Tervetuloa Oulun Erotuomarikerhoon
www.oulunerotuomarikerho.net

www.facebook.com/OEK

”Erotuomari on henkilö, joka seisoo kentällä, mutta ei pelaa peliä. Hänen
avullaan voi pelata seinää, jos siltä tuntuu. Erotuomarit tunnetaan myös
nimillä tuomari, dumari, nuija, seepra, puusilmä ja linjatuomari.”

Lähde: Hikipedia

1. Taustaa

Oulun Erotuomarikerho on perustettu vuonna 1947. Jäseniä vuonna 2012 oli
noin 200. Muutamia OEK:n menestystarinoita:

Jalkapallo


Tapani Sahlström, ET 100 ottelua SM-sarja



Tuomo Rantala, AET Uefa Champions League



Juha Pulkkinen, ET Uefa Cup



Aleksi Tanner, maaottelu

Futsal

Jääpallo


Juha-Matti Kanniainen, päätuomarina MM-finaalissa



Jyrki Rekilä, linjatuomarina lukuisissa MM-finaaleissa



lisäksi kerhomme on tuottanut vuosien varrella useita muita
MM-finaaleissa esiintyneitä sekä kymmeniä SM-sarjatason
tuomareita

Kaukalopallo


Jari Hirvonen ja Panu Saarela, moninkertainen liiton
valitsema vuoden ET-pari sekä liigafinaalien viheltäjäpari



lisäksi kerhomme on tuottanut vuosien varrella kymmeniä
muitakin liiga-tasolla viheltäneitä tuomareita: Jopa lajin
ensimmäiset säännöt on kirjoittanut kerholainen

Salibandy


Jouni Kääriäinen, salibandyliiga- ja kv-tuomari

Kerhon lajivalikoimaan kuuluvat tällä hetkellä jalkapallo, futsal, jääpallo,
kaukalopallo ja salibandy.

2. Johtokunta

-

Valitaan vuosikokouksessa aina vuodeksi eteenpäin

-

Huolehtii, että kerho toimii sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti

-

Suunnittelee vuosittaiset tapahtumat ja vastaa kerhon taloudesta

Johtokunta 2013:

Marko Ihalainen, puheenjohtaja,
marko.ihalainen@oulunerotuomarikerho.net

Jyri Leskelä, varapuheenjohtaja,
jyri.leskela@gmail.com

Jarkko Kariniemi, sihteeri,
jarkko.kariniemi@oulunerotuomarikerho.net
Riku Haataja, jalkapallo/futsal, rahastonhoitaja,
riku.haataja@oulunerotuomarikerho.net

Juha-Matti Kanniainen, jäälajivastaava,
juha-mattika@hotmail.com

Jukka Sarpola, salibandy lajivastaava,
jukka.sarpola@hotmail.com

Kari J. Tapio, tapahtumavastaava,
kari.j.tapio@luukku.com

Lisäksi OEK:n nettisivuilta näet lajikohtaisia tietoja asetteluista ja puulaakeista.

Kaikissa sinua askarruttavissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä johtokunnan
jäseniin, olemme sinua varten.

3. Kerhon jäsenyys

-

Tutustumismaksun suuruus 10 € aloittelevalta tuomarilta kalenterivuotena
ja 15-18 –vuotiailta siihen asti kun täyttävät kahdeksantoista (uusi
jäsenmaksuluokka tuodaan hyväksytettäväksi 2013 joulukuun
jäsenkokouksessa)

-

Tutustumis- ja jäsenmaksun pankkiyhteys: FI34 5740 9220 0586 68/Oulun
Erotuomarikerho Ry (jäsenmaksua maksaessa viestiksi jäsenen nimi)

-

Tutustumis- ja jäsenmaksu on voimassa yhden vuoden

-

Maksut oikeuttavat osallistumaan kerhon tapahtumiin sekä sitouttavat
jäsenvelvoitteiden hoitamiseen

-

Jäsenmaksun laiminlyönti voi johtaa kerhosta erottamiseen

Jäsenmaksu vuonna 2013 on 30 euroa.

3.1 Edut jäsenille

-

Kerho kouluttaa, tarkkailee ja vie urallaan eteenpäin jäsenistöään

-

Kerho tekee jäsenistölle yhteisiä varustehankintoja (pieni omavastuu)

-

Jäsenet saavat alennuksia yhteistyökumppaneilta

-

ET-varustepaketista maksetaan puolet takaisin jäsenen liittyessä toisena
kalenterivuonna kerhoon (paita+shortsit)

-

Kerho pyrkii hankkimaan jäsenilleen vuosittaisen varustelahjan (esim.
tekninen paita, sukat tai muu urheiluvaate)

Erotuomarivarusteet ja yhteydenotot pillitilauksissa:
riku.haataja@oulunerotuomarikerho.net

3.2 Puulaaki

-

Puulaakiottelujen tuomitseminen on jokaisen jäsenen oikeus ja
velvollisuus

-

OEK:ssa järjestetään puulaakitoimintaa jalkapallossa, salibandyssa,
jääpallossa ja kaukalopallossa

-

Puulaaki-iltoja tulee vihellettäväksi jokaiselle jäsenelle n. 3 krt vuodessa
(lajinsa saa valita)

3.3 Varusteet

-

Verkkarit, lenkkarit, nappikset, luistimet,...

-

ET-paita, shortsit, sukat, erotuomarimerkki,...

-

Pilli, keltainen & punainen kortti, AET-liput,...

-

Muistiinpanovälineet, kello,...

-

Erotuomarivarusteita myyvät esim. Intersport Rintamäki, Intersport
Joutsensilta, Sporttifutis (Helsinki)

4. Koulutusten perusrakenne

Peruskurssi

-

Peruskurssi (1-2 päivää) on uuden erotuomarin ensimmäinen koulutus

-

Peruskurssi pidetään luokkatiloissa ja siihen kuuluu pääasiassa
sääntöluentoja ja videoklippejä

-

Peruskursseilla myydään/annetaan sääntökirjoja ja yleensä pidetään
kirjallinen sääntökoe

Jatkokurssi

-

Jatkokurssi (1 päivä) on pakollinen sekä uusille että vanhoille tuomareille

-

Jatkokurssi pidetään luokkatiloissa ja siihen kuuluu sääntökoulutuksen
lisäksi kirjallinen sääntökoe

Kenttäkoulutus

-

Kenttäkoulutus järjestetään ennen kauden alkua

-

Kenttäkoulutuksessa koulutetaan erotuomarin toimintaa käytännössä
pelikentällä

Kuntotesti

-

Jokaisessa lajissa on omat kuntotestit ennen kauden alkua

-

Kuntotestivaatimukset on ennalta määrätty ja testi suoritetaan
erotuomarikouluttajien valvomana

Kaikilla erotuomareilla on mahdollisuus päästä OEK:n kuntoryhmään
treenaamaan ja kouluttautumaan. Kuntoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin
Ouluhallissa kello 19:30-21:00 lokakuusta maaliskuun loppuun.

5. Otteluiden tuomitseminen

Säännöt

-

Sääntöjen tunteminen on tuomarille kaiken a ja o


Lue sääntökirja huolella. Opettele säännöt ja omaksu
sääntöjen soveltaminen.



Erotuomari vastaa mm. pelaajien turvallisuudesta 
Sääntötuntemus pitää olla kunnossa.

Otteluiden hoitaminen

Pelikentät

-

Oulun kaupunki hoitaa kentät asialliseen kuntoon

-

Muista, että ottelu pitää pystyä pelaamaan turvallisissa olosuhteissa

-

Kenttämestarille pitää käydä sanomassa, jos kenttää pitää kunnostaa
ennen ottelun alkua

Otteluiden asettelu

-

Pohjois-Suomen alueella pelataan tuhansia otteluita vuosittain

-

Eri lajien asettelijat hoitavat otteluiden asettelut erotuomareille

-

Jos et ole käytettävissä, muista ilmoittaa esteellisyydet asettelijalle hyvissä
ajoin

-

Jos joudut jäämään pois omasta ottelusta, muista hommata sijainen
hyvissä ajoin ja varmista että hän menee tuuraamaan sinua

Erotuomarin rooli

-

Erotuomari edustaa Oulun Erotuomarikerhoa, me kaikki haluamme antaa
hyvän kuvan kerhostamme

-

Asenne & urheilullisuus

-

Ottelupaikalle saavutaan ajoissa
Yleensä kilpailumääräyksissä on mainittu kuinka paljon ennen ottelun
alkua erotuomari tulee paikalle

-

Erotuomarin tulee pukeutua asiallisesti ja urheilullisesti
Ottelupaikalle saavutaan asiallisesti pukeutuneena
Alkulämmittelyssä käytetään lajin & sään vaatimia urheiluasusteita
Ottelun aikana käytetään erotuomariasusteita

-

Erotuomari käyttäytyy ennen ottelua, ottelun aikana ja ottelun jälkeen
asiallisesti

Maalaisjärki on hyvä työkalu myös erotuomarille.

6. Muut tilaisuudet

OEK pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään muitakin koulutuksia esim.
valmentajaluentoja: Kerhon yhteisiin tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita.

Saunailtoja järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Kerho pyrkii järjestämään yhteisiä
liikuntailtoja (2-3/vuosi) jonkun sopivan pallopelin merkeissä, yleensä saunaillan
yhteydessä kerhon turnaus.

Oulun, Kemin, Tornion ja Rovaniemen erotuomarikerhot pelaavat joka kesä
perinteisen neljänkerhon-jalkapalloturnauksen vuorottain em. kaupungeissa.

Pikkujoulussa rentoudutaan hyvässä seurassa ja jaetaan palkinnot menestyneille
erotuomareille.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään joulukuussa tilikauden päättymisen
jälkeen.

Merkkipäivät

-

Kerho muistaa konkarijäseniään tiettyjen vuosipäivien kunniaksi
(50v, 60v, 70v, 80v, 90v)

7. Yhteydenpito

-

Facebook, OEK

-

Kerhon nettisivuilla ajankohtaista tietoa esim. puulaakeista ja muista
tapahtumista

-

Kerhokirje ja vuosikello
Kerhokirje lähetetään postissa 2-3 kertaa vuodessa
Kerhokirjeessä on ajankohtaista tietoa tapahtumista

Vuosikello toimii vuosittaisen suunnittelun pohjana & kalenterina

8. Jäsenluettelo

-

Sisältää kaikkien kerholaisten yhteystiedot, päivitetään vuosittain

-

Löytyy nettisivuilta ja lähetetään postissa aika ajoin

