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Miten voin arvostaa erotuomareita?
Taustahenkilöt:
• Tervehdin erotuomareita ennen peliä
• En protestoi tai arvostele erotuomareiden päätöksiä
• Kannustan omia pelaajia reiluun peliin
• Kättelen ja kiitän erotuomareita
• Osaan keskustella asiallisesti ja rakentavasti erotuomarin 

päätöksistä ottelun jälkeen
• Annan positiivista ja kehittävää palautetta Tasossa
• En kommentoi negatiivisesti erotuomareiden päätöksiä somessa 

pelin jälkeen



Miten voin arvostaa erotuomareita?
Pelaajat:
• Tervehdin erotuomareita ennen peliä
• En protestoi tai arvostele erotuomareiden päätöksiä
• Kannustan omia pelaajia reiluun peliin
• Kättelen ja kiitän erotuomareita
• Osaan keskustella asiallisesti ja rakentavasti erotuomarin 

päätöksistä ottelun jälkeen
• En kommentoi negatiivisesti erotuomareiden päätöksiä somessa 

pelin jälkeen



Miten seura voi vaikuttaa yleisön käyttäytymiseen?

• Kotijoukkue vastuussa, että kaikilla turvallinen toimia ottelussa 
ilman epäasiallisia huutoja katsomosta
• Huonosti/epäasiallisesti käyttäytyvä katsoja voidaan poistaa 

katsomosta joko erotuomarin tai kotijoukkueen toimesta
• Erotuomareille annettu ohjeet puuttua epäasialliseen huuteluun 

kentän laidalla tai katsomossa. Erotuomari voi pyytää 
kotijoukkuetta poistamaan katsoja ja peli ei jatku ennen kuin 
katsoja on poistunut kenttäalueelta
• Seura voi ennaltaehkäistä asiaa esim. jakamalla tietoa 

kentänlaitakulttuurista -> liivi ja kortit



Miten erotuomarit voi vaikuttaa arvostukseen?

• Saapumalla hyvissä ajoin ennen peliä pelipaikalle
• Tervehtimällä joukkueet ja pelaajia
• Esiintymällä urheilullisesti ja erotuomariasussa
• Hoitamalla oman tehtävänsä sääntöjen ja määräysten mukaan 
• Osaa keskustella avoimesti omista päätöksistä taustahenkilöiden ja 

pelaajien kanssa
• Uskaltaa myöntää omat virheensä
• Ottaa avoimesti vastaan tarkkailijan palautteen
• Ottaa oppia virheistä 



Miten TP-47 haluaa arvostaa erotuomaritoimintaa?

• Kouluttaa tänä keväänä kaikki P/T15 sarjoissa pelaavat pelaajat 
peruskoulutuksessa
• Informoi taustahenkilöitä ja katsojia pelinlaitakulttuurista 

jakamalla kortteja ja pitämällä liiviä omissa turnauksissa, pääpaino 
JLM turnauksissa ja Outokumpu-Tornio cupissa
• Aloittelevia erotuomareita ja pelinohjaajia tuetaan sekä ohjataan 

tehtävissään ensimmäisissä peleissä
• Neuvoo ja opastaa omien joukkueiden taustahenkilöitä miten 

toimitaan kentän laidalla ja varsinkin teknisellä alueella
• Myös kaikki pelaajat koulutetaan arvostamaan erotuomareita ja 

peliä
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