimittaa uuden verokortin piirin toimistoon.

ESTEELLISYYDET ASETTELUOHJELMASSA!
Muista hoitaa asia kuntoon. Tehtäviä määrätään myös helmi-maaliskuussa.

TALKOOT!
Halukkaat varautukaa kesällä Ruisrockiin 4-6.7 järjestyksenvalvontatehtäviin
Tarkempia tietoja mahdollisista tehtävistä maaliskuun aikana.
Ruisrock; Jorma Laaksonen, 040 4855 699 tai jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KURSSI
Kurssista kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä, jari.vahtera@vema.fi tai
0400 510 911.

VARUSTEITA
Jos olet uusimassa varustearsenaaliasi, toimita vanhat Tindelle.
Mielellään ehjinä ja puhtaina. Jaamme ne aktiivisesti peruskursseilla esiintyneille.
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EROTUOMARIPALKKIOT PIIRIN OTTELUISSA
2014
SARJA

EROTUOMARI/AET

Kolmonen
Nelonen
Vitonen
Kutonen
Naiset
M35
M45-M55
A-pojat
B-pojat
B-pojat III-div.
B-tytöt
C-nuoret (p+t)
C-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
E-ja nuor.7v7
E-ja nuor.5v5

68.50 / 48.00 €
46.00 / 36.00 €
39.00 / 30.00 €
42.00 €
35.00 / 29.00 €
33.00 / 25.00 €
27.00 €
39.00 / 31.00 €
34.00 / 27.00 €
36.00 €
28.00 / 22.00 €
29.00 / 23.00 €
27.00 / 21.00 €
28.00 / 21.00 €
26.00 / 19.00 €
12 €
9€

7v7 SARJAT
M 35-55
Naiset, N35
A ja B-nuoret
C-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
Kuntoliiga

27 €
22 €
23 €
21 €
20 €
21 €

(45 € yksin)

alueelliset sarjat
piirisarjat
alueelliset sarjat
piirisarjat
pelinohjaajat
pelinohjaajat

Errea piiricup 1 ja 2 kierros nelosen mukaan, 3 kierros ja semifinaali kolmosen mukaan sekä
finaali kakkosen mukaan.
Matkakorvaukset sarja- ja harjoitusotteluissa: Todellisten matkakustannuksen mukaan.
autolla 0,43 euroa / km + 0,02 euroa / matkustaja.
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HARJOITUSOTTELUT
SARJA

EROTUOMARI

AET

Liiga
Ykkönen
Kakkonen
A-SM
Naisten liiga
Kolmonen
Kolmonen yksin
Nelonen
Nelonen yksin
Vitonen
Kutonen
M35-55
Naiset
Naiset yksin
A-pojat
A-pojat yksin
B-pojat
B-pojat yksin
B-tytöt
B-tytöt yksin
C-nuoret (p+t)
D-nuoret (p+t)
E-ja nuor.7v7
E-ja nuor.5v5

68 snt/min
53 snt/min
45 snt/min
45 snt/min
45 snt/min
37 snt/min
57 snt/min
31 snt/min
46 snt/min
34 snt/min
34 snt/min
40 snt/min
29 snt/min
46 snt/min
34 snt/min
57 snt/min
34 snt/min
51 snt/min
29 snt/min
40 snt/min
34 snt/min
33 snt/min
20 snt/min
18 snt/min

51 snt/min
41 snt/min
34snt/min
34 snt/min
34 snt/min
30 snt/min
25 snt/min

23 snt/min
28 snt/min
28 snt/min
23 snt/min

pelinohjaajat
pelinohjaajat

Harjoitusottelujen palkkioihin, eivät sisälly aikuisten kansainväliset ottelut.

NUORTEN TURNAUSTEN PALKKIOT
Turnaukset asetellaan piirin toimesta normaalin asettelun mukaan
SARJA

EROTUOMARI

AET

A ja B nuoret
C ja D nuoret
E-ja nuor.7v7
E ja nuor. 5v5

34 snt/min
32 snt/min
20 snt/min
18 snt/min

31 snt/min
29 snt/min
pelinohjaajat
pelinohjaajat

Turnauksissa matkakulut: Todellisten matkakustannuksen mukaan. Omalla autolla 0,43
euroa / km + 0,02 euroa / matkustaja.
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FUTSAL-EROTUOMARIT
Kauden 2013-2014palautetilaisuus pidetään, jos ilmoittautumisia on vähintään
kymmenen henkilöä, ajasta ja paikasta ilmoitetaan maaliskuun aikana
Seuraa sähköpostiasi/postiasi. Kaikki aktiivit tervetuloa!
Tinde

JÄSENEDUT
Vain maksamalla jäsenmaksun pääset nauttimaan kerhon järjestämistä hankinnoista,
matkoista, kerhoiltojen tarjoilusta ja ohjelmista.

Kuittilomakkeen täyttäminen
Kentän laidalla maksetuista erotuomaripalkkioista on aina kirjoitettava maksajalle kuitti.
Kuitissa pitää olla palkkion lisäksi selvästi kirjoitettu, nimi ja osoitetiedot, allekirjoitus,
nimenselvennys sekä sotu.

Neliosaiset paperiset pöytäkirjat
Käytössä nuorten alueliigan otteluissa.
Päällimmäinen kappale postitettava Sami Kattelukselle.
Muissa piirin peleissä käytetään sähköistä pöytäkirjaa result codessa.
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Turun Erotuomarikerho Ry:n jäsenet

Yhdistyksen jäsenistöllä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä: Tuomarit ja 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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Kerhon hallitus vuonna 2014

Jari Vahtera, puheenjohtaja, turnaukset
jari.vahtera@vema.fi

0400 510911

Tomi Keipi, taloudenhoitaja, jäsenasiat
tomikeipi@hotmail.com

044 2830620

Jani Laaksonen, et-tarvikkeet, tapahtumat
jani@laaksonen.in

040 5494945

Jorma Laaksonen, vpj, info, talkoot
jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi

040 4855699

Mika Lamppu, www-sivut, kuntoilu
mlamppu@hotmail.com

050 3037221

Jenni Mahlamäki, sihteeri, evk-asiat
jenni.mahlamaki@gmail.com

040 6735553

Timo Vihersaari, spl-kontakti, palkitsemiset, talkoot
timo.vihersaari@pp1.inet.fi

044 0331091
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JÄSENMAKSUT 2014
TuEK
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös
käteisellä jatkokursseilla.

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Jäsenmaksut 2014
Jäsenmaksu
nuoret (alle 20v.)
Veteraanit (yli 60v.)
1.vuoden erotuomarit
Tukijäsen

30€
15€
15€
15 €
50€

TILISIIRTO GIRERING

Turun Seudun Osuuspankki
FI64 5710 0450 0878 38

VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2014

Maksaja
Betalare

Nimi:__________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

15.3.2014

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.net
Kerhon
Sähköpostiosoite on
puolestaan muotoa
kerho@tuek.net
Facebookista löydät
meidät nimellä
Turun
erotuomarikerho.
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