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Hei, tästä alta löytyy ohjeet tuomarikorttien lunastamiselle. Liitteistä löytyy teidän 

tuomarikoulutettujen lista sekä ”seura tuntematon” – lista. 

Seuran tuomarivastaavalle: 

* Ohessa seuranne tuomarilista, joka sinun tulee nyt tarkistaa. Katso, onko listassa kaikki 

henkilöt, jotka aikovat ottaa tuomarikortin. Tai onko listassa sellaisia henkilöitä, joille 

tuomarikorttia ei oteta. Katso tarkasti myös tuomareiden tasomerkinnät ja tee listaan 

tarvittavat korjaukset. Jos listassa on tuomareita, joille ei korttia oteta, niin poista heidät listalta. 

* Tarkasta myös liitteenä oleva ”Seura tuntematon” – lista, että löytyykö sieltä teidän oman 

seuranne tuomareita.  

* Seuranne tuomarikortin suorittaneille lunastetaan PPL:n tapahtumahallintajärjestelmän kautta 

tason mukainen tuomarikortti osoitteessa: 

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/tuomarikortin-lunastus-etelainen-alue-2019/ 

 * Ennen tuomarikorttien ilmoittamista ja maksamista tuomarivastaavan tulee selvittää jokaisen 

tuomarin henkilötunnus. Kätevimmin sen saa selville PPL:n lisenssirekisteristä, johon jokaiselle 

seuralle on annettu käyttöoikeudet seuranne lisenssivastaavalle. Niiden henkilöiden 

henkilötunnukset, jotka ovat lisenssin maksaneet siihen mennessä tai aikaisempina vuosina, 

löytyvät lisenssirekisteristä. Mikäli tietoa ei sieltä kautta löydy, niin se on pyydettävä henkilöltä 

itseltään. 

* Lisää jokaisesta seuran tuomarista kysytyt tiedot. Täytä tiedot huolellisesti (mielellään kopio 

suoraan seuran tuomarilistasta), koska väärillä tiedoilla (hetu, sp. ja puh.) tieto tuomarikortista 

ei saavuta henkilöä. 

* Huomioi, ettei kahdella eri henkilöllä voi olla samaa sähköpostia tai puhelinnumeroa 

lisenssirekisterissä, koska silloin mobiilikortin lataaminen ei onnistu. 

* Kerralla voit syöttää ja maksaa ainoastaan 20 henkilön kortit. Ohjelmasta ei voi tulostaa 

laskua, vaan kortit pitää maksaa heti verkkopankissa. Jos seurassanne on tuomareita 

enemmän kuin 20, niin käy täyttämässä niin monta lomaketta kuin on tarvetta. Lomakkeelta 

menee ilmoitus ko. tuomareiden sähköpostiin. Saat ohjelmasta kuitin, josta selviää maksettujen 

tuomareiden nimet. Huom. Tuomarikortit on lunastettava 31.5.2019 mennessä. 

* Lomakkeen täyttämisen ja maksun jälkeen tiedot välittyvät rekisteriin. Sähköisen tuomarikortin 

(alemmat tuomaritasot: 1hlö, runkosarja) tilaamisen edellytyksenä on lisenssin sekä 

tuomarikorttimaksun suorittaminen.  



 
 
 TUOMARIKORTIN LUNASTAMINEN 
 http://pesisalueet.fi/etela/ 
  16.4.2019 

  

 
Ville Pulkkinen    
Aluevastaava 
040-777 2273 
ville.pulkkinen(at)pesis.fi     

* Kun tuomarikorttimaksu ja lisenssimaksu on maksettu, tuomari lataa itse kännykkäänsä 

pesisapplikaation ja sen jälkeen aktivoi sieltä tuomarikortin. Sähköisen tuomarikortin voi 

ladata puhelimeen 1.5.2019 alkaen. 

* Tuomarina voi siis toimia ilman korttiakin eli jos tuomarikortti ja lisenssi on maksettu, niin 

tuomarilla on oikeus toimia tuomarina.  

* Seuran tulee huolehtia, että jokainen tuomari, jolle tuomarikortti lunastetaan, antaa myös 

oman panoksensa tuomaritehtävien suorittamisessa. 

* Tuomarikoulutuksiin liittyen voit ottaa yhteyttä:  

Etelä-Suomi ja Kymenlaakso 

Kalle Hietanen kalle.hietanen@saunalahti.fi 040 836 3822 

Sami Ritola  sami.ritola@etelanpesis.fi  045 128 7414 

 

Varsinais-Suomi   

Jukka Laaksonen jukka.laaksonen@loimaa.fi 045 677 6851 

 

 

 


