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TAPAHTUMAKALENTERI
10.-11.11. Jalkapallokauden päätöstilaisuus laivalla.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT.
28.11. Sääntömääräinen syyskokous, klo 18, Veritas-stadion,

Olé-ravintola.

MERKKIPÄIVÄT
50 v. Kari Iinattiniemi 5.7.
50 v. Timo Vuorinen 31.8.

TuEK:n hallitus onnittelee!

PUHIKSEN TESTAMENTTI

O

n tullut aika viimeisen tiiman, tai
no ainakin viimeisen puhiksen
palstan kirjoittamisen aika, omalta
osaltani. Kohta takana on kuusi
vuotta TuEK:n puhiksena ja on tullut aika jäädä
sivuun tästä hommasta ja antaa vetovastuu
sille, joka tulevassa syyskokouksessa tehtävään
valitaan. Kuuden vuoden aikana on ehtinyt
tapahtua monenlaista, on ollut tiukkoja
palkkioneuvotteluja, kentällä tapahtuvien
ylilyöntien selvittelyä julkisuudessa ja erityisesti
kulisseissa ym ym. Puhiksen tehtävä on sinänsä
ihan mukavaa, mutta aikaa vievää hommaa.
Ja suurin osa ”työstä” ei näy ulospäin, vaan
tapahtuu juuri ns. kulisseissa. Tehtävään
ryhtyessäni, eli valituksi tullessani, vuoden 2011
syyskokouksessa ja sen jälkeen, en edes tiennyt
paljonko työskentely puhiksena ja kerhon
hallituksessa vaatii aikaa. Nyt tämä on vuosien
mittaan kyllä selvinnyt hyvinkin. Alussa tuo ei
haitannut, kun pystyin tekemään näitä juttuja
usein työn lomassa, mutta nyt on työtehtävät
muuttuneet siten, että työaika ei enää riitä
muuhun, kuin juuri siihen mistä työnantaja
maksaa palkkaakin. Työ vie enenevissä määrin
minua ympäri maailmaa ja jos ei joka viikko,
niin lähes joka toinen viikko on reissu jonnekin
päin. Eikä reissujen välissä innostus enää riitä
alkaa hoitamaan iltaisin kerhon asioita, eikä
sitä välttämättä kotonakaan niin hyvällä aina
katsottaisi. Tosin ei ilman loistavia hallituksen
jäseniä, eikä ilman heidän vähintään yhtä suurta
työpanosta tästä kuudesta vuodesta olisi
tullut tällaista mitä nyt tuli. Haluankin kiittää
kaikkia hallituksessa toimineita jäseniä, jotka
toimivat yhdessä minun kanssani. Eli kiitokset
Tindelle, Jormalle, Tomille, Janille,Virpille, Jennille,
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Pialle, Artonille, Mikalle, Petrille ja Henrylle.
Toivottavasti en vain unohtanut ketään! Jos
antaisin itselleni tarkkailupalautteen numeron
muodossa, niin se olisi 8,2. Ihan ok, mutta
kehitettäviä asioita löytyy.
Tarkkailunumerosta puheen ollen, olen
päättänyt samalla jättää taakseni myös liiton
tarkkailijana toimimisen. Tähän on pääasiallisena
syynä myös tuo mainitsemani ajanpuute. Mutta
viimeisenä niittinä tuolle päätökselleni oli liiton
ehdotukset naiserotuomarien FIFA-valinnoiksi.
Olen kuitenkin toiminut pääosin tarkkailijana
naisten liigassa ja saanut erotuomareista
mielestäni jonkinlaisen kuvan ja viestittänyt
tätä omalta osaltani myös liittoon päin ja nyt
syksyllä, kun kuulin ehdotuksista FIFA-listalle,
oli tyrmistykseni aika kova. Tuli olo, että
tarkkailuilla ja erotuomarien toiminnalla kentällä
ja kuntotesteissä ym. ei ole ainakaan naisten
puolella mitään merkitystä, kun ehdotukset
tehdään kabineteissa aivan muilla perustein.
Tämä on vain kuva, jonka itse olen saanut,
enkä tiedä kaikkea, mutta itse en halua käyttää
vähäistä vapaa-aikaani tuohon toimintaan enää
yhtään. Saatan käydä katsomassa aloittelevia
erotuomareita piirin peleissä ja antamassa
heille neuvoja ja ohjeita ja viestittää niistä
Iirolle, koska se on erittäin tärkeää toimintaa,
aloittelevien erotuomarien hyväksi. Lisäksi
jatkan erotuomarina ajan sallimissa puitteissa ja
kerhon rivijäsenenä totta kai. Joten en kokonaan
kuitenkaan lopeta tätä hienoa toimintaa, joka on
vuosien kuluessa ottanut paljon, mutta antanut
sitäkin enemmän.
KIITOS ja KUMARRUS
Jari, TuEK Puhis 2012-2017
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TUEK LIIKUTTAA JÄSENIÄÄN

K

erhomme jalkapallojoukkueen
avauskausi piirin kuntoliigassa on
päättynyt. Kiitos kaikille potkijoille
mukavasta kaudesta, joka päättyi
menestyksekkäästi syksyn mestaruussarjan
kakkoslohkon hopeasijaan. Mukana oli
kahdeksan joukkuetta. Joukkueemme voitti neljä
ja hävisi kolme peliä maalierolla 33-31.Voitot
menivät pahasti ristiin joukkueiden kesken,
kolmesta kunniakkaasta häviöstä huolimatta
sijoituimme toiseksi. Fair Play -palkintoa
emme voittaneet, vaikka joukkueessa pelasivat
erotuomarien hyvät ystävät Makkonen ja
Vahtera. 7.10. joukkueemme osallistui Litsa By
fall -turnaukseen sijoittuen hienosti neljänneksi.
Pronssiottelussa kohtasimme Mustat Kukot.
Varsinainen peliaika päättyi tasan. Rp-kilpailu
päättyi katkeraan tappioon, mutta nälkää
seuraavaan turnaukseen jäi sopivasti.
Toisena uutena lajina kerhon ohjelmistoon on
otettu keilailun firmaliiga. Joukkueen muodostaa
kolme pelaajaa, jotka Baker-pelisysteemillä
heittävät vuorotellen ruutu kerrallaan yhtä
sarjaa. Liiga pelataan Kupittaan keilahallissa joka
toinen torstai klo 19.30. Avauskierroksella 28.9.
koettiin asiantuntijoiden mielestä jättiyllätys,
kun joukkueemme löi kestomenestyjänä
tunnetun Tullilaitoksen rutinoidun joukkueen
6-3. Rataolosuhteena kahdeksantoista listan
puolipitkä öljy loppukuivalla perällä ja columbia
ultrasoft -pallovalinta näyttivät sopivan
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erinomaisesti kierremiehinä tunnetuille Aleksi
Makkoselle ja Kimmo Salmiselle. Kolmantena
joukkueen täydensi Tinde. Hyvä joukkuehenki
ja pelisysteemin armoton noudattaminen,
meidän peli, johti voittoon huppuyksilöistä.
Toisessa pelissä 12.10. oli vastassa keilahallin
henkilökunnan maajoukkuepelaajia vilisevä
joukkue. Tuloksena oli kunniakas 6-3 tappio.
Joukkueessa heittivät Asko, Jere ja Tinde.
Kolmas kierros pelattiin 26.10. vastustajana
onnistuessaan aina vaarallinen Fanny Fan Club.
Kahdeksan sarjan jälkeen oltiin kutkuttavissa
lukemissa 4-4.Viimeisessä sarjassa vastustajan
hermokontrolli petti, kiitos Salmisen höpötyksen
ja Makkosen kännykän sulosointujen. Näin
joukkueemme surffaili näytöstyyliin helpottavaan
5-4 voittoon. Joukkueessamme heitti myös
yksi keilaaja, Kari Iinattiniemi. Kerho tukee
harrastusta pienellä summalla, lisäksi pelaajat
maksavat ennen matsia hallilla Tindelle käteisellä
5e/pelaaja.Yhden kierroksen ratamaksu on
31,00e. Pelaajien osuus siis 15,00e. Joukkueeseen
voidaan ottaa vain kerhon jäsenmaksun
suorittaneet henkilöt. Kannustus on myös
tärkeää, joten fanimme ovat tervetulleita
peleihin. Syyskierroksen puolella pelataan vielä
kolme kierrosta. 9.11., 23.11. ja 7.12.Vastustajina
Tuorlan Tähti,VSSHP -jysärit ja Wallac. Lisätiedot
ja pelitoivomukset joukkueen yhdyshenkilöltä.
(timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044-0331091)
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KERHON TALVEN KUNTOILUT
KUNTOSALI
Turun Erotuomarikerholla on yhteistyösopimus
kuntosali Sali 82:n kanssa Turun Saippuacenterissä. Sali 82:lla voi ostaa 10-kortteja
hintaan 25 €. Tämän lisäksi on mahdollisuus
hankkia kulkukortti, jolla pääsee salille 24h/vrk.

Kuntoiluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä
hallituksen jäseneen Mika Lamppuun.
Lisätietoja ja päivityksiä kuntoiluun liittyen:
www.tuek.fi/kuntoilu.

TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE
•

Jalkapallo- ja futsalsarjapeleissä palkkiot
maksetaan piirin kautta kaikissa sarjoissa.
Maksupäivä on 12. päivä tai edellinen
pankkipäivä. Ottelut tulee kuitata Tasossa
kuukauden 3. päivään mennessä.

•

Futsal-palkkiot kaudelle 2017-2018
löytyvät piirin sivuilta: https://www.
palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansi-suomi/
erotuomaritoiminta/palkkiot

•

Muista päivittää esteesi Tasoohjelmaan. Futsal-kausi on jo alkanut, ja
jalkapallokentilläkin tehtäviä saattaa vielä
tulla.

•

Hyvä valmistautuminen tulevaan
erotuomaritehtävään alkaa jo ottelua

edeltävänä päivänä.Yhteydenotto kolmikkoja futsaltehtävissä on itsestäänselvyys.
Sopikaa miten matka järjestetään sekä
muut käytännön asiat (mm. varusteet).
Matka tulee aina tehdä yhdellä autolla,
mikäli se on mahdollista ja järkevää. Matka
on järjestettävä niin, että kotijoukkueelle
aiheutuu mahdollisimman vähän matkakuluja.
Erotuomareiden tulee toimia rehellisesti.
•
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Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun
pääset nauttimaan useista eduista, joita
kerho sinulle tarjoaa. Useita vuoden 2017
jäsenmaksuja on vielä maksamatta, joten
jos maksu on unohtanut, hoidathan asian
kuntoon pikaisesti.
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TALKOOT
Kerhomme talkootehtäviin (Ruisrock ja TPS) ovat osallistuneet seuraavat jäsenemme:
Arton Ibrahimi, Henry Lehtonen, Timo Vihersaari, Kalle Leino, Juha Lähteelä, Mika
Niemeläinen, Juha Laine, Matti Vikström, Kimmo Salminen, Asko Jaakkola, Marko
Reinikainen, Kari Jälkö, Gazwan Al-Amarah, Hans Tolppa ja Kimmo Tuominen.
Kerhon jäsenmäärä 2017 lokakuun lopussa oli 140 henkilöä. Talkoissa mukana olleita yllämainitut
15 henkilöä. Mikäli talkootehtävät jatkuvat ensi vuonna, tavoitteena pitää olla määrän tuplaaminen.
Kerhon jäsenmäärä on pudonnut huippuvuosista 2010-2015 jolloin oltiin keskiarvossa 171 jäsentä/
vuosi, siksikin talkoot ovat tärkeässä roolissa kerhon mahdollisuuksiin tukea jäsenistöään.
Talkootehtävissä mukana olleet ystävämme, jotka eivät ole jäseniä:
Salman Babay, Pirjo-Leena Laaksonen, Risto Reinikainen, Juha Riihimäki ja Esa Rosman.
Kiitokset kaikille osallistuneille.
Timo ”Tinde” Vihersaari
talkoolainen
Järjestyksenvalvonnan yhdyshenkilö (TPS-pelit)

KERHON HALLITUS VUONNA 2017
Jari Vahtera, puheenjohtaja
jari.vahtera@vema.fi
puh 0400 510 911
Arton Ibrahimi, varapuheenjohtaja,
kerhohankinta-asiat
arton.ibrahimi@flaktwoods.com
puh 040 573 9186
Petri Johansson, talkoot, www-sivut
petri.m.johansson@gmail.com
puh 050 434 3883
Mika Lamppu, kuntoilu, www-sivut
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221
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Henry Lehtonen, talous- ja jäsenasiat,
tiedotus
henry.lehtonen@sammakko.com
puh 040 761 4468
Pia Toivonen, sihteeri
piatoivonen92@gmail.com
puh 040 962 6094
Timo ”Tinde” Vihersaari, talkoot,
tiedotus, palkitsemiset
timo.vihersaari@pp1.inet.fi
puh 044 033 1091
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TUEK JÄSENMAKSUT 2017
Muistathan maksaa jäsenmaksusi eräpäivään mennessä,
jos vuoden 2017 jäsenmaksusi on vielä suorittamatta.
Jäsenmaksu
Nuoret (alle 20 v.)
Veteraanit (yli 60 v.)
1. vuoden erotuomarit
Tukijäsen

30€
15€
15€
15€
50€

Saajan
tilinumero:

Turun seudun Osuuspankki
FI64 5710 0450 0878 38

TILISIIRTO

Saaja:

TURUN EROTUOMARIKERHO RY.

VIESTI:

Maksaja:

Jäsenmaksu 2017
Nimi: ________________________

Allekirjoitus:
Tililtä n:o
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Eräpäivä: 15.11.2017
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