TuEK info 3/2019
www.tuek.fi
www.facebook.com/turunerotuomarikerho
turunerotuomarikerho@gmail.com

TAPAHTUMAKALENTERI 2019
JALKAPALLOKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS LAIVALLA

Turun Erotuomarikerho lähtee päättämään kautta 2019 vuorokauden risteilylle.
Kritiikkiristeily järjestetään 8.-9.11. Viking Gracella.
Aikataulu on seuraava:
- Kokoontuminen perjantaina 8.11. Vikingin terminaaliin 20:15
- Lähtö 20:55. Lähdön jälkeen yhteinen tilaisuus klo 21-22
- Paluu lauantaina 9.11. Turun satamaan.
Risteilylle mahtuu 40 nopeinta ilmoittautujaa. Ilmoittautua voi 4.10. mennessä Mika
Lampulle (mlamppu@hotmail.com). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan
täydellisen syntymäajan. Ilmoittautumisen jälkeen matka on maksettava kerhon tilille
FI64 5710 0450 0878 38 perjantaihin 1.11. mennessä.
Matkaan kuuluu hytin lisäksi:
-Perjantaina iltapala yhteisessä tilaisuudessa.
-Lauantaina meriaamiainen, kokouskahvit ja virvoke sekä buffetpäivällinen.
Tarkempi matkan ohjelma lähetetään osallistujille myöhemmin.
Risteilyn hinnat ovat seuraavat:
- Neljän hengen hytissä: Jäsenet 34€, ulkopuoliset 68€
- Kolmen hengen hytissä: Jäsenet 39€, ulkopuoliset 73€
- Kahden hengen hytissä: Jäsenet 51€, ulkopuoliset 85€
Tervetuloa päättämään jalkapallokausi 2019 hyvässä seurassa!
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Keskiviikkona 27.11. klo 18:00 Veritas Stadion, Ravintola Olé.
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PUHIKSEN TERVEHDYS

S

yksy tuo mieleeni joka vuosi jääkiekkoaiheisen vitsin: Mitä eroa on puiden lehdillä ja
KalPalla?

Lehdet tippuvat syksyisin, KalPa keväisin.
Lehdet tosiaan alkavat lakastumaan, joten syksy
on täällä. Piirissä painetaan sarjassa kuin sarjassa
tärkeitä otteluita putoamis- ja nousukamppailuissa sekä ykköspaikkoja tavoiteltaessa. Ollaan siis
valmiita koviin otteluihin ja nautitaan. Tosin piirin
toimistolla Sami päässee myös taistelemaan, että
syys-lokakuun jok’ikiseen peliin saadaan jokaisena viikonloppuna erotuomaristo paikalle. Itse
en ole hirveästi piirin pelejä tänä kautena tuominnut – eiköhän minunkin ole aika aktivoitua ja
antaa jeesiä?
Syksy tuo tullessaan myös uusia tuulia kenttien ulkopuolelle. Kesän mittaa on kerhon
hallituksen sisällä käyty pohdintaa seuraavasta
toimintavuodesta. Seitsemän hengen kokoonpanosta suurin osa on jo nyt ilmoittanut, ettei ole
käytettävissä tulevana kautena luottamustehtävään. Näistä tehtävän jättävistä yksi olen minä
itse.
Omana kahdeksan hallitusvuoden aikana olen
todella pitänyt kerhon parissa työskentelystä.
Viime keväästä lähtien toiminnasta itselleni saatava nautinto on ollut kuitenkin tiessään ja tästä
syystä olen siirtänyt käytettävissä olevaa aikaani
omalle erotuomari- ja työuralle sekä perheelleni. On reilua itselleni sekä kerholle, että joku
muu nappaa kerhon johtamisen vuodesta 2020
eteenpäin.
Kiitän jokaista näinä kahdeksana vuotena
kanssani hallitusvastuun jakanutta sekä kerhon
eteen töitä tehnyttä!
Turun Erotuomarikerho on sen jäsenet ja
kerho on olemassa vain, jos sen jäsenet ovat
aktiivisia. Siksi toivon, että marraskuun lopussa
järjestettävässä syyskokouksessa nähdään mahdollisimman monta kerholaista, jotka pääsevät
valitsemaan hallituskokoonpanoa seuraavaksi
toimintakaudeksi. Nyt on paikka vaikuttaa siihen,
mihin suuntaa kerhoa viedään tulevaisuudessa.
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Vaikuttaa voi asettumalla ehdolle hallituksen
jäseneksi tai sitten saapumalla keskustelemaan
tilaisuuteen itselle tärkeistä asioista.
Ennen syyskokousta jalkapallokausi ehtii
kuitenkin tarjoamaan meille vielä paljon. Turun
alueella jalkapallosta saa nauttia varmasti. FC
Inter pelaa mestaruudesta Veikkausliigassa ja Palloseura näyttää Ykkösessä menevän kohti nousukarsintoja. Lisäksi lokakuun 15. päivä Armenia
tulee Suomen maajoukkueen vieraaksi Veritas
stadionille. Kaiken kruununa piirin korkeimmalla
sarjatasolla Kolmosessa kilpailu noususta Kakkoseen käy hurjan tasaisena. Muistetaan siis nauttia
matsien tarjoamista elämyksistä!
Viimeinen voitelu ennen kauden päättymistä
tehdään 8.-9.11. kerhon kritiikkiristeilyllä, jossa
kerhon mennyt kausi lyödään lukkoon. Ehkä
reissulla katsotaan myös kohti tulevaa. Risteilylle
ilmoittautuminen on auki 4.10. asti, joten ilmoittaudu ihmeessä mukaan.
Erinomaista syksyä kaikille!
Puhis
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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.
Talven harjoitusvuorot
alkavat marraskuussa
Kesän helteet ovat väistyneet ja jalkapallokausi
alkaa olemaan loppusuoralla. Pian on taas aika
aloittaa talven yhteiset harjoitukset.
Turun Erotuomarikerho tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden harjoitella yhdessä kolmesti
viikossa. Juoksuharjoitukset järjestetään kahdesti
viikossa: tiistaisin ja perjantaisin klo
18:00 alkaen Kupittaan urheiluhallissa. Lisäksi
keskiviikko-iltaisin klo 19:00 kerholla

on tunnin mittainen palloiluvuoro Kupittaan
koulun yläsalissa. Harjoitusvuorot alkavat
viikolla 46 ja ulottuvat alkukevääseen viikolle
14 saakka. Talven ensimmäiset juoksutreenit
ovat siis 12.11.2019 klo 18:00 Kupittaan
urheiluhallissa. Heti seuraavana iltana aloitamme
myös palloilutreenit Kupittaan koululla klo
19:00.
Ilmoittautumiset harjoituksiin kerhon
Nimenhuudon kautta: https://tuek.nimenhuuto.
com/sessions/new
Harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä ottakaa
yhteyttä:
Pouria Notash
044 060 6068
p.notash@hotmail.com

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
PILLEJÄ MYYTÄVÄNÄ
Kerhollamme on hyvälaatuisia Fox 40 pillejä
myytävänä huippuedullisesti jäsenillemme.
Tiedustelut ja myynti:
timo.vihersaari@pp1.inet.fi tai 044 033 1091.
Vain maksamalla kerhon jäsenmaksun pääset
nauttimaan useista eduista, joita kerho sinulle
tarjoaa.
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MIEHEMME MAAILMALLA

– Kimmo Tuomisen kuulumiset Dana Cupista

A

jatus Tanskan matkasta alkoi itämään
päässäni jo vuosi sitten Kemiön turnauksessa, kun juttelin monivuotisen Tanskan
turnauksen kävijän Jari Vahteran kanssa. Alkuvuodesta tilanne konkretisoitui ja päätin lähteä
katsomaan miten muualla erotuomarit toimivat.
Kolmanneksi lenkiksi reissulle saisimme Paul
Lipiäisen, joka nykyisin vaikuttaa Keski-Suomen
alueella tuomaroiden ja kouluttaen.
Viime hetkellä matkan jo valmiiksi järjestänyt
Vahtera joutuikin jäämään pois, joten noviisi
ja kerran turnauksessa ollut Lipiäinen lähtivät
edustamaan Suomea maailman kolmanneksi
suurimpaan juniorijalkapalloturnaukseen. 90%
joukkueista oli Tanskan ulkopuolelta, mm. Argentiinasta, Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta.

kenttä. Fortuna Hjørring on moninkertainen
Tanskan mestari ja Cup-voittaja sekä lisäksi ollut
kerran naisten Mestarien Liigan finaalissa. Joukkueessa pelaa viime vuonna Juventusta edustanut Sanni Franssi. Turnaus rahoittaa osaltaan
joukkueen toimintaa.

Matka oli erittäin antoisa kaikin puolin. Näkee
miten tuomarointi hoituu muualla Euroopassa.
Tutustuimme lähinnä hollantilaisiin, saksalaisiin ja
englantilaisiin kollegoihin. Suosittelen lämpimästi
edes kerran elämässä tekemään reissun Tanskaan
tai vastaavaan turnaukseen! Et varmasti pety!
Matkaan lähdimme Turusta autolla ja tutulla
Viking Linen lautalla. Matka jatkui halki Ruotsin
ja Stena Linen lautalla Tanskan puolelle Hjørringin n. 20 tuhannen asukkaan kaupunkiin.
Olimme paikalla hyvissä ajoin ennen turnauksen alkua, joten kävimme Aalborgisa katsomassa
Tanskan liigan ensimmäisen kierroksen ottelun
AaB - SønderjyskE sekä Lökken kuuluisilla hiekkarannoilla. Ottelu päättyi lopputulokseen 1-1.
Viidessä päivässä oli 13 tehtävää, kahdeksan
erotuomarina ja viisi avustavana.
Turnauksen finaalipäivänä pääsimme kokemaan Nord Energie Arenan, joka on Fortuna
Hjørringin naisten ammattilaisjoukkueen kotiTurun Erotuomarikerhon info-julkaisu 3/2019

Kimmo Tuominen

Statistiikkaa turnauksesta:
- Turnaus järjestettiin 38. kerran.
- 45 maasta joukkueita
- Pelaajia ja toimihenkilöitä n. 20 000
- Tuomareita 288 (uusi turnausennätys
26 eri maasta, mm. Kiina, USA, Brasilia,
Hong Kong,Venäjä ja St Kitts & Nevis
(saariryhmä Karibialla). Mielenkiintoinen
yksityiskohta oli, että Ruotsista ei ollut
ainuttakaan tuomaria!
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KERHON HALLITUS VUONNA 2019
Mika Lamppu
puheenjohtaja
mlamppu@hotmail.com
puh 050 303 7221

Aleksi Makkonen
koulutus, talkoot
almakkon@gmail.com
puh 045 878 4486

Kimmo Tuominen
talkoot
tuominenkimmo1@gmail.com
puh 040 5510762

Arton Ibrahimi
sihteeri, avustukset
arton001@gmail.com
puh 040 573 9186

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

Timo ”Tinde” Vihersaari
talkoot, tiedotus, palkitsemiset,
varapuheenjohtaja
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 2019
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 2019
Nimi: ________________________
Syntymävuosi: ________________
Kotipaikka: __________________
Eräpäivä: 15.3.2019
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