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Toimitsijatehtävät

pöytäkirjanpitäjä

on-line tulospalvelun hoitaja 
(SM-runkosarja, SM ylempi 
jatkosarja, SM alempi jatkosarja, 
Ykkössarjan alkusarja, 
Ykkössarja, BSM-sarjoissa)

kuuluttaja

ajanottajat
pelikello
hyökkäysajanottaja

rangaistusaitioiden valvojat

MV-torjuntojen laskija

EA-henkilö

Toimitsija-aitiossa

sekuntikellot

pilli

pelirenkaat 2 kpl

pelisäännöt

kilpailusäännöt/sarja-
kirja

apulomakkeet

Toimitsijamateriaali

Hyökkäysaikakello 
paikoillaan



Ottelun järjestäjä (joukkueenjohtaja)

kellojen, näyttöjen, av-laitteiden yms. toiminnan tarkastaminen

vierasjoukkueen ja tuomarikopin tarkistus

joukkueiden ja tuomareiden vastaanotto, tuomarikopin avain

toimitsija-aitiossa riittävästi pelikelpoisia renkaita sekä sääntökirja/ sarjakirja, apupaperit 
jne.

varmista tuomarit kilpailusääntöjen mukaisesti

ottelun keskeytyminen ja keskeyttäminen
Jos ottelu keskeytyy teknisen häiriön, otteluun osallistuvan henkilön 
loukkaantumisen tai muun ottelun ulkopuolisen syyn takia, joka kestää 
kauemmin kuin yhden tunnin, tuomarin on keskeytettävä ottelu. Lyhyemmän 
keskeytymisen jälkeen ottelua jatketaan normaalisti

jos erotuomari joutuu keskeyttämään ottelun kilpailu- tai pelisääntöjen perusteella, 
ottelupöytäkirja suljetaan ja erotuomari raportoi kilpailunjärjestäjälle keskeyttämisen 
syyt ja olosuhteet. Kilpailunjärjestäjä päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä 



Toimitsijat

Toimitsijakortti voimassa siihen merkityn ajan

järjestyksen pito katsomossa on kotijoukkueen tehtävä

keskity omaan tehtävääsi!

maalit asetetaan/porataan paikoilleen jäänajon jälkeen (sovittava kuka tekee, joissain 
halleissa henkilökunta)

hyökkäysaikakellojen toimivuuden varmistaminen

toimitsija on täysin puolueeton henkilö – älä anna toiminnallasi aihetta epäillä tätä!

toimitsija-aitiossa ei saa kannustaa tai moittia koti- tai vierasjoukkueen tai tuomarien 
työskentelyä

toimitsijat tekevät keskenään ja tuomarien kanssa yhteistyötä

toimitsijatehtäviä hoitavilla vähintään kahdella tulee olla voimassa oleva toimitsija- tai 
erotuomarikortti ja yhdellä hyökkäysajanottaja- tai erotuomarikortti

N-harraste ja Lady-sarjoissa tarvitaan 1 toimitsija / ottelu. Ei korttivaatimuksia.

toimitsijoilla on TuplaTurva -vakuutus liiton puolesta



Pöytäkirjanpitäjä

Ennen ottelua

tulostetaan pöytäkirja tulospalvelusta (ainakin SM-runkosarja, SM ylempi jatkosarja, SM 
alempi jatkosarja, Ykkössarjan alkusarja, Ykkössarja, BSM-sarja)

Voit tehdä pöytäkirjan myös tietokoneella excel pohjaan 
(http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit.html -> Ottelupöytäkirja) tai livessä. Tällöin tulosta 
pöytäkirja ennen peliä, ota siihen joukkueenjohtajien allekirjoitukset ja liitä se pelin jälkeen 
tulostettavan varsinaisen ottelupöytäkirjan liitteeksi. 

pelaaja- ja toimihenkilöluettelojen saaminen joukkueilta 30 min ennen ottelua / pöytäkirjan 
täyttäminen. Huom! Pelaajia voi olla max 20.

pöytäkirjan tarkistaminen (maalivahdit, kapteenisto, toimihenkilöt ja allekirjoitukset)

pöytäkirja tuomareiden nähtäväksi viimeistään 15 min ennen ottelua

ei kirjoiteta tuomareiden nimiä

http://ringette.skrl.fi/fi/Materiaalit.html


Pöytäkirjanpitäjä

Ennen ottelua

maalivahdit omille paikoilleen, loput pelaajat numerojärjestyksessä. Huomioi C- ja A-
merkinnät, yli- ja ali-ikäiset, REO jne.

älä koske tuomari- ja huomautus-sarakkeisiin!

opettele tuomareiden käsimerkit

tulospalveluun korjataan pelaajamuutokset pelin jälkeen



Ottelun aikana

älä sulje joukkue- ja toimihenkilösarakkeita 
ottelun aloitusvihellyksestä, pelaajia voidaan 
lisätä pelin aikana tuomarin kautta

ottelun alkamisaika (todellinen)

merkitse maalit (yv, av), 
rangaistuslaukaukset, rangaistukset, 
aikalisät, maalivahdin vaihdot

seuraa rangaistusten kertymistä  
pelaajakohtaisesti (apulomake / pöytäkirja)

jos teet virheen, viivaa yli viivoittimella ja tee 
uudelle riville

erien jälkeen merkitse erätulos, maalivahtien 
torjunnat, mv peliajat ja anna tiedot 
kuuluttajalle 

SM-runkosarja, SM ylempi jatkosarja, SM 
alempi jatkosarja, Ykkössarjan alkusarja, 
Ykkös- ja BSM-sarjassa live-seuranta erillisten 
ohjeiden mukaisesti

Ottelun jälkeen

sulje muut tyhjät kentät paitsi huomautuskenttä 
ja rangaistuskentät

merkitse:  
ottelun päättymisaika
ottelun maalit
Mv torjunnat yhteensä, mv peliajat yhteensä

tulosta pöytäkirja tulospalvelusta 
allekirjoitettavaksi

rangaistuskentät suljetaan vasta tuomarikopissa 
kun tiedetään että lisärangaistuksia ei ole 
annettu. 

tuomarit laskevat rangaistukset yhteensä 
(kpl ja min).

esittele pöytäkirja tuomareille

allekirjoitus otteluvalvojalta ja back up-
tuomarilta (mikäli on)

Pöytäkirjanpitäjä



Pöytäkirjan täyttöohje

Ottelupöytäkirja on täytettävä tarkasti ja siihen on merkittävä: 
1. Ottelunumero 
2. Sarjataso 
3. Päiväys 
4. Pelipaikka ja -aika 
5. Alkamis- ja päättymisaika 
6. Yleisömäärä 
7. Joukkueiden nimet 
8. Pelaajien nimet (+ synt. vuosi, jos pelaaja on ottelussa yli- tai ali-ikäinen) 
9. Joukkueen toimihenkilöt 
10. Maalintekijät 
11. Syöttäjät 
12. Rangaistukset 
13. Aikalisät 
14. Maalivahtien peliajat 
15. Maalivahtien torjunnat (SM-runkosarja, SM ylempi jatkosarja, SM alempi 
jatkosarja, Ykkössarjan alkusarja, Ykkössarja, BSM ja CSarja)
16. Vaadittavien kortillisten toimitsijoiden korttinumerot:

• naisten SM -runkosarjan, SM ylemmän jatkosarja, SM alemman jatkosarja, 
Ykkössarjan alkusarjan, Ykkössarjan, BSM-sarjan ja CSarjan ottelussa  
toimitsijatehtäviä hoitavista henkilöistä vähintään kahdella tulee olla toimitsija-
tai erotuomarikortti ja yhdellä hyökkäysajanottaja- tai erotuomarikortti 

• hyökkäysaikakellon käyttäjillä on kaikissa sarjoissa oltava hyökkäysajanottaja-
tai erotuomarikortti (pl. N-harraste ja Lady)

17.EA-henkilö 



Kuuluttaja

aloita ajoissa n. 5 min ennen pelin alkua (ei odoteta pelin aloitusvihellystä)

joukkueiden kokoonpanot – myös tuomarit

SM-runkosarjassa, SM ylemmässä jatkosarjassa, SM alemmassa jatkosarjassa, Ykkösen alkusarjassa 
ja Ykkössarjassa aloituskentälliset 
OHJE: maalivahti X X, puolustajiksi X X ja Y Y, hyökkääjiksi X X ja Y Y ja keskushyökkääjäksi X X

Tuomarien ilmoitusten perusteella:
maalintekijät, syöttäjät
rangaistukset
aikalisät, kuulutetaan heti, aikalisä alkaa siitä, kun kuulutus on tapahtunut

Tarvittaessa:
maalivahtien vaihtamiset
rangaistusten päättymiset
erien viimeiset minuutit lukuun ottamatta viimeistä erää
varsinaisen peliajan kaksi viimeistä peliminuuttia
jos hämminkiä, tiedota myös katsojille
aikalisällä ja pelikatkoilla musiikki ja mainokset
muiden otteluiden tulokset

Ennen ottelua ja ottelun aikana



Kuuluttaja

ottelun lopputulos

maalivahtien torjunnat

palkitsemiset

turvalliset kotimatkan toivotukset

Ottelun päätyttyä



Ajanottaja / Pääkellonkäyttäjä

huolehtii otteluajasta ja rangaistusajoista

annettava merkki erien päättymisestä (kellossa summeri)

opettele kellonkäyttö, ohjelmoi asetukset valmiiksi 10 min ennen peliä

kello käyntiin ja seis tuomarin vihellyksestä sekä hyökkäysaikasummerista



Ajanottaja / Pääkellonkäyttäjä

Puoliaika ja peliaika

puoliaika on maksimissaan 15 min (edellisen erän päättymisestä seuraavan erän 
alkamiseen)

kellotettava pääkellolla (kaikkien nähtävillä koko erätauon ajan)

kun kelloon asetettu puoliaika on kulunut ollaan valmiita aloittamaan peli

tuomareille ja joukkueille on ilmoitettava kun puoliaikaa on jäljellä viisi (5) minuuttia.

peliaika Naisten SM -runkosarjassa, SM ylemmässä jatkosarjassa, SM alemmassa 
jatkosarjassa, Ykkösen alkusarjassa ja Ykkössarjassa sekä B-nuorten SM-sarjassa peliaika on 
4 x 15 min. 1. ja 2. sekä 3. ja 4 erän välissä pidetään 2min tauko. 2. ja 3. erän välissä pidetään 
15min puoliaika. Jää ajetaan ennen ottelua ja ottelun puoliajalla. 

CSarjassa peliaika 4 x 12 min, 1. ja 2. sekä 3.4 erän välissä 1 min tauko ja 2. ja 3. erän välissä 
2 min puoliaika. Jää ajetaan ennen ottelua.



Rangaistusaitioiden valvojat

avaa rangaistusaition ovi kokonaan, kun pelaaja on tulossa

ilmoita rangaistun pelaajan numero pöytäkirjanpitäjälle, kuuluttajalle ja pääkellonkäyttäjälle

rangaistusaikojen ottaminen (varakello!) ja rangaistun pelaajan päästäminen peliin oikeaan 
aikaan

opettele säännöt (mikä rangaistus päättyy maaliin, useamman rangaistuksen juostessa mikä 
päättyy maalista jne.)

ilmoitettava jäljellä oleva aika pelaajan sitä kysyessä, oma-aloitteisesti ei puhuta rangaistulle 
pelaajalle

käytä rangaistuksissa apulappua, kirjaa rangaistuksen alkamisaika ylös 

luukun avaamisella pelin ollessa seis kerrotaan tuomareille ongelmista, luukku suljetaan kun 
peli voi jatkua (tarkista että jäähyt näkyvät oikein tulostaululla)

rangaistusta kärsivä pelaaja ei pääse aikalisän aikana pois rangaistusaitiosta

älä anna muiden tulla juttelemaan pelaajan kanssa. Poikkeuksena loukkaantunut pelaaja



MV-torjuntojen laskenta

Torjunnaksi lasketaan kaikki ne suoritukset, joissa maalivahti estää vastustajan maalia kohti 
lähettämän renkaan menon maaliin. Torjunta edellyttää aina maalivahdin kosketusta renkaaseen.

Torjunnoiksi ei lasketa: 

- Tolppaan, ylärimaan, maalin sivurautaan tai –verkkoon pysähtyvää laukausta. 

- Selvästi maalin ohi tai yli suuntautuvaa laukausta, vaikka maalivahti renkaaseen koskisi. 

- Oman pelaajan maalivahdille syöttämää rengasta. 

- Maalin takaa maalin eteen annetun syötön katkaisemista. 

- Maalialueen poikki kulkevan syötön katkaisemista. 

Torjunnoiksi lasketaan: 

- Maalivahdin millä tahansa keinolla pysäyttämä, maalia tuleva vastustajan lähettämä rengas. 

- Laukaus, joka kimpoaa maalivahdin torjunnasta ohi tai yli maalin, tolppaan, ylärimaan, maalin 
sivurautaan tai –verkkoon, eikä mene maaliin. 

- Vastustajan syöttöyritys, joka olisi mennyt maaliin ellei maalivahti olisi pysäyttänyt rengasta. 

- Vastustajan syöttö- tai laukausyritys, joka vaihtaa omasta pelaajasta suuntaa kohti maalia. 



Rangaistukset

Rangaistukset ankaruusjärjestyksessä:

pieni rangaistus: 2 min, päättyy maalista

rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä: 2 min, kärsitään kokonaan

rangaistus sopimattomasta käytöksestä: poisto ottelusta + joku muu kärsii 2 min kokonaan 
kärsittävän rangaistuksen

iso rangaistus: 4 min, kärsitään kokonaan

ottelurangaistus: poisto ottelusta + joku muu kärsii 4min kokonaan kärsittävän 
rangaistuksen

rangaistuslaukaus

Kaikki saman pelikatkon aikana otteluun osallistuvalle henkilölle tuomitut rangaistukset tulee 
suorittaa peräkkäin alenevassa ankaruusjärjestyksessä, siinä järjestyksessä, jossa rangaistukseen 
johtava toiminta tapahtui, sekä ilman muiden joukkuetovereiden saamien rangaistusten 
aiheuttamaa häiriötä.



Pienet rangaistukset

pelaaja rangaistusaitioon kahdeksi minuutiksi (tehokasta peliaikaa) 

vastustajan tehdessä maalin katsotaan rangaistus päättyneeksi 

ensimmäinen rangaistu pelaaja pois kentältä, toinen puolustuksesta

jos joukkueesta on useampi rangaistuna, pääsee peliin se joka on saanut rangaistuksen 
ensin (pl. kokonaan kärsittävät rangaistukset)

jos joukkueet pelaavat tasakentin ja tehdään maali kukaan ei pääse pois rangaistusaitiosta

Pienen rangaistuksen mitätöityminen maalin syntymisen vuoksi:
Jos joukkueella, jota vastaan maali syntyi, on enemmän rangaistuja pelaajia siirretyt 
rangaistukset mukaanlukien kuin maalin tehneellä joukkueella, pieni rangaistus mitätöidään tai 
hylätään. Kokonaan suoritettavia rangaistuksia ei voi koskaan mitätöidä tai hylätä maalin 
syntymisen vuoksi. 

Esimerkki: Joukkue A pelaa vajaalla (4 pelaajaa) joukkueen B täyttä kenttää (5 pelaajaa) vastaan.
Rengas on joukkueella A ja joukkueelle B on merkitty siirretty rangaistus (tuomarilla käsi
pystyssä rangaistuksen merkiksi). A joukkue tekee maalin.

-> A joukkueen tekemä maali merkitään pöytäkirjaan ja joukkueen B rangaistus laitetaan
käytäntöön. A joukkueen rangaistus jatkuu normaalisti.



Samalla pelaajalla kaksi pientä rangaistusta

jos samalla pelaajalla on kaksi pientä rangaistusta ja vastustaja tekee 
maalin, päättyy ensimmäinen rangaistus ja toinen alkaa tästä hetkestä (pl. 
kokonaan kärsittävät)

jos pelataan tasakentin, yksikään jäähy ei pääty

Iso ja pieni rangaistus samalle pelaajalle

pöytäkirjaan merkitään ensin iso ja sitten pieni rangaistus

iso ei pääty maaliin – pieni kyllä (pl. kokonaan kärsittävät)

N:o M in Syy S Alkoi Päättyi

5 4 2 12.25 16.25

5 2 13 16.25 18.25



Siirretty rangaistus

jos saman joukkueen kolmannelle pelaajalle tuomitaan rangaistus, se ei ala ennen kuin 
jommankumman aikaisemmin rangaistun pelaajan rangaistus on päättynyt

ensin rangaistun pelaajan (no 5) saa päästää kentälle, kun rangaistus on päättynyt ja tulee 
pelikatko (maalivahdin rengas ei ole tällainen pelikatko)

jos pelaaja on jäähyllä ja saman joukkueen pelaajalle on tulossa rangaistus (= siirretty 
rangaistusvihellys), mutta vastustaja tekee maalin, pääsee jo rangaistu pelaaja peliin ja 
tulossa oleva rangaistus astuu voimaan (pl. kokonaan kärsittävät).

A:n rangaistukset

N:o M in Syy S Alkoi Päättyi

5 2 2 12.00 14.00

7 2 3 12.20 14.20

6 2 13 S 14.00 16.00



Siirretty rangaistus

jos joukkueella B on rangaistus kulumassa ja tuomarilla on käsi ylhäällä joukkueelle A 
merkityn rangaistuksen merkiksi ja B joukkue tekee maalin: A joukkueen rangaistus tulee 
voimaan!

tulkintaohje:

Joukkue A:lla on käynnissä pieni rangaistus, joka päättyy 6.02, joukkueelle A on 
tulossa siirretty rangaistus, joukkue B tekee maalin ajassa 6.02.  Käynnissä oleva 
pieni rangaistus keskeytetään ja siirretyn rangaistuksen saaneen pelaajan rangaistus 
tuomitaan. Perustelu: käynnissä oleva pieni rangaistus ei ole vielä päättynyt 6.02 
vaan olisi päättynyt 6.03. 



Iso rangaistus

4 minuuttia, joka ei pääty vastustajan tekemästä maalista

A:n rangaistukset

N:o M in Syy S Alkoi Päättyi

20 4 6 10.00 14.00



Epäurheilijamainen käytös ja
rangaistus sopimattomasta käytöksestä

Epäurheilijamainen käytös

merkitään 2 minuutin rangaistuksena
toinen rangaistus aiheuttaa pelaajan poiston ottelusta, toinen pelaaja kärsii jäljellä olevat rangaistukset

Rangaistus sopimattomasta käytöksestä

Pelaajan poisto ottelusta, toinen pelaaja kärsii 2min kokonaan kärsittävän rangaistuksen

Lasketaan Rangaistuksia yhteensä –kohtaan yhtenä kappaleena (1 kpl), mutta ei minuutteina (0 min)

A:n rangaistukset

N:o M in Syy S Alkoi Päättyi

4 2 14 10.00 12.00

4 2 14 P 22.00 24.00

A:n rangaistukset

N:o M in Syy S Alkoi Päättyi

4  - 15 P 25.00  -



Ottelurangaistus

rangaistu pelaaja poistetaan pukuhuoneeseen

saman joukkueen toinen pelaaja kärsii 4 min rangaistuksen

Tuomarit merkitsevät pöytäkirjaan maininnan raportista. Pelaaja on pelikiellossa kunnes 
kilpailun kurinpitoryhmä on käsitellyt asian.

A:n rangaistukset

N:o M in Syy S Alkoi Päättyi

18  - 16 P 45.15  -

Rang. yht. Rang.min. yht.  0 1



Otteluvalvoja ja back up -tuomari

naisten ja B-nuorten otteluissa saattaa olla nimettynä  back up –tuomari ja/tai otteluvalvoja

back up –tuomari toimii jäälle olevien tuomareiden apuna toimitsija-aitiosta käsin

back up- tuomari allekirjoittaa ottelupöytäkirjan 

otteluvalvoja auttaa tarpeen mukaan toimitsijoita ja neuvoo heitä ongelmatilanteissa sekä 
tarkkailee tuomari- ja toimitsijatoimintaa sekä joukkueiden käyttäytymistä

otteluvalvojan saapumisesta paikalle ei tarvitse erikseen informoida otteluun osallistuvia 
etukäteen

tarkoituksena on kehittää tuomareiden ja toimitsijoiden työtä!

otteluvalvoja allekirjoittaa ottelupöytäkirjan



C-nuorten ja vanhempien 
pöytäkirjamalli



C-nuorten ja vanhempien pöytäkirjamalli

Tulkintaohje:
Jos A:lla on jo rangaistus käynnissä ja toinen tulossa ja tulee B:n tekemä maali. 
Tällöin pöytäkirjaan merkitään Ylivoimamaali neljää vastaan.


