TuEK INFO 2/15
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.net

ILMOITTAUDU KERHOILTAAN!
6.6.2015 PELATAAN CHAMPIONS LEAGUEN FINAALI
Tule seuraamaan huikeaa ottelua ja erotuomariston taidonnäytettä screeniltä
lauantaina 6.6 klo 15.00 alkaen, TYY:n saunatiloihin, YO-talo A1,
Rehtorinpellonkatu 4 A Finaalin alkuvihellys tapahtuu klo 21.30. Sauna on
käytössä koko illan. Kerho tarjoaa ruuan ja mukaan mahtuu 40 ensimmäistä
ilmoittautunutta jäsentä. Ennen ottelua järjestettyä ohjelmaa, josta tiedotetaan
lisää myöhemmin.

Ilmoittautumiset 26.5.mennessä.
Jari Vahtera, jari.vahtera@vema.fi tai 0400 510 911
.
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PUHIKSEN PALSTA

Tervehdys kerholainen.

Kausi on taas pyörähtänyt käyntiin täydellä rytinällä ja ilmatkin tuntuu lämpenevän
mukavasti ja nurmet alkaa pian taas vihertää, muutkin kuin tekonurmet.
Olemme saaneet joukkoomme peruskurssien myötä taas uusia ja innokkaita erotuomareita.
Toivonkin, että kaikki me kokeneemmat omalta osaltamme autamme ja neuvomme heitä,
että he pääsevät kunnolla vauhtiin tässä mukavassa harrastuksessa. Moni pyörii tuolla
kentän laitamilla katsomassa pelejä tai valmentaa juniorijoukkueita, niin silloinkin, jos
huomaa pelissä aloittelevan tuomarin, niin voi antaa vaikka pari vinkkiä pelin jälkeen. Ja
tietysti parasta on, jos on aikaa ryhtyä kummiksi uudelle tuomarille ja käydä katsomassa
kauden aikana muutamankin pelin ja opastaa ja jutella pelin jälkeen.
Kerhon toiminnasta sen verran, että seuraavana vuorossa on Rusko cup talkooturnaus.
Tähän on saatu taas hyvä osanotto. Kiitän jo ennakkoon kaikkia osallistujia. 6. päivä
kesäkuuta on perinteeksi muodostunut UCL ilta. Tällä kertaa palaamme viettämään iltaa
jälleen TYY.n saunalle. Tarjolla pientä purtavaa ja hyvää seuraa. Sen jälkeen, 13.6 järjestetään
ottelumatka Suomi-Unkari peliin.
Syksyllä järjestettävät kerhon 80v juhlat on saanut aikaan paljonkin mielenkiintoa. Juhlien
järjestelyt ovat tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Ohjelma on saatu lyötyä lukkoon ja
esiintyjät varattua. Tarjoilua vielä viilataan lopulliseen muotoonsa yhdessä Svenska
Klubbenin kanssa. Kutsut kolahtaa postiluukusta Syyskuun aikana viimeistään.
Kerhon historiikkiin liittyen, kaikille on lähetetty ohjeet mahdollisten mainosten
keräämiseen julkaisuun, lisäksi ohjeet myös tukimaksuun liittyen. Toivottavasti
mahdollisimman moni yrittää kerätä mainoksia ja tukimaksuja.
Jos juhlista tai jostain muusta kerhon ja hallituksen toiminnasta herää kysymyksiä mieleen,
niin ottakaa rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Jari Vahtera
PUHIS
jari.vahtera@vema.fi
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TALKOOT
Turun Erotuomarikerho saa jälleen hoidettavaksi Ruisrock-tapahtuman
3-5.7.2015 järjestyksenvalvontaa. Tarvitsemme reippaita naisia ja
miehiä eri tehtäviin. Järjestyksenvalvojan kortti ei ole pakollinen. Ikä täytyy olla
vähintään 18 v ja poliisin kirjoissa "puhtaat paperit".
Tarjolla on ulkoilua, erittäin mukavaa seuraa, ilmaista ruokaa ym.
Työ sopii hyvin esim. kesälomaviettotapahtumaksi.
Ottakaa perheenjäsenenne tai kaverinne mukaan viettämään laatuaikaa
hyvän harrastuksen lomassa, josta on vähän hyötyä itsellekin.
Pikaiset yhteydenotot: jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi
tai 040 4855 699.
Myös TPS:n edustuksen otteluissa TuEK hoitaa järjestyksenvalvontaa. Tarvitsemme jvkortillisia henkilöitä mukaan, joten ota yhteyttä, mikäli kiinnostuksesi heräsi.
TPS:n peleihin haluavat järjestyksenvalvojat ottakaa yhteyttä:
timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044 0331091.

KERHON JÄSENMAKSU 2015
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan useista
eduista, joita kerho sinulle tarjoaa. Jäsenenä pääset myös hyötymään
yhteistyösopimuksestamme Intersport Megastore Länsikeskuksen kanssa.

KERHON 80-VUOTISLAHJAT JÄSENILLE!
Adidas-kenkäpussi tai kaulaliina kerhon logolla varustettuna. Luovutetaan sopivan
tilanteen tullen.
Asiaa voi tiedustella myös Tindeltä, puh 044 0331091.

INTERSPORTIN ADIDAS-HINNAT EROTUOMAREILLE
Erotuomaripaita (lyhyt ja pitkähihainen)
Erotuomarishortsit
Musta sukka, Adidas Milano
Avustavan perusliput, alkaen
Korttisarjat, alkaen
Erotuomaririntamerkki

39 €
24 €
6,50 €
16 €
4€
11 €
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TALKOOTURNAUS 25.4.2015 RUSKO

Turun erotuomarikerhon jäsenet hoitavat Rusko Cup -junioriturnauksen erotuomaritehtävät
talkoovoimin.

Ottelupalkkiot jäävät kokonaisuudessaan erotuomarikerhon hyväksi, mutta halutessaan
tuomarit saavat matkakorvauksen itselleen. Myös matkakorvauksen saa halutessaan jättää
talkoopottiin yhteisen hyvän eteen.

Erotuomarit on aseteltu otteluihin käyttäen ResultCoden vapaita tuomareita. Ottelumäärä
pyritään pitämään mahdollisimman pienenä /erotuomari, jotta mahdollisimman moni
pääsee osallistumaan talkoisiin. Pitäkää siis esteet ajan tasalla!

Tässä vaiheessa voitte laittaa sekä päivä- että kellonaikakohtaisia toiveita, jos sellaisia on.
Tämä helpottaa asettelua sekä sitä, että myynnit pysyvät pieninä. Muistutan jo tässä
vaiheessa, että aseteltujen otteluiden hoitaminen ja eteenpäin myyminen on erotuomarin
vastuulla. Ottelun voi myydä myös ei-jäsenelle, mutta tälle on kerrottava selkeästi, että
palkkio menee kerholle.

Tässä vaiheessa jokainen jäsen voi siis jo varata kalenteristaan tuon päivän, jotta otteluiden
läpivienti sujuu mukavasti. Erotuomarikerhon hallitus kiittää jo etukäteen hyvästä
talkoohengestä ja laajasta osallistumisesta!

Jani Laaksonen
jani@laaksonen.in
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EM 2015 -KARSINTAOTTELU
13.6. Suomi – Unkari klo 19.00, Olympiastadion, Helsinki.
Kerho järjestää matkan. Lähtö Veritakselta klo 15.15
Matkan hinta, jäsenet 10 €, sisältää pääsylipun.
Ilmoittautumiset: timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044 0331091.

PIIRIN PALLOKIRJA
Tärkeät tiedot löydät piirin etusivulta, kohdasta pikalinkit.
>> Jalkapallon linkkipaketti
>> Jalkapallon linkit 2015

EROTUOMARIEN OTTELULIPUT
Lippujen tilaaminen Veikkausliigan otteluihin Turussa.
Sähköpostitse ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 10.00 mennessä.
Viestiin aiheeksi ottelu.
Kirjoita viestiin nimesi.
Nouda lippu Veritas Stadionin lipunmyyntipisteestä, ”INFO-LUUKKU”.
Näytä voimassa olevaa mobiilipassiasi lippua noudettaessa.
LIPPUTILAUKSET: tapahtumat@veikkausliiga.com

OTTELULIPUT TPS-PELEIHIN, ykkönen ja naisten liiga.
Otteluihin ei tarvitse varata lippua, vaan lipun saa yläkentän Lipunmyyntipisteestä
voimassa olevaa mobiili -passia näyttämällä.
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Futsalista ja futiksesta
Futsal elää nousukautta. Futsal- liigan puolivälieräotteluiden yleisökeskiarvo oli reilu 300
katsojaa per ottelu. Jyväskylän derbyn KaDyn ja Riemun välisessä pelissä tehtiin uusi futsalliigan ylesöennätys, 725 katsojaa. Hieno lukema, vaikka vieressä pelattiin samaan aikaan
lätkän välierämatsia JyP- Kärpät. Futsal- liigapelejä on aloitettu näyttämään myös Ylen
kanavilla. Tänäkin vuonna on käsittääkseni tulossa ainakin yksi finaalipeli Ylen kanavalta.
Futsal sopii loistavasti tv- ruutuun. Nopeatempoinen peli, jossa tapahtuu jatkuvasti jotakin.
On myös hienoa seurata taitavia yksilösuorituksia, koska pelille on luonteenomaista jatkuvat
1 vastaan 1 tilanteet.
Futsaliin on syntynyt lajifanaatikkoja. Nyt on tullut uusi sukupolvi sekä pelaajien että
erotuomareiden keskuudessa, joille futsal on numero yksi ja jalkapallo sivulaji. Minulle
futsalerotuomarius on ollut jo vuosia ykköslaji ja jalkapalloerotuomarius on ollut sivulaji.
Tosin olen molempia lajeja palvellut tosissani. Viime kesänä tuli muutamia kertoja tunne
siitä, ettei tekisi mieleen lähteä tuomariksi jalkapallomatsiin ja jälki ei ollut tietäänkään
pelissä sitten hyvää. Päätinkin lopettaa jalkapalloerotuomariurani ja jatkaa ykköslajissani.
Ajattelen, että harrastuksesta pitää riittävästi tykätä, jotta siitä voisi nauttia. Futsaltuomarointi on intohimoni ja sitä aion jatkaa. Kesällä aion mökkeillä, treenata ja käydä
katsomassa pelejä.
Yli kymmenen vuotta kestänyt valmentajaurani tuli myös ainakin joksikin aikaa päätökseen
kun PIF A- junnut eivät saaneet enää joukkuetta kasaan. Valmensin poikia D- junnuista Ajunnuihin koko ajan samalla viheltäen jalkapalloa ja futsalia. Viimeiset vuodet toimin
kakkosvalmentajana PIF- legenda Kenda Nordlingin toimiessa ykkösenä. B- junnuissa
nousimme yhden kauden aikana B- kolmosesta B- ykköseen. Ajanjaksolta jäi mieleen paljon
hienoa muistoja, kuten kaksi turnausmatkaa Barcelonaan. Osa pojista jatkaa PIFedustuksen kanssa ja niistä pojista tullaan kuulemaan vielä.
Naapurini on näyttelijä ja olemme puhuneet paljon näyttelijäntyöstä, onhan tuomaritkin
eräänlaisia näyttelijöitä. Kerran kysyin häneltä, onko hänellä ollut motivaatio- ongelmia
näyttelijänä, jos katsomossa on ollut vain muutamia katselijoita. Hän katsoi minua vähän
tuimasti ja totesi, että hän on aina tosissaan ja tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy, koska
yleisö maksaa hänen työstään, vaikka paikalla olisi vain yksi katselija. Voisikohan
tuomaritkin ajatella samalla tavalla?
Hyviä pelejä kaikille, nauttikaa harrastuksestanne.

Antti Kinnunen, Turun piirin futsal- erotuomariasiantuntija
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JALKAPALLOMATKA: Frankfurt ja Kaiserslautern, Saksa
Kerhon jäsen Pasi Lamppu täytti vuoden vaihteen alla 50 vuotta. Tämän johdosta hänelle järjestettiin
yllätysmatka Saksaan katsomaan huippujalkapalloa. Allekirjoittanut toimi matkanjohtajana ja mukaan
lähtivät myös juhlakalun toinen poika Sami sekä Pasin tuleva vävypoika Antti. Matkakohteena olivat
Hessenin Frankfurt ja Rheinland-Pfalzin Kaiserslautern.
Matkaan käytimme yhden pitkän
viikonlopun torstaista maanantaihin
26.2. ja 2.3. välisellä ajalla, joten
Saksassa oli kevät alkamaisillaan.
Torstaina lensimme illalla Frankfurtiin,
jossa
yövyttyämme
lähdimme
perjantaina aamupäivällä junalla kohti
lounasta
n.
100 000
asukkaan
Kaiserlauternia. Junamatka vei yhdellä
vaihdolla n. 1 ½ tuntia. NATOn
tukikohdastaan
tunnettu
Kaiserlautern on sympaattinen pieni
saksalaiskaupunki, jossa alueen ylpeys
FC Kaiserlautern pelaa 2. Bundesliigaa.
Lämpötilan ollessa 5 asteen pinnassa pienessä tihkusateessa, emme hirveästi viettäneet aikaa
tutustumalla kaupunkiin, vaan suuntasimme hotellille valmistautumaan illan otteluun FC Kaiserlautern –
Greuther Furth.
Suomalaisen Alexander Ringin edustama FC Kaiserslautern pelaa kotiottelunsa Fritz Walter Stadionilla,
jossa pystyi vielä haistamaan seuran menestysten vuodet 90-luvulta. Itse ottelu pelattiin ylemmän
keskikastin joukkueiden välillä. Matsi ei itsessään tarjonnut parasta viihdettä. Stadionin 23 000 päinen
yleisö (stadion vetää vajaat 50 000) kuitenkin piti tunnelman korkealla ja ottelun huippuhetket
koettiinkin viimeisellä viidellä minuutilla, kun vierasjoukkue pääsi ottelun loppuhetkillä maalin päähän
laiskistuneesta vastustajastaan. Vierasjoukkue ei kuitenkaan päässyt tasoittamaan, joten
pohjekrampeista kärsinyt erotuomari päästi itsensä
pälkähästä viheltämällä matsin loppulukemiksi 2-1 (1-0).
Ottelun jälkeen suuntasimme takaisin hotellille
lataamaan akkuja seuraavan päivän koitoksiin. Sami voi
kertoa enemmän Kaiserslauternin yöelämästä siitä
kiinnostuneille.
Lauantainaamuna palasimme junalla rahanhajuiseen
Manner-Euroopan bisnespyhättöön Frankfurtiin, jossa
illalla oli luvassa makeaa mahan täydeltä: kuuma
Bundesliigakamppailu
Eintracht
Frankfurtin
ja
Hamburger SV:n välillä. Ennen ottelua siirryimme
perinteiseen
saksalaiseen
kapakkaan
hakemaan
jalkapallotunnelmaa. Täyteen ahdetussa ratikassa
siirryimme Commerzbank arenan pysäkille, josta alkoi
kävelymatka metsän läpi itse tapahtumapaikalle.
Commerzbank arenan entinen nimi Waldstadion
kuvastaakin hyvin stadionin metsämiljöötä. Kävellessä
käteen löytyi pullot Krombacheria ja kaulaan

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2015
7/12

kotijoukkueen huivit huokeaan hintaan katumyyjiltä. Ottelu tarjosi vauhtia ja vaarallisia tilanteita, jota
säesti intohimoinen täyteen ahdettu reilu 50 000 hengen kotiyleisö. Vierasjoukkueen pieni, mutta
äänekäs kannattajaryhmä antoi kotiyleisölle takaisin kaiken minkä pystyi. Vierasjoukkue jäi
kannattajaryhmänsä tavoin kuitenkin jalkoihin, kun Eintrachtin iäkäs, mutta edelleen vaarallinen
maalipyssy Alexander Meier johti kahdella maalillaan joukkueensa 3-1 (1-1) voittoon. Stadionilta
siirtyminen takaisin kaupunkiin seurasi stadionille johtaneen matkan kaavaa: pussiolutta ja Samin
tinkaamaa puolen hinnan bratwurstia, täysi ratikka ja lopulta kapakkaan nauttimaan lisää olutta,
makkaraa ja hapankaalia, bitte!
Sunnuntai oli varattu täysin palautumiseen ja kaupunkiin tutustumiseen. Bisnes- ja messukaupunkina
tunnettu Frankfurt ei hirveästi nähtävyyksiä tarjonnut joitakin pilvenpiirtäjiä lukuun ottamatta. Toisaalta
kaupungin döner (kana sekä lammas) oli nautittavaa! Voin kuitenkin sanoa, että lauantain
ottelutapahtuma ja sen ympäröimä futiskulttuuri on hyvä syy ottaa Frankfurt matkakohteeksi. Lisäksi
isojen messujen ja bisnestapahtumien ulkopuolella lennot ja majoittuminen on vähintäänkin
kohtuuhintaista. Paikallisliikennettä oli helppo käyttää, varsinkin kun ottelulipulla pääsee liikkumaan
pelipäivänä ilmaiseksi.
Maanantaina
jätimme
Frankfurtin
taaksemme
ja
olimme takaisin Helsingissä
reilun parin tunnin lennon
jälkeen. Matka onnistui hyvin ja
synttärisankarikin
vaikutti
olevan tyytyväinen lahjaansa
pienestä
väsymyksestään
huolimatta.
- Mika Lamppu -

Kerhomme jäsenet tekevät varmasti vuosittain monia koti- ja ulkomaanmatkoja, joiden keskiössä
on jalkapallo. Matkat ovat varmasti kuulemisen arvoisia, joten miksemme jakaisi
matkakokemuksia muille kerhon jäsenille? Reissujen kokemuksista on mukavaa lukea ja ehkä joku
saa näiden kautta myös ideoita oman matkan järjestämiseen. Jos olet juuri käynyt
jalkapalloreissulla tai olet sellaista suunnittelemassa, niin kirjoita matkasta lyhyt juttu ja lähetä se
Jorma Laaksoselle (jorma.laaksonen@turkupalvelu.fi) tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle, niin
kerhon jäsenet pääsevät lukemaan matkastasi TuEKin infosta
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VALMISTAUTUMINEN EROTUOMARITEHTÄVÄÄN
Hyvä valmistautuminen tulevaan tehtävään alkaa jo ottelua
edeltävänä päivänä. Yhteydenoton kolmikkotehtävissä pitää
olla itsestäänselvä asia. Sopikaa miten matka järjestetään,
sekä muut käytännön asiat. Matka pitää aina tehdä yhdellä
autolla, mikäli se suinkin on mahdollista, talonpoikaisjärkeä
unohtamatta. Matkakulujen on aina tultava mahdollisimman
edulliseksi kotijoukkueelle. Toimitaan rehellisesti ja oikein.

PELAAMISTAVAT
Tarkista aina ennen ottelun alkua mm. pelaajien lukumäärä, peliaika,
paitsiosääntö, sekä muut tarvitsemasi tiedot.
SPL Turun piiri > Pelitoiminta > Ohjeet, säännöt, määräykset >
Jalkapallo > Näin pelataan 2015.
Kuntoliiga, SPL > Pelitoiminta > Harrastejalkapallo > Säännöt

SÄHKÖINEN PÖYTÄKIRJA
Ei ole käytössä seuraavissa: alueliigat 11v11 ja 9v9 sekä Kuntoliiga.

EROTUOMARIPALKKIOT 2015
TuEK:n sivuilta > Materiaali > Tiedostot > Palkkiot.
SPL Turun piiri > Erotuomaritoiminta > Palkkiot.
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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

80 vuotta

Turun Erotuomarikerhon info-julkaisu 2/2015
11/12

JÄSENMAKSUT 2015
TuEK

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskirft
Tililtä n:o
Från konto nr

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
Nimi:__________________________________

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

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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