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

7.11

Turun Erotuomarikerho ry juhlii
80-vuotiasta taivaltaan 7.11.2015. Klo 18.00 alkaen.
Juhlatilaisuus Ravintola Svenska Klubbenilla, Aurakatu 1 B.
Illalliskortin hinta 25 euroa henkilöltä,
sisältäen tervetuliaismaljan, kolmen ruokalajin menun,
ja ruokajuomat, sekä kahvi avec.
Ilmoittautumiset juhlaan kerhomme sihteerille
Jenni Mahlamäelle 15.10.2015 mennessä.
jenni.mahlamaki@gmail.com tai 040 673 5553.
Ilmoita samalla, haluatko pääruuaksi kalaa tai lihaa. Ilmoita
myös mahdolliset erityisruokavaliot.
Illalliskortin maksu TuEK:n tilille 15.10.2015 mennessä.
Tili no: FI64 5710 0450 0878 38

24.11

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous klo 18.00
Veritas-stadion, Ole´ ravintola
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EM-KARSINTA
Kerho järjestää matkan Helsinkiin 11.10
Pohjois-Irlantia vastaan käytävään otteluun.
Hinta jäseniltä 10 €, sis. lipun. Ilmoittautuminen:
timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai puh. 0440 331091.
Lähtö klo 15.15, Veritakselta.
Peli alkaa 19.00

KIITOKSET !
Talkoot ovat muodostaneet merkittävän osan kerhon
varainhankinnasta.Tämän kesän ja syksyn talkoot
ovat menneet onnistuneesti.
kiitos talkoolaisille!
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.

FUTSAL-PALKKIOT 2015-2016
Löytyvät piirin sivuilta: pelitoiminta/erotuomaritointa/palkkiot
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Puhiksen tervehdys

Syksy on jälleen saapunut ja kentillä pelataan viimeisiä sarjapelejä. Samalla kerhon
80v juhlavuosi kääntyy loppusuoralle tai sanotaanko, että toinen puoliaika alkaa olla
puolessa välissä ja edessä ovat vielä ratkaisuhetket. Tässä tapauksessa kerhon 80v
juhlat, joita juhlimme ravintola Svenska Klubbenin tiloissa lauantaina 7.11. Kaikille
kerhomme jäsenille tipahtaa kutsu juhliin näinä päivinä postiluukusta tai sitten se
löytyy postilaatikosta. Mikäli kutsua ei ole parin viikon aikana näkynyt ja olet kerhon
jäsenmaksun maksanut, otathan yhteyttä Jenniin. Muistakaa ilmoittautua ajoissa
juhliin. Luvassa on, jos ei ikimuistettava, niin ainakin mukava ilta, hyvän ruuan ja
hyvien esiintyjien parissa. Toivomme runsasta osanottoa juhliin.
Juhlien jälkeen on vuorossa jälleen kerhon syyskokous, jossa on hyvä mahdollisuus
antaa palautetta kerhon toiminnasta ja tuoda esille uusia ideoita. Lisäksi on
mahdollisuus vaikuttaa puhiksen ja hallituksen jäsenten valinnassa vuodelle 2016.
Tännekin toivon runsasta osallistuja joukkoa.
Juhlavuoden kunniaksi on tehty myös kerho 80v juhlajulkaisu, jonka on kirjoittanut
Lasse Virtanen. Tämä julkaisu on saatavissa viimeistään kerhon juhlissa ja
syyskokouksessa.
Kaikkea näitä ennen on kuitenkin vielä maaottelumatka Suomi-Pohjois-Irlanti peliin
stadionille sunnuntaina 11.10. Tästä lisätietoa myös tässä infossa.
Näin siis rupeaa kerhon tapahtumarikas 80. vuosi kääntymään lopuilleen, mutta
paljon on siis vielä jäljellä tapahtumia.

Puhis
Jari Vahtera
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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 Asalissa (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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KERHON HALLITUS 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 v
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JÄSENMAKSU 2015
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 2015
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 2015
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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