
Aloittavien tuomareiden koulutus 
2020



Tuomareiden tehtävät

• Pelin valvominen

• Tilanteiden tuomitseminen

• Pelaajien ja pelinjohtajien kielenkäytön valvominen

• Tilanteiden ennakointi



Tuomariura

• Tuomaritoiminta on hyvä harrastus 
pelaajauran lisäksi, sillä se kasvattaa 
näkemystä pelistä, ja siitä saa myös 
taskurahaa. 

• Yleensä ensin aloitetaan tuomarointi
oman seuran junioripeleissä.

• Kannattaa olla aktiivinen ja kysyä oman 
alueen ylempien tasojen tuomareilta tai 
kouluttajilta mahdollisuutta päästä 
oppimaan lisää esimerkiksi 
pesätuomarina. 

• Useat huipputuomarit ovat aloittaneet 
uransa pesätuomarin paikalta. 



• Tuomarina 
kehittyminen vie 
aikaa, joten on 
normaalia, vaikka et 
heti tuntisi oloasi 
varmaksi 
tuomaroidessasi. 



Tuomarikorttien tasot

• S-taso, Superpesistuomarit
• Miesten Superpesistä peli- ja syöttötuomarina

• Naisten Superpesistä ja miesten Ykköspesistä peli- ja syöttötuomarina

• C-taso
• Naisten Ykköspesistä, miesten Suomensarjaa ja poikien Superpesistä peli- ja 

syöttötuomarina



• D-taso
• Aikuistuomareille tarkoitettu taso, jolla voi viheltää maakuntasarjoja ja naisten 

Suomensarjaa
• Voi viheltää myös kaikkia junnupelejä (ei poikien Superpesistä)
• D-tason tuomarin ollessa alle 18-vuotias, käytetään merkintää DN

• E-taso
• Aikuistuomareiden taso, jolla voi viheltää samoja otteluita kuin N-tasolla

• N-taso, nuorisotuomari
• Kaikki alle 18-vuotiaat ovat nuorisotuomareita, ja he voivat viheltää peli- ja 

syöttötuomarina juniorisarjoja C-ikäisiin asti sekä naisten maakuntasarjaa

• Tuomaripassi (P)
• 2002 tai aikaisemmin syntyneet, vaihtoehto tuomarikortille. Se vastaa E- ja N-kortteja 

tuomittaessa alueen juniorisarjoja (D- ja nuoremmat ikäluokat).



Tuomarileirit

• Loistava tilaisuus kehittyä 
tuomarina.

• Tuomarille kokonaan ilmainen
mahdollisuus tuomaroida, saada 
uusia kavereita, ja viettää hauska 
kesä.

• Antavat myös uutta näkökulmaa 
pelaajauralle.



• Tuomarileiriläiset viheltävät 
jokaisen ottelun leirillä

• Suurimmassa osassa 
otteluita on tarkkailijat, jotka 
antavat vinkkejä siihen, 
kuinka kehittyä tuomarina.

Naperoleiri: Kajaani, 28.7.-1.8.2020

Tenavaleiri: Loimaa, 13.-18.7.2020

Suurleiri: Rauma-Eurajoki-Laitila, 5.-10.7.2020

Nuorisoleiri: Kuopio-Siilinjärvi, 20.-25.7.2020

Ilmoittautuminen leireille alkaa 1.3.2020

Valtakunnalliset leirit 2020: 



Millainen on hyvä tuomari?

• Hyvä tuomari on oikeudenmukainen ja johtaa peliä huomaamattomasti.

• Tuomareiden on syytä osata käsimerkit ja vihellykset sujuvasti , jotta 

tuomiot tulevat nopeasti ja tarkasti. 

-> Kuuluvat vihellykset luovat kuvan hyvästä tuomarista.

• Tuomioiden sujuvuus tuo uskottavuutta, ja uskottavuus helpottaa 

tuomitsemista.

• Vaikka pelottaisi, yritä näyttää itsevarmalta. Itsevarmuus ja hyvä ryhti 

tuovat olemukseesi arvokkuutta.



Tuomarin 
hyvän 
osaamisen 
kuvaus



Ottelun johtaminen

• Tuomaristo johtaa ottelua mahdollisimman huomaamattomasti.

• Ongelmatilanteisiin on kuitenkin puututtava ennen kuin ne kehittyvät 
suuremmiksi.

• Tuomarit ovat oma ”joukkue” kentällä, joka puhaltaa yhteen hiileen, 
ja tarvittaessa tekee päätökset myös yhdessä pelituomarin johdolla.

• Kentällä ollaan ryhdikkäästi ja kentälle saavutaan yhdessä.



Alkupuhuttelu

• Alkupuhuttelu on osa ottelun johtamista.

• Siinä käydään läpi tärkeät asiat ennen peliä pelin kulusta.

• Paikalla molempien joukkueiden pelinjohtajat ja tuomaristo.

• Alkupuhuttelun vaiheet
1. Kätellään pelinjohtajat ja esitellään itsensä
2. Kentän rajoitukset
3. Varmistetaan joukkueen kokoonpanon ilmoittaminen kirjurille
4. Tauon pituus
5. Mahdolliset linjaukset (esim. asiallinen kielenkäyttö, liiallinen heittely)
6. Toivotetaan pelionnea kaikille



Näytöt ja vihellykset

Ehtiminen

Palo

Pelin aloitus ja lopetus



Laiton

Sisällä

Koppi



Väärä Oikea





Tuomarin sijoittuminen kentällä

• Sijoitu kentällä aina niin, että näet tilanteen 
itsellesi sopivasta kulmasta. Varmista, että 
näet sijoittumisestasi myös viivat ja lyöntien 
laillisuuden.

• Sijoitu kentällä niin, että näet sekä pesään 
tulevan juoksijan, että palloa kiinni ottavan 
pelaajan yhtä aikaa.

• Varaudu ennakolta tuleviin tilanteisiin, mutta 
älä ennakoi tuomioita.

• Ohessa esimerkkejä sijoittautumisista, mutta 
sijoitu siihen, mistä juuri sinä näet parhaiten.
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Milloin sisäpelaaja on pesässä

• Sisäpelaaja saapuu pesään, kun hän koskettaa pesää. Sisäpelaaja 
lähtee pesästä, kun hän menettää kosketuksen pesään ja sen jälkeen 
koskettaa toista aluetta. 

Hypätessään ilmaan sisäpelaaja on koko ajan pesässä, kun hyppy lähtee 
pesästä ja palaa pesään.

Pesä, sen vara-alue ja kotipesän suoja-alue ovat sisäpelaajalle samanarvoista 
aluetta. 



Milloin ulkopelaaja on pesässä

• Ulkopelaaja on pesässä hänen koskettaessaan pesää.

Jos ulkopelaaja hyppää, hän ei ole pesässä ollessaan ilmassa.



Milloin pallo on hallussa?

Pallo on hallussa kun se on kädessä tai räpylässä

Maata koskettava pallo on ulkopelaajan hallussa, jos pelaajalla on ote siihen.



Onko pallo hallussa?

Hallussa

Hallussa

Ei hallussa

Ei hallussa



Syöttäminen

• Jokainen syöttö syötetään ja tuomitaan pelissä omana 
suorituksenaan!

• Syötön teknisessä suorituksessa on neljä vaihetta: lukkarin 
sijoittuminen, alkuasento, syöttöliike ja väistyminen.



Syöttäminen

• Alkuasento
• Alkuasento tehdään 

pitämällä palloa 
alemmassa kädessä 
räpylän alapuolella.

• Ennen syöttöä lukkari 
pysäyttää liikkeensä.

• Alkuasennossa lukkarin
on pysäytettävä pallo ja 
räpylä. Pysäytys voi
kestää pidemmänkin
ajan.

• Sijoittuminen
• Lukkari seisoo omalla 

puolellaan lautasta

• Jos sanotaan vasen, 
lukkari siirtyy toiselle 
puolelle

• Syöttö
• Lukkari syöttää syötön, 

joka kohoaa metrin 
lukkarin pään päälle.

• Jos syöttö ei ole 
tarpeeksi korkea –> 
Väärin, matala

• Jos syöttö ei osu 
lautaseen -> Väärä

• Väistyminen
• Lukkarin on 

väistyttävä 
välittömästi lyöjästä 
poispäin ja siten, että 
lyöjä voi lyödä 
haluamaansa 
sallittuun suuntaan. 

• Lukkari väistää 
ottamalla askeleen 
taakse päin.



Laiton lyönti

• Lyönti on joko laillinen tai laiton. Laittomassa lyönnissä pallo osuu 
ensimmäisen kerran maahan rajojen ulkopuolella.

• Lyöjä palaa kolmannen lyöntinsä mennessä laittomaksi.

• Lyönti on laiton myös lyönnin osuessa sisäpelaajaan, jos kukaan 
ulkopelaajista ei ole ennen sitä koskenut palloon.

• Laittomalla lyönnillä sisäpelaajat eivät saa edetä.



Koppilyönti

• Lyönti on koppi, jos ulkopelaaja ottaa pallon lyönnistä suoraan ilmasta 
kiinni niin, ettei pallo käy maassa.

• Jos pallo putoaa tai se pudotetaan heti kiinnioton jälkeen, kyseessä ei 
ole koppi.

• Koppilyönnillä edennyt pelaaja haavoittuu, jos hän ehtii 
säännönmukaisesti seuraavalle pesälle. Haavoittumisen jälkeen hän 
palaa takaisin kotipesään. 

• Koppilyönnillä edennyt pelaaja on poltettavissa, jos hän ei ehdi 
säännönmukaisesti seuraavalle pesälle.



Ajolähtö

• Ajolähtö syntyy kun kaikilla kenttäpesillä on juoksija, ja lukkari syöttää 
lyöjälle ensimmäisen syötön.

• Ajolähdössä on vaihtopakko, eli viimeistään kolmannella lyönnillä 
jokaisen etenijän täytyy juosta seuraavalle pesälle.



Naperopesissäännöt

• Joukkueen muodostaa 7-12 pelaajaa ja mahdolliset vaihtopelaajat. 
Joukkueen jokaisen pelaajan tulee osallistua peliin lyöntijärjestysnumerolla 
1-9 yhden jakson ajan.

• Lyöntijärjestys arvotaan.

• Pelinjohtajat eivät saa huutaa vääriä. 

-> Väärän huudosta tekninen palo

• Vuoronvaihto tapahtuu kun kaikki ovat käyneet lyömässä ja kolme pelaajaa 
palanut tai kaikki lyöntivuoroiset pelaajat ovat olleet kaksi kertaa 
lyöntivuorossa tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä monta lyöntivuoroa kun 
vastustajalla olisi mahdollisuus käyttää kahden kierroksen aikana.



Naperopesissäännöt

• Etenijät saavat edetä pallon irrotessa lukkarilta ensimmäiseen 
syöttöön lyöntivuoroiselle lyöjälle, riippumatta syötön laadusta.

• Ajolähdössä on vaihtopakko, ja kolmannen lyönnin jälkeen pelaajat 
menettävät automaattisesti pesäturvansa.



Sääntövisa

Mene puhelimellasi osoitteeseen kahoot.it ja syötä taululla kohta 
näkyvä PIN koodi pelin aloittamiseksi.

https://create.kahoot.it/share/saantovisa-aloittaville/848ab044-054f-
41ee-a80c-fd26af188a0b

https://create.kahoot.it/share/saantovisa-aloittaville/848ab044-054f-41ee-a80c-fd26af188a0b


Avoimet kysymykset -lomake

• Tuomareille löytyy oma lomake, johon voi kirjoittaa mielen päällä 
olevia asioita, kysymyksiä tai pohdintoja. 

• Asiat voivat koskea esimerkiksi tuomioita, ottelutapahtumia, 
joukkueita tai mitä vain tuomaritoimintaan liittyviä asioita.

• Lomakkeen tiedot tulevat vain tuomariorganisaation tietoon.

• Lomakkeen löytää pesis.fi sivuilta tuomareiden ja koulutusmateriaalin 
alta


