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TAPAHTUMAKALENTERI
28.2. Kerhoilta keilailun merkeissä Kupittaan keilahallissa klo 17:3018:30. Kerhon käytössä viisi rataa. Max 20 osanottajaa. Tarjoilusta
johtuen ilmoittautumiset 21.2. mennessä (timo.vihersaari@pp1.inet.
fi tai 044 033 1091).
28.2. Turun Erotuomarikerhon sääntömääräinen kevätkokous ja keilailun
palkintojenjako Veritas-stadionin Olé-ravintolassa klo 18:30 alkaen.
Jos et osallistu keilailuun, niin tarjoilusta johtuen ilmoittaudu kuitenkin
kokoukseen 21.2. mennessä (timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044 033
1091).
Kerhon hallitus vuosimallia 2018 on kokoustanut ensimmäisen
kerran 11.1. Kokous oli samalla uuden puheenjohtajan Mika Lampun
avaus vaativassa tehtävässään. Uusina kasvoina aloittivat Aleksi
Makkonen ja Pouria Notash. Tule keskustelemaan ja päättämään
asioista ja viettämään mukavaa keskiviikkoiltaa muiden kerholaisten
kanssa. Hallitus ottaa mielellään vastaan hyviä esityksiä toimintamme
kehittämiseksi.

PUHIKSEN TERVEHDYS
Hyvä erotuomari,

S

ain kuluvan vuoden ensimmäisenä päivänä
kunnian aloittaa tämän perinteikkään
erotuomarikerhon puheenjohtajana.
Samalla päättyi myös Jari Vahteran taival
kerhon johdossa. Kuuden puheenjohtajavuoden
aikana Jari hoiti tehtäviään aina erotuomarien
etu mielessään.Vaikka viime vuonna Jarin
siviilityö alkoi viedä yhä enemmän miehen aikaa,
niin Jarin kanssa hallitustyöskentely oli aina
mutkatonta. Kiitos työstäsi kerhon eteen, Jari!
Jarin lisäksi pestinsä hallituksessa päätti Petri
Johansson. Kerho saa kiittää Petriä varsinkin
nettisivujen uudistamisesta. Ilman Petriä sivut
eivät olisi niin hienot ja selkeät kuin ne ovat
nyt. On hienoa, että Petri on lupautunut
tulevaisuudessa jatkaa auttamista sivujen
ylläpidossa.
Kerho valitsi uuden puheenjohtajan
viime marraskuussa. Allekirjoittaneen lisäksi
puheenjohtajaksi esitettiin pitkän linjan
kerholaista, Jorma Laaksosta. Lopullisessa
ääntenlaskennassa meidät erotti vain
kaksi ääntä. Oli hieno huomata, että hyvin
mielin käyty puheenjohtajavaali oli tuonut
aiempaa suuremman joukon kerhon jäseniä
syyskokoukseen. Mielestäni tämä mahdollisti
paikan päällä rakentavan keskustelun
kerhon tilasta. Tuosta kokouksesta oli oman
ensimmäisen hallitukseni hyvä ottaa ensi
askeleet kohti vuoden 2018 jalkapallokautta.
Kiitos siis kaikille kokoukseen osallistuneille
sekä myös Jormalle puheenjohtajakilvasta.
Uusi puheenjohtaja tuo luonnollisesti
taloon uusia ideoita. Itse näen tärkeänä kolme
seikkaa. Piiri, ja varsinkin erotuomarivastaava
Iiro Leino, on tehnyt monta vuotta hyvää
työtä erotuomarikoulutuksen saralla.
Erotuomarikerhon rooli koulutuksessa on jäänyt
hivenen puolitiehen, vaikka kouluttajat pääasiassa
kerhosta tulevatkin. Ensimmäinen tärkeänä
pitämäni asia on, että kerho ottaa enemmän
osaa erotuomarikoulutukseen.
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Hallitus on ehtinyt tekemään tälle asialle
jotain. Peruskursseilla yksi koulutuspäivä on
kerhon vetämä. Lisäksi kerhon hallitukseen
uutena jäsenenä tullut Aleksi Makkonen toimii
jatkossa vastuuhenkilönä koulutusasioissa.
Ehkä tärkein koulutuksellinen asia on kuitenkin
saada erotuomariakatemia ja erotuomarikoulu
toimimaan säännöllisesti piirimme alueella.
Nähtäväksi vielä jää, miten kerho mahdollisesti
voisi olla aktiivinen akatemian ja koulun suhteen.
Peruskurssin koulutuspäivän tarkoituksena
on myös tehdä kerhoa tutuksi uusille
erotuomareille. Koulutuksen lisäksi tapahtuma
on oivallinen paikka saada uusia jäseniä
kerholle. Toinen tärkeä seikka mielestäni
onkin, että kerho lisäisi vetovoimaansa ja
lisäisi jäsenmääräänsä.Vetovoiman lisäämiseksi
kerho ottaa taas kesällä osaa Kuntoliigaan,
josta hallitus sai syksyllä paljon kiitosta. Lisäksi
kuntoilumahdollisuuksia tarjotaan tuttuun
tapaan varsinkin harjoituskauden pimeinä ja
kylminä aikoina. Kuntoilupuolta hoitaa jatkossa
toinen uusista hallituksen jäsenistä, Pouria
Notash.
Monet teistä jäsenistä on ollut huolissaan jo
pitkään kerhon varainhankinnan pysyvyydestä.
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Ruisrockin sekä TPS:n järkkäritalkoot ovat olleet
välttämättömiä, jotta kerhon toiminta on voitu
pitää monipuolisena. Talkoiden jatkumisesta ei
ole kuitenkaan takeita ja talkoolaisten määräkin
on tippunut. Kaiken lisäksi liian suuri osa heistä
on kerhon ulkopuolisia henkilöitä.
Kolmantena tärkeänä asiana on tämän
talkootoiminnan kehittäminen. Tänä vuonna
järjestyksenvalvonnan rinnalle luodaan
mahdollisuus kerätä kerholle varoja
tuomitsemalla otteluita turnauksessa. Samalla
saadaan kerhon omia jäseniä aktivoitua
varainkeruuseen. Kerhon tarkoitus ei ole
ottaa kontolleen jotain Turun alueen suurista
turnauksista, vaan toiminta aloitetaan pienen
mittakaavan turnauksesta. Pienestä on sitten
tulevina vuosina hyvä siirtyä suuremman
mittakaavan tapahtumaan. Turnaustalkoista ja
järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin lisää,
mutta jo tässä vaiheessa haluan osoittaa toiveeni,
että idea saisi teissä jäsenissä hyvän vastaanoton.
Edellä mainittujen kolmen noston lisäksi
erotuomarikerho toki tekee töitä muillakin
erotuomaritoiminnan saroilla. Edunvalvonta on
edelleen kerhon tärkeimpiä tehtäviä. Autamme
myös varustetoimituksessa, mistä merkkinä on

kerhon juuri aloittama yhteistyö Stadium Mylly
Team Salesin kanssa.
Hallituksen kokoonpano on pysynyt Aleksia ja
Pudua lukuun ottamatta samana.Vaikka kaikilla
hallituksen jäsenillä on oma vastuualueensa
osoitettuna, teemme monet asiat yhteistyöllä.
Esimerkiksi tätä vuoden 2018 ensimmäistä infoa
on ollut tekemässä meistä muutamakin, vaikka
kerhon sulokurkulla, Henkka Lehtosella, on
infon toimittamisen vetovastuu.
Toivottavasti olette jaksaneet lukea
ensimmäistä puhiksen palstan kirjoitustani,
vaikka se hieman kuiva ja luettelomainen
onkin. Seuraavan infon teksti on jo varmasti
mielenkiintoisempi, kun erotuomarikausi ja
kevät lähestyvät.
Lopuksi haluan vielä toivottaa kaikille teille
erinomaista harjoituskautta. Lukekaa sääntöjä,
harjoitelkaa juoksutestejä varten sekä ottakaa
kaikki irti jatkokurssin sekä muiden tapahtumien
koulutuksesta. Näillä eväillä olemme kaikki
valmiita, kun kevään pelit alkavat.
Puhis
Mika Lamppu
mlamppu@hotmail.com

KUNTOILU
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.
Perinteiset kerhon yhteiset juoksuharjoitukset jatkuvat maaliskuulle asti Kupittaan
urheiluhallissa perjantaisin klo 18. Tarkempi juoksukalenteri mahdollisine poikkeuksineen
löytyy kerhon Nimenhuudosta, https://tuek.nimenhuuto.com.
Kerholla on myös tiistai-iltaisin salivuoro Kupittaan koulun yläsalissa klo 20:00-21:00.
Vuorolla pelataan salijalkapalloa, koripalloa ja muita sisälajeja. Näihinkin tapahtumiin
ilmoittautuminen tapahtuu kerhon Nimenhuuto-sivulla.
Kuntoiluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä hallituksen jäseneen Pouria Notashiin.
Lisätietoja ja päivityksiä kuntoiluun liittyen: www.tuek.fi
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TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE
• TuEK ja Stadium
yhteistyösopimukseen
Turun Erotuomarikerhon varustetoimitukset
hoitaa jatkossa Stadium. Kerholle on
muokattu oma mallisto, jonka tuotteita on
mahdollista käydä katsomassa Stadium Mylly
Team Salesissa Raision Myllyssä. Stadium
on myös Suomen Palloliiton erotuomarien
tavarantoimittaja, joten malliston varusteet
erotuomariasuista asti ovat pääosin Nikemerkkiä.
Stadiumin yhteistyöstä kirjoitamme pian
lisää kerhon nettisivuille. Seuratkaa siis
seuraavien päivien kerhon tiedottamista.
Tässä vaiheessa on jo hyvä tietää, että kaikki
kerhon jäsenet sekä heidän perheenjäsenet
saavat Stadiumin tuotteet halvempaan
jäsenhintaan, kun he ilmoittavat kassalla
edustavansa Turun Erotuomarikerhoa.
Samalla kerho saa jokaisesta ostoksesta
kerrytettyä itselle bonusta.
Hallitus on päättänyt hankkia Stadiumista
kauden kerhohankintana syystakin, jossa
on ohut vuori. Ensimmäisen kerran takkia
pääsee sovittamaan jatkokursseilla (13.2.)
sekä kerhon kokouksessa (28.2.).
Lisäksi hallitus tekee keväällä
erotuomarivarusteiden joukkotilauksen,
jossa halukkaat voivat hankkia uudet Niken
erotuomaripaidat, joita liiton erotuomarit
käyttävät tulevana kautena.
Kerhon erotuomarimallisto sekä
tarkempaa tietoa yhteistyöstä on
löydettävissä osoitteesta https://www.
stadiumteamsales.fi/tuetk/tuetk. Samasta
mallistosta löytyy hankittava syystakki.
Varusteasioista voi kysyä myös kerhon
puheenjohtaja Mika Lampulta.
•

Maksupäivä on 12. päivä tai edellinen
pankkipäivä. Ottelut tulee kuitata Tasossa
kuukauden 3. päivään mennessä.
•

Jalkapallo- ja futsalpalkkiot kaudelle 20172018 löytyvät piirin sivuilta: https://www.
palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansi-suomi/
erotuomaritoiminta/palkkiot

•

Muista päivittää esteesi Taso-ohjelmaan,
otteluita asetellaan tällä hetkellä sekä
jalkapallo- että futsalkentille.

•

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.

•

Vain maksamalla kerhon
jäsenmaksun pääset nauttimaan
useista eduista, joita kerho sinulle
tarjoaa.

Jalkapallo- ja futsalsarjapeleissä palkkiot
maksetaan piirin kautta kaikissa sarjoissa.
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ESITTELYSSÄ NUORI EROTUOMARI:
HIBO MOHAMED – TULEVAISUUDEN TÄHTI?
teksti: Aleksi Makkonen

H

ibo, 18-vuotias nuorukainen, on
juuri sellainen stereotypia, joita
erotuomaripiireihin haetaan. Innokas,
ahkera, liikunnallinen olemus lyö loistavat
alkutahdit tulevalle erotuomariuralle.
Itsekin vielä jalkapalloa Åifk:ssa pelaava
Hibo kertoo hakeneensa erotuomariksi lajin
kiehtovuuden vuoksi. Hän huomauttaa myös,
että erotuomarina tulee nähtyä laji aivan toisesta
näkökulmasta: pelaajana kentällä kuuluu isompaan
joukkoon, kun taas tuomarina joutuu sopeutumaan
aivan eri rooliin.
Hibon tarina on aika samankaltainen kuin
monen muunkin erotuomarin. Aluksi on pelailtu
jalkapalloa, josta on joustavasti siirrytty myös
erotuomaritoiminnan pariin.Tämän pelaamisen
Hibo myös mainitsee helpottaneensa uransa alkua,
koska suurin osa säännöistä oli jo tiedossa.
Hibo aloitti kautensa pienimpien tyttöjen
ja poikien peleistä, mutta on jo kauden 2017
aikana noussut ikäluokkia ylöspäin, samoin hän
on saanut jo ensimmäiset avustavan tehtävät
jopa naisten peleissä. ”Ensimmäinen vuosi meni
mielestäni hyvin, toki sinne kurjempiakin hetkiä
mahtuu.Yhdessä pelissä vihelsin rangaistuspotkun,
josta valmentaja suivaantui ja ryntäsi kentälle
huutamaan, että se oli väärin vihelletty”, sanoo
Hibo, joka kertoo kentän laidalla seisseen kummin
auttaneen tilanteen hoidossa. ”Samu tuli kentälle
ja otti valmentajan tiukkaan puhutteluun ja
poisti hänet kenttäalueelta.” Tämä kertoo piirin
panostuksesta uusien erotuomarien koulutukseen
ja eritoten ensimmäiseen vuoteen. Jokaiselle
aloittaneelle erotuomarille yritetään löytää kummi,
joka kehittää, opastaa ja tukee nuoria alkaneella
erotuomaripolulla.
Samu kertoo tilanteen olleen kummillekin
kiusallinen, mutta samalla toteaa tilanteessa olleen
onneakin, jotta siellä oli kummi paikalla. ”Olisi ollut
todella kurja tilanne uuden erotuomarin olla yksin
kuuntelemassa valmentajan huutamista, onneksi
satuin paikalle ja sain keskeytettyä valmentajan
epäasiallisen käytöksen.Vihellyskin meni vielä
oikein”, kertoo Samu Halmetniemi, joka on
muutenkin tukenut peruskurssilaisten toimintaa
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ansiokkaasti läpi koko kesän.
Hibo ei tuota tilannetta ole juurikaan sen
jälkeen jäänyt miettimään, vaan on ottanut
katseen kohti tulevaisuutta ja kohti suurempia
tavoitteita. ”Tavoitteenani on päästä viheltämään
Naisten Liigaa”, eikä tuo tavoite näytä yhtään
mahdottomalta ensimmäisen vuoden toiminnan
perusteella.
Vahvuuksinaan Hibo tiedostaa nopeiden
päätöksien teon sekä liikkumisen. Heikkouksiakin
toki löytyy: ”Koen, etten luota omiin päätöksiin
tai omaan toimintaan tarpeeksi.” Tämän vuoksi
Hibo myöskin harjoittelee erotuomarina
toimimista. ”Luen ja kertaan sääntöjä, katselen
otteluita ja niissä eritoten tuomaritoimintaa, teen
juoksuharjoituksia ja erilaisia juoksutestejä, jotta
pysyisin mahdollisimman hyvässä kunnossa.”
Hibo liittyi heti peruskurssin jälkeen myös
Turun Erotuomarikerhoon, josta hän kokee
saaneensa ainoastaan positiivisia juttuja. ”Liityin sen
takia, koska saan alennuksia erotuomarivarusteista,
Erotuomarikerho järjestää erilaisia tapahtumia
ja on luonnollista kuulua erotuomarien omaan
yhdistykseen.” Huonoihin asioihin hän ei ole vielä
TuEK:ssa olon aikana törmännyt.
”Mielestäni kerhon ei tarvitse muuttaa
toimintaansa mitenkään, jatkakaa samaan
malliin vaan”, sanoo Hibo, joka samalla lähettää
muille erotuomareille terveisiä: ”Kiitos kaikille
erotuomareille ja kerhon toimijoille kuluneesta
mahtavasta vuodesta, jatketaan samaa mallia!”
5

PELAAJIEN NÄKÖKULMA

HAASTATTELUSSA JUSSI LUOTONEN JA VILLE RANTA-AHO
teksti: Aleksi Makkonen
Ennen jalkapallokauden alkua lähestyimme paria Länsi-Suomen piirin Kolmosesta tuttua
pelimiestä muutamalla tuomaritoimintaan liittyvällä kysymyksellä:
1. Mikä on mielestäsi erotuomarien taso Turussa? Onko viime vuosina menty
enemmän eteenpäin vai taaksepäin tuomaritoiminnassa?
2. Olette käynyt muuallakin pelaamassa, miten vertaisit Turun tuomarien tasoa
muiden kaupunkien tuomareihin?
3. Kunnioittavatko tuomarit pelaajia? Entä pelaajat tuomareita?
4. Onko sääntötuntemus riittävällä tasolla?
5. Missä tuomarit erottuvat eduksi? Mitä tuomareiden pitäisi kehittää toiminnassa?
6. Hauskin/erikoisin tilanne, jossa tuomariston ratkaisu on ollut keskeisessä
roolissa?
7. Terveiset tuomareille?

Jussi Luotonen
KaaPo

1. Turun alueella on erittäin hyviä tuomareita, mutta ero hyvän
ja ei niin hyvän tuomarin välillä on mielestäni liian suuri.Viime
vuosina useampi hyvä tuomari on alueeltamme noussut ylemmälle
tasolle ja tämä on vaikuttanut siihen, että taso 3. divisioonassa on
tällä hetkellä aika huono.
2. Turun alueella tuomareiden taso muuhun maahan verrattuna on
ihan hyvä. Muiden alueiden tuomarit puhaltavat aina hieman kotiin
päin, mutta meidän alueella tätä ei tarvitse pelätä.
3. Toivon niin.Voin vain puhua omasta puolestani ja itse kunnioitan
tuomareita.Välillä saattaa pelissä tunteet käydä ylikierroksilla, mutta pyrin ottelun jälkeen
selvittämään asiat tuomareiden kanssa. Mielestäni suurin osa tuomareista kunnioittaa pelaajia,
mutta poikkeuksiakin löytyy.
4. Kaikki ehkä tuntevat säännöt, mutta niiden tulkinnoissa on suuria eroja. Olisikin hienoa jos
aina ennen kauden alkua olisi tapahtuma, jossa tuomarit kävisivät pelaajien kanssa sääntöjä ja
niiden tulkintoja läpi.
5. Erittäin vaikea kysymys. Ehkä tuo sääntötuntemus on suurimmalla osalla kunnossa. Eniten
kehitettävää tuomareilla olisi pelaajien kanssa kommunikoinnissa. Itse kunnioitan eniten niitä
tuomareita, jotka pystyvät ottamaan muutaman kritiikin vastaan ja jopa myöntämään virheensä.
6. Niitä on monia, mutta eräs avustava tuomari kerran vaati pelaajalle kaupasta ostettuja
säärisuojia jalkaan.Viime kaudella eräs tuomari ei antanut vastustajalle, joka tönäisi minut
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kumoon pelin ollessa poikki, punaista korttia, koska oli varma, että allekirjoittanut oli tehnyt tälle
pelaajalle jotain. Oikeassahan hän oli.
7. Keskustelkaa pelaajien kanssa. Pelaajat ja tuomarit näkevät tilanteet hyvin eri tavalla ja vain
keskustelemalla voimme ymmärtää toistemme ratkaisuja ja näkymyksiä.

Ville Ranta-Aho
PIF

1. Minulla alkaa neljäs kausi kolmosessa ja verrattuna ensimmäiseen
kauteen kehitystä on tapahtunut paljon etenkin nuorten tuomarien
kohdalla. Linja pysyi edellisellä kaudella paljon paremmin läpi otteluiden
verrattuna edellisiin kausiin. Muutamissa otteluissa linja on heitellyt
todella paljon jolloin pelaajien kannalta on todella vaikea pelata. Tämä
tietysti kuumentaa pelaajia jolloin tuomareille tulee entistä vaikeampaa
pitää peli kurissa.
2. En voi sanoa että tuomareiden tasossa olisi hirveästi eroa muualla kuin täällä. Kolmosta en
ole pelannut muualla joten kokemusta saman tason tuomareista ei ole.Viime kausi oli kuitenkin
itselle ensimmäinen jossa tunsin että suurin osa tuomareista teki tehtävänsä todella hyvin.
3. Olen itse pelaaja joka välillä huutelee aivan liikaa, se mitä on ollut todella kiva huomata on
että monet tuomarit ovat tajunneet keskustella pelaajien kanssa paljon enemmän kuin ennen
ja tämä on ainakin minun kohdallani monta kertaa auttanut siinä että lopetan huutamiset ja
keskityn olennaiseen, samalla se on muistutus siitä että en auta yhtään joukkuetta huutamalla.
Kunnioitusta voisi olla enemmänkin tuomareita kohtaan sillä ei pelaamisesta tule mitään ilman
niitä.
4. En ole monta kertaa törmännyt tilanteisiin jossa tuomio olisi ollut väärä
sääntötuntemuspuutteen takia.
5. Kuten ensimmäisessä kysymyksessä vastasin, niin linjan pysyminen ottelun läpi on ollut hyvää
viime kaudella, samoin se että jotkut tuomarit keskustelevat pelaajien kanssa enemmän kuin
ennen. Pelisilmää on myös tullut enemmän. Kehitettävää on siinä että tuomareiden ei saisi ottaa
itseensä pelin aikana tulleista huudoista sillä olen huomannut hyvässä ja pahassa että se väkisin
vaikuttaa tasapuoliseen viheltämiseen. Minulla ei ole tietoa paljonko tuomarit keskustelevat
toistensa kanssa mutta linja voi heitellä aika lailla ottelusta toiseen, välillä saa pelata kovaa ja
välillä pienikin hipaisu antaa vaparin. Olisiko tässä kehitettävää? Välillä on myös vaikea tietää mikä
on käsirike ja mikä ei, onko tässä selkeä linja vai ei?
6.Välillä voi tulla niin käsittämättömiä vihellyksiä että ei voi muuta kuin nauraa, kaikki ei voi aina
mennä putkeen.Yksittäisiä tilanteita ei tule mieleen juuri nyt.
7. Jatkakaa siitä mihin jäitte viime kaudella, älkää välittäkö huudoista mutta keskustelkaa pelaajien
ja toistenne kanssa. Lupaan itse jatkaa samalla teemalla kuin viimeiset pari vuotta eli huudot
tuomareille vähemmälle.
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

K

O

len 27-vuotias päätoimisesti
leipomoalalla työskentelevä
monitoimimies Turusta. Kävin
erotuomarin peruskurssin vuonna 2005, jonka
jälkeen olen vihellellyt pelejä välillä enemmän,
välillä vähemmän. Nykyään olen yrittänyt
toki omalla urallakin nousta, mutta samalla
jakaa itselleni annettua tietotaitoa myöskin
eteenpäin.
Toimin siis erotuomarina Kakkosen tasolla,
samalla tarkkailen nuorempia tuomareita
ja nyt myöskin toimin kouluttajana. Kaiken
tämän lisäksi minut valittiin vielä uutena
jäsenenä TuEK:n hallitukseen, kiitos
luottamuksesta.Yritän täyttää tonttini
parhaani mukaan.
Toivottavasti näemme reilusti kerhomme
jäseniä lukuisissa kerhon järjestämissä
tapahtumissa.
Jos sinulla on jotain ehdotuksia/kysyttävää,
joko kerhon asioihin tai ylipäätään muuhun
toimintaan liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä
sähköpostitse, puhelimitse tai ihan vaan
hihasta nykäisemällä!

irjoittaessani tätä tekstiä istun
Pyreneiden vuoristossa Andorrassa 2,5
km korkeudessa kauniin lumisessa ja
aurinkoisessa maisemassa. Mietin mitä itsestäni
kirjoittaisin. Suurin osa teistä kerhomme jäsenistä
minut varmasti tunteekin, mutta on kerhomme
jäseninä useampikin jota en ole vielä edes
tavannut, joten tässä lyhyesti kuka tyyppi tämä
”Pudu” oikein on.
Olen 26-vuotias turkulainen sairaanhoitaja.
Perheeni on lähtöisin Iranista ja itse olenkin
syntynyt maan pääkaupungissa Teheranissa.
Suomessa ja erityisesti Turun seudulla olen
vaikuttanut vuoden -93 alusta lähtien eli melkein
koko ikäni. Sairaanhoitajaksi valmistuin Turun
AMK:sta viime vuoden keväänä ja valmistumisesta
lähtien minua on saattanut nähdä jalkapallokentän
lisäksi TYKS:n päivystyksessä.
Pieneen perheeseeni kuuluu 2-vuotias poikani
ja viime lokakuussa syntynyt tyttäreni. Tällä
hetkellä olen töistä vanhempainvapaalla syyskuun

Nähdään kentillä ja tapahtumissa!
Aleksi Makkonen
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loppuun saakka, mikä vapauttaa enemmän
aikaa käytettäväksi erotuomaritoimintaan.
Erotuomarimerkki lyötiin ensimmäisiä kertoja
rintaan futsalkentällä vuonna 2008, mutta heti
keväällä 2009 tuli käytyä peruskurssi myös
jalkapallon puolella. Futsalin tuomitsemisen
lopetin vuonna 2014 viheltäen korkeimmillaan
Kakkosta. Lopetuspäätös tuli samalla kun
tapahtui nousu Kakkoseen jalkapallon puolella.
Kakkosta olen tuominnut jo 4 kautta ja Ykkösen
debyytin tein viime vuoden lokakuussa. Tulevana
kautena kuulun Kakkosen erotuomarien
talenttiryhmään, mikä tulee vaatimaan 100 %
panosta koko kauden ajan.
Kerhon hallituksessa olen vielä noviisi,
mutta kerhon toiminnassa olen ollut aktiivinen
jäsen uran alusta lähtien. Tänä vuonna
vastuualueeseeni kuuluu nykyisen puhiksen
edelliset tehtävät eli nettisivut ja kuntoilu.
Nettisivujen päivittelyä vielä opettelen, mutta
kuntoilupuolen olen jo heti alkuvuodesta
ottanut näppeihini.Vielä on muutamia tiistain
salivuoroja jäljellä missä harrastamme eri
palloilulajeja, mutta perjantaiset juoksutreenit
Kupittaan hallilla jatkuvat vielä pitkälle
kevääseen. Kesällä TuEK:n joukkue osallistuu
toistamiseen kuntoliigaan, ja kannustankin
kaikkia jäseniä mukaan joukkueeseen. Kannustan
myös kaikkia kerhon juoksutreeneihin.
Toivoisin näkeväni siellä enemmän uusia
kasvoja ja nuoria erotuomarin alkuja sekä
enemmän myös naiserotuomareita. Neuvon
nuorempia erotuomareita olemaan aktiivisia
kerhon toiminnassa ja verkostoitumaan. Turun
Erotuomarikerholla on ollut ainakin omaan
uraani merkittävän positiivinen vaikutus. Nyt
toivon pystyväni antamaan teille vähän samaa
mitä itse olen saanut.

KERHON HALLITUS
VUONNA 2018
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221
Arton Ibrahimi
varapuheenjohtaja, talkoot
arton001@gmail.com
puh 040 573 9186
Henry Lehtonen
talous- ja jäsenasiat,TuEK-info
henry.lehtonen@sammakko.com
puh 040 761 4468
Aleksi Makkonen
koulutusasiat, tapahtumat
almakkon@gmail.com
puh 045 878 4486
Pouria Notash
kuntoilu, tuek.fi
p.notash@hotmail.com
puh 044 060 6068
Pia Toivonen
sihteeri, yhteyshenkilö
piatoivonen92@gmail.com
puh 040 962 6094
Timo ”Tinde” Vihersaari
talkoot, tiedotus, palkitsemiset
timo.vihersaari@pp1.inet.fi
puh 044 033 1091

Ystävällisin terveisin,
Pouria Notash
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TUEK JÄSENMAKSUT 2018
Muistathan maksaa jäsenmaksusi eräpäivään mennessä.
Maksaminen onnistuu myös käteisellä jatkokurssilla.
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 2018
Nimi: ________________________

Allekirjoitus:
Tililtä n:o
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