Erotuomarien alumnitoiminta käyntiin
Tätä on puhuttu jo pitkään, nyt se on totta. Liigassa toimineet erotuomarit ovat perustaneet
liigatuomareille oman paikallisalumnin. Tarkoitus on toisaalta pitää yhteyksiä entisten
huipputuomarien välillä, toisaalta tarjota tukea uran jälkeisissä mahdollisesti vaikeissakin
elämäntilanteissa.
Kunnia sinne, minne kunnia kuuluu: puuhamiehenä alumnin perustamisessa on toiminut Jarmo
Jalarvo, joten Jallulle kiitos!
Liigatuomarit -alumni on organisoitunut osana Liigan alumnitoimintaa sen paikallisosastona. Liiga
on uutisoinut asiasta sivuillaan 21.12.20.

Alumnijäsen
SM-Liiga Alumni ry:n jäseneksi pääsee jokainen SM-liigassa tai SM-sarjassa vähintään yhden
ottelun (virallinen sarjaottelu) pelannut/tuominnut entinen pelaaja tai erotuomari. Alumnin
jäsenyys edellyttää rekisteröitymistä, joka tapahtuu rekisteröinnin tiedot täyttämällä – tästä
tuonnempana yksityiskohtaisia ohjeita.
-

Jäsenmaksu on 20 € vuoden 2020 alusta.
Ainaisjäsenmaksun hinta on 200€.

Aktiivipelaajat tai aktiivierotuomarit voivat liittyä Alumnin kannattajajäseneksi samalla
rekisteröinnillä ja samoin jäseneduin, kun alumnitkin, paitsi äänioikeus tulee vasta peliuran
päättymisen jälkeen. Rekisteröinnissä on laitettava ruksi kohtaan Aktiivipelaaja. Peliuran
päättymisestä on ilmoitettava Alumnille, jolloin muutos varsinaiseksi alumniksi tehdään.
Kun rekisteröityjä on täyttänyt rekisteröinnissä pyydettävät tiedot, saa hän sähköpostiinsa sen
jälkeen tunnuksen salasanan, jolla pääsee myöhemmin omiin rekisteritietoihin ja pelaajakorttiinsa,
joiden tietoja hän voi myöhemmin täydentää tai muuttaa. Jos salasana unohtuu tai hukkuu, niin
klikkaa "unohtuiko salasana" kohtaa ja sen jälkeen saa uuden salasanan sähköpostiinsa.

Liittymisohjeet
•

Liittyminen Liigan sivuilta liiga.fi, josta yläpalkista klikataan ”liiga”,…

•

…jolloin aukeaa valikko, josta klikataan ”alumni”.

*Tulee tämän näköinen yläpalkki, josta klikataan ”jäsenyys”.

•

Klikataan ”rekisteröidy jäseneksi”

•

Syötä rekisteröintisivulla tietosi, ohessa kuvakopio sivun yläosasta…

•

…ja kuvakopio alaosasta, jossa valitaan valikosta jäsenmaksun tapa (ainaisjäsenyys tai vuosimaksu),
alumnin alaosasto (klikkaa erotuomarit Alumni) ja mahdollinen muu kuuluminen johonkin toiseen
liigayhteisön alumniin esimerkiksi entisenä liigapelaajana jäsenyys joukkuealumnissa. Lisäksi tässä
kohtaa on ruksi, jos olet aktiivipelaaja tai aktiivierotuomari. Lopuksi muista painaa ”rekisteröidy”.

•

•

Tämän jälkeen sivusto ohjaa maksamiseen. Jäsenyys maksetaan sivuston ohjaamana
verkkopankissa eli rekisteröityminen ei lähetä jäsenmaksulaskua postitse, vaan se hoidetaan
samalla istunnolla verkkopankissa.
Rekisteröitymisen jälkeen saat myös sähköpostiisi jatko-ohjeita

