Suomen Ringetteliitto ry
Ringeten erotuomari- ja toimitsijatyöryhmän kokous 2/2021

Aika:
Paikka:

14.4.2021 klo 16:30
Teams

Osallistujat:

Katriina Keskitalo pj.
Veera Lempiäinen
Petri Pylvänäinen
Päivi Reiman

MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Katriina Keskitalo avasi klo 16.30.
2. Ryhmän kokoonpano ja järjestäytyminen
Sihteeriksi valittiin Päivi Reiman. Toimitsijoiden pääkouluttaja ja liittohallituksen
edustaja on Petri Pylvänäinen. Erotuomareiden pääkouluttaja on Veera Lempiäinen.
Ninni Nordlund on ilmaissut halukkuutensa ryhmään. Keskitalo on yhteydessä häneen
ja kyselee kiinnostusta esim. pelinohjaajakoulutuksen kehittämiseen. Pylvänäinen kysyy
vielä toimitsijakouluttajilta (kaudelle 21-22 toimintaan ilmoittautuvat) ja Keskitalo
otteluvalvojilta kiinnostusta osallistua ryhmän toimintaan.
Ryhmälle luotu ryhmä sharepointiin. Toiminnanjohtaja Pitkäsen terveisinä kerrottiin,
että toivotaan käytettävän Teamsiä. Ryhmän puheenjohtajan mukaan sharepoint on
parempi alusta tiedostojen hallintaan ja aineiston keräämiseen.
3. Erotuomaripalkkiot kaudella 2021-2022
Käsiteltiin palkkiot kaudelle 2021-2022, liite1. Verottomat korvaukset korotetaan
verottajan summiin. Keskitalo laittaa Pitkäselle jatkokäsittelyyn.
Käsiteltiin samalla kauden 2021-2022 finaalien osalta muutama case myös jatkoa
ajatellen:
- mikäli tuomarit lähtevät matkaan jo ottelua edeltävänä päivänä ja heille kustannetaan
majoitus, ei tältä lähtöpäivältä makseta puolipäivä-/kokopäivärahaa. Vastaavasti
koskee jos viikkopelin jälkeen jäädään yöksi ottelupaikkakunnalle (tai lähiseudulle).
- mikäli tuomarilla on esim. kuukausilippu julkisiin, eikä näin ollen esittää kuittia
matkasta, ei tällaista matkaa voida korvata.
4. Liittotason erotuomareiden koulutus kaudella 2021-2022
LT1+LT2 21.-22.8.2021 Kisakallio. Otteluvalvojat ja kouluttajat jo 20.8.2021.
Ilmoittautumiset Suomisportin kautta (jo toukokuun aikana). Maksu suoraan

ilmoittautumisen yhteydessä. Lempiäinen toimittaa Reimanille kysyttävät asiat.
Välikoulutukset 27.-28.11.2021 (LT1 ja LT2 eri päivinä).
Kauteen 2020-2021 liittyen C-nuorten SM-turnaus mahdollisesti 26.-29.8.2021 KeravaTuusula-akselilla.
LT1+2-tuomareiden koulutusmaksu 80€, aluekerhoille alueen LT2-tuomareista 75€.
5. Toimitsijakouluttajien koulutukset kaudella 2021-2022
Pylvänäinen päättää huhtikuun aikana milloin koulutukset pidetään. Ilmoittautumiset
Suomisportin kautta. Etäkoulutukset, koska korona-tilanteesta ei ole varmuutta.
6. Toimitsijakoulutusmateriaalien päivitys
Pylvänäinen päivittää ja pyytää apuja tarvittaessa.
7. Työryhmän vuosikello
Muokattiin Keskitalon luomaa alustavaa vuosikelloa. Excel löytyy sharepointista, missä
sitä saa edelleen muokata.
8. Muut asiat
-

Timanttileirille 14.-15.8.2021 tarvitaan muutama erotuomari. Harkitaan
käytetäänkö tapahtumaa jonkinlaisena koulutuksena.

-

MM-kisoihin 2022 liittyen: jo elokuun LT-tuomarikoulutuksessa kerrotaan valitut
tuomariehdokkaat. Hyökkäysaikakellonkäyttäjiä ryhdytään kyselemään jo syksyllä.

-

Puheenjohtaja Kolin pyynnöstä laaditaan A4-kokoinen erotuomariohja ja
toimitsijaohje.

9. Seuraava kokous
Keskiviikko 9.6.2021 klo 16.30.
10. Kokouksen päätös
Keskitalo päätti kokouksen klo 18.58.

