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Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.fi
Facebookissa: www.facebook.com/turunerotuomarikerho
sähköposti: kerho@tuek.fi
sähköposti: kerho@tuek.net

9.10

MM-KARSINTA Suomi-Kroatia
Kerho järjestää matkan Tampereelle 9.10.2016.
Matkan hinta jäsenelle 10e. Sis.pääsylipun.
Ilmoittaudu nopeasti, sillä saamme palloliitolta
vain 20 lippua. Lähtö klo 15.20 veritakselta.
Peli alkaa 19.00.
Timo Vihersaari 044-0331091 timo.vihersaari@pp1.inet.fi

11.11-12.11

JALKAPALLOKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS
Risteily, Turku-Tukholma-Turku (Viking Grace)
Lähtö klo 20.50. Kokoontuminen klo 20.10
terminaalissa. Ilmoittautumiset 3.10 mennessä
jari.vahtera@vema.fi. Muista ilmoittaa myös syntymäaika.
Matkalle mahtuu 50 nopeinta!
Matkan hinta: jäsenet 30 €, ulkopuolisilta 69 €.
Sis. majoituksen 4-hengen hyteissä, lauantaina aamupalan,
kokouskahvit ja päivällisen.
Halutessaan voi majoittua 2hh hytissä avecin kanssa
hintaan 50 € + 86,00 €/avec.
Matka maksettava kerhon tilille 31.10.2016 mennessä.
Tili no: FI64 5710 0450 0878 38

22.11

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous klo 18.00
Veritas-stadion, Ole´ ravintola
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Erotuomarin rintamerkit
Myytävänä hintaan 9 €.
Tinde, puh 044 0331091

KIITOKSET !
Talkoot ovat muodostaneet merkittävän osan kerhon
varainhankinnasta.Tämän kesän ja syksyn talkoot
ovat menneet onnistuneesti.
kiitos talkoolaisille!
Osa talkoolaisista on henkilöitä,
jotka eivät ole kerhon jäseniä! He tekevät vuodesta toiseen
pyyteetöntä työtä kerholaisten hyväksi.

SUURI KIITOS KAIKILLE !

JÄSENMAKSUT
Useita jäsenmaksuja on vielä suorittamatta.
Hoidathan asian kuntoon pikaisesti. Vain maksun suorittaneet
voivat käyttää kerhon järjestämiä tilaisuuksia ja etuja, kuten
kuntoilua, varusteita, matkoja yms

FUTSAL-PALKKIOT 2016-2017
Löytyvät piirin sivuilta: pelitoiminta/erotuomaritointa/palkkiot.

Kuntoiluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Mika Lamppuun,
joka hoitaa kuntoilua TuEKin hallituksessa.
Lisätietoja ja päivityksiä kuntoiluun liittyen: www.tuek.fi/kuntoilu.
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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.
Alku lainauksena omasta kirjoituksestani keväältä. Eli helppo päätellä, että mikään ei ole
muuttunut kauden mittaan. Sääkin on pysynyt melkein samanlaisena. Säähän emme pysty
seuraavan kauden osaltakaan vaikuttamaan, mutta kaikkeen muuhun pitää voida.
Jatkuvasti ollaan kesän aikana käyty keskusteluja eri tahoilla, keinoista millä voitaisiin
parantaa tilannetta ja jotain on kokeiltukin, mutta mikään ei ole toistaiseksi toiminut. Nyt
kun kausi rupeaa olemaan lopuillaan, niin tulevaa kautta varten mietitään edelleen keinoja
ja tiedän jo, että muutamia tullaan toteuttamaan, jotta ensi kaudesta selvitään paremmin.
Ehdotuksia otetaan koko ajan vastaan. Hyvä paikka näistä asioista on keskustella kerhon
kauden päätösmatkalla Marraskuun alussa ja kerhon syyskokouksen yhteydessä myöskin
marraskuussa.
Jaksetaan hoitaa vielä kauden viimeiset pelit kunnialla ja sen jälkeen on aika hetki
hengähtää, kunnes monella alkaa futsal kiireet ja harjoitus ym pelitkin taas jatkuvat.
Nähdään viimeistään laivalla tai kerhon syyskokouksessa marraskuussa.

Puhis
Jari Vahtera
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SPL:n Länsi-Suomen piirin tervehdys
Kyllä vaan, luit otsikon oikein ja tervehdin Turun Erotuomarikerhon jäseniä SPL:n LänsiSuomen piirin nimissä. 92-vuotias Turun piiri on pian historiaa ja uusi piiri on jo perustettu.
Turun ja Satakunnan piirit ovat siis laittamassa ”hynttyyt yhteen” ja koko tämä vuosi on
valmisteltu uuden, isomman piirin kuvioita. Alkava futsalkausi pelataan jo yhteisenä, mutta
varsinaisesti täysillä Länsi-Suomen piiri alkaa toimia 1.1.2017. Nykyisten Turun ja Satakunnan
piirien purkamiskokoukset järjestetään 15.11. ja loppuvuoden aikana ajetaan nämä
yhdistykset alas. Käytännön asioiden helpottamiseksi vanhat piirit loppuvat nimellisesti
31.12.2016.
Toivomme kovasti, että yhdistymisen tavoite, taata seuroille parempaa ja laadukkaampaa
palvelua ja vähentää ”turhaa” organisaatiohallintoa, näkyy kentälle. Meille kaikille
tärkeimmästä asiasta eli kilpailutoiminnasta olemme kuulleet vahvasti seuratoimijoiden
mielipiteitä ja yhdistyminen antaakin runsaasti uusia mahdollisuuksia mielekkään
kilpailutoiminnan järjestämiseksi. Seuroille tehdyssä kilpailutoiminnan kyselyssä ehkäpä
arvokkain tieto meille piiritoimijoille oli, että seurojen mielestä tärkeintä on saada
kilpailutoimintaa, jossa on omalle joukkueelle sopiva taso ja sarja on mielekäs pelata.
Vähiten tärkeäksi koettiin se, että pelit pelataan vain lähipeleinä.
Uudessa, maantieteellisesti vähän isommassa piirissä ei kuitenkaan ole tarkoitus laittaa
joukkueita istumaan autossa. Perusperiaatteena on jatkossakin, että mitä alempi
taso/nuoremmat ikäluokat, niin pelataan yhä enimmäkseen lähipelejä. Seurojen
taloudellista rasitusta ei määrättömästi lisätä liian pitkillä pelimatkoilla ja useimmissa
sarjoissa muodostetaan alueellisia lohkoja.
Yhdistyminen antaa kuitenkin lisää mielekkäitä mahdollisuuksia niihin sarjoihin, joissa
joukkuemäärät ovat vähän pienemmät (esim. tytöt, futsal) ja sarjan pelimuodoilla
(yksittäiset pelit/turnausmuotoinen pelitapa) pystytään tarvittaessa säätämään
matkustamista. Varmasti turkulaisten on myös virkistävää kohdata uusia tuttavuuksia
Satakunnan suunnalta ja päinvastoin.
Erotuomariasioita on Länsi-Suomen piirin valmisteluissa luonnollisesti myös kovasti mietitty.
Erotuomaritoiminnan työryhmä on Iiro Leinon johdolla tehnyt paljon hommia ja kesällä
järjestetty yhteiskokous tämän työryhmän ja kaikkien uuden piirin Erotuomarikerhojen
välillä oli oikein onnistunut ja erittäin hyvähenkinen tilaisuus.
On ollut hienoa huomata, että erotuomarisektorillakin piirien yhdistyminen nähdään
positiivisena asiana. Ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista harmonisoida kahden piirin
erilaisia toimintatapoja, sääntöjä ja määräyksiä tai maksuja. Erotuomaripalkkioissa päästiin
lopulta aika helposti mielestäni hyvään ratkaisuun. Joissakin sarjoissa palkkiot nousevat,
joissakin laskevat. Näin se väkisin menee, kun piireissä maksut ovat olleet hyvinkin erilaisia.
Uudet palkkiot – ja muutkin maksut – löytyvät jo Turun piirin sivuilta:
https://www.palloliitto.fi/uutiset/turun-piiri/lansi-suomen-piirihallitus-kokoontui-uudenpiirin-maksut-vahvistettiin

jatkuu……
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jatkuu….

Myös erotuomarikoulutus on ollut osin erilaista Turun ja Satakunnan piireissä ja yksin tai
kolmikolla puhallettavia sarjoja on myös jouduttu miettimään. Testijuoksuvaatimuksetkin
pitää muokata samoiksi. Paljon on siis erotuomariasioissakin ollut miettimistä ja haluan
tässä osoittaa kaikille tähän työhön osallistuneille kiitokset. Kaikenlaista, yllättävääkin,
tullee vielä vastaan, mutta olen vakuuttunut, että samanlaisella hyvällä hengellä kuin
tähänkin asti, ratkaisemme kaikki haasteet.
Syksyn ratkaisupelit ovat parasta aikaa käynnissä ja toivon, että erotuomaristokin keskittyy
ja valmistautuu otteluihin huolellisesti. Niin ikään toivon, että kynnys esteille on korkealla,
jotta meillä on riittävästi ja oikean tasoisia erotuomareita hoitamassa tärkeää tehtäväänsä
jalkapallon parhaaksi.
Toivotan myös menestystä kaikille futsalerotuomareille. Nämäkin sarjat Länsi-Suomen
piirissä ovat jo ovella.

Jouni Koivuniemi
piirijohtaja
SPL Länsi-Suomen piiri
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Kerhon jäsenyys
Kerhomme jäsenrekisteristä kuluvalta vuodelta löytyy vain 128 jäsenvelvoitteen
suorittanutta henkilöä. Erotuomarien määrään ei ole kuitenkaan tullut merkittävää
muutosta viime vuosien aikana. Ajalla 2008 - 2015 mentiin keskiarvolla 172 jäsentä/vuosi.
Parhaana vuotena 2010 kerhon jäseniä oli 181. Rahasta kerhoomme
liittyminen ei voi olla kiinni. Puhallat yhden piiritason matsin, tai jos olet ensimmäisen
kauden juristi, niin yhden junnuturnaus -matsin. ”Villejä” on kaikilla
tasoilla. Kokeeko nuoriso ja muutama kokeneempi, että on turha kuulua kerhoon?
Voin sanoa. Ei ole turhaa kuulua kerhoon. Voisin hyvinkin esittää pitkän listan miksi kerhoon
kannattaa kuulua. Meillä on 10-15 jäsentä joista osa on lopettanut piippaamisen silloin kun
minä aloitin, siis joskus 80 -luvulla. Silti he jatkavat kerhomme jäseninä. Miksi osa nykyisistä
aktiiveista ei ole kerhon jäseniä ?.
Olemme, minä mukaan lukien, tottuneet siihen, että kerho tukee mittavasti jäseniään.
Onko tämä jatkossa mahdollista. EI. Myös talkoot ovat lievästi olleet hiipumaan päin.
Iso kiitos kuitenkin teille, jotka vielä mukana olette. Kerhomme jäsen joka ei ole koskaan
osallistunut talkoisiin, hyötyy teidän panoksenne vuoksi. Saa vaikkapa kevään hankinnan
saamaan hintaan kuin uuttera talkoolainen. Kerhomme edellinen puheenjohtaja on
sanonut. Jäsentemme tärkein tehtävä on puhaltaa pelit.
Onhan se näinkin. Jos kerho ottaa järjestettäväkseen turnauksen,
joka piipataan talkoina. Saa toimia erotuomarina ja samalla henkilöstä tulee mahdollisesti
uusi talkoolainen. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. En kuitenkaan halua antaa sellaista kuvaa,
että kerhomme toimisi velkarahalla. Ei nyt sentään, kyllä kontissa vielä jotain on. ”Vähän”
lasti on kevyempi kuin ennen 80v. juhlavuotta.
2016 tapahtumista jäljellä vielä Suomi - Kroatia 9.10, kauden päätöstilaisuus laivalla 11-12.11 ja
syyskokous 22.11.
Muutama hallituksen jäsen on jäämässä omasta halustaan sivuun. Tervetuloa marraskuussa
syyskokoukseen päättämään uusista vetreistä voimista vaativaan tehtävään.

Syyshöpinöitä.
Tinde
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KERHON HALLITUS 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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JÄSENMAKSU 2016
TuEK
Taas on kalenterivuosi vaihtunut ja on aika
maksaa jäsenmaksut.
Muistathan maksaa osuutesi pois eräpäivään
mennessä! Maksaminen onnistuu myös käteisellä
jatkokursseilla.
Saajan
Tilinumero
Mottagarens
Kontonummer
Saaja
Mottagare
Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskirft
Tililtä n:o
Från konto nr

Turun Seudun Osuuspankki

Jäsenmaksut 2016
Jäsenmaksu
nuoret (alle 20v.)
Veteraanit (yli 60v.)
1.vuoden erotuomarit
Tukijäsen

30 €
15 €
15 €
15 €
50 €

TILISIIRTO GIRERING

Tili no: 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
tiedotus@tuek.fi
Facebookista löydät meidät nimellä
Turun erotuomarikerho.
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