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1. YLEISTÄ JA YHTEYSTIEDOT 
 
Tästä ohjeesta löydät tuomaritoimintaan liittyvät ohjeet nopeasti. Tuomareita pitäisi löytyä jokai-
sesta joukkueesta (E-ikäiset ja vanhemmat) vähintään kolme. Vuoroja jaetaan pääosin niin, että E-
ikäiset tuomaroivat G- ja F-ikäisten pelejä, D-ikäiset E-ikäisten pelejä, C-ikäiset ja vanhemmat D-
ikäisten ja vanhempien joukkueiden pelejä. Toisinaan nuori tuomari voi saada mahdollisuuden tuo-
maroida muitakin kuin nuorempien joukkueiden pelejä, jos/kun taidot riittävät ja tuomarissa näh-
dään potentiaalia.  
 
Alueen tuomarikouluttaja kouluttaa aloittelevat ja kokeneemmat tuomarit D-korttitasoon asti. C-
tason koulutukset järjestää Pesäpalloliitto.  
 
Seuran tuomarivastaavana toimii Mari Timgren, sähköposti mari.timgren@hotmail.fi ja puhelin 050 
468 2311. Yhteydenotot tulisi tehdä mielellään Whatsappin kautta.  
 

2. TUOMARILISTOJEN TEKO JA JULKAISU 
 
Tuomarilistat julkaistaan edellisen kuukauden puoliväliin mennessä, poikkeuksena koronan takia 
toukokuu ja loppusyksy, koska pelit saattavat tulla tietoon myöhemmin kuin normaalisti.  
 
Tuomarin pitää ilmoittaa kesäkuusta lähtien joka kuun 10. päivään mennessä tuomarivastaavalle 
seuraavan kuukauden menonsa, jolloin ei voi tuomaroida. Omia pesispelejä tai -leirejä ei tarvitse 
ilmoittaa paitsi, jos pelaa muualla kuin UPV:ssä tai pelaa toisessa UPV:n joukkueessa kuin omassa. 
Kun tuomarilista on julkaistu kuun puolivälin tienoilla, tämän jälkeen tehtävät muutokset ovat tuo-
marin omalla vastuulla, jolloin hän etsii itsellensä sijaisen, jos ei pääse määrättyyn peliin.  
 
Tuomarilista löytyy Ulvilan Pesä-Veikkojen nettisivuilta kohdasta SEURA -> KALENTERI -> TUOMA-
RIT -> SEURAN KAIKKI PELIT. Tarkasta siis päivä, peli, kuukausi ja tuomaritehtävä! 
 
Tiedostoa kannattaa seurata päivittäin, koska muutoksia saattaa tulla. Tuomarivuorot on merkitty 
tuomarilistaan. Tuomareiden on huolehdittava, että on paikalla kyseisenä päivänä ja mielellään 
tuntia ennen pelin merkittyä alkamisaikaa.  
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Taulukko 1. Kuka määrää tuomarit ja toimijat? 

 3. TUOMARIOHJEET 

 

3.1. TUOMARIN OHJEET 

• 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. Automaatio 
Areenan peleissä tuomarit käyttävät tuomaritakkia, jos sellainen on. Edustuksen peleissä 
kaikki käyttävät tuomaritakkeja. Ylimääräisiä löytyy kuuluttamosta.  

• Edustuksen peleissä kaikki tuomarit kokoontuvat yhdessä pelinjohtajien kanssa ”puhutte-
luun” ennen ottelun alkua. Tuomarit ja pelinjohtajat esittäytyvät ja päätuomarin johdolla 
käydään läpi kentän rajoitukset.  

• Ottelun aikana tuomari pitää kännykkänsä äänettömällä tai pois päältä eikä sitä saa missään 
tapauksessa käyttää kesken ottelun (aikapelit ovat poikkeus ja silloin päätuomarilla saa olla 
kännykkä ajanottoa varten).  

• Ottelun jälkeen päätuomari allekirjoittaa pöytäkirjan vasta sen jälkeen, kun on tarkastanut 
ottelun tuloksen. 

 

3.1.1. 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 Marille mari.timgren@hotmail.fi, 050 468 2311 tai tuomareiden What-

sapp-ryhmään. 

 

 Edustus 
Maakuntasarjat 

ja aikuisten alue-
sarjat 

Sarjapelit  
(E-C-ikäiset) 

Aluesarjapelit 
ja turnaukset 
(G-F-ikäiset) 

Päätuomari LIITTO TUOMARIVAS-
TAAVA 

TUOMARIVASTAAVA TUOMARIVAS-
TAAVA 

Syöttötuomari LIITTO TUOMARIVAS-
TAAVA 

TUOMARIVASTAAVA TUOMARIVAS-
TAAVA 

Kakkostuomari LIITTO TUOMARIVAS-
TAAVA 

TUOMARIVASTAAVA JOUKKUE 

Kolmostuomari LIITTO TUOMARIVAS-
TAAVA 

JOUKKUE  
(PAITSI C- ja D-IKÄISILLÄ  
TUOMARIVASTAAVA ) 

JOUKKUE 

Takarajatuomari TUOMARI-
VASTAAVA 

TUOMARIVAS-
TAAVA 

JOUKKUE JOUKKUE 

Kirjuri  MARI JOUKKUE JOUKKUE JOUKKUE 

Tulostaulu MARI JOUKKUE JOUKKUE JOUKKUE 

mailto:mari.timgren@hotmail.fi
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TUOMARIVASTAAVA EI HOIDA SIJAISIA TUOMARIVUOROIHIN! 

3.1.2. KENTTIEN RAJOITUKSET 

 

Ulvilan Automaatio Areenan rajoitukset: 

• Naisten ja miesten kentän rajoitukset:  

o Alkaa Cimcorpin mainoksesta kiertäen koko verkkoaidan toiseen päähään saakka, 

siitä kohtisuoraan ruskean aidan kulmaan jatkuen aidan päätyyn asti ja siitä vielä koh-

tisuoraan kentältä pois päin. 

• Juniorikentän rajoitukset:  

o Alkaa ruskean aidan portinpuolimmaisesta päädystä kiertäen mainoksia pitkin Salen 

mainoksen takakulmaan asti 

• Tenavakenttä 1:sen rajoitukset (lähimpänä porttia):  

o Rajoitus ainoastaan, jos menee ruskean aidan yli 

• Tenavakenttä 2:sen rajoitukset (lähimpänä tulostaulua):  

o Alkaa ruskean aidan tulostaulun puoleisesta päädystä kiertäen mainoksia pitkin tu-

lostaulun takimmaiseen kulmaan asti 

Koulukeskuksen kentän rajoitukset: 

• Pelattaessa pitkittäin niin, että esim. naisten kenttä mahtuu kentälle: varastokoppi (keltai-

nen) oikealla puolella on rajoitusaluetta, kotipesän takana ei ole rajoitusta ja vasemmalla 

puolella rajoitus astuu voimaan, jos pallo menee aidan ali parkkipaikalle tai peliareenalle. 

Parkkipaikan ja peliareenan välinen alue ei ole rajoitusaluetta.  

• Pelattaessa poikittain, jolloin kentälle mahtuu tenavakenttä, joka on piirretty kaukalon vie-

reen: rajoitusalue alkaa kakkospuolella olevasta valotolpasta, joka on kaukalon vieressä, 

kiertäen kaukalon reunaa ja aitaa pitkin niin, että pallon mennessä aidan ali parkkipaikalle 

rajoitus astuu voimaan. Varastokoppi ei tässä tapauksessa ole rajoitusaluetta, koska takara-

jan ja sen jatkeen takana olevia alueita ei voida sopia rajoitusalueiksi. 

 

3.2. OHJEET JOUKKUEILLE 

 

Joukkueenjohtaja, joukkueen tuomarivastaava tai valmentaja varmistaa tuomarin tulon peliin teks-

tiviestillä, whatsapp-viestillä tai soittamalla viimeistään edellisenä päivänä. Tuomareiden tulee kui-

tata varmistus.  

Tuomaripalkkiot maksetaan vain kuittia vastaan. Kotisivujen materiaalipankista löytyy Tuomaripalk-

kiokuitti, UPV:n omat –tiedosto, josta löytyy valmis kuittipohja. Automaatio Areenan kirjurikopista 

löytyy kansio, jossa on kyseisiä kuittipohjia. Kaikki palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin Miran kautta. 

Tulorekisterin ilmoittamiskäytännöstä on oma ohjeistuksensa.   
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Jos joukkue joutuu siirtämään ottelun, niin joukkue on velvollinen ilmoittamaan asiasta tuomareille 

ja kysyttävä, käykö siirto. Jos tuomari ei pääse siirrettävään peliin tuomariksi, on joukkueen velvol-

lisuutena hoitaa uudet tuomarit paikalle. 

Joukkueiden toimihenkilöiden pitää ilmoittaa tuomarivastaavalle, jos tuomarin toiminnassa on jo-

tain huomautettavaa tai vastaavasti kehua tuomareita.  

4. TUOMARI- JA KIRJURIKORVAUKSET 
 

TUOMARIPALKKIOITA EI MAKSETA ILMAN KUITTIA! 
 

Tuomaripalkkiot 
2021 

Edustus 
Maakuntasarjat,  

C:n SM-sarja 
Aikuisten 
aluesarjat 

Aluesarjapelit 
(E-C-ikäiset/ 

F-ikäiset) 

Turnaukset 
 (G-ikäiset) 

Päätuomari 89 € 33 € 21 € 15 € / 12 € 5 € 

Syöttötuomari 89 € 33 € 21 € 15 € / 12 € 5 € 

Kakkostuomari 54 € 23 € 15 € 12 € / 10 € 5 € 

Kolmostuomari 44 € 18 € 15 € 12 € / - 5 € 

Takarajatuomari 28 € 15 € 10 € 10 € / - 5 € 

Kirjuri  20 € -  - - 

Tulostaulu 10 € -  - - 

Taulukko 2. Tuomari- ja kirjurikorvaukset 
 
Edustuksen pelien takarajatuomareille maksetaan tuomaripalkkio aina tilille, joten tuomarin pitää 
muistaa ilmoittaa kuitissa IBAN-tilinumero eli 18-merkkinen numerosarja. Myös muissa peleissä voi-
daan palkkiot maksaa tilin kautta, joten varaudu etukäteen ja selvitä tilinumerosi. Kuitit toimitetaan 
kioskiin, kuten myös kirjureiden ja tulostaulun pitäjien kuitit edustuksen peleissä. Aikuistuomarit 
ovat pääosin ns. kahvipalkkalaisia (kahvi, pulla, limsa yms.) tai tuomitsevat ilmaiseksi junioripelejä.  


