Suomen Ringetteliitto ry
Erotuomari- ja toimitsijatyöryhmän kokous 5/2021
Aika:
Paikka:

9.12.2021 klo 16.30 – 18.33
Teams -kokous

Läsnä:

Katriina Keskitalo, puheenjohtaja
Päivi Reiman, sihteeri
Veera Lempiäinen, erotuomareiden pääkouluttaja
Petri Pylvänäinen, toimitsijoiden pääkouluttaja
Ninni Nordlund, jäsen – kohdat 1-4

MUISTIO

1. Kurinpitosääntöjen muutosesitys
Pylvänäinen on tutkinut samantyylisten lajien sääntöjä löytääkseen malleja siitä, miten ottelun
jälkeen olisi mahdollista saada jokin yksittäinen ottelutapahtuma kurinpidon käsiteltäväksi.
Tapahtuman pitäisi olla sellainen, josta olisi pitänyt tulla ottelurangaistus. Joukkueen pitää
pystyä ottelun päätyttyä asiasta kertomaan ja silloinkin pitää määritellä n. klo-aika.
Pöytäkirjan huomautuksiin tehtäisiin asiasta merkintä.
Jääkiekossa juniorisarjoissa (ei videotuomaria, otteluvalvojaa) ei voi jälkikäteisesti tehdä
raporttia. Ylemmissä sarjoissa videotuomari, otteluvalvoja, sarjan kurinpitäjä tms. voi viedä
asian edelleenkäsittelyyn.
Salibandyssä vaikuttaa olevan samantyylinen.
Ajatuksena saada kevätkokoukselle esitys kurinpitosääntöjen muutoksesta. Lempiäinen pohtii
juttua Ringette-lehteen.
2. Erotuomareiden majoittuminen pääsarjatasojen osalta
Koskee tuplapeliviikonloppuja, joissa majoittuminen on perusteltua (majoittuminen on
edullisempaa tai aika, jonka tuomari ehtii kotona olemaan, on olematon). Tuomarilta tullut
palautetta siitä, että majoitus ei ollut hotellissa. Todettiin, että majoituksen
vähimmäisvaatimus on liinavaatteet ja aamiainen. Oltava siistiä ja asiallista. WC/suihku voi
olla jaettu, kunhan käyttäjämitoitus on järkevä. Majoituksen ei tarvitse olla hotellissa.
3. Erotuomaripalkkioiden laskutus kiinteällä hinnalla C-Ykkössarjassa
Katsotaan kauden päätteeksi miltä keskiarvokulut näyttävät. Yhden näkökulman mukaan Cnuorten sarjaa ei pidä siirtää kiinteän hinnan laskutukseen, koska se vähentää joukkueiden
kiinnostusta hankkia tuomareita lähiseudulleen.
4. Harrastesääntöjen muutosesitys
Käytiin läpi harrastetyöryhmän tekemiä esityksiä. Harrastesarjojen tuomarimäärän sitominen
kahteen tuomariin sai kannatusta. Naisten ja Nuorten harrastesarjojen Toimitsija -kohtaan

3.3.1 tehty muutos (”toimitsijalla ei tarvitse olla voimassa olevaa toimitsijakorttia”) hylättiin
yksimielisesti. Hyökkäysaikakellon käyttäjällä pitää olla toimitsijakortti.
5. Muut asiat
- Keskusteltiin MM-kisojen toimitsijoista ja erityisesti hyökkäysaikakellon käyttäjistä ja
heidän hyödyntämisestä Tie Huipulle -tapahtumassa.
- Erotuomarit eivät käytä hyökkäysaikakelloa Tie Huipulle -tapahtumassa.
- 21.11.2021 B-nuorten ottelusta 101252 UJK-Ilves on tullut kysely tilanteesta, jossa
joukkueelle on tuomittu kolmas rangaistus (siirretty rangaistus – kaksi ensimmäistä
samaan aikaan tuomittuja) ja vastustaja tehnyt ylivoimamaalin samalla kellonlyömällä kun
kaksi käynnissä ollutta rangaistusta päättyi. Kysymys kuuluu, kumoutuuko siirretty
rangaistus vaiko ei. Kysytään vielä Kanadasta ja kiekolta löytyykö heiltä tulkintoja.
6. Seuraava kokous
Kutsutaan koolle tarvittaessa.

