TuEK INFO 1/15
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.net

KEVÄTKOKOUS 24.2.2015
TuEK:n kevätkokous alkaen klo 18.00
Hotelli Holiday Inn, Eerikinkatu 28, kokoustila Airisto.

KERHOILTA 9.3.2015
Kupittaan keilahalli klo 17.30. Kerhon käytössä viisi rataa, max 20
pelaajaa. Kokoontuminen klo 17.15. Olet myös tervetullut pelkästään
iltapalalle, kerro asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Iltapala ja jälkipelit
Veritas Stadionin yläkerran Olé-ravintolassa, n. klo 18.40 alkaen.
Tarjoilusta johtuen sitovat ilmoittautumiset Tindelle 2.3 mennessä,
puh 044 033 1091 tai timo.vihersaari@pp1.inet.fi. Toimi ripeästi.
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KEVÄÄN KOULUTUSOHJELMA!

KEVÄÄKSI KUNTOON
Hallituksen jäsen Mika Lamppu vastaa osaltaan erotuomareiden kunnon kohentamisesta
ja järjestää yhteisiä tapahtumia mm. Kupittaan urheiluhallilla perjantaisin klo 18.00. Asiasta
lisätietoa ja tarkat ajankohdat löytyvät kerhon nettisivulla.
Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käyttää kerhon tukemaan huokeaan hintaan Superfysio
& Superfitness -kuntosalia osoitteessa Lemminkäisenkatu 20, Turku tai vaihtoehtoisesti
Sali 82, Ankkurikatu 2, Turku. (Saippuacenter).

25.2

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 ja se on maksuton.
Erotuomarikerho tarjoaa kahvit jäsenille!!

11.3 ja 18.3 Peruskurssi Turku 17.30-20.30. AMK, Lemminkäisenkatu 30,
luentosali Tiera. Kurssimaksu 25 € kerätään paikan päällä.
Haku kurssille 1.3. mennessä piirin ET-koulutussivulta
löytyvällä lomakkeella tai sami.kattelus@palloliitto.fi /puh 02-5151924
Peruskurssi on tarkoitettu tänä vuonna vähintään 15 vuotta täyttäville
tytöille ja pojille sekä aikuisille, jotka tulevat uusina mukaan piirin erotuomaritoimintaan.
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PUHIKSEN TERVEHDYS!

Tervehdys arvon kerholainen ja oikein hyvää juhlavuotta.
Rakas ja pirteä kerhomme täyttää tänä vuonna jo kunnioitettavat 8o vuotta.
Paljon on vettä virrannut Aurajoessa sitten kerhon perustamisvuoden 1935 jälkeen, ja
kerholaisilla onkin takana tuhansia ja taas tuhansia pelejä. Ja uskon edessäpäin olevan
vähintään yhtä paljon tai enemmänkin.
En ole itse niin tarkkaan kerhon historiikkiin perehtynyt, että rupeaisin tässä siitä sen
enempää kirjoittamaan. Kerhon arkistosta kyllä löytyisi kymmenen vuoden välein tehtyjä
historiikkeja, joita olisi kyllä kiva itsekin joskus tarkemmin tutkia. Tämä juhlavuosi ei tee
poikkeusta historiikin suhteen ja sellainen julkaistaan tulevana syksynä ja jaetaan jokaiselle
kerholaiselle. Historiikin kirjoittaa toimittaja Lasse Virtanen. Hän soittelee eräille kerhon
jäsenille kevään aikana ja pyytää haastatteluita tähän liittyen.
Muutenkin juhlavuoden ohjelmaan sisältyy monenlaista tapahtumaa. Niin perinteisiksi jo
muodostuneet kevään keilailut maaliskuussa, kuin kesäkuussa vuorossa oleva UCL-finaaliilta saunomisineen ja muina oheistoimintoineen. Lisäksi kerho jatkaa kuntoilun tukemista
voimakkaasti. Onkin ilo ollut kuulla, että yhä useampi on osallistunut Kupittaan juoksuihin,
kuten muihinkin kuntoilutapahtumiin.
Juhlavuosi huipentuu lauantaina 7.11. pidettävään kerhon 80-vuotisjuhlavastaanottoon ja
iltajuhlaan, jotka pidetään Svenska Klubbenilla. Tilaisuudesta on tarkoitus tehdä juhlava
mutta mukava tapahtuma kaikille kerhomme jäsenille ja heidän puolisoilleen. Tarjolla on
hyvän ruuan ja juoman lisäksi tanssi- ja bilemusiikkia, palkitsemisia, puheita ja
viihdeohjelmaa Suomen huipulta. Kutsut tähän juhlaan tulevat syksyn aikana, mutta
merkitkää jo kalenteriinne päivämäärä valmiiksi muistiin.
Muiden tapahtumien osalta seuratkaa ilmoituksia netissä: www.tuek.net ja Facebookissa
Turun Erotuomarikerho. Lisäksi totta kai tässä kaikille jaettavassa infossa niistä tiedotetaan.

Hyvää alkavaa kautta kaikille
Puhis
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PALAUTETTA KAUDESTA 2014

Joka vuotiseen tapaan kyselimme kauden päätteeksi erotuomareilta palautetta kaudesta
2014. Kyselyyn vastasi vain 101 hlöä eli n.40% erotuomareista ( 2013; 84, 2012; 111 ja 2011;
122). Kyselyn on yksi tapa vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Olemme joka vuosi ottaneet
asioita toimintaan mukaan juuri palautekyselyn perusteella. Toivonkin, että jatkossa
erotuomarit aktiivisemmin vastaisivat palautekyselyyn ja sen kautta kehittäisivät piirin
erotuomari- ja PeKo-toimintaa . Toki otamme palautetta/ideoita vastaan myös kauden
aikana, kun jokin asia on ajankohtainen. Tärkeä rooli erotuomariutta on aktiivisuus monella
eri tavalla.
Kouluarvosanoja 2014 (2013)
Koulutus
8,5 ( 8,3 )
Asetteluohjelma
8,2 ( 7,0 )
Kehittäjä/kummi
7,6 ( 7,3 )
Piiritoimisto
9,2 ( 9,1 )
Kokonaisarvosana
8,4 ( 8,4 )
Prosenttilukuja 2014 (2013)
Ottelumääräsi on sopiva
90 % ( 83% )
Erotuomariluokkasi on oikea
73 % ( 74 % ) on liian alhainen 27 % ( 25 %)
Olen kokenut uhkatilanteen ottelutapahtumassa 6 % (16%)
7 (13) hlöä vastanneista
Olen kokenut epäasiallista käytöstä toiselta erotuomarilta, joka on ottelussa muussa
roolissa ( valmentaja, pelaaja ym. )
11% ( 12%)
12 (11) hlöä vastanneista
Tilastollisia lukuja 2014 (2013)
Erotuomarimäärä
248 ( 227 )
Virallisia tehtäviä
8041 ( 8041 )
Tehtäväkeskiarvo
32 ( 35 )
Naiserotuomarit
35 ( 27 )
Naiserotuomarien tehtävät
954 ( 868 ) !!!!!!
Naiserotuomareiden teht.keskiarvo
27 ( 33)
Peruskurssilaiset
51 ( 39 )
Peruskurssilaisten tehtävät
1069 ( 884 ) !!!!!!!
Peruskurssilaisten tehtäväkeskiarvo
21 ( 21 )
TEHTÄVÄLAIMINLYÖNTEJÄ
16 ( 24 )
Tehtävämyyntejä asetteluohjelman kautta 2439…n. 30% ( 1965 ) !!!!!!
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Muutamia sanallisia kommentteja:
Tilastot ja palaute nostaa esille muutamia asioita, jotka ovat menneet eteenpäin ja missä
on vielä rutkasti työsarkaa meillä kaikilla.

1) Peruskurssilaisten tehtävämäärä keskiarvo kertoo siitä, että he ovat hoitaneet yksin yli
1000 tehtävää eli n. 1000 ottelua! Näin koulutuksen pitää perustasolla olla laadukasta
jatkossakin ja kummitoiminnan tuki on jatkossakin esiarvoisen tärkeää.
2) Naiserotuomaritoiminta on jatkanut kasvuaan. Kun tehtäväsuoritusten keskiarvo on lähes
30 ja kokonaismäärä lähes ylittää maagisen 1000 tehtävän rajan, voimme piirinä ja kerhona
olla ylpeitä tästä.
3) Asetteluohjelma on vielä kovin keskeneräinen ja samalla mietitään jo uuden ohjelman
hankkimista. Kuitenkin on menty eteenpäin ja ohjelma palvelee melko hyvin käyttäjiä.
4) PeKo = kehittäjä = tarkkailijatoiminta sekä kummitoiminta pidetään erotuomareiden
puolelta esisijaisen tärkeänä. Paljon joudutaan antamaan ”ei oota” kun erotuomarit
pyytävät kouluttajaa ottelutapahtumaan. Halu kertoo halusta oppia asioita, joten jatkossa
pitää saada sekä määrää että laatua lisää. Tätä myös piiri tukee merkittävästi.
5) Onneksi tehtävälaiminlyöntien määrän lisääntyminen on katkennut ja samalla pudonnut
jonkin verran. Hienoa! Toki yksikin laiminlyönti on huono asia, joten toivonkin jatkossa
jokaisen olemaan tarkka otteluidensa kanssa.
6) Otteluiden myynnissä EI OLE TAPAHTUNUT MITÄÄN KEHITTYMÄSTÄ…. PÄINVASTOIN,
vaikka meillä on tarkat asettelupäivät, sähköpostimuistutukset ym. Jatkokurssilla tullaan
kertomaan päätöksistä myynnin suhteen…. Asia on korjaannuttava!
Kokonaisuudessa toiminta Turun piirissä on hyvällä tasolla, siitä arvostetaan ja siihen
uskotaan. Monessa asiassa voimme olla myös esimerkkinä muille piireille. Olemme
avoimia kokeilemaan ja kehittämään toimintaamme. Tehdään se yhdessä ja samalla ollaan
ylpeitä oikealla tavalla osaamisestamme, yhteishengestämme ja – yhteistyömalleistamme.
Meillä on 18 valiotason erotuomaria, joista Lina ja Matte edustavat loistavaa kansainvälistä
tasoa. Meillä on lupaavia nuoria erotuomareita ja erittäin hyvä ja vankka piiritason
toiminta. Kunnioitetaan erotuomaria ja hänen työtään myös tilanteissa, kun olet pelaajana/
valmentajana/isänä tai äitinä / katsojana. Jatketaan positiivisella ilmeellä, toisia mukana
olevia kehittäen ja erityisesti toisia ihmisiä ja heidän työtään kunnioittaen.
Futsalkausi käynnissä, futiskausi jo alkanut, jatkokurssit lähestyvät, peruskurssihaku
käynnissä, koulutustapahtumat alkamassa, treenaaminen yoyo-testeihin aktiivista ja
sääntökirjan sivut irtoamassa aktiivisen lukemisen seurauksesta…. Paljon on toimintaa,
joten…..
Tsemppiä kaudelle 2015.

T: Iiro Leino ( Et-vastaava)
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TIEDOKSI EROTUOMAREILLE !
Jalkapallo- ja futsalsarjapeleissä 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 3-5.7. järjestyksenvalvontatehtäviin.
Tarkempia tietoja mahdollisista tehtävistä maaliskuun aikana.
Ruisrock; Jorma Laaksonen, 040 4855 699 tai jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
Kauden peleihin halukkaat järjestyksenvalvojat: Tinde, timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044
0331091
Rusko Cupin erotuomaritoiminta oli tarkoitus hoitaa kerhon toimesta edellisen vuoden
tapaan mutta valitettavasti he joutuivat joukkueiden kiinnostuksen vähyyden vuoksi
peruuttamaan koko turnauksen.

VARUSTEITA
Jos olet uusimassa varustearsenaaliasi, toimita vanhat Tindelle.
Mielellään ehjinä ja puhtaina. Jaamme ne aktiivisesti peruskursseilla esiintyneille.
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EROTUOMARIPALKKIOT PIIRIN OTTELUISSA
2015
Palkkiot löytyvät piirin sivuilta: http://www.palloliitto.fi/turku
Pelitoiminta\erotuomaritoiminta\palkkiot

FUTSAL-EROTUOMARIT
Kauden 2014-2015 palautetilaisuus pidetään, jos ilmoittautumisia on vähintään
kymmenen henkilöä. Ajasta ja paikasta ilmoitetaan maaliskuun aikana
Seuraa sis sähköpostiasi/postiasi. Kaikki aktiivit tervetuloa!

JÄSENMAKSUN VOI SUORITTÄÄ MYÖS KÄTEISELLÄ TALOUDENHOITAJA TOMI KEIPILLE
JATKOKURSSIN TAUOLLA

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.

Matkakustannukset
Matkakustannusten osalta noudatettava ehdotonta rehellisyyttä.
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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 2015

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 2015
TuEK
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös
käteisellä jatkokursseilla.

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Jäsenmaksut 2015
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 2015

Maksaja
Betalare

Nimi:__________________________________

Allekirjoitus
Underskirft

Viitenumero Referensnummer

Tililtä n:o
Från konto nr

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

15.3.2015

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

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 1/2015
10/10

