TuEK INFO
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Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
sähköposti: kerho@tuek.net

JALKAPALLOKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS
7-8.11

Risteily, Turku-Tukholma-Turku (Viking Grace)
Lähtö klo 20.55. Kokoontuminen klo 20.10
terminaalissa. Ilmoittautumiset 30.9 mennessä
jari.vahtera@vema.fi. Muista ilmoittaa myös syntymäaika.
Matkalle mahtuu 50 nopeinta!
Matkan hinta: jäsenet 20 €, ulkopuolisilta 67 €.
Sis. majoituksen 4-hengen hyteissä, lauantaina aamupalan,
kokouskahvit ja päivällisen.
Halutessaan voi majoittua 2hh hytissä avecin kanssa
hintaan 40 € + 85,50 €/avec.
Matka maksettava kerhon tilille 7.10.2014 mennessä.

Tili no: FI64 5710 0450 0878 38
17.11

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous klo 18.00
Veritas-stadion, Ole´ ravintola

EM-KARSINNAT
Kerho järjestää matkat Helsinkiin 11.10 Kreikkaa
ja 14.10 Romaniaa vastaan käytäviin otteluihin.
Kreikka ottelu on loppuunmyyty. Jos olet varannut matkan
ja sinulle tulee este, niin ilmoitus Tindelle välittömästi.
Hinta jäseniltä 10 €, sis. lipun. Ilmoittautuminen:
timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai puh. 0440 331091.
Molempiin peleihin lähtö klo 18.00, Veritakselta.
Pelit alkavat 21.45
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8.11

NUIJATURNAUS
Joukkueessa vielä tilaa!
Ilmoittautumiset: Mika Lamppu,
mlamppu@hotmail.com

MERKKIPÄIVIÄ, 50 v
Matti Salakka
Kari Leino
Jouni Hyytiä
Esko Keskitalo

24.4
22.5
24.6
9.7

ONNITTELUT!

KIITOKSET !
Talkoot ovat muodostaneet merkittävän osan kerhon
varainhankinnasta.Tämän kesän ja syksyntalkoot
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 KAIKILLE !

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

Matti Lehtinen on poissa
Kerhomme pitkäaikainen jäsen Matti Lehtinen menehtyi äkillisesti
11.8. Matti oli syntynyt 13.2.1945.
Kerhomme hallitus ottaa osaa omaisten suruun.
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PUHIKSEN PUHEENVUORO
Tervehdys kerholainen!
Taas on kalenteri kääntynyt syksyn puolelle. Muutama vuosi sitten tässä vaiheessa olisi ajatellut, että nyt
on edessä syksyn ruuhkaviikonloput pelien muodossa ja kauden tärkeimmät pelit. Kauden tärkeimmät
pelit ne ovat edelleen ja ruuhkaviikonloppuja myös. Mutta nykyään näitä ruuhkaviikonloppuja on
kauden jokainen viikonloppu. Mutta mistä tämä johtuu, että joka viikonloppu on täysi työ saada
tuomarit riittämään peleihin? Ovatko tuomarit vähentyneet tai eivätkö tuomarit enää urakoi tai mikä on
vikana? Vastaus molempiin on: EI. Tuomarimäärä on pysynyt suhteellisen vakiona ja moni heistä (teistä)
urakoi viikonloppuisin. Jotkut puhaltavat 5-10 peliäkin kolmen päivän aikana! Tämähän on aivan liikaa ja
kukaan ei jaksa tällaista joka viikonloppu. Varsinkin, kun pitäisi olla muutakin elämää. Mutta palatakseni
kysymykseen siitä, että mistä tämä johtuu, niin siihen on montakin selitystä. Viikonloppupelit ovat
lisääntyneet räjähdysmäisesti. Nyt pelataan kaikkia mahdollisia sarjoja viikonloppuisin. Mielestäni tässä
olisi otteluohjelman laatijoilla peiliin katsomisen paikka. Tai voisivat yrittää suorittaa
erotuomariasettelun parina viikonloppuna, jos se auttaisi näkemään tämän ongelman. Nyt
lauantaiaamuna, kun tätä kirjoitan, on vapaana tälle päivälle vielä seitsemän tehtävää ja vapaita
tuomareita ei ole! Selityksenä pelien pelaamiselle viikonloppuisin on yleensä sellainen, että joukkueet
haluavat harjoitella viikolla. Tämä pitää varmaan paikkansa monellakin ylemmällä tasolla pelaavalla
joukkueella. Mutta kun itse pelasin aikoinaan alasarjoissa, niin suurimmat vaikeudet oli porukkaa saada
viikonlopun peleihin. Mietin että onko tämä jostain syystä muuttunut ja myös vitosen ja kutosen
joukkueet harjoittelevat lähes ammattimaisesti? Tein muutamalle joukkueelle asiasta kyselyn ja tilanne ei
ole heidän mukaan muuttunut mihinkään. Suurin osa haluaisi edelleen pelata pelinsä arki-iltaisin, koska
viikonloppuisin on vaikeuksia saada porukkaa kasaan peleihin. Kesäisin moni lähtee viikonlopun viettoon
mökille tai keksii muuta tekemistä. Näin vastasivat he joilta tätä kyselin. Mutta esimerkiksi tänä
viikonloppuna pelataan 11 vitosen ottelua ja aika monta kutosenkin ottelua. Vitosen peleissä on
kolmikot, joten pelkästään näistä otteluista tulee yhteensä noin 40 tuomaritehtävää! Kyllähän nämä aina
jotenkin on saatu hoidettua, koska me tuomarit ollaan joustavia, mutta tämä ei ole eduksi kellekään.
Eikä pelkästään nämä alasarjojen pelit tätä tilannetta aiheuta. Monena viikonloppuna pelataan
sarjapelien lisäksi kaksi jopa kolmekin suurta turnausta samaan aikaan. Piiri antaa järjestämisluvan
turnauksille, niin tässäkin pitäisi käyttää jonkinlaista järkeä. Nyt käytännössä seurat ilmoittaa milloin he
pitävät turnauksen ja piiri antaa siihen luvan, ajattelematta mistä riittää tuomarit näihin peleihin. Nämä
asiat on otettava käsittelyyn heti kauden päätyttyä. Mielestäni nyt on EVK.n, sarjaohjelmanlaatijoiden ja
kerhon istuttava samaan pöytään keskustelemaan näistä asioista ja saada näihin muutoksia aikaiseksi,
näin ei vaan voi jatkua!
Toinen iso ongelma on valtavat pelien myyntimäärät kauden aikana. Olen aiemminkin todennut, että
loukkaantumisille ei mitään voi ja niitä tulee, kuten sairastumisiakin, ja kipeänä tai puolikuntoisena ei saa
kentälle mennä. Tähänkin yritetään keksiä ratkaisuja kauden päätyttyä ja olen jo keskusteluja käynyt
asiasta Iiron ja Samin kanssa. Asian korjaamiseksi on radikaalejakin ideoita olemassa ja osa varmaan
ainakin tullaan toteuttamaan, koska näin ei voi jatkua. Jotkut tuomareista on myynyt kauden aikana yli
60 tehtävää. Luit oikein, yli 60! Nykyään on erittäin helppo laittaa itsensä esteelliseksi, jotta ei tarvitse
laittaa myyntiin pelejä. Tiedossa on, että jotkut laittavat myyntiin pelejä ja katsoo, että ottaako joku
pelin ja jos ei ota, niin menee kuitenkin itse paikalle. Tämäkään ei ole oikea toimintatapa. Ja toinen
valitettava tapa on sellainen, jossa eräät tuomarit laittavat asetellun pelin myyntiin ja kun joku sen ottaa,
niin ostavat itselleen ns. paremman pelin tai matkapelin. Tämäkään tapa ei missään nimessä ole
hyväksyttävää!
Puhis.
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KULUVANA VUOTENA TALKOISIIN OSALLISTUNEET:
Al-Amarah Gazwan

Leino Iiro

Al-Amarah Radhwan

Leino Kalle

Appelblom Leif

Liimatainen Jarmilla

Ekman Simon

Lähteelä Juha

Forsberg Jan

Mahlamäki Jenni

Gestranius Mattias

Matilainen Joonatan

Grönholm Marko

Niemeläinen Mika

Helenius Oskari

Nordblom Timo

Hyytiä Jouni

Nurminen Ari

Ibrahimi Arton

Peltonen Minka

Ivanov Aleksei

Rantanen Oskari

Jaakkola Asko

Reinikainen Marko

Jalonen Toivo

Riihimäki Juha

Johansson Petri

Riikonen Essi

Keipi Tomi

Saarinen Juha

Keto-Tokoi Joni

Salakka Matti

Koivisto Jari-Matti

Soupas Santtu

Korsström Thomas

Stenman Samuli

Kuukasjärvi Arttu

Tiensuu Marika

Laaksonen Jani

Toivonen Pekka

Laaksonen Jorma

Tuominen Kimmo

Laaksonen Pirjo-Leena

Tuominen Tomi

Laine Juha

Vahtera Jari

Lamppu Mika

Valkama Sameli

Lamppu Sami

Vihersaari Timo

Lehtinen Vera

Vikström Matti

Lehto Kimmo

Virtanen Anni

Lehtonen Henry

Virtanen Jesse
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KUNTOILU

Kerho on tukenut jäsenien kuntoilua aikaisempina vuosina. Tukea on tarkoitus
jatkaa myös jatkossa. Tässä lista, mitä kaikkea kerho tarjoaa erotuomareiden
kunnon kohottamiseksi:

-

Liikuntasalivuoro 1.12. lähtien maanantaisin klo 20.30 - 22.00 Aninkaisten koulun A-salissa
(Aninkaistenkatu 7). Ilmainen vuoro, jossa voidaan pelata mm. salibandya, futsalia,
lentopalloa ja koripalloa. Vuorot jatkuvat helmikuun loppuun asti. (ilmainen)

-

Kerhon juoksut jatkuvat taas talvella. Jäsenet pääsevät ilmaiseksi juoksemaan Kupittaan
urheiluhallissa (Kupittaankuja 1), jossa voi osallistua ohjattuun harjoitteluun tai treenata
itsenäisesti. Juoksut pidetään klo 18.00 perjantaisin 5.12. alkaen. Kokoontuminen tapahtuu
klo 17.55 keilahallin puolella, josta ryhmässä siirrytään ylös yleisurheiluradalle. Juoksut
lopetetaan keväällä huhtikuussa.

-

Kerho tukee jäsentensä kuntosalin käyttöä. Sali 82:sta (Saippua center) voi ostaa
kymppikortteja 25 €:n hintaan. Superfysiolla (Lemminkäisenkatu 20) kymppikortit
maksavat 20 €.

-

Aikaisemmin tänä vuonna jäsenet ovat saaneet alennusta myös Reebok Crossfitt Turun
sekä Vauhtisammakon juoksukoulun palveluista. Yhteistyö ainakin Vauhtisammakon
kanssa jatkunee myös jatkossa. Tästä ilmoitamme myöhemmin lisää.

Kuntoiluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Mika Lamppuun, joka hoitaa
kuntoilua TuEKin hallituksessa. Lisätietoja ja päivityksiä kuntoiluun liittyen
www.tuek.net/kuntoilu.
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Futsalpalkkiot 2014

Löytyvät piirin sivulta:
Pelitoiminta / erotuomaritoiminta / palkkiot

KERHON HALLITUS 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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JÄSENMAKSU 2014
TuEK
Taas on kalenterivuosi vaihtunut ja on aika
maksaa jäsenmaksut.
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä
jatkokursseilla.
Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare
Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskirft
Tililtä n:o
Från konto nr

Turun Seudun Osuuspankki

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

30 €
15 €
15 €
15 €
50 €

TILISIIRTO GIRERING

Tili no: FI64 5710 0450 0878 38
VIESTI:

TURUN EROTUOMARIKERHO ry.

Jäsenmaksu 2014
Nimi:_____________________________________

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

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