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TAPAHTUMAKALENTERI
8.9. Kerho järjestää matkan Kansojen liigan avausotteluun Suomi - Unkari. Ottelu pelataan
Tampereen Ratinassa lauantaina 8.9.2018 klo 19:00 alkaen. Lähtö Veritas-stadionin
parkkipaikalta klo 15:20. Edestakaisen matkan hinta kerhomme jäsenille vain
10 euroa, sisältäen pääsylipun hyvälle paikalle katsomossa. Maksu käteisellä bussissa.
Toivomuksena on vähintään 25 henkilön lähteminen reissuun. Ihan muutamalle henkilölle
matkaa ei järjestetä. Kerhon ulkopuolisten ystävien ja pelimiesten ottaminen mukaan on
mahdollista, jos tilaa jää.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.8.2018 alkaen: timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 0440331091. HUOM! Ilmoita myös, jos sinulla on oma lippu otteluun.

KUNTOLIIGA 2018
Kerhomme joukkue osallistuu
jalkapallon kuntoliigaan. Joukkueemme
vastuuhenkilöinä toimivat Arton
Ibrahimi ja Pouria Notash. Lisätietoja
TuEK:n Nimenhuuto-sivustolta (https://
tuek.nimenhuuto.com).

KUNTOLIIGAN SYYSKIERROKSEN OHJELMA:

7.8.
15.8.
21.8.
31.8.
7.9.

20:00
21:00
19:00
21:00
20:00

TuEK - FC Portti (Kisapuisto B)
PaTo - TuEK (Kupittaa 5A)
TuEK - AC Ceddar ( Kisapuisto A)
PePo - TuEk ( Kupittaa 5B)
TuEK - FC Galaxy (Parkki B)

JALKAPALLOKAUDEN
PÄÄTÖSTILAISUUS LAIVALLA
16.-17.11. Turku-Tukholma-Turku. (Viking Grace) Lähtö 16.11. klo 20:55.
Kokoontuminen terminaalissa klo 20:15. Ilmoittautumiset 12.10. mennessä (mlamppu@
hotmail.com).
Myös syntymäaika ilmoitettava. Matkalle mahtuu 36 nopeinta.
Matkan hintaan sisältyy: Henkilölippu ja hyttipaikka meno-paluu, meriaamiainen,
kokouskahvi/-hedelmät sekä buffet-päivällinen runsaine ruokajuomineen paluumatkalla.
Matka maksettava kerhon tilille FI64 5710 0450 0878 38 10.11.2018 mennessä.
Matkan hinnat/hlö:
Neljän hengen hytissä jäsenet 35,00€ / ulkopuoliset 70,00€
Kolmen hengen hytissä jäsenet 40,00€ / ulkopuoliset 76,00€
Kahden hengen hytissä jäsenet 53,00€ / ulkopuoliset 87,00€
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PUHIKSEN TERVEHDYS
Terve,

K

esä on kääntynyt viimeiselle
kolmannekselle. Tämä tarkoittaa,
että heinäkuun helteiset lomapäivät
ovat takanapäin ja jalkapallosarjoissa
on aloitettu syyskauden pelit. Peleihin
saatiin äkkilähtö jo heinäkuun lopussa, kun
ystävyyskaupunkiturnaus pelattiin kuun
viimeisenä viikonloppuna.
Päättynyt kevätkausi näyttää onnistuneen
alueemme erotuomarien osalta. Kiireisiä
viikonloppuja on urakoitu monia ja tekeminen
on isossa kuvassa ollut onnistunutta.Yleisen
kuvan lisäksi olen erottanut kaksi positiivista
yksityiskohtaa. Ensiksi, vasta yhden tai kaksi
kautta puhaltaneiden peruskurssilaisten
ryhmästä löytyy jo erotuomareita, jotka tekevät
kovasti töitä uuden harrastuksen parissa.
Merkkinä tästä työstä osan nimi näkyy jo
piirin korkeimmilla sarjatasoilla asettelulistalla
avustavan erotuomarin sarakkeessa. He ovat
hyvä esimerkki siitä, mitä erotuomaritoiminnasta
voi saada kovalla työllä ja motivaatiolla.
Toiseksi on ollut ilo huomata, miten nuoret
naiserotuomarit ovat kehittäneet taitojaan
pillin varressa. Tästä kehityksestä osoituksena
on kesäkuun puolivälissä Eerikkilässä pidetty
Helmariturnaus, jossa finaalin puhalsi kerhon
Rinna Katunpää. Rinnan tekeminen on näyttänyt
erinomaiselta sekä kentän sisä- että ulkopuolella.
Samaisen turnauksen All-Stars –ottelun tuomitsi
toinen kerhon jäsen, Roosa Tuomi. Lisäksi
Naisten liigan avustavana erotuomarina toimiva
Tuomi sai heinäkuussa tililleen ensimmäisen
kansainvälisen naisten futsal-ottelunsa. Tuomi
toimi toisena erotuomarina 18.7. pelatussa
Suomi-Ruotsi maaottelussa Tampereella.
Kerhon jäsenet eivät ole rehkineet pelkästään
jalkapallon parissa. Heinäkuun alun Ruisrockin
järkkäritalkoissa nähtiin vajaa kymmenen
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ahkeraa jäsentä tekemässä tärkeää työtä kerhon
varainhankinnan eteen. Järkkärihommia on
tehty myös TPS:n peleissä hieman pienemmällä
porukalla. Lisäksi kerhon huippuerotuomareita
nähdään elokuun 4. päivänä merikadettipäivillä
Yläkentällä puhaltamassa kerhon hyväksi.
Haluan kerhon puolesta kiittää jokaista edellä
mainittuihin tapahtumiin osallistunutta. Kiitos!
Kesän loma-ajat ovat olleet kerhon
toiminnassa usein hiljaisempaa aikaa, eikä tämä
vuosi tuonut asiaan poikkeusta. Syksyllä sen
sijaan tapahtumat jatkuvat. Kuntoliiga jatkuu jo
elokuussa ja 8.9. tehdään ottelumatka Suomen
A-maajoukkueen peliin Tampereelle. Kerho
ilmoittaa muista tapahtumista vielä lähempänä
syksyä, joten tarkkailkaa nettisivuja sekä
sähköpostia.
Tsemppiä syksyn peleihin!
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com
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KUNTOILU
Turun Erotuomarikerholla on yhteistyösopimus
kuntosali Sali 82:n kanssa Turun Saippuacenterissä. Sali 82:lla voi ostaa 10 kerran
kortteja hintaan 25 €. Tämän lisäksi on
mahdollisuus hankkia kulkukortti, jolla pääsee
salille 24h/vrk.

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

TIEDOTUSASIAA EROTUOMAREILLE
• EROTUOMARIVARUSTEET
Turun Erotuomarikerholla on
yhteistyösopimus Stadium Myllyn kanssa,
josta kerhon jäsenet saavat tiettyjä tuotteitä
jäsenhintaan.
Varusteita voi käydä katsomassa liikkeessä
Team Salesin huoneessa tai netissä https://
www.stadiumteamsales.fi/tuetk/tuetk
• Jalkapallo- ja futsalsarjapeleissä
palkkiot maksetaan piirin kautta kaikissa
sarjoissa. 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!
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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•

SPL EROTUOMARIN
RINTAMERKKI
Myytävänä kerhon jäsenille tarjoushintaan
6,00 euroa/merkki. Merkki on pakollinen
erotuomarivaruste. Myyjä: TuEK - Timo
Vihersaari 044-0331091.

•

TALKOOT
Turun Erotuomarikerho haluaa kiittää
seuraavia eri talkoisiin osallistuneita:
Gazwan Al-Amarah,Vesa-Matti Appelgren,
Salman Babay, Mattias Gestranius, Joni
Hyytiä, Ardijan Ibrahimi, Asko Jaakkola,
Kari Jälkö, Kalle Leino, Mika Niemeläinen,
Marko Reinikainen, Risto Reinikainen,
Kimmo Salminen, Kimmo Tuominen ja Matti
Vikström.

•

Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset
nauttimaan useista eduista, joita kerho
sinulle tarjoaa.
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KERHON HALLITUS VUONNA 2018
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221

Aleksi Makkonen
koulutusasiat, tapahtumat
almakkon@gmail.com
puh 045 878 4486

Pia Toivonen
sihteeri, yhteyshenkilö
piatoivonen92@gmail.com
puh 040 962 6094

Arton Ibrahimi
varapuheenjohtaja, talkoot
arton001@gmail.com
puh 040 573 9186

Pouria Notash
kuntoilu, tuek.fi
p.notash@hotmail.com
puh 044 060 6068

Timo ”Tinde” Vihersaari
talkoot, tiedotus, palkitsemiset
timo.vihersaari@pp1.inet.fi
puh 044 033 1091

Henry Lehtonen
talous- ja jäsenasiat,TuEK-info
henry.lehtonen@sammakko.com
puh 040 761 4468

TUEK JÄSENMAKSUT 2018
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:

Allekirjoitus:
Tililtä n:o
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Jäsenmaksu 2018
Nimi: ________________________
Syntymävuosi: ________________
Kotipaikka: __________________
Eräpäivä: 15.3.2018
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