TuEK INFO 2/16
Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.fi
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.fi

ILMOITTAUDU KERHOILTAAN!
28.5.2016 PELATAAN CHAMPIONS LEAGUEN FINAALI
Tule seuraamaan huikeaa ottelua ja erotuomariston taidonnäytettä screeniltä
lauantaina 28.5. Yhteinen tilaisuus alkaa klo 15.00. Paikkana Orikedon saunan tilat,
Vanha Tampereentie 187.
Finaalin alkuvihellys tapahtuu klo 21.45. Sauna on käytössä koko illan. Kerho
tarjoaa ruuan ja mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta jäsentä.

Ilmoittautumiset 20.5.mennessä.
Mika Lamppu, mlamppu@hotmail.com. 050-3037221

Ennen siirtymistä saunatiloihin on mahdollista osallistua lentikseen
Lentopallomatsi Helle vs Penger urheilupuistossa klo 15.00 alkaen.(Otteluun on
mobilikorttia näyttämällä vapaa pääsy)
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PUHIKSEN TERVEHDYS

Viimepäivinä ollaan päästy nauttimaan jo paikoin hyvin kesäisistä olosuhteista
kentillä ja kivaahan se on talven pakkasten ja pyryjen jälkeen.
Nyt on jo ollut ruuhkaisia viikonloppuja ja moni on joutunut urakoimaan kentillä
varmaan enemmänkin, mitä itse on ajatellut.
Tähän on varmaan moniakin syitä ja näistä mielestäni pitää piirin kanssa aktiivisesti
keskustella ja keksiä yhdessä ratkaisut, jotta urakointia ei tarvittaisi, sillä siitä ei
hyödy kukaan.
Toivon, että jokainen muistaa myös pitää lepopäiviä kuitenkin välissä, koska
kausihan on vasta kuitenkin alussa.
Kerhon toiminnassa kesä on myös tärkeää varojen keruu aikaa. On
järjestyksenvalvontaa, niin TPS:n otteluissa, kuin Ruisrokissakin. Nyt toivonkin, että
mahdollisimman moni ilmoittautuisi mukaan varsinkin Ruisrockin
järjestyksenvalvonta tehtäviin ja ottaa vaikka kaverinsa mukaan. Sillä tosi asiahan
on, että tämä tapahtuma on tärkeimpiä tapahtumia varainkeruussamme. Ruisrock
on perinteisesti ollut hyvinkin leppoisa tapahtuma järjestyksenvalvojille, vaikka
tietenkin sen kropassa huomaa, kun kolme päivää tapahtumassa on ollut. Mutta jos
ajattelee, että ei kolmea päivää jaksa olla, niin mukaan voi ilmoittautua, vaikka
yhdeksi päiväksi. Sillä näissä tapahtumissa kerätään kerholle ne varat, joilla
pystymme järjestämään niin kerhoillat, kuin vuotuiset tuet kerhohankinnoillekin.
Kerhoilloista seuraavana on vuodossa jo perinteeksi muodostunut UCL-ilta. Joukolla
ilmoittautumaan myös tähän tapahtumaan mukaan. Ja jos haluaa hävittää
lentopallossa Penkun tai Helteen Markun, niin tämäkin ennen niin perinteinen
lentopallo-ottelu herätetään henkiin jälleen monen vuoden tauon jälkeen.
Hyviä ja onnistuneita vihellyksiä ja liputuksia kaikille. Nähdään UCL illassa Orikedolla.

Puhis
Jari Vahtera
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Futsal-tarinaa:
Itkuhan siinä tuli. Sen tiesin kuitenkin jo etukäteen. 10 vuotta valiona ja viimeisen pelini
loppumisesta oli viisi minuuttia. Takana 131 ykkösen peliä, kolme liigakarsinta peliä ja 33
liigapeliä. Viimeinen peli vielä puolivälierä, jollaista minulla ei ole ikinä ollut, ensimmäinen
pudotuspeliotteluni ja viimeinen peli valiona. Sievi oli hävinnyt ensimmäisen pelin yllättäen
vielä kotikentällä Ruutupaidoille ja pelasi nyt selkä seinää vasten, koska kahdella voitolla
mennään välierään. Sievi, joka voitti runkosarjan valitsi Ruutupaidat, joka aivan
käsittämättömällä tavalla kampesi itsensä pudotuspeleihin olemalla pitkään monien
mielestä varma putoaja. Ruutupaidat voitti kuitenkin runkosarjassa viimeisestä kuudesta
pelistä viisi ja tosissaan pelotteli Sieviä.
Yleisöä oli paikalla yli 300 ja hallissa oli hieno tunnelma. Sievi kuitenkin voitti Ruutupaidat
tässä pelissä melko selvin numeroin. Loppuvihellyksen jälkeen kiitin ja kättelin Adnadin, joka
sai olla mukana minun viimeisessä pelissäni. Ja me vedettiin matsi hyvin. Sen jälkeen kävin
kättelemässä vielä normikättelyiden jälkeen Ruutupaitojen Jan-Christian Westermarkin ,
jolle ilmoitin, että tämä oli minun viimeinen pelini liigassa. Westis oli pelannut liigassa jo
ennen kuin aloitin itse valiona 2006. Westis sanoi, että ei tiedä vielä lopettaako itse. Sitten
kävin kättelemässä Sievin kapteenin Juho Alasuutarin ja hän kiitti minua futsalin eteen
tehdystä työstä, joka tuntui mukavalta. Sitten tulin koppiin ja itkin ja peitin kasvoni
pyyheliinaan. Nyt vasta tuli totuus vastaan, se oli siinä. Oloni oli surullinen, mutta samalla
helpottunut. Se oli minun oma hetkeni ja itkua ei lopettanut se, että muutama
Ruutupaitojen pelaaja oli samassa pukuhuoneessa menossa suihkuun, koska niillä ei ollut
omaa pukukoppia. En ole varma, mutta luulen, että Lauri Karri taputti minun päätäni, kun
Adnan kertoi, sille, että tämä oli Antin uran viimeinen matsi ja sillä on tunteet pinnassa.
Laajat rustovauriot kummassakin polvessa todettiin jo vuosia sitten, mutta kovalla treenillä
sain itseni aina kuntoon, mutta päätin, että 10 vuotta valiona on sopiva aika lopettaa.
Lopettaa ennen kuin lopetetaan. Pahin painajaiseni olisi ollut, etten olisi päässyt enää
juoksutesteistä läpi tai olisin rikkonut itseni testeissä, enkä olisi saanut enää itseäni
kuntoon.
Sain lopettaa pää pystyssä, ylpeänä ja kiitollisena mitä sain kokea 10- vuotisen urani aikana
futsal-valioerotuomarina. Olen saanut tavata upeita futsal-persoonia, niin erotuomareita,
pelaajia ja taustahenkilöitä. Iso kiitos kaikille ja totta kai jatkan futsalin parissa jatkossakin.
Antti Kinnunen

Antti, Adnan ja joukkueen kapteenit
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TALKOOT
Turun Erotuomarikerho saa jälleen hoidettavaksi Ruisrock-tapahtuman
8-10.7.2016 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 2016
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset nauttimaan useista
eduista, joita kerho sinulle tarjoaa. Jäsenenä pääset myös hyötymään
yhteistyösopimuksestamme Intersport Megastore Länsikeskuksen kanssa.

MYYTÄVÄNÄ
Kerhon uusi tuulipuku jäsenelle. Size L. Hinta 40.00e.
Tinde, puh 044 0331091

INTERSPORTIN ADIDAS-HINNAT EROTUOMAREILLE
Erotuomaripaita (lyhyt hiha)
Erotuomaripaita (pitkä hiha)
Erotuomarishortsit
ET sukka, Adidas
Avustavan peruslippu, alkaen
Korttisarjat, alkaen
Intersport Hansa,
Intersport Länsikeskus,

39 €
43 €
27 €
8,90 €
11,50 €
5€
Eerikinkatu 15, Turku
Viilarinkatu 10, Turku

Muista ostoksista myös alennukset mainitsemalla kassalla
kuuluvasi, Turun Erotuomarikerho ry:n
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Turun Erotuomarikerho, Intersport Hansa ja Länsikeskus
yhteistyöhön!
Turun Erotuomarikerho Ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Intersport Hansan ja
Länsikeskuksen kanssa.
Haluatko tukea kerhoasi?
Keskittämällä ostoksesi Intersport Hansaan ja Länsikeskukseen, tuet myös omaa
Erotuomarikerhoasi. Kaikista tekemistäsi ostoksista maksetaan bonusta
Erotuomarikerholle. Bonusten kerryttäminen ei vaadi sinulta rekisteröitymisiä tai
jäsenyyksiä; muistat vain mainita Erotuomarikerhon nimen kassalla. Plussa-asiakkaana
saat myös kaikki Plussa -pisteet normaalisti.
Samalla Erotuomarikerhon jäsenenä saat myös 5% alennuksen kaikista ostoksista (myös
tarjoushinnoista)! Alennusta et voi käyttää lahjakortteihin, jäsenille tehtäviin
erikoistarjouksiin tai seuramalliston tuotteisiin, eikä plussakortti-, Intersport Clubi,
kuponki- tai Viheltäen menee –tarjouksiin.
Tämän lisäksi jäsenet saavat valituista erotuomarivarusteista erikoishinnat suoraan
myymälästä sekä erikoistarjouksia ympärivuoden.
Lisäksi saat kaikista huoltopalveluista (suksi-, pyörä-, luistin jne.) 30% alennuksen. Mikäli
sinua kiinnostaa Inbody 720 kehonkoostumusmittaus, on se Erotuomarikerhon jäsenille
mahdollista 10 euron tarjoushintaan (norm 25,-). Inbody –mittaus vain Hansassa.
Mitä enemmän asioit Intersport Hansassa ja Länsikeskuksessa, sitä enemmän tuet
kerhoasi!
Tavoitteenamme on olla alueen luotettavin urheilukauppa, joka tarjoaa parhaat valikoimat
ja parhaan osaamisen lajiin kuin lajiin. Me yhdessä henkilökuntamme kanssa haluamme,
että Sinä liikut ja voit hyvin! Uskomme, että hyvillä ja oikein valituilla välineillä nautit
liikunnasta enemmän ja teet sitä useammin.
Tervetuloa,

Harri Juslén
kauppias
Intersport Hansa & Länsikeskus
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MM 2018 -KARSINTAOTTELU
9.10. Suomi – Kroatia klo 19.00, Ratinan Stadion, Tampere.
Kerho järjestää matkan. Lähtö Veritakselta klo 15.15
Lisätiedot ja ilmoittautumiset myöhemmin.

PIIRIN PALLOKIRJA
Muistathan esteet Taso-ohjelmaan!
Tärkeät tiedot löydät piirin etusivulta, kohdasta pikalinkit.
Pelitoiminta>>erotuomaritoiminta>>asetteluohjelma>>asettelukalenteri 2016

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 PN-Stadionin- ja yläkentän
Lipunmyyntipisteestä voimassa olevaa mobiili -passia näyttämällä.
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MATKAKERTOMUS
Olen Jarkko Rantanen ja muutimme vuonna 2013 perheeni kanssa Laitilaan, kun pääsimme
toteuttamaan edustamani yrityksen HUB logisticsin kanssa Uudenkaupungin autotehtaalle
sisälogistiikkaoperaation, jossa henkilömäärämme nousi kahdessa vuodessa kymmenestä
lähes 300 henkilöön. Asuimme sitä ennen Keravalla, jossa ehdin toimia viisi vuotta KeskiUudenmaan erotuomarikerhossa (Kujek), joten oli siten selkeää, että hakeuduin TuEKiin. En
ole monellekaan kerhon jäsenelle tuttu, koska hoidin pelejä pääsääntöisesti Laitila-UkiMynämäki –akselilla- Tämä toki oli luontevaa, koska siellä myös tuomareiden määrä
suhteessa joukkueisiin oli pieni. Työni oli myös suhteellisen vaativa ja aikaa vievä, joten en
ollut tavoitteellinen tuomari tai aktiivinen kerhon tapahtumien suhteen.
Jalkapalloerotuomarina toimiminen on ollut kuitenkin erinomainen harrastus harjoittaa
liikuntaa, nollata työasiat ja tutustua saman henkisiin ihmisiin iästä, koulutuksesta,
ammatista tai synnyinseudusta riippumatta. Vaikka itse en ollut kovinkaan aktiivinen niin
pidin todella paljon kerhonne toiminnasta. Jämäkästä otteesta, mahtavista aktiiveista,
jatkuvasta tiedottamisesta ja varsinkin siitä, että pelien myyminen oli todella helppoa, jota
itse jouduin valitettavan usein tekemään työmatkojeni takia, jotka usein varmistuivat vasta
muutamaa päivää ennen peliä. Kertaakaan ei ollut mitään ongelmia.
Nyt matkamme perheeni kanssa on jatkunut ja olemme viimeiset 5 kk asuneet Puolassa,
Poznanissa n. 3 h ajomatkan päässä Berliinistä. Olen Puolassa tekemässä yrityksemme
HUB:n historian suurinta yrityskauppaa. Täällä en ole tuomaritoimintaa harrastanut, mutta
olen päässyt paikalliseen jalkapalloon tutustuman monellakin eri tavalla. Pidin jutusta, joka
julkaistiin kerhon jäsenten Saksaan suuntautuneesta pelireissusta, joten päätin kirjoittaa
vastaavan kokemuksistani tähän saakka.
Puolan jalkapallossa on kaksi suurta kotikaupunkini Lech Poznan ja pääkaupungin Legia
Varsova. Näitä voidaan verrata kilpailusuhteessa esim. Barcelonaan ja Real Madridiin. Legia
on kaikista suurin, mutta Lech on esimerkiksi viime kauden mestari, jolloin se pääsi
Mestareiden-liigan karsintaan. Karsinnoissa joukkue tippui otteluparissa Baselia vastaan
yhteismaalein 1-4. Lech esiintyi kuitenkin tämän kauden Eurooppa-liigassa, mutta jäi
lohkoon. Muuttaessani Puolaan marraskuussa Lechissä pelasi kaksi Suomalaista Kasper
Hämäläinen ja Paulus Arajuuri. Vuoden alussa Kasper siirtyi Legiaan, joka oli paikallisella
mittakaavalla valtavan iso siirto. Minunkin on edelleen vaikea ymmärtää, kuinka suuri tähti
Kasper oli Poznanissa ja miten suunnatonta vihaa hänen siirtonsa aiheutti verivihollisen
leiriin.
Oma kosketukseni paikalliseen jalkapalloon tapahtui pari viikkoa muuttomme jälkeen, kun
Lech pelasi cupin puolivälieräottelun kotistadionillaan. Cupin arvostus on Puolassa samaa
luokkaa kuin kaikkialla Englantia lukuun ottamatta. Pelissä oli n. 5 000 katsojaa ja pelin taso
mitäänsanomaton. Kotijoukkue voitti pelin lopussa tulleella maalilla 1-0 ja eteni maalein 2-0
jatkoon. Tunnelma stadionilla oli kaksijakoinen sillä n. 2 000 tosifanin ryhmä piti valtaisaa
meteliä, mutta stadion rakennettiin Puolan ja Ukrainan EM-kisoihin, joten kapasiteettia on
yli 40 000 katsojaan. Täyttöaste oli siis onneton. Ottelun jälkeisenä aamuna minulla ei ollut
kiire töihin, joten nukuin normaalia pidempään melkein 9:00 saakka, ja samalla kun nousin
sängystä, vaimoni tuli sisään ulkoa aamuleikeistä nuorimman lapsemme kanssa. Hänelle
olikin edelleen varsin huvittava tarina kerrottavanaan. Vaimoni oli ulkona ja häntä oli
tervehditty kerrostalomme pihalla Suomeksi. Tämä on harvinaista, sillä Puolassa ei juurikaan
ole suomalaisia. No vaimoni vaihtoi tervehtijän kanssa kuulumisia ja kysyi miksi hän on
Puolassa. Kyseinen mieshenkilö kertoi pelaavansa, johon vaimoni ihmeissään siis mitä sinä
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pelaat? Jalkapalloa, mies vastasi. No, kuten arvata jo saattaa niin kyseessä oli Kasper
Hämäläinen, joka asui meidän kanssa samassa kerrostalossa viereisessä rapussa. Vaimoni sai
hänen puhelinnumeronsa ja kävimme suomalaisen kollegani sekä Kasperin kanssa syömässä
lounaan vielä samana päivänä hänen treeniensä jälkeen. Ehdimme hieman tutustumaan ja
viettää perheidemme kanssa yhteistä Suomen itsenäisyyspäivän juhlaa ennen kuin hän
siirtyi joululoman aikana Legiaan.

Pelejä on sittemmin tullut nähtyä ja nyt takana on todellinen superviikko, joka alkoi
lauantaina 19.3. kello 20:45 Lech:n kotiottelulla Legiaa vastaan. Ottelun on muutenkin
todella kuuma, mutta Kappen siirtyminen verivihollisen leiriin toi siihen vielä kunnollisen
lisämausteen. Ottelua ennen stadionin edessä oli esimerkiksi bussi, jossa sai käydä
vaihtamassa Hämäläisen paidan kenen hyvänsä nykyisen Lechin pelaajan paitaan ilmaiseksi.
Stadion oli loppuunmyyty, joten yli 40 000 ihmistä sai seurata puolalaisen seurajalkapallon
kauden kohokohtaa. Ottelu itsessään oli Lech:n osalta vaatimaton. Ensimmäisen puoliajan
jälkeen tilanne oli 0-2 ja minkään näköistä kirin tapaistakaan ei joukkue pystynyt esittämään.
Legia on saanut pelinsä kuntoon ja oli erinomaisessa tasapainossa koko 90 minuuttisen.
Arajuuri pelasi erinomaisen ottelun ja oli omasta mielestäni Lechin ottelun paras pelaaja.
Hänen viereltään puuttui Puolan maajoukkueringissä oleva Marcin Kamiński, mikä ei
Pauluksen pelissä näkynyt. Tuurajalla oli jatkuvasti kuitenkin vaikeuksia. Pelin kohokohdiksi
jäivät noin 10 min keskeytys, kun kentällä oli niin paljon savua ettei siellä ollut minkäänlaista
näkyvyyttä. Noin 2 000 hengen Legian fanijoukko oli jossain vaiheessa ilman paitaa, joka oli
muutaman asteen lämpötilassa kello 22:00 jälkeen mieleenpainuva näky. Kolmantena
Hämäläisen saapuminen kentälle, kun peliä oli pelattu reilu 80 min, meteli oli aivan valtava.

Lech – Legia. Tifo ja tunnelma
katossa.
Edellisestä toivottuani olikin vuorossa seuraavan viikon keskiviikkona samalla stadionilla
EM-kisoja kohti valmistava Puola-Serbia. Katsomo oli jälleen täynnä ja ottelun alussa yleisö
sai mitä halusi, kun jopa puolalaiseksi sukunimeksi todellinen nimihirviö Jakub
Blaszczykowski pamautti pallon verkkoon. Tämän jälkeen ottelu ei paljon tarjonnut
maalipaikkoja tai muuta mainittavaa. Puola pelasi erittäin tasapainoisesti ja ansaitsi
ottelusta 1-0 voiton. Oli mukava seurata täyden katsoman eläytymistä koko ottelun ajan
tunnelmaan.
Tämän jälkeen alkoikin Pääsiäinen ja odotus lauantaille, jolloin oli tarjolla Puola-Suomi
Wroclawissa noin 2,5 h tunnin ajomatkan päässä kotoani.
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Wroclawia ei jalkapallossa tunneta niinkään heidän
joukkueensa Slaskin menestyksestä vaan yksien kaikista
hulluimpien huligaanien ´´kannattamana´´ joukkueena, jolla
löytyy monia aivan järjettömiä tempauksia ympäri Eurooppaa.
Me kuitenkin lähdimme edellisenä iltana paikanpäälle
perheeni ja vieraillulle tulleen lastemme mummon ja hänen
miehensä kanssa, jotta ehdimme myös tutustua muuhun
kaupungin tarjontaan pelin lisäksi. Tällä kertaa reissusta
parhaana jäivät mieleen kahden yön matkamme tuoma muu
tarjonta kuten vanhakaupunki, eläintarha, useat ruokapaikat ja
paikalliset panimot. Pelistä ei pysty keksimään mitään
positiivista; niin käsittämättömän epätasapainossa Suomi
peliin valitun taktiikkansa kanssa oli. Toki Puolassa on valtava
hurmos päällä, mutta silti he aloittivat suurilta osin
kakkosmiehistöllään, jolloin avauksesta puuttuivat esim.
Lewandowski ja kaksi parasta maalivahtia Łukasz Fabiański ja
Romassa pelaava Wojciech Szczęsny. Stadion oli täynnä ja ihmisillä oli hauskaa, mutta tässä
pelissä se ei paljon lämmittänyt, vaikka vanhimmat tyttäreni saivat varmasti
mieleenpainuvan muiston millaista on olla osa hienoa jalkapallokulttuuria. Ostin liput
Palloliiton kautta, jotta pääsimme samaan katsomoon muiden suomalaisten kanssa, mutta
valitettavasti meitä ei ollut kuin noin 40 henkilöä ja pelin ollessa 33 minuutin jälkeen 0-3 jäi
siltäkin osin hapan maku suuhun eli todella hiljaista oli kannatuksen suhteen. On todella
mielenkiintoista nähdä kestääkö Puolan hurmos ja onko joukkue valmis menemään
alkulohkosta jatkoon, mikä on jäänyt viime vuosikymmenten kisoissa kaukaiseksi haaveeksi.
Vimeisissä kolmissa arvokisoissa joukkue on jäänyt aina lohkonsa viimeiseksi saavuttaen
vain yhden voiton.
Olen päässyt kertaalleen myös tapaamaan Pauluksen, joka oli käymässä melkein
naapurissamme asuvan Kim Tiilikaisen luona, joka valmentaa Puolan parasta miestenniksen
pelaaja Jerzy Janowiczia sekä Suomen Davis Cup maajoukkuetta. Janowiczilla on ollut
viimeiset pari kautta vaikeuksia jatkuvien loukkaantumisten kanssa, mutta parhaimmillaan
hän on ollut Kimin valmentamana ATP-listan 14. ja Wimbledonin välierissä. Täytyy sanoa,
että mahtavia tyyppejä ovat kaikki enemmän ja vähemmän kuuluisat suomalaiset joihin olen
päässyt tutustumaan ja melkein missä hyvänsä kerron olevani Suomesta nousee Kasperin
tai Pauluksen nimi esiin. He ovat erittäin mahtavia lähettiläitä suomalaisuudesta ja todella
suosittuja persoonia.
Kuten kertomuksestani huomaan paljon on asioita tapahtunut viimeisen viiden kuukauden
aikana. Tottakai vieraassa ympäristössä saattuu myös kaikenlaisia kommelluksia, välillä olisi
mukava juoda suomalaista suosikkimaitoa tai saada auto rekisteröityä alle kymmenellä
käyntikerralla. Kaikkinensa uusia ja positiivisia asioita sattuu vain niin paljon enemmän, joten
suosittelen ehdottomasti kaikkia käyttämään mahdollisuuden, jos töiden tai opiskelun
perässä saatte mahdollisuuden muuttaa Puolaan tai mihin tahansa uuteen ympäristöön.
Aina pääsee takaisin, mutta varmasti matkalta tarttuu uusia ystäviä, kasvua ihmisenä ja
repullinen uusia tarinoita. Ole ihmeessä yhteydessä minuun, jos Puolaan olet tulossa tai
haluat yleisiä vinkkejä ulkomaille muuttamiseen tai asumiseen.
Mahtavaa jalkapallokesää toivottaa,
Jarkko Rantanen
jarkko.r.rantanen@gmail.com
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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 2016.
Kuntoliiga, SPL > Pelitoiminta > Harrastejalkapallo > Säännöt

EROTUOMARIPALKKIOT 2016
TuEK:n sivuilta > Materiaali > Tiedostot > Palkkiot.
SPL Turun piiri > Erotuomaritoiminta > Palkkiot.

Uusi tekonurmi Pansiossa!
Entinen Pansion hiekka tunnetaan nyt nimellä Kisapuisto KHT.

Uutta Piikkiössä!
Entinen Ovex-Areena tunnetaan nyt nimellä POP-Pankki-Areena.
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Kerhon hallitus vuonna 2016

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 2016
TuEK

Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskirft
Tililtä n:o
Från konto nr

Jäsenmaksut 2016
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 2016
Nimi:__________________________________

Viitenumero Referensnummer

Eräpäivä Förfallodag

Euroa

€

heti

Turun
Erotuomarikerhon
nettisivut löytyvät
www.tuek.fi
Kerhon Sähköpostiosoite on
puolestaan muotoa
kerho@tuek.fi

Facebookista löydät meidät nimellä
Turun erotuomarikerho.
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