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TUOMARILISTOJEN TEKO JA JULKAISU 

➢ Ilmoita toukokuusta lähtien joka kuun 10. päivään mennessä tuomarivastaavalle seuraavan 

kuukauden menosi, jolloin et voi tuomaroida. Omia pesispelejä tai -leirejä ei tarvitse ilmoit-

taa paitsi, jos pelaat muualla kuin UP-V:ssä.  

➢ Kun tuomarilista on julkaistu kuun puolivälin tienoilla, niin tämän jälkeen tehtävät muutok-

set ovat tuomarin omalla vastuulla, jolloin hän etsii itsellensä sijaisen, jos ei pääse määrät-

tyyn peliin.  

➢ Tuomarilista löytyy Ulvilan Pesä-Veikkojen nettisivuilta kohdasta SEURA -> KALENTE-

RI -> TUOMARIT -> SEURAN KAIKKI PELIT 

➢ Seuraa tiedostoa päivittäin, koska muutoksia saattaa tulla. Tuomarivuoronne on merkitty 

tuomarilistaan. Pitäkää huolta, että olette paikalla kyseisenä päivänä ja mielellään tuntia en-

nen pelin merkittyä alkamisaikaa, johon teidät on merkitty tuomaritehtäviin.  

➢ Tarkasta siis päivä, peli, kuukausi ja tuomaritehtävä!  

 

TUOMARIOHJEET 

➢ Kuittaa joukkueenjohtajan tai valmentajan varmistusviesti tai – soitto, kun sellainen tulee. 

Näin tiedetään, että pelissä on tarvittavat tuomarit paikalla. 

➢ Tuomarit ja muut toimitsijat saapuvat kentälle viimeistään puoli tuntia ennen ottelun alka-

misajankohtaa ja ilmoittautuvat välittömästi kotijoukkueen pelinjohtajalle sekä kirjurille.  

➢ Miesten Ykköspesispeleihin tuomarin pitää tulla paikalle vähintään tuntia ennen peliä!  

➢ Tuomarin tulee ottaa mukaansa pilli ja huolehtia säänmukaisesta vaatetuksesta. Pääkentän 

peleissä tuomarit käyttävät tuomaritakkia, jos on. Edustuksen peleissä kaikki käyttävät tuo-

maritakkeja. Ylimääräisiä löytyy kuuluttamosta.  

➢ Kaikki tuomarit kokoontuvat yhdessä pelinjohtajien kanssa ”puhutteluun” ennen ottelun al-

kua. Tuomarit ja pelinjohtajat esittäytyvät ja päätuomarin johdolla käydään läpi kentän rajoi-

tukset.  

➢ Ottelun aikana tuomari pitää kännykkänsä äänettömällä tai pois päältä eikä sitä saa mis-

sään tapauksessa käyttää kesken ottelun.  

➢ Ottelun jälkeen päätuomari allekirjoittaa pöytäkirjan vasta sen jälkeen, kun on tarkastanut ot-

telun tuloksen. 

 

MITÄ TEET, JOS ET PÄÄSE PAIKALLE 

➢ Tuomarit ovat velvollisia hoitamaan itselleen sijaisen, mikäli eivät pääse hoitamaan heille 

merkittyä ottelua. 

➢ Ilmoita poissaolosta mahdollisimman ajoissa! 

➢ Sijaisesta ilmoitetaan Mari Timgrenille mari.timgren@hotmail.fi tai p. 050 468 2311 (mielel-

lään tekstiviestillä tai tuomareiden Whatsapp-ryhmään) 

➢ TUOMARIVASTAAVA EI HOIDA SIJAISIA TUOMARIVUOROIHIN!  
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OHJEET JOUKKUEILLE 

➢ Joukkueenjohtaja tai valmentaja varmistaa tuomarin tulon peliin tekstiviestillä tai soit-

tamalla viimeistään edellisenä päivänä. Tuomareiden tulee kuitata varmistus.  

➢ Tuomaripalkkiot maksetaan vain kuittia vastaan. Kotisivujen materiaalipankista löy-

tyy valmiita kuittipohjia. Stadionin kirjurikopista löytyy kansio, jossa on kyseisiä kuit-

tipohjia.  

 

OTTELUSIIRROT 

➢ Jos joukkue joutuu siirtämään ottelun:  

o Joukkue on velvollinen ilmoittamaan asiasta tuomareille ja kysyttävä, käykö siirto. Jos 

tuomari ei pääse siirrettävään peliin tuomariksi, on joukkueen velvollisuus hoitaa 

uudet tuomarit paikalle.  

o  

TUOMARIKORVAUKSET 

➢ TUOMARIPALKKIOITA EI MAKSETA ILMAN KUITTIA! 

➢ Edustuksen peleissä (liiton määräämät maksut): 

o Takarajatuomari 25 € (ilmoita kuitissa IBAN-tilinumero eli 18-merkkinen numero, sil-

lä palkkio maksetaan tilille ja toimita kuitti Marille) 

➢ Maakunta- sekä C-nuorten SM-sarjan peleissä (liiton määräämät maksut): 

o Pää- ja syöttötuomarit 29 € 

o Kakkostuomari 20 € 

o Kolmostuomari 16 € 

o Takarajatuomari 13 € 

➢ Aluesarjan peleissä (E-ikäisistä ylöspäin): 

o Pää- ja syöttötuomarit 15 € 

o Pesätuomarit 12 € 

o Takaraja 10 € 

➢ G- ja F-ikäisten peleissä: 

o Pää- ja syöttötuomarit 12 € 

o Kakkostuomari: karkkipussipalkka 

➢ Aikuistuomarit ovat pääsääntöisesti ns. ”kahvipalkkalaisia” (kahvi, pulla, limsa yms.) tai 

tuomitsevat ilmaiseksi junnupelejä.  

➢ Miesten Ykköspesispeleissä 

o Kirjuripalkkiot (manuaalinen ja ATK) 20 € 

o Tulostaulu 10 € 

 


