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Kauden 2022-2023 Tuomarivalmennus toteutetaan ryhmävalmennuksen keinoin

Kokelastuomari Kehitysryhmä Koulutusryhmä Ylläpitoryhmä

• Kokelastuomari on 
tuomariuran alussa 
noin 5-10 peliä.

• Peruskurssin 
vastuupäävalmentajan 
koulutuksessa.

• Ylläpitoryhmän jäseniä 
valmennetaan osana 
kehitysryhmän 
valmentamista.

• Ylläpitoryhmäläisen 
vaatimustaso on 
kerhon yhteisesti 
sovittujen 
pelisääntöjen 
puitteissa.

• Kehitysryhmään 
kuuluviin tuomareihin 
keskitetään 
valmennusresusseja.

• Kehitysryhmäläiseltä 
edellytetään 
sitoutumista 
valmennettavaksi.

• Kurssit, 
jääharjoitukset, 
esteiden määrä.

• Suomen 
jääkiekkoliiton alainen 
ryhmä, jolla kilpasarja-
tavoite.

• Edellytys 
koulutusryhmään 
kuulumisesta on 
kehitysryhmään 
sitoutuminen.
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Kokelastuomari on uransa alussa oleva tuomari.

Kokelastuomari
• Tavoitteena tutustua tuomaritoimintaan ja oppia tuomarin toimintaohjeiden perusteet.
• Kokelastuomarin sääntöosaaminen saattaa olla rajallinen.
• Sijoittuminen saattaa olla rajallista.

• Tavoitteena saavuttaa kerhoviheltämisen perustaso.

• Toinen tavoite on ymmärtää tuomarin arvomaailma ja normit
Peleissä ollaan paikalla vähintään 30 minuuttia ennen.

Jos myöhästyt, soita kaverille.

Hallille tullessa tervehdistään ihmisiä.
Mieti onko ensimmäinen kontakti ihmisiin positiivinen vai negatiivinen?

Tuomari vastaa itse peleistä, jotka hänelle on nimetty.
Älä ulkoista vastuuta.

Samalta alueelta tulevat tuomarit matkustavat yhdessä.
Esim. Ylöjärvellä asuva tuomarikaksikko menee yhteiskyydillä Lempäälään.
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Kehitysryhmään kuuluva tuomari haluaa kehittyä ja sitoutuu valmennettavaksi.

Kehitysryhmä
• Tavoitteena kehittyä tuomarina, riippumatta sarjatasosta, iästä.

• Tavoitteena ymmärtää säännöt, soveltaa sääntötulkintoja.
• Virheen sattuessa oppia, keskustella halu ymmärtää oikein tulkinnat ja ”säännön henki”.

• Toiminta vastaa erotuomarin toimintaohjeita tai ainakin pyrkimys kehittyä toimimaan toimintaohjeiden 
mukaisesti.

• Vaatimustaso korkeampi, kuin ylläpitoryhmässä – Sitoutuu valmennattavaksi. 
Peleissä ollaan paikalla vähintään 45 minuuttia ennen.

Jos myöhästyt, soita kaverille.

Tuomari sitoutuu olemaan aktiivinen, olemaan valmennettava ja olemaan käytettävissä.
Osallistuminen luentoihin, oheisharjoituksiin, esteiden määrä rajallinen.
Halu kehittää heikkouksia (fysiikka, sääntötuntemus, liike, luistelutaito)

Halu kehittyä tuomarina, tavoite nykyistä korkeammalle sarjatasolle.
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Koulutusryhmän tavoitteena on kilpasarjaviheltäminen.

Koulutusryhmä
• Suomen Jääkiekkoliiton ja Tampereen kerhon yhteinen ryhmä, jolla tavoitteena kilpasarjaviheltäminen.

• Tavoitteena kilpa- ja huipputuomaritaso.
• Halu kehittää itseään myös omatoimisesti.
• Kehitysryhmän sisällä onnistunut toiminta ja sitoutuminen valmennettavaksi edellytys koulutusryhmään 

pääsylle. 

• Vaatimustaso korkeampi, kuin kehitysryhmässä – Ymmärtää oman tasonsa, päätuomari tai 
linjatuomaritoimintaan keskittyminen.

Peleissä ollaan paikalla vähintään 60 minuuttia ennen.
Pelejä edeltävät soitot, otteluun valmistautuminen edeltävänä päivänä.
Et myöhästy, olet ajoissa.

Tuomarilla on valmiudet toimia, olemaan valmennettava ja olemaan käytettävissä.
Osallistuminen luentoihin, oheisharjoituksiin, esteiden määrä laskettavissa sormilla.
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Halu palvella peliä, olla harrastaja maailman parhaassa lajissa.

Ylläpitoryhmä
• Ei suurempia tavoitteita ja/tai ymmärrys omista rajoitteista.
• Toiminta vastaa pääsääntöisesti erotuomarin toimintaohjeita
• Tavoitteena olla kerhoviheltäjä, olla harrastaja maailman parhaassa lajissa.

• Tavoitteena olla kerhoviheltämisen perustasolla.

• Ymmärtää ja hyväksyy tuomarin arvomaailman sekä normit
Peleissä ollaan paikalla vähintään 30 minuuttia ennen.

Jos myöhästyt, soita kaverille.

Hallille tullessa tervehdistään ihmisiä.
Mieti onko ensimmäinen kontakti ihmisiin positiivinen vai negatiivinen?

Tuomari vastaa itse peleistä, jotka hänelle on nimetty.
Älä ulkoista vastuuta.

Samalta alueelta tulevat tuomarit matkustavat yhdessä.
Esim. Ylöjärvellä asuva tuomarikaksikko menee yhteiskyydillä Lempäälään.
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