
EROTUOMARITOIMINTA 
ETELÄ-SUOMI
2020 – 2021

Etelä-Suomen Ringette-erotuomarit ry. 



 Liitt0tuomareita koulutuksessa 16

 Aluekoulutukset 5.9. Tikkurila ja 20.9. Espoo. 
Ilmoittautuneita 44 

 Noviisituomari koulutus 6.9. Tikkurila, 
ilmoittautuneita 9.

Jäsenet



*Uusia nuoria erotuomareita on saatu runsaasti 
mukaan, mutta kehittyminen ylempien sarjojen 
tasolle ottaa vuosia. Ensi vuonna tilanne näillä 
näkymin jo parempi.

 Aikuisia tarvitaan mukaan 
erotuomaritoimintaan jotta voimme yhdessä 
kehittää lajia. Luokaa seuroissa myönteinen 
ilmapiiri erotuomaritoimintaan.

YLEISTÄ



 EROTUOMAREIDEN PÄÄKOULUTTAJA 

 Veera Holmberg 040 7419 053 
veera.holmberg@icloud.com 

(Liiton alaiset sarjat)

 ETELÄ-SUOMEN ALUE 

 Katriina Keskitalo 040 7057 601 
katriina.keskitalo@gmail.com 

(Aluesarjat)

Kouluttajat



ASETTELUT 2020 - 2021



 Tuomareita ei tule riittämään jos otteluita on liian monta 
samana päivänä

 Tällöin tuomarit asetellaan otteluihin seuraavassa 
järjestyksessä:

1. SM
2. Ykkönen
3. BSM
4. C-Sarja
5. Aluesarjat D ja E
6. Harrastesarjat

ASETTELUT 
E-S ALUEELLA



 Erotuomariasetteluista alueella vastaavat: 

 Katriina Keskitalo (BSM, Ykkönen)

 Ari Ranki (E, D, C, Harraste)

 Asettelut ovat nähtävissä tulospalvelussa

https://ringette.torneopal.fi/index.php

 Sairaspoissaolot – jos tuomari estyy pika-aikataululla 
saapumasta otteluun voidaan D- ja N-pelit tuomita 
yhdellä tuomarilla.

Asettelut



OTTELUSTA ILMOITTAMINEN



 Erotuomarit käyvät  tulospalvelusta katsomassa koska heille on 
määrätty otteluita. 

TIETO OTTELUSTA TUOMARILLE

 Kotijoukkueen vastuulla on vahvistaa tieto ottelusta ja sen 
alkamisajankohdasta otteluun nimetyille erotuomareille. 
Varmistakaa tuomarin saapuminen hyvissä ajoin esim. 
sähköpostilla.

 Tieto on vahvistettava tuomarille vähintään 5 päivää ennen 
ottelua (kilpailusäännöt 3.6)

 Jos tuomari nimetään otteluun tuon määräajan jälkeen, asettelija 
vahvistaa ottelun alkamisajan tuomareille ja kotijoukkueelle



 Mikäli erotuomari ei ehdi hallille em. aikarajojen puitteissa, tulee 
siitä ilmoittaa kollegalle, joka voi välittää tiedon kotijoukkueen 
jojolle. 

 Kotijoukkueen jojon tulee viimeistään puoli tuntia ennen ottelun 
alkua varmistaa että erotuomarit ovat paikalla.

 Mikäli erotuomari ei saavu aikarajojen puitteissa eikä ole 
ilmoittanut asiasta, heti yhteys tuomariin ja mahdollisesti sijaista 
hankkimaan. 

 Otteluun saapumatta jääneistä tuomareista tulee ilmoittaa 
sarjan tuomariasettelijalle sekä kerhon puheenjohtajalle. 

Erotuomareiden ohje saapua hallille

Ottelupäivänä erotuomarin on oltava hallilla viimeistään 45 
minuuttia (BSM, Ykkönen) ja 30 minuuttia (E,D,C) ennen ottelun 
alkua.



PALAUTE 
TUOMARITOIMINNASTA 

ALUESARJOJEN PELEISSÄ



 Palautteen tuomaritoiminnasta voi lähettää 
asettelijalle kirjallisesti 

 Ykkönen & BSM: Katriina Keskitalo

 Aluesarjat: Ari Ranki

 E-S alueella pelit: Juha Korteniemi

 Palaute mielellään mahdollisimman yksilöity

 Palautteet käydään tuomareiden kanssa läpi

PALAUTE ASETTELIJALLE 
KIRJALLISESTI



PALKKIOT JA PALKKIONMAKSU 



 30 € / ottelu/tuomari (E)

 40 € / ottelu/tuomari (D-C JA N)

 Jos ylläolevissa otteluissa tuomarin yhdensuuntainen 
matka hallille on yli 60km, korotetaan palkkiota 
10€/ottelu/tuomari.

 60 € / ottelu/tuomari (B-SM & Ykkönen) 60 min 60 € / 

 HUOM! TUOMARIPALKKIO ON VERONALAISTA TULOA 
JOKA ON MAKSAJAN ILMOITETTAVA TULOREKISTERIIN.

PALKKIOT KAUDELLA 2020 – 2021



 Kilometrikorvaus 0,43 €/km

 Osapäiväraha 20 € (matka-aika vähintään 6 h)

 Kokopäiväraha 43 € (matka-aika vähintään 10 h)

 Samalta suunnalta saapuvien erotuomareiden on 
käytettävä kimppakyytejä aina kun se on mahdollista!

Kulukorvaukset



 Tuomarin on esitettävä verokortti (jos ei esitä
ennakonpidätys 60%) ja ennakonpidätykset on 
pidätettävä/suoritettava palkkiosta

 Palkkiot on maksettava ajallaan. Toivottu maksuaika 
max.  14 vrk ottelupäivästä

 Joukkueet eivät voi muuttaa summia ilman 
keskustelua tuomarin kanssa

 Epäselvissä laskuissa aina ensin yhteys suoraan 
erotuomariin ja vasta sitten tarvittaessa kerhon 
puheenjohtajaan!

PALKKIOIDEN MAKSAMINEN



 Erotuomarikerho perii jokaiselta sarjaan 
osallistuvalta joukkueelta kerhorahan 
(suositus 5€/peli), ESRET perii 2020-2021 kausi 
N-Harraste ja E 30€/kausi, D ja C 40€/kausi sekä 
N Ykkönen ja BSM 50€/kausi

KERHORAHA



 Rengasta ei saa enää liikuttaa 
aloitusympyrässä ennen kuin tuomari on 
viheltänyt pelin käyntiin.

SÄÄNTÖMUUTOKSET


