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OJT hallitus ja toimihenkilöt kaudella 2017-2018
Hallitus ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsenet
Nimeäjä
Kerhokouluttaja
OJT:n toimitsijayhdyshenkilö
Liigan toimitsijayhdyshenkilö
Pelienseurannat

Nimi
Harri Perämäki
Johanna Tauriainen

GSM
045-6305591
040-5576502

Email osoite
harri.peramaki@gmail.com
johanna.tauriainen@gmail.com

Samuli Orava
Taru Tanhua
Ville Kurkinen
Sanna Tikkanen
Lasse Lappalainen
Jarkko Karvonen,
Joona Vares
Johanna Tauriainen
Johanna Tauriainen

0400-431480
040-5253940

samuli.orava@gmail.com
taru.j.tanhua@gmail.com

Taru Tanhua
Eija Mämmelä
Johanna Tauriainen

Jäsenen velvoitteet
Ennen kauden alkua
1. Maksa kerhon jäsenmaksu 40€ kerhon tilille FI92 5741 3620 2607 67. Kirjaa viitteeseen
nimesi ja jäsenmaksu.
2. Maksa SJL:n pelipassi (lisenssi) http://www.finhockey.fi/palvelut/pelipassit/
3. Osallistu kertauskurssille. Tiedot järjestettävistä kursseista löytyvät Erotuomarialueelta,
tuomari.ning.com –sivustolta ja niistä informoidaan jäsenistöä ennen kauden alkua.
4. Maksa erotuomarikortti (jäsenmaksu, kesäkysymykset, kertauskurssi ja pelipassi pitää olla
hoidettuna ennen kuin erotuomarikortti myönnetään. Tämän jälkeen korttimaksu on maksettavissa SJL:n palvelusivustolla).
5. Ilmoita muuttuneista yhteystiedoistasi sihteerille ja Tasoon.

Kauden aikana
• Ilmoita esteet ajoissa!
• Tarkista huolella jokainen nimeämislista, jotta tiedät, onko sinulle määrätty tehtäviä.
• Jos et pysty suoriutumaan nimetyistä tehtävistä; huolehdi itse sijainen ajoissa ja ilmoita vaihdosta nimeäjälle.
• Ole ajoissa paikalla pelipaikalla! Suositus 60 min ennen – mutta viimeistään 30 min. Ole yhteydessä tuomaripariisi viimeistään edellisenä päivänä. Ilmoita toimitsijaesimiehelle/Titulle,
jos et ehdi vielä tuntia ennen tehtävääsi.
• Muista täyttää palkkiokuitti oikein ja jätä siitä kopio kotijoukkueen toimihenkilöille. Muista
merkitä kuittiin myös osoitteesi.
• Palauta pelienseuranta ajoissa ja oikein täytettynä! Muista myös tilittää keräämäsi kerhorahat
(ei-sopimusseurojen pelit).
• Osallistu kerhon järjestämiin kuukausikokouksiin.
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• Vuoden vaihtuessa toimita uusi verokortti sähköisesti toiminnanjohtajalle/seurannan sähköpostiosoitteeseen.
• Huolehdi mahdollisten muiden tapahtumien maksut ajoissa.

Uudet jäsenet
1. Osallistu peruskurssille.
2. Maksa peruskurssimaksu (tarkemmat ohjeet kurssilla).
3. Maksa jäsenmaksu 40€ sekä kirjaamismaksu 5€ kerhon tilille FI92 5741 3620 2607 67.
Muista mainita nimesi ja kirjaa viitteeksi jäsenmaksu.
4. Maksa SJL:n pelipassi (lisenssi) http://www.finhockey.fi/palvelut/pelipassit/
5. Maksa erotuomarikortti (pelipassi, jäsenmaksu, kurssikokonaisuus ja mahdolliset sääntökokeet) pitää olla hoidettuna ennen kuin erotuomarikortti myönnetään. Tämän jälkeen korttimaksu on maksettavissa SJL:n palvelusivustolla).
6. Toimita verokortti sähköisesti toiminnanjohtajalle/pelienseurannan sähköpostiosoitteeseen.

Erotuomareiden ja toimitsijoiden koulutus sekä tarkkailu
Tuomarialue - Ajankohtaista tietoa netistä
Netissä on tuomareille ja toimitsijoille suunnattu ”Tuomarialue”, löydät viimeisimmän tiedon ja paljon muuta hyödyllistä asiaa – sivusto on tiedonlähde jokaiselle tuomarille ja toimitsijalle.
http://tuomari.ning.com/
OJT keskittää jäsentiedottamisen omille nettisivuilleen, oulunjaakiekkotuomarit.fi

Ensimmäinen potku tuomari/toimitsijauralle
Tie jääkiekkotuomariksi alkaa peruskurssista. Peruskurssille voi osallistua, jos on vähintään 15vuotias ja osaa luistella. Muita vaatimuksia ei ole. Peruskursseja järjestetään syksyisin ja kysynnän
mukaan myös kauden aikana talvella ja keväällä. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen
osa on lyhyt starttipaketti, joka jälkeen vihelletään ensimmäiset pelit. Kuukauden sisällä järjestetään peruskurssin osa 2, jossa perehdytään tarkemmin sääntötulkintoihin, erotuomarina toimimiseen ja käydään jääharjoituksessa läpi perustoimintoja. Peruskurssin osan 2 kesto on 2 päivää.
Peruskurssin osa 2:n päätteeksi uudelle tuomarille anotaan erotuomarikorttia.
Pelipassi (lisenssi) on oltava lunastettuna ennen ensimmäistä vihellystehtävää peruskurssin osa
1:n jälkeen. Mikäli tuomarikokelaalla on jo pelaajan pelipassi, se riittää. Muut hankkivat harraste/tuomaripassin. Lisäksi on suoritettava peruskurssimaksu, jäsenmaksu ja uuden jäsenen kirjaamismaksu tuomarikerholle.
Toimitsijaksi haluaville järjestetään myös kaksiosainen peruskurssi. Peruskurssi 1:llä käydään läpi
yleisiä toimitsija-asioita ja perehdytään toimitsijatehtäviin. Kurssin jälkeen toimitsijat harjoittelevat
OJT-kouluttajien opastuksella ja opettelevat sääntöasioita. Kakkososan yhteydessä käydään läpi
sääntötulkintoja sekä pidetään sääntökoe. Peruskurssituksen jälkeen uusille toimitsijoille anotaan
erotuomarikortti. Uusia toimitsijoita voidaan kouluttaa myös yksilöllisen suunnitelman pohjalta.

Kouluttautuminen ennen kauden alkua
Erotuomarikortti on aina voimassa yhden kauden. Kortin uusimista varten on tuomarin / toimitsijan
osallistuttava Jääkiekkoliiton järjestämälle kurssille ennen kauden alkua. Kerhotasolla tämä kurssi
kulkee nimellä tuomarien tai toimitsijoiden kertauskurssi. Kurssilla käydään läpi mahdolliset sään-
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töuudistukset ja kerrataan vanhoja sääntöjä. Kertauskurssille osallistuvat tuomarit ja toimitsijat,
jotka toimivat kerhon peleissä.

Kouluttautuminen kauden aikana
Kun tuomari / toimitsija on syksyllä käynyt kertauskurssin tai SJL:n kurssituksen, ei sääntöjen lukemista ja harjoittelua saa unohtaa. Tärkein oppi kuitenkin tulee kaukalosta. On varmaa, että virheitä tulee, niistä vain pitää oppia. Oulun jääkiekkotuomarit pitävät kauden aikana kuukausikokouksia, jotka ovat hyvä tilaisuus kertoa omista kokemuksista kaukalossa, mahdollisista ongelmatilanteista jne. Kuukausikokouksessa käydään läpi ajankohtaisia käytännön asioita ja tietenkin
sääntöasioita. Sääntöjen hallitseminen on avainasemassa kaukalossa ja sen ulkopuolella ja tämän
vuoksi säännöistä ja niiden tulkinnoista keskustellaan kauden aikanakin.
Tuomari voi myös hakeutua jääkiekkoliiton järjestämiin koulutusturnauksiin sekä Suomen erotuomarienliiton järjestämiin koulutuksiin. Koulutusturnauksiin hakeminen tapahtuu tuomari.ning.comsivuston kautta.
Tuomari.ning.com -osoitteesta löytyy Tuomarin toimintaohje-käsikirja. Sen avulla on helppo opiskella perustoimintatapoja ja eri tilanteiden hallitsemista. Peruskurssin yhteydessä jokainen tuomari
saa omakseen kyseisen kirjan.

Kuukausikokoukset
Kuukausikokouksiin osallistuminen on pakollista. Kuukausikokouksista voi olla poissa kerhokouluttajan luvalla.

OJT:n kouluttajaorganisaatio ja tehtävät kaudella 2017-2018
Kouluttaja
Aluekouluttaja,
tuomarit
Tapio Heikura

Vastuualueet
- Liiton alaiset tasot (tasot 4 ->) ja yhteyshenkilö liiton suuntaan.
- OJT:n kouluttajien tukihenkilö

Aluekouluttaja
toimitsijat
Eija Mämmelä

- SJL:n alueellinen toimitsijakouluttaja
- Liigan yhteyshenkilö

Nimeäjä
Johanna Tauriainen

- Tuomareiden ja toimitsijoiden nimeäminen

Kerhokouluttaja
Johanna Tauriainen

Yleisvastuu kouluttamisesta ja seurayhteistyöstä tasot 1-3
- Tarkkailuiden koordinointi
- Peruskurssit
- Päävastuussa tason 1-3 tuomareista.
- Seurayhteistyö
- Seuratuomarikurssit
- Kummituomarijärjestelmä

Toimitsijajaos:
Johanna Tauriainen
(pj), Sanna Tikkanen,
Tuomo Kärkkäinen,
Antero Hongisto, Taru

-

Toimitsijoiden koulutus
Toimitsijoiden peruskurssi
Seurayhteistyö
Toimitsijatoiminnan kehittäminen
Rekrytointitoimet
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Tanhua ja Hannele
Lamusuo
OJT:n
toimitsijayhteyshenkilö
Taru Tanhua

-

Toimitsijoiden yhteyshenkilö kerhotasolla
yhteistyö alueellisen toimitsijakouluttajan kanssa

Tapio Heikura,
Johanna Tauriainen
Tarkkailijat

-

3-4-valmennusryhmä

-

Otteluiden tarkkailu, palautteen antaminen ja uusien
huipputuomareiden löytäminen.

Tarkkailu
Erotuomaritarkkailijan rooli ei ole ”puukottaa” tuomaria tehdyistä virheistä. On tarkoitus löytää ne
tärkeimmät kehittämistä tarvitsevat osa-alueet ja keskustella tilanteista, miten olisi voinut toimia
paremmin tai olisiko toisella tavalla toimien päästy parempaan lopputulokseen jne. Varsinkin tuomariuraa aloittelevien kohdalla tarkkailu on tärkeää.
Tarkkailu on äärimmäisen tärkeää, se edesauttaa tuomarin kehitystä ja sen avulla löydetään tuomarit, joilla on potentiaalia ylöspäin. Tarkkailussa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien m ukaan myös videopalautetta.
Kerhokouluttaja-toiminnanjohtaja koordinoi tarkkailuryhmän toimintaa. Ole yhteydessä kerhokouluttajaan, jos haluat tarkkailua peliisi. Myös kokeneita tuomareita voi pyytää katsomaan otteluitasi.
Tarvittaessa voit toki ottaa yhteyttä suoraan myös tarkkailijoihin.
Kaudella 2017-2018 Tarkkailuryhmään kuuluu: Jarkko Karvonen, Aki Lauronen, Pauli Lauronen,
Timo Kivimäki, Timo Alanko ja Johanna Tauriainen.
Toimitsijoiden kehittymistä tehtävissään tukee Toimitsijajaos sekä kokeneemmat toimitsijat tehtäväkohtaisesti pelitapahtumien aikana.

Pelien nimeäminen - Tuomarit
Nimeäminen ja esteiden ilmoittaminen
Nimeäjä nimeää pelejä jäsenille. Omat pelit löytyvät Taso-järjestelmästä. Harjoituspelejä tulee lyhyilläkin varotusajoilla ja niistä nimeäjä kommunikoi erikseen jäsenistölle puhelimitse. Sarjapelien
nimeäminen tehdään 5 viikon jaksoissa ja nimeämisaikataulu kauden 2017-2018 osalta löytyy seuraavan linkin takaa.
http://tuomari.ning.com/page/nimeaemiset-1
Huomattavaa nimeämisestä ja esteiden ilmoittamisesta (koskee kaikkia sarjoja):
•

Ilmoita esteet viimeistään annettuna päivänä

•

Esteitä ei pysty muuttamaan viimeisen nimeämisjakson aikana

•

Listan julkaisun jälkeen pystyt taas lisäämään/poistamaan esteitä muilta kuin pelipäiviltä,
pidä siis esteesi ajan tasalla koko ajan, myös listan julkaisun jälkeen uudelleen nimeämisten vuoksi

•

Liiton sarjoissa: Jos tulet estyneeksi itsellesi jo määrättyyn peliin, sinun on ensisijaisesti itse
hankittava sijainen ja ilmoitettava siitä nimeäjälle.
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•

Sijaisen täytyy täyttää seuraavat kriteerit:
– tasoluokitus sama tai korkeampi kuin itselläsi
– samalta paikkakunnalta tai läheltä omaa asuinpaikkaasi
– Toimitsijoiden osalta sijaisen on tehtävä saman sarjatason tehtäviä
– Ilmoita tullut esteesi ja sijainen pelin nimeäjällä, nimeäjä tekee muutokset Tasoon.
Nimeäjä voi käyttää tarjoamaasi sijaista tai etsii jonkun muun

Esteet ilmoitetaan käyttämällä Taso-järjestelmää, johon kirjaudutaan tuomarikohtaisilla tunnuksilla.
Tunnukset saat kerhokouluttajalta tai nimeäjältä.
Taso-linkki: https://taso.sjtl.fi/

HOX! Joissakin tapauksissa seurat saattavat olla yhteydessä suoraan tuomariin, että tuletko tuomariksi peliin. Näissä tapauksissa pyydätte ystävällisesti ottamaan yhteyttä nimeäjään. Kukaan ei saa ottaa peliä vastaan suoraan joukkueelta!

Pelien nimeäminen – Toimitsijat
Nimeäminen ja esteiden ilmoittaminen
Peliennimeäjä nimeää pelejä jäsenille. Harjoituspelejä tulee lyhyilläkin varotusajoilla ja niistä
nimeäjä kommunikoi erikseen jäsenistölle puhelimitse. Toimitsijatehtävät nimetään noin kahdeksi
viikoksi kerrallaan. Omat pelit näkyvät Taso-järjestelmästä.
Esteet ilmoitetaan käyttämällä Taso-järjestelmää. Taso-järjestelmään kirjaudutaan toimitsijakohtaisilla tunnuksilla. Tunnukset saat kerhokouluttajalta tai nimeäjältä.
Taso-linkki: https://taso.sjtl.fi/

HOX! Joissakin tapauksissa seurat saattavat olla yhteydessä suoraan toimitsijaan, että tuletko toimitsijaksi peliin. Näissä tapauksissa pyydätte ystävällisesti ottamaan yhteyttä toimitsijoiden peliennimeäjään. Kukaan ei saa ottaa peliä vastaan suoraan joukkueelta!

Pelien vaihdot
Pelien vaihdot tarkoittavat sitä, että jos jäsen ei pääse hänelle nimettyyn peliin, tulee hänen hankkia sijainen tilalleen. Jäsen hankkii itse sijaisen. Joissain tapauksissa voi pelien nimeäjä auttaa
sijaisen hankinnassa, jos jäsen ei itse saa sijaista tilalleen tai on estynyt sijaista hankkimaan. Sijaisesta ilmoitetaan aina nimeäjälle! Sijaisen tulee olla vähintään ko. sarjatason mukaisen tuomariluokituksen omaava tuomari/toimitsija. Tuomarien tasoluokitukset näet kauden aikana jaetusta
listasta.

Laiminlyönnit
Laiminlyönniksi katsotaan saapumatta jättäminen tai myöhässä saapuminen nimettyyn tehtävään.
Laiminlyönnit käsitellään seuraavasti:
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– ensimmäisestä laiminlyönnistä jäsenelle langetetaan 75€ (toimitsijat 50€) sakkomaksu sekä annetaan kirjallinen varoitus. Lisäksi tuomarin tasoluokitus tippuu yhdellä tasolla
alemmas
– toisesta laiminlyönnistä jäsenelle langetetaan 150€ (toimitsijat 100€) sakkomaksu sekä suljetaan toiminnasta loppukaudeksi.
Sakkomaksujen tarkoituksena on kattaa joukkueille mahdollisesti laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.
Jokainen laiminlyönti käsitellään erikseen OJT:n hallituksen kokouksessa ja laiminlyönnin aiheuttaneella henkilöllä on oikeus antaa vastineensa tapahtuneeseen.
Yhdistyksellä on mahdollisuus periä sakkomaksu seuraavista ko. henkilön palkkioista.

Erotuomariraportti
Mikäli ottelussasi tapahtuu jotain, joka vaatii erotuomariraportin kirjoittamista, kirjaa asiat selkeästi
raporttiin. Lukijan on pystyttävä ymmärtämään raportin perusteella tapahtumien kulku. Raporttien
toimitusosoitteet ja raporttilomake löytyvät ”Tuomarialueelta” osoitteesta:
http://tuomari.ning.com/page/raportointi-1
Raportti tulee toimittaa kurinpitäjälle seuraavaan päivään kello 12:00 mennessä. Tarkista tuomarialueelta raportin oikea toimitusosoite.
Toiminta raportoitavissa tapahtuvissa:
Tasot 1-3: Soitto kerhokouluttaja Johanna Tauriaiselle. Raportista kopio Johannalle (johanna.tauriainen@gmail.com) ja aluekouluttaja Tapio Heikuralle (tapio.heikura@finhockey.fi).
Tasot 4-> : Soitto Tapio Heikuralle ja kopio raportista myös hänelle sähköpostiin

Pelienseuranta - tuomarit ja toimitsijat
Tuomari- ja toimitsijatehtäviä seurataan kuukausittain palautettavan seurantalomakkeen avulla.
Lomakkeen ja ohjeet saat toiminnanjohtajalta muistutusviestin yhteydessä ja kerhon verkkosivuilta
http://www.oulunjaakiekkotuomarit.fi/. Oikein ja ajallaan palautetun seurantalomakkeen palauttamalla varmistat, että palkkiosi tulevat oikein ja ajallaan maksuun.
Seurantalomake on palautettava jokaisen kuukauden 3. päivään mennessä osoitteeseen pelienseuranta@gmail.com. Oulun Jääkiekkotuomarit ry:n hallituksen 28.10.2008 tekemän päätöksen mukaisesti seurannan palauttamatta jättämisestä jäsen menettää ko. kuukaudelta kilometrikorvauksensa. Pelien seurantaan liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä suoraan toiminnanjohtajaan.

Seurantalomakkeen täyttöohje – tuomarit ja toimitsijat
1. Kirjaudu osoitteeseen https://sjtl.taso.fi
2.

Mene Omat tiedot-sivulle.

3. Valitse vasemmalta Ottelut-valikosta Kaikki.
4. Kopioi sieltä halutun kuukauden pelit mustaamalla solut hiirellä.
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5. Liitä sopimusseurojen pelit Sopimus-välilehdelle hiiren oikean näppäimen alta löytyvän "liitä
määräten"-toiminnon avulla. Valitse sieltä teksti-valinta.
6. Paina ok. Lisää oma nimesi jokaisen ottelun ET-kohtaan. Muista lisätä myös ottelun palkkio
ja kilometrimäärä (täysinä kilometreinä).
7. Palauta seurantasi osoitteeseen pelienseuranta@gmail.com

Palkkioiden maksu ja verokortit
Tuomari- ja toimitsijatehtävistä kertyneet palkkiot maksetaan seurantalomakkeiden perusteella
kuukauden 15. päivä Oulun Debet & Kredit Oy:n kautta. Palkkioiden maksua varten jäsenen tulee
toimittaa kopio verokortistaan (skannattuna) ja yhteystietonsa toiminnanjohtajalle. Kaikki palkkioiden maksuun liittyvät asiat käsitellään toiminnanjohtajan kautta.

Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen säännöt on saatavilla kerhon nettisivuilla (http://www.oulunjaakiekkotuomarit.fi) tai
sihteeriltä.

Sosiaalinen media
Oulun Jääkiekkotuomarit ry:n nettisivuilla http://www.oulunjaakiekkotuomarit.fi ilmoitetaan kerhon
ajankohtaisista asioista. Sivuilta löytyvät myös kaikki tarvittavat lomakkeet tuomareille ja toimitsijoille.
Kerholla on oma Facebook-ryhmä, ryhmä löytyy hakusanalla OJT:n keskusteluryhmä. Sivusto on
tarkoitettu vain kerhon jäsenten käyttöön.
Ohjeet sosiaalisen median käyttöön (lähde: Leijonat.fi):
1) Sosiaalisessa mediassa voi yhteisistä asioista kertoa vasta, kun asioista on OJT tai jääkiekkoliitto ensin tiedottanut.
2) Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Muiden tuomareiden tai toimitsijoiden kuvia tai tietoja ei saa
julkaista ilman lupaa.
3) On hyvä muistaa, että lupa alaikäisten kuvien käyttöön tarvitaan huoltajilta.
4) Pelin alla keskitytään peliin.
5) Päivitykset tai niissä esiintyvät linkkaukset eivät saa vaikuttaa negatiivisesti kerhoon, sen jäseniin tai seuroihin.
6) Päivityksissä ei kuulu arvostella tuomareita, joukkueen jäseniä, turnauksen järjestäjiä, toimitsijoita tai valmentajia.
7) Päivitykset jotka voidaan tulkita provosoiviksi, rasistisiksi tai seksistisiksi eivät kuulu joukkueurheiluun eivätkä hyvään käytökseen - kiusaaminen on kiusaamista myös sosiaalisessa mediassa.
8) Kaikki asiat eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat mm. lääkintään/kerhon jäsenten terveydentilaan liittyvät asiat, mahdolliset oman tai muiden jäsenten illanvietot.
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9) Kerholla on virallisia yhteistyökumppaneita, joiden satsausta toimintaan tulee kunnioittaa. Sosiaalisessa mediassa ei kannata ottaa kantaa kumppaneita vastaan.

Muut aktiviteetit
OJT:lla on ollut säännöllinen jäävuoro jo useiden vuosien ajan maanantai-iltaisin elokuusta huhtikuuhun. Kaudella 2017–2018 jäävuoro on maanantaisin klo 21.30–22.30 Raksilan jäähallissa.
Jäävuoron hinta on jäsenille 50€/koko talvikausi tai 5€/kerta. Elokuun vuorot käytetään luistelutestien harjoitteluun ja suorittamiseen. Muutoin vuoroilla tehdään erilaisia luisteluharjoitteita ja pelataan jääkiekkoa.
Yhdistys järjestää vuoden aikana koko jäsenistölle myös kaksi illanviettotapahtumaa. Ennen joulua
on pikkujoulut ja vuosikokouksen yhteydessä pidetään kauden päätöstilaisuus. Kerhokirjeessä ilmoitetaan ajankohdat ja omavastuuosuudet hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Ennen kauden alkua järjestetään myös Kick-Off-tilaisuus. Aiempina vuosina Kick-Offiin on kuulunut
mm. kuplafutista, Crosfit-harjoitusta, melontaa yms.
Vuosittain ratkotaan myös jääkiekkotuomareiden SM-kisat, johon OJT on kerännyt vuosittain joukkueen. Turnaus järjestetään eri paikkakunnalla joka vuosi.

Sisäänpääsy Liigan otteluihin
Voimassa olevalla tuomarikortilla pääsee katsomaan Liigan otteluita. Kärppien kotiotteluissa sisäänkäynti halliin tuomarikortilla on B-ovesta ja kortilla voi mennä vapaille seisomapaikoille. Play
off -otteluihin pääsyliput tilataan keskitetysti kerhon kautta. Play off -otteluiden sisäänpääsyjärjestelyistä tiedotetaan erikseen ennen pudotuspelien alkua.
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