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PELINOHJAAJAT 2018 
 
 

RaiFun pelinohjaajat ovat ensisijaisesti RaiFun tai muiden seurojen pelaajia eli kaikki 

joukkueiden pelit ja muut velvoitteet tulevat ensin ja sitten vasta pelinohjauskeikat!!! 

Pelinohjaajan täytyy aina ensin varmistaa oman joukkueensa ohjelma, ettei tule 

päällekkäisyyksiä. 

 
Pelinohjaaja toimii kentällä erotuomarin tavoin, mutta selvästi opastavana tukihenkilönä. 

Tavoitteena on tukea lasten sääntötuntemuksen kehittymistä ja reilun pelin ymmärtämistä. 

Muistutamme valmentajia ja heidän kauttaan vanhempia suhtautumisesta 

kunnioittavasti ja asiallisesti aloittelevaan, kenties tulevaan huipputuomariin. 

 
Pelinohjaajien tiedoissa näkyy pelinohjaajan puhelinnumero ja syntymävuosi. 
Joukkueet voivat itse pohtia minkä ikäisen ohjaajan haluavat. Nappulaliigajoukkueet 
käyttävät ensisijaisesti -04, -05 ja -06 syntyneitä ohjaajia, jos vain pääsevät. RaiFun 
joukkueet sitten vanhempia.  

 
Pelinohjaajista toimitetaan yhteystiedot Raision Nappulaliigan joukkueille, Raifun alle 12 - 

vuotiaiden joukkueille sekä kaikille pelinohjaajille. 

 
Joukkueet ottavat itse yhteyttä pelinohjaajiin puhelimitse ja sopivat ohjauskerrasta suoraan 

pelinohjaajan kanssa. Sovittu ohjauskerta vahvistetaan tekstiviestillä joukkueelta 

pelinohjaajalle, jotta sovittu ohjauskerta voidaan merkitä esim. puhelimen kalenteriin 

hälytyksen kanssa. Samalla joukkueen puhelinnumero jää pelinohjaajalle muistiin. 

 
Pelinohjaaja, joka ottaa ohjauskerran vastaan, pitää itse huolen, että muistaa saapua 

pelipaikalle ja vieläpä ajoissa, vähintään 15 min ennen pelin alkua. 

 
Mikäli ohjaajalle tulee este kaksi päivää ennen tai pelipäivänä on hän ilmoittaa asiasta 

viipymättä joukkueelle tai Raifun pelinohjaajavastaavalle, jolllon pelinohjaajavastaavaa  

järjestää korvaavan ohjaajan. Mikäli peliin on aikaa enemmän kuin 2 päivää ja 

pelinohjaajalle tulee este, on hänen ilmoitettava esteestä joukkueelle viipymättä. Tällöin 

joukkueella on vielä hyvin aikaa hankkia uusi pelinohjaaja itse tai sitten pelinohjaajavastaava 

voi hankkia korvaajan. Pelinohjaajavastaavalla on kaikki ohjaajat WhatsApp ryhmässä. 

 

Pelinohjaajan palkkio kaudelle 2018 on 10€/peli kun peliaika on 1x 20/25 minuuttia ja 

20€/peli kun peliaika on 2x 25/30 minuuttia.  

Maksu suoritetaan pelinohjaajalle heti paikan päällä viimeisen pelin jälkeen! 

 

RaiFun pelinohjaajavastaava: Mia Ahlsved p. 044 5511 515 
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