
Vastuullisuus hallipelien aikana    08.01.2021 
(ohjeistusta päivitetään tarvittaessa kauden aikana) 

 

Harjoitusotteluissa huomioidaan tarvittavat toimintaohjeet. 

 

Alkupuhuttelu 

Peli – ja syöttötuomari edustavat tuomaristoa. Otteluvalvoja voi osallistua tarvittaessa. Pelinjohtajat 

edustavat joukkueita. Ottelutapahtuman vastaava ja tarvittaessa tv-tuotannon edustaja ovat myös mukana. 

Riittävät turvavälit sekä riittävän kaukana katsojista. Kesto max 5min.  

 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Pallojen lämmittely 

Pallot toimitetaan etukäteen tuomarien pukutilaan pallolaatikossa. Tuomarit merkitsevät ne ja toimittavat 

pallolaatikon kotipesään, mistä joukkueiden toimihenkilöt saavat ne lämmittelyä varten. 

Lämmittelyn jälkeen pallot toimitetaan joukkueiden toimihenkilöiden toimesta ”putkelle”. 

Toimintaohje: MSU, NSU 

Esittelyt 

Joukkueet esitellään hallikohtaisesti kuten vuonna 2020.  

Tuomarit esitellään paikoillaan. Suositellaan tuomareiden sisääntuloa yhtenäisesti pelituomarin johdolla. 

 

Toimintaohje: MSU, NSU 

Hutunkeitto 

Hutunkeitto toteutetaan. Edellytetään käsidesin käyttämistä ennen hutunkeittoa. Hutunkeiton voi valvoa 
peli – tai syöttötuomari. Joukkueesta nimetty kapteeni osallistuu hutunkeittoon. 
 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Pelipallot 

Pelipallojen määrä sarjajärjestelmän mukaisesti.  

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Avausheitto  
Otteluisäntä ei heitä avausheittoa. Pallo toimitetaan lukkarille ilman ylimääräisiä pallokontakteja. Seurat 
saavat toteuttaa avausseremonian turvallisuusmääräyksiä noudattaen.  
 
Toimintaohje: kaikki sarjat 

Välistä jättäminen 

Palloa ei käytetä tuomarilla. Lukkari odottaa syöttöluvan tuomarilta sanallisesti. 

 

Toimintaohje: MSU, NSU 

 

Vuoronvaihto 

Käsien desinfiointi ennen ulkovuoroa.  

Palloa ei käytetä tuomarilla vuoronvaihdon yhteydessä. Pallo jätetään syöttölautasen päälle vuorovaihdon 

yhteydessä. 



Toimintaohje: kaikki sarjat 

Kaaripelissä sijoittuminen, sisäkaarella 

Nimetyt joukkueen edustajat sijoittuvat kuten 2020. Huomioitava kunnioittaa tuomarin aluetta.  

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Kaaripelissä sijoittuminen, ulkokaarella 

Etäisyydet joukkueen oman harkinnan mukaan. Huomioitava kunnioittaa tuomarialuetta.  

Suositus: kaikki sarjat 

Syöttötuomarin alue 

Suoja-alueelle piirretään syöttötuomarin alue. Alue on symmetrisesti tangenttiviivan jatkeen molemmilla 
puolilla. Alueen leveys on kotipesän takaosassa (etummaisella kaarella) 3 metriä ja suoja-alueen takaosassa 
(ulommalla kaarella) 2 metriä.  
 
Kotipesän suoja-alueella voi olla kaksi nimettyä joukkueen jäsentä.  
Rangaistus rikkeestä: Julkinen huomautus - tekninen palo.  
 
Joukkueen jäsenistä kukaan ei saa olla tuomarialueella. 
Rangaistus rikkeestä: Sisäpelaaja: Julkinen huomautus - tekninen palo. 
               Ulkopelaaja: Julkinen huomautus - varoitus (1p) 
 
Pelinomaisessa tilanteessa pelaajalla on oikeus pelata myös tuomarialueella (taktisen väärän haku tai siihen 
lyöminen, pallon joutuminen alueelle, harhaheitto, mailan hakeminen jne.). Syöttötuomarilla on oikeus 
liikkua pelin edellyttämällä tavalla (lyöntien seuraaminen, pallon osumakohdan tarkistaminen, kotiutusten 
seuraaminen jne). Näissä tilanteissa ei-aktiivisten pelaajien tai tuomarin on annettava mahdollisimman 
paljon tilaa toimia.   
 
Toimintaohje: kaikki sarjat 
 

Kunnarin onnittelu 

Kunnarin onnittelu sallitaan kuten kaudella 2020. 

 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Juoksun tuulettaminen, onnistuneen ulkovuoron pelaaminen 

Joukkue määrittää itse omat toimintatapansa.  

 

Suositus: kaikki sarjat 

 

Tuomarin puhuttelu, rangaistuksen antaminen 

Puhuttelussa joukkueen jäsen sijoittuu ykköspesän suoja-alueelle, naisten ja miesten viivojen väliin. 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Pelaajan tai tuomarin läheisyyden rikkominen 
Pelaajan – tai pelinjohtajan sekä tuomarin oman henkilökohtaisen alueen rikkominen on rangaistava teko.  
 
Fyysisen koskemattomuuden rikkomus -kohtaan lisätään pelaajaan tai tuomariin kohdistuva tartuntavaaran 

aiheuttaminen (”iholle käyvä protestointi” tai ”sylkeminen"). Lievä fyysisen koskemattomuuden rikkominen 



(1 p, punainen kortti) tai fyysisen koskemattomuuden rikkominen (2 p, keltainen ja punainen kortti) ovat 

molemmat mahdollisia. 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

Aikalisä 

Kuten 2020, riittävällä joukkueen itse määrittämillä etäisyyksillä.  

Toimintaohje: kaikki sarjat 
 
Päätöskiila 

Kuten 2020, riittävällä joukkueen itse määrittämillä etäisyyksillä. Ei kättelyitä.  

Pelituomari edustaa tuomaristoa päätöskiilassa.  

Toimintaohje: kaikki sarjat 
 
Palkintojen jako 

Ottelutapahtuman järjestäjä voi suorittaa palkintojen jaon kenttäalueella. Suositellaan mahdollisimman vähäistä 

sosiaalisten kontaktien määrää ulkopuolisten ihmisten kanssa, esim. yksi palkintojen jakaja.  

Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ennen palkintojen jakoa. Palkintojen jako suoritetaan ilman kättelyitä. 

Toimintaohje: kaikki sarjat 

 

Muita otteluun liittyviä huomioita  

Pelaajien ja huoltajien tulee muistaa, että ottelun aikana tapahtuva juominen tulee tehdä omasta 

henkilökohtaisesta pullosta. Sylkemistä tulee välttää.  

 

Mikäli joudut yskimään tai aivastamaan, niin yksi/ aivasta hihaasi tai paitasi sisään.  

 

Pyyhi hiki hihallasi tai pyyhkeellä.  

 
 


