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Lentopallon minituomarikoulutuksella tarkoitetaan 7-12-vuotiaille lentopallojunioreille suunnat-
tua tuomarikoulutusta. Koulutuksessa tutustutaan lentopalloerotuomarin tehtäviin sekä mini-
lentopallo-ottelun kannalta tärkeimpiin sääntöihin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 
kuvata lentopallon nuorisotuomarikoulutuksen uudistamista ja siihen liittyviä toimintoja sekä 
laatia minituomarikoulutuksen opas aluekouluttajalle. Lentopallossa junioreista nuorimmat (F-
D -ikäiset) pelaavat pienemmällä minikentällä sekä sovelletuilla säännöillä, joten heille halut-
tiin luoda oma tuomarikoulutuksensa. Tätä koulutusta kutsutaan minituomarikoulutukseksi.  
 
Minituomarikoulutusta ideoitiin yhteistyössä Lentopalloliiton aluekouluttajien kanssa. Aluekou-
luttajat vastaavat tuomarikoulutuksista alueellisesti ympäri Suomea. Työn tilaajana toimi 
Suomen Lentopalloliitto ry, jonka alaisuudessa erotuomarijaos päättää erotuomaritoiminnan 
kehittämisestä. Asiantuntijoina toimi Lentopalloliiton erotuomarijaoksen puheenjohtaja Jarmo 
Salonen sekä aluekouluttajat.  
 
Minituomarikoulutus sisältää leikkejä ja tehtäviä, joiden avulla tuleville minituomareille tulee 
tutuksi lentopallon säännöt ja tuomaritehtävät. Koulutusmateriaali koostuu tehtäviin tarvitta-
vista tulostettavista materiaaleista sekä kouluttajan oppaasta ”Minituomarikoulutus - Työkalu-
ja aluekouluttajalle” 
 
Minituomarikoulutusmateriaalit sekä aluekouluttajan opas antavat hyvän pohjan minituomari-
koulutuksen järjestämiselle. Tulevaisuudessa on tarkoitus muokata vastaava koulutus mini-
tuomarikoulutuksen pohjalta myös vanhemmille junioreille sekä käyttää joitakin minituomari-
koulutukseen suunniteltuja osia aikuisten tuomarikoulutuksessa. 
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1 Johdanto 

Lentopallon erotuomaritoiminnassa on ollut jo muutaman vuoden ajan huolena erotuoma-

reiden määrän lasku. Syystä tai toisesta nuorisotuomarit eivät ole jatkaneet erotuomari-

toiminnassa junioriaikoja pidemmälle, vaan ovat lopettaneet erotuomarina toimimisen. 

Jotta varsinkin juniorit innostuisivat tuomaritoiminnasta, pitäisi tuomarikoulutuksen olla 

innostavaa ja mielenkiintoista.  

 

Lentopallotuomareiden koulutustilaisuuksia järjestävät aluekouluttajat uusivat koulutusma-

teriaaleja aika ajoin. Opinnäytetyön alkuvaiheessa tarpeelliseksi kehityskohteeksi koettiin 

nuorisotuomarikoulutuksen uusiminen, varsinkin mini-ikäisten eli 7-12-vuotiaiden osalta. 

Tämän ikäluokan kouluttamisessa voidaan käyttää helposti aktivoivaa ja innostavaa kou-

lutustapaa, jolla toivottavasti on tulevaisuudessa positiivista vaikutusta erotuomareiden 

määrään. Työ tehdään yhteistyössä Suomen Lentopalloliiton kanssa ja siinä esitettyjä 

toimintoja on otettu käyttöön kauden 2014–2015 aikana. 

  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata lentopallon nuorisotuomarikoulutuksen 

uudistamista ja siihen liittyviä toimintoja sekä laatia opas koulutuksen järjestämisestä 

aluekouluttajalle. Uudessa minituomarikoulutuksessa otetaan huomioon 7-12-vuotiaiden 

omat sovelletut säännöt, sekä minikenttä. Tämän tarpeen nojalla haluttiin kehittää innos-

tavampi ja aktivoivampi tuomarikoulutus. Koulutusmateriaalien tueksi on tehty opas kou-

luttajalle. 
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2 Lentopallosta yleistä 

Lentopallon keksijänä voidaan pitää NMKY:n liikunnanohjaajaa William G. Morgania, joka 

kehitti alkujaan ”Mintonetten” vuonna 1895 Holyokessa Yhdysvalloissa. Lentopallo oli 

edullinen työväen peli, jossa vaikutteita otettiin koripallosta ja tenniksestä, jotka tunnettiin 

keskiluokan ja varakkaan väestön lajeina. Lentopallo levisi Eurooppaan ensimmäisen 

maailman sodan aikana 1900-luvun alkupuolella. Lentopallo alkoi levitä varsinkin Itä-

Euroopassa, missä kylmän ilmaston takia suositaan sisäliikuntalajeja. Kansainvälinen 

Lentopalloliitto FIVB perustettiin vuonna 1947. Lentopallo oli näytöslajina Pariisin olympia-

laisissa 1924, mutta virallisena lajina vasta 1964 olympialaisissa Tokiossa. (Wallechinsky 

& Loucky 2008, 1034.; Lentopallokirja 2013–2014, 2013, 92.) 

 

Suomeen lentopallo rantautui 1920-luvulla. Lentopallo oli aluksi osa Suomen Koripalloliit-

ton toimintaa, mutta se irtaantui Suomen lentopallokomiteaksi vuonna 1956 ja edelleen 

nykyiseen muotoonsa Suomen lentopalloliitoksi vuonna 1959.  

(Fortin 2000, 270; Lentopallokirja 2013–2014, 2013, 92.)  

 

2.1 Lentopallon harrastajamäärät Suomessa  

Lentopallon näkyvyys on viime vuosien menestyksen myötä noussut. Suomessa lentopal-

lolla on tällä hetkellä harrastajia lähes 120 000, joista juniori-ikäisiä 3-18-vuotiaita on 

27 000. (Kuvio 1.) Rekisteröityjä pelaajia on vain 12 200, joista junioreita on hieman yli 

puolet eli 7200. Rekisteröityjen pelaajien määrä on laskenut kauden 2005–2006 jälkeen 

joka kausi. 

27000

83000

8000

3-18-vuotiaat

19-65-vuotiaat

66-79-vuotiaat

 

 

Kuvio1. Lentopallon harrastajamäärät kansallisen liikuntatutkimus 2009–2010 mukaan 

(Lentopallokirja 2011–2012. 2011. 105.)  
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2.2 Lentopalloliiton tarjoamat koulutukset  

Suomen lentopalloliitto tarjoaa koulutuksia valmennukseen lähtien aloittavan ohjaajan 

koulutuksesta aina yläsarjoja valmentaville sekä joukkueenjohtajille. (Suomen Lentopallo-

liitto ry. 2014b). Monipuolinen koulutustarjonta antaa pohjan osaavalle ja ammattitaitoisel-

le lentopallovalmentamiselle ja toiminnalle lajin ympärillä.  

 

Pienimpien junioreiden ohjaajille ja valmentajille sekä vanhemmille on kehitetty kaksi ma-

talan kynnyksen koulutusta. ”Tästä se alkaa!” koulutuksessa käydään aluepäällikön joh-

dolla läpi nuorimpien ikäluokkien toiminnan pyörittämisen perusasioita läpi. Koulutuksen 

aikana saa kattavan paketin tietoa turnauksen järjestämisestä aina pelisääntöihin. (Suo-

men lentopalloliitto ry 2015a).  Aloittavan ohjaajan koulutus toimii hyvänä pohjakoulutuk-

sena lentopallon junioreiden ohjaajille. Koulutuksessa käydään läpi perusteita yleisellä 

tasolla ohjaamiseen. Koulutuksen aikana kerrotaan joukkueen sarjaan ilmoittautumisesta 

sekä lisenssi käytännöistä sekä opitaan demoharjoitteessa lentopallon perustekniikat. 

(Suomen lentopalloliitto ry 2015c.) 

 

Valmentajan lisäksi joukkueenjohtajan rooli on tärkeä joukkueen toiminnassa. Tätä asiaa 

edistääkseen Suomen lentopalloliitto on yhteistyössä Varsinais-Suomen Pesiksen kanssa 

luonut joukkueenjohtajanoppaan. Oppaassa ohjeistetaan joukkueenjohtajan tehtäviin. 

Halutessaan seurat voivat tilata aluepäällikkönsä kouluttamaan joukkueenjohtajia tehtä-

viinsä. (Suomen lentopalloliitto ry 2015b.)  

 

Tekniikkakoulussa nimensä mukaan tulevat tutuksi lentopallon perustekniikat ja opettami-

nen. Koulutuksessa oppii myös perustekniikoiden soveltamista pienpeleihin. Koulutuksen 

kohderyhmänä ovat niin päivitystä hakevat lentopallovalmentajat kuin liikuntaa opettavat 

henkilöt, jotka haluavat syventää osaamistaan lentopallossa. Koulutuksen vetäjinä toimi-

vat aluepäälliköt ja koulutus järjestetään yleensä yhteistyössä lentopalloseuran kanssa. 

(Suomen lentopalloliitto ry 2015d) 

 

Valmentajan tasokoulutuksen avulla voi kouluttautua 1.tason eli lasten ja nuorten ohjaaja-

koulutuksesta aina 3. tason huippuvalmentajakoulutukseen asti. Alimmassa 1. tason kou-

lutuksessa valmentajalle rakennetaan tietopohjaa yksittäisen harjoituksen suunnittelusta 

lyhyiden jaksojen suunnitteluun. 1. Tason koulutusta suositellaan E-D -junioreiden val-

mentajille. (Suomen lentopalloliitto ry 2015e) Nuorisovalmentajakoulutuksessa eli 2. tasol-

la alemman tason valmentajan joukkue on ylemmissä ikäluokissa, D-A, ja koulutuksessa 

käydään läpi harjoittelun suunnittelua pidemmällä aika välillä sekä valmentamista laajem-

pana kokonaisuutena. (Suomen lentopalloliitto ry 2015f.)  
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3. Tason valmentajakoulutus on suunnattu vanhimpien junioreiden, yläsarjajoukkueiden 

sekä 2. tason suorittaneille valmentajille sekä valmentajille, kenellä on liikunnan alan kou-

lutus. Koulutuksessa syvennetään harjoittelun ja pelaamisen suunnitteluun, toteutukseen 

sekä analysointiin. Kouluttajina toimivat Suomen lentopallonmaajoukkueiden valmentajat, 

liigavalmentajia sekä erityisasiantuntijoina maajoukkueen staffin jäseniä. (Suomen lento-

palloliitto ry 2015g. ) 3. Tason koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea erityisosaamista 

Pro HVT kurssilta, joissa erityistytään johonkin tiettyyn lentopallon osa-alueeseen tar-

kemmin. (Suomen lentopalloliitto ry 2015h.) 
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3 Lentopallon tuomaritoiminta  

Virallisissa lentopallo-otteluissa tuomaristoon kuuluvat päätuomari, verkkotuomari, kirjuri 

ja neljä rajatuomaria. Suomessa käytetään yleensä kahta rajatuomaria. Pää- ja verkko-

tuomari ovat ainoat, jotka saavat käyttää ottelun aikana pilliä.( Suomen Lentopalloliitto ry 

2013d, 49.) Rajatuomareilla on tehtävässään käytössä lippu, jolla he osoittavat näkemyk-

sensä pelatun pallon loppumisesta. (Lentopallon viralliset säännöt 2013, 56). Ottelussa 

virallisina toimitsijana on myös kirjuri, jonka vastuulla on pöytäkirjan täyttäminen. Kirjuri 

toimii yhteistyössä verkkotuomarin kanssa. (Suomen Lentopalloliitto ry 2013d, 53–54.) 

 

Sekä Suomen lentopalloliiton että alueiden järjestämien sarjojen erotuomareiden ottelu-

kohtaiset lukumäärät ja luokkavaatimukset löytyvät sarjamääräyksien liitteenä olevasta 

nimeämistaulukosta (Suomen Lentopalloliitto ry 2014a.; Liite 8). Sarjamääräykset tarkas-

tetaan ennen jokaista alkavaa kautta ja niihin tehdään tarvittavia muutoksia.  

 

Erotuomareiden nimeämisestä vastaa valtakunnallisesti erotuomarijaoksen nimeäjä ja 

alueellisesti alueen erotuomarinimeäjä. Juniori ja veteraaniturnauksiin nimetään tuomarit 

turnauksen järjestäjän ja alueen erotuomarinimeäjän yhteistyönä. Nimeämisen pohjaksi 

on laadittu nimeämisperusteet (Suomen Lentopalloliitto ry 2013b.) 

 

Erotuomareiden määrän lasku on ollut merkittävää, kaudella 2012–2013 lisenssin lunas-

taneita erotuomareita oli vain 665, kun niitä vielä kaudella 2008–2009 oli 1398. (Lentopal-

lokirja 2013–2014. 2013, 92; Suomen Lentopalloliitto ry. 2013a, 15–16.) Syitä tuomarei-

den vähenemiseen ei ole selvitetty, mutta yhtenä syynä voidaan pitää IV-tuomariluokan 

koulutuksien lakkauttamista.  Kauden 2008–2009 loppuessa siirryttiin neljästä tuomariluo-

kasta kolmeen. Alimmassa IV-luokassa olleet tuomarit nostettiin III luokkaan. (Lankinen 

28.2.; Erotuomarijaos. 10.3.2008.) 
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Kuvio2. Lentopallon tuomarimäärien kehitys. (Suomen Lentopalloliitto ry 1994; Suomen 

Lentopalloliitto ry 1993; Suomen Lentopalloliitto ry 2013a; Suomen Lentopalloliitto ry 

2008; Suomen Lentopalloliitto ry 2011; Suomen Lentopalloliitto ry 2013e). 

 

Tuomarimääriä kokonaisuudessa tarkasteltaessa huomaa, että määrän lasku on ollut 

suurta (Kuvio2). Tähän mennessä tuomarimäärien vaihteluun ei ole syitä tutkittu. Lanki-

nen (28.2.2014.) arveli tuomarimäärien laskun syynä olevan siirtyminen neljästä tuomari-

luokasta kolmeen luokkaan. Myös joukkuemäärät ovat myös viime vuosina laskeneet.  

 

 

3.1 Kouluttautuminen erotuomariksi ja erotuomariluokat 

Uusi tuomari voi iästä riippuen osallistua joko lapsille ja nuorille suunnatulle kurssille tai 

suoraan aikuisten peruskurssille ja suorittaa 3. luokan erotuomarikortin. Lasten ja nuorten 

koulutukset on jaettu minituomarikoulutukseen ja nuorisotuomarikoulutukseen. Minituoma-

rikoulutukseen voivat osallistua F-D -ikäiset lentopallojuniorit. Kun taas nuorisotuomari-

koulutus on suunnattu vanhemmille junioreille eli C-A -ikäisille. Mikäli kurssille ilmoittautu-

nut henkilö on esimerkiksi 13–15-vuotias, voi aluekouluttaja kouluttaa hänet suoraan 3lk. 

tuomariksi. Uudet aikuistuomarit suorittavat suoraan 3. luokan tuomarikortin. 

Alueet kouluttavat mini- ja nuorisotuomarit, 3lk. sekä 2lk. tuomarit. 1.lk ja pääsarja- ja lii-

gatuomarit koulutetaan valtakunnallisesti. Kansainvälisestä tuomarikoulutuksesta vastaa 

Kansainvälinen lentopalloliitto, FIVB (Kuvio 3.) 

 

Suomessa on käytössä neljä eri tuomariluokkaa. Lentopalloliitto vastaa I-luokan tuomari-

koulutuksesta ja alemmista luokista vastaavat alueet (Kuvio 3). Suomi on jaettu viiteen 

alueeseen maantieteellisesti, joiden sisällä on useampia pienempiä alueita, kuten Eteläs-

sä Kymenlaakso, Päijät-Häme ja pääkaupunkiseutu. Alueiden järjestämistä koulutuksista 

vastaavat aluekouluttajat. (Suomen lentopalloliitto ry. 2014b.) 
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alue

liitto

FIVB / CEV

Liigatuomari

KV-tuomari

Minituomari

Nuorisotuomari

Uusi tuomari

3lk tuomari

2lk tuomari

1lk tuomari

Pääsarjatuomari

 

Kuvio 3. Lentopalloerotuomarin eteneminen (Lentopallokirja 2011-2012, 319.).  

 

Tuomarina etenemiseen ei ole tehty samankaltaista virallista urapolkua kuin pelaajille (Sa-

lonen 14.4.2014.) Erotuomarit voivat nousta oman kiinnostuksen mukaan III. luokasta 

ylempään luokkaan (Erotuomarijaos 10.3.2008.) I. luokan korotuksista vastaa erotuomari-

jaoksen nimeämät pääkouluttajat (Suomen Lentopalloliitto ry 2013c.) 

 

Erotuomarina toimimiseen ei vaadita tai pidetä välttämättömänä lajitaustaa, mutta lähes 

aina tuomareilla on pelaaja- ja tai valmentajatausta tuomarina toimimisen pohjalla. Ero-

tuomarina toiminen, on Salosen (14.4.2014) mukaan ihmisten johtamista, jossa johtami-

sen perusperiaatteet pätevät. Hän myös linjaa, että huipputuomariksi tähdättäessä pelin 

ymmärtäminen on välttämätöntä ja se vaatii aikaa. 
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3.2 Lentopalloerotuomarin ominaisuudet 

Hyvältä tuomarilta vaaditaan monipuolisia fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitoja.  

Tuomarin tärkeimpiä henkisiä ominaisuuksia ovat hyvä paineensietokyky ja keskittymistai-

to. Paineensietokyky ja keskittymistaito ominaisuudet korostuvat tiukoissa tilanteissa ja. 

Hyvällä ihmistuntemuksella tuomari pystyy parhaiten johtamaan peliä ja seuraamaan pe-

laajia. 

 

3.2.1 Henkiset ominaisuudet 

Teknisen osaamisen lisäksi tuomarin on osattava olla mukana pelissä myös henkisesti. 

Tuomarin persoonalliset kyvyt ovat osa tuomarin osaamista. Urheilussa tunteet kulkevat 

vuoristorataa ja jännitys on käsin kosketeltavaa, silti tuomarin on pysyttävä rauhallisena ja 

sopivan itsevarmana. Tuomari ei voi hallita muiden tunteita, mutta tuomarin on huolehdit-

tava, että omat tunteet pysyvät kurissa tilanteessa kuin tilanteessa. (Weinberg & Richard-

son, 1990, 9-10). Tuomarin itsevarmuus näkyy kaikessa tekemisessään liikkumisessa, 

puheessa sekä ilmeissä. Liika itsevarmuus voi jossain tilanteessa haitata ja antaa kuvan 

ylimielisyydestä ja ylemmyydestä.  

 

Tuomarin on tärkeää pysyä kentällä ja sen ulkopuolella puolueettomana. Tämä voi olla 

haastavaa, mutta tuomarin pitää muistaa säilyttää oma uskottavuutensa muiden silmissä. 

Yksi tärkeimmistä on, ettei sano ääneen mielipiteitään joukkueista tai yksittäisistä pelaajis-

ta, joiden ottelussa saattaa olla tulevaisuudessa tuomarina. (Weinberg & Richardson, 

1990, 10–11; Suomen Erotuomarien Liitto ry. 5). Mikäli erotuomari on ollut jonkun joukku-

een pelaaja tai jäsen on hän estynyt toimimaan kyseisen seuran yläsarjaotteluissa pää-

tuomarina. Esteellisyys poistuu yhden kauden jälkeen, kun henkilö ei ole ollut mukana 

seuran toiminnassa. (Suomen Lentopalloliitto ry. 21.10.2014.11.)  

 

Ottelussa tuomarin pitää pystyä tekemään päätös mahdollisimman nopeasti tilanteen ha-

vaittuaan, mutta tarpeen vaatiessa ottamalla tarvittava aika, jotta saa varmistettua oikean 

tuomion. Tuomarin kuitenkaan ei kannata venyttää tilanteen ja tuomion väliä liian pitkäksi, 

koska silloin tuomari viestittää, että on epävarma tuomiostaan. (Weinberg & Richardson, 

1990, 8). Tuomareille painotetaan oman tyylin ja rytmin löytämistä viheltämiseen. Näin 

tuomari antaa kuvan systemaattisesta ja johdonmukaisesta toiminnasta, joka auttaa saa-

maan joukkueiden hyväksynnän. (Huhtaniska 17.9.2011).  

 

Tuomareiden oletetaan olevan johdonmukaisia. Tuomitsemislinjan pitää olla kummallekin 

osapuolelle samanlainen ja ottelun tasoon sopiva. Epäjohdonmukaisuus voi johtaa tuoma-
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rin tai tuomariston kovaankin kritisoimiseen sekä pelaajien että valmentajien suunnasta. 

Epäjohdonmukaiset vihellykset saavat aikaan pelin muissa osapuolissa turhautumista ja 

epäluottamusta. Epäjohdonmukaisten vihellysten seurauksena tuomari saattaa itse joutua 

ikävään tilanteeseen. Riskinä on joutuminen tilanteeseen, jossa hän joutuu rankaisemaan 

joukkuetta tai pelaajaa aiemmista virheellisistä vihellyksistään. Tuomarin tulee johdonmu-

kaisesti viheltää ottelussa kaikki virheet, jotka hän havaitsee. Mikäli jossain vaiheessa on 

käynyt niin kutsuttu tuomarivirhe, ei tätä virhettä tule kompensoida toiselle joukkueelle 

jättämällä jonkin pallon viheltämättä tai rankaisemalla toista joukkuetta omasta virhees-

tään. (Weinberg & Richardson, 1990, 7-8.)  

 

3.2.2 Fyysiset ominaisuudet 

Urheilulajista riippuen erotuomarilta vaaditaan eritasoista fyysistä kuntoa. Esteettisissä 

lajeissa, kuten voimistelussa tai taitoluistelussa tuomarin fyysiset ominaisuudet eivät ole 

yhtä tärkeässä roolissa kuin jalkapallossa tai koripallossa, joissa erotuomari liikkuu pelin 

mukana kentällä. Lentopallo kuuluu samaan kategoriaan tenniksen ja esteettisten lajien 

kanssa, jossa erotuomarilta ei toimiessaan vaadita fyysistä suorituskykyä (Weinberg & 

Richardson 1990, 16–17.) 

 

Tuomarin henkinen ja fyysinen kunto kulkevat käsi kädessä. Lentopallossa tuomari ei liiku 

pelin mukana kentän päästä toiseen, kuten jalkapallossa tai salibandyssä. Kuitenkin len-

topalloerotuomarina toimiminen vaatii täydellistä keskittymistä ensimmäisestä pallorallista 

viimeiseen vihellykseen. (Salonen 14.4.2014.) Jotta tuomari kestää pitkän henkisen rasit-

teen ottelussa, vaatii se tuomarilta myös hyvää fyysistä kuntoa.  

 

Tuomareilta vaaditaan urheilijan kaltaista elämäntapaa (Salonen 14.4.2014). Vaikka tuo-

marit eivät ole urheilijoita, voidaan heiltä odottaa, että he huolehtivat niin fyysisestä kuin 

henkisestä hyvinvoinnistaan. Tämän myötä tuomari luo kuvan hallinnasta, uskottavuudes-

ta ja auktoriteetista. (Weinberg & Richardson 1990, 30.) Tuomarin pitää osata tehtävänsä, 

mutta hyvän henkisen ja fyysisen kunnon avulla hän voi vahvistaa ulospäin kuvaa elä-

mänhallinnastaan ja toiminnastaan. 

 

Ihminen viestii ulospäin sanattomilla viesteillä jopa lähes 93 %. (Weinberg & Richardson 

1990, 29). Sanaton viestintä itsessään ei tarvitse aktiivista työtä vaan siinä viestiä kerro-

taan ilmeillä, äänellä, täsmällisyydellä sekä ulkoisella olemuksella. Sanattoman viestinnän 

muodot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joista esittämisviestinnässä käytetään ilmei-

tä, eleitä ja ääntä. Ajan ja paikan viestimisessä tärkeitä huomioita ovat täsmällisyys, etäi-

syys sekä paikan valinta. Välineellisessä viestinnässä ihminen kertoo esineiden, vaattei-
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den ja rakennelmien avulla viestiä. (Mattila ym. 2006. 49.) Erotuomari viestii sanattomasti 

käsimerkeillään ja suullista viestintää käyttää vain tarvittaessa. 

 

Sanallinen viestintä vaatii keskustelijoilta käytetyn kielen ymmärtämistä, joka on sidon-

naista myös haluun ymmärtää keskustelua. (Mattila ym. 2006. 49.) Erotuomareiden käsi-

merkit muodostavat oman kielensä, jonka avulla he viestivät ottelutapahtumassa toisil-

leen, pelaajille ja katsojille.  

 

Esittämisviestinnän avulla ihminen ilmaisee asennoilla, käsien eleillä sekä liikehdinnällään 

tunteistaan, asenteestaan sekä päämäärästään. Turhaan ei voida painottaa ensi vaiku-

telman tekemistä, koska ensivaikutelman voi todellakin tehdä vain kerran. Positiivisiksi 

eleiksi koetaan yleensä hyvä ryhti, katseen avoimuus, lämmin hymy sekä kuuluva ja rau-

hallinen puheääni. (Mattila ym. 2006. 49.)  

 

Ajan ja paikan viestinnällä on monia kulttuurisidonnaisia eroja, jotka saattavat aiheuttaa 

hankalia tilanteita ihmisten välille. Ikäviä tilanteita saattaa syntyä, jos sovituista ajoista ei 

pidetä kiinni. Keskusteluetäisyyden kanssa tulee olla tarkkana, koska liian läheinen kes-

kusteluetäisyys saattaa tehdä tilanteesta kiusallisen (Mattila ym. 2006. 49.) Kapteenien ja 

valmentajien tulee tietää tuomareiden koskemattomuus (Suomen Lentopalloliitto ry 2013d, 

45.), sekä muistaa sopiva keskusteluetäisyys. Tuomareiden koskemattomuudella tarkoite-

taan sitä, ettei pelaaja tai joukkueen jäsen lähesty tuomaria uhkaavasti ottelutapahtuman 

aikana tai sen jälkeen. Tuomarin koskemattomuuden rikkominen on se rangaistava. Ran-

gaistuksen suuruus määräytyy tilanteen mukaan ja koskemattomuuden rikkomisesta 

yleensä langetetaan pelaajalle ottelurangaistus tai useampien ottelujen pelikielto. Valmen-

tajille sekä muulle joukkueen jäsenelle voidaan antaa toimitsijakieltoa. (Suomen Lentopal-

loliitto ry 2013d 45–47.) 

 

Tuomari viestii ryhdikkäällä olemuksellaan itsevarmuutta, avoimuutta ja energiaansa. 

Myös kävely kertoo muille miten tilanne koetaan. Kaikki eleet ja liikkeet kuvaavat henkilön 

persoonaa ja ammattimaisuutta. (Weinberg & Richardson 1990, 30.)  

 

3.2.3 Sosiaaliset ominaisuudet 

Tuomarilla on tärkeää oikeiden tuomioiden lisäksi hoitaa mahdolliset epäselvät tilanteet 

sääntöjen mukaan oikein sekä mahdollisimman ripeästi ja tyylikkäästi. Pelaajien kanssa 

kommunikoiminen on vuorovaikutteista kumpaankin suuntaan. Tuomarin on helpompi tulla 

toimeen pelaajien, valmentajien ja katsojien kanssa, kun kommunikoi avoimesti ja raken-

tavasti. (Weinberg & Richardson 1990, 35.) 
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Rasistiseen tai halventavaan kommentointiin verkon toiselle puolelle tulee tuomarin puut-

tua. (Suomen Erotuomareiden Liitto ry, 9). Erotuomarin pitää tunnistaa tilanne, onko hä-

nen tarpeen puuttua huuteluun ja kuinka voimakkaasti hän siihen puuttuu. Tuomarin tulee 

taata ottelussa suvaitseva ilmapiiri. 

 

 

Tuomari voi herkästi saada itsensä hankalaan ja epämiellyttävään tilanteeseen puheil-

laan, joten ennen suun avaamista pitäisi tarkasti miettiä, mitä voi ja saa sanoa ja mihin ne 

johtavat. Mikäli otteluun osallistuvan henkilön toiminta on sääntöjen puitteissa asiatonta tai 

uhkaavaa, on tuomarin kyettävä uhkaavassa tilanteessa toimimaan voimassaolevien kil-

pailusääntöjen mukaan ja rankaisemaan henkilö tarvittavalla toimenpiteellä ennen ottelua 

tai sen jälkeen. Mikäli uhkaava tai rangaistava tilanne tapahtuu ottelun jälkeen, tulee siitä 

informoida liittoa. (Suomen Lentopalloliitto ry 2013d, 45–47; Suomen Lentopalloliitto ry. 

21.10.2014.) Kuitenkin tuomarin on pysyttävänä rauhallisena ja pidettävä yllä rauhallista 

ilmapiiriä ajamatta itseään ratkaisemattomaan tilanteeseen. (Weinberg & Richardson 

1990, 36).  

 

Ottelun johtaminen vaatii tuomarilta sääntötuntemuksen lisäksi pelisilmää (Suomen Ero-

tuomareiden Liitto ry, 3). Tuomarin ei tule ”tappaa” peliä noudattamalla sääntökirjaa kir-

jaimellisesti vaan soveltaa otteluun määrättyä tulkintalinjaa tarvittavilta osin. Näin tuomari 

pystyy takaamaan ottelun miellyttävän sujumisen.  
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4 Minituomarikoulutus 

Nuorten sarjojen sarjamääräyksissä (Junnulentis, 2014, 9.1.) on määritelty, että minisarjo-

jen kaikissa otteluissa voidaan käyttää lepovuorossa olevaa joukkuetta tuomarina. Mikäli 

turnauksessa pelataan järjestelmällä, jossa ei ole lepovuoroja, turnausvastaavan tulee 

huolehtia, että tuomaritehtävät tulevat hoidetuksi. Minisarjojen otteluihin riittää yksi tuoma-

ri.  

 

Maailman suurimmassa lasten ja nuorten lentopallo turnauksessa Power Cupissa ero-

tuomarin tehtäviä hoitaa lepovuorossa oleva joukkue, joka on määritelty otteluohjelmissa. 

(Power Cup, 2015) Ilman lepovuorossa olevaa joukkueen tuomaritehtäviä olisi Power Cu-

pin järjestäminen hankalaa tai mahdotonta nykyisessä mittakaavassa, jossa vuosittain 

turnauspaikalle rakennetaan noin 300 kenttää (Power Cup 2015.) 

 

Lentopallon kansainvälisissä säännöissä (2013d, 44.) on määritelty, että otteluun osallis-

tuvien pelaajien ja toimitsijoiden tulee tietää viralliset säännöt ja toimittava niiden puitteis-

sa. Pelaajien yleissivistyksen kannalta olisi tärkeää, että jo lapsena opittaisiin säännöt 

(Lidstedt 28.8.2014.) 

 

Idän alueen aluepäällikön Pertti Kulluvaaran (10.9.2014.) mukaan heidän alueella pelatta-

vissa junioriturnauksissa pidetään ennen ensimmäisiä pelejä lyhyt sääntö- ja tuomari-info, 

jotta turnauksessa tuomaritehtävät hoituisivat mallikkaasti. Tämä käytäntö tulee saada 

leviämään ympäri Suomea. Pienilläkin teoilla voidaan saada aikaan pidemmällä aika välil-

lä isoja saavutuksia. 

  

4.1 Lentopallon juniori-ikäluokat 

Minituomarikurssi haluttiin omaksi kurssikseen aiemmasta nuorisotuomarikurssista, joka 

oli suunnattu kaikille juniori-ikäisille. Aiemman nuorisotuomarikurssin haasteena aluekou-

luttajalle oli se, että osallistujat ovat olleet liian eri-ikäisiä. Minituomarikurssin aloittamisella 

voidaan jakaa juniori-ikäiset kahteen osaan, minituomareihin ja juniorituomareihin. Mini-

tuomarit, joihin kuuluvat ikäluokat F-D pelaavat pienemmillä kentillä. Juniorituomareiksi 

kouluttautuvat virallisen kokoisella kentällä pelaavat ikäluokat, C-A. (Taulukko 1.) 15-

vuotiaille ja vanhemmille suositellaan käymään suoraan peruskurssi, jolta saa valmiuksia 

enemmän myös aikuisten otteluihin.  
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 Ikäluokka Luokka-aste Kentän koko (Lx P) 

F-juniorit 7-8 -vuotiaat 1, 2 6,1m x 13,4m 

E-juniorit 9-10 -vuotiaat 3, 4 6,1m x 13,4m 

D-juniorit 11–12 -vuotiaat 5, 6 6,1m x 13,4m 

C-juniorit 13–14 -vuotiaat 7, 8 9m x 18m 

B-juniorit 15–16 -vuotiaat 9, toinen aste 1 9m x 18m 

A-juniorit 16–19 -vuotiaat toinen aste 2, 3, 

4 

9m x 18m 

 

Taulukko 1. Juniorilentopallon ikäluokat ja kentän koot (Junnulentis 17.12.2013; Polso 

18.6.2014; Suomen Lentopalloliitto ry 2013d, 12)  

 

7-10 -vuotiaiden lapsien ohjaamisessa ohjaaja voi olla sivummalla, kun erilaiset perustai-

dot on opittu ja pääpaino alkaa olla liikkumisessa (Autio & Kaski 2005. 28). Vähän van-

hempia, 10–12-vuotiaita, ohjatessa ohjaajan tulee antaa lapsille mahdollisuus kokeilla 

taitojaan myös yksin. (Autio & Kaski 2005. 31). 7-12-vuotiaille on osattava antaa vapauk-

sia liikkua ja toimia, mutta ohjaajalta vaaditaan tarkkaa tilanteen seuraamista ja ohjeistus-

ta. Otteluissa tuomarin on kuitenkin tehtävä päätökset ilman kouluttajan neuvoja.  

 

4.1.1 Haasteet 

Median luoma kuva erotuomarina toimimisesta urheilussa ei toimi houkuttelevana keinona 

saada uusia tuomareita rekrytoitua toimintaan mukaan. Useasti otsikoihin nousee ikäviä 

uutisia tuomaritoiminnan kannalta, joissa korostetaan, että tuomari on tehnyt virheen ja 

vaikuttanut ottelutapahtumiin merkittävästi.  

 

Millä keinoin sitten saadaan minituomarikurssille tulijat kiinnostumaan koulutuksesta ja 

innostumaan tuomaritoiminnasta pidemmällä tähtäimellä? Osalla lapsia ja nuoria on val-

miina asenne, etteivät opi, kun opittava asia ei kiinnosta tai he eivät pidä siitä. Pelko siitä, 

että ei oppisi ja jopa epäonnistuisi varjostaa usein uuden oppimista. Hankalaksi oppiminen 

tulee, jos on ikäviä kokemuksia aiheesta ja nämä vaikuttavat siihen, ettei oppiminen tun-

nukaan myönteiseltä eikä nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia uuden asian parissa. 

(Kauppila 2003, 90–91.) 
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Tuomariksi kouluttautumisen jälkeen nuorille saattaa tulla eteen tehtäväksi valinta harjoit-

telun ja pelaamisen sekä tuomaroimisen välille. Lentopallon kilpailutoiminta on riippuvai-

nen molemmista, niin pelaajista kuin tuomareista. Valmentajien ja pelaajien itse tulisi ym-

märtää ja muistaa tämä, että kilpailutoiminta mahdollistuu, kun joku on ottelussa tuomari-

na. Pelaaminen, valmentaminen sekä seuran jäsenyys asettaa tiettyjä rajoituksia erotuo-

marina toimimiseen (Suomen Lentopalloliitto ry 21.10.2014, 11.), mutta ne eivät kokonaan 

sulje toisiaan pois. 

 

Minituomarin alkutaival saattaa olla vaikea, kun rankkaakin arvostelua tulee katsomosta ja 

valmentajilta. Nuori, vasta-alkanut tuomari ei osaa vielä käsitellä saamaansa palautetta, 

joten tärkeää olisi kitkeä tuomareihin kohdistuvat ikävät kommentit. Lentopalloliitto kehitti 

nuorisotuomareiden turvaksi hankkeen, jossa on tarkoitus muistuttaa hyvistä käytöstavois-

ta lajin parissa. (Suomen Lentopalloliitto 2013.) 

 

Omat haasteensa koulutukselle tuovat lasten omat ja muualta opitut asenteet. Kauppila 

on kirjoittanut kirjassaan (2003, 90), että opittava asia on tehtävä mielenkiintoiseksi, jotta 

se motivoi. Uutta opeteltaessa nousee esiin erilaisia ennakkoasenteita siitä, ettei oppisi-

kaan tai uuden oppimisesta ei saisi tuntuvaa hyötyä. Tämän kaltainen asenne näkyy eri 

tavoin oppijoilla. Minituomarikoulutuksen avulla voidaan luoda ajattelevia pelaajia, jotka 

ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa lentopallo-ottelussa sekä sen ulkopuolel-

la. (Kauppila 2003; Suomen Lentopalloliitto ry 2013d, 44.)  

 

4.1.2 Mahdollisuudet 

Tällä hetkellä mini- ja juniori-ikäluokissa on Suomen lentopallon tulevaisuus niin pelaajina, 

valmentajina kuin erotuomareina. Tulevien vuosien aikana pitää saada innostettua nämä 

ikäluokat mukaan tuomaritoimintaan ja saada heidät ja heidän valmentajat ymmärtämään 

erotuomareiden roolin tärkeys kilpailutoiminnan kannalta.  

 

Lentopalloerotuomareiden määrät ovat vuosien aikana vähentyneet ja uusien tuomarei-

den määrä ei riitä korvaamaan toiminnan lopettaneiden määrää. Uudenlaisen minituoma-

rikoulutuksen avulla saadaan innostettua ja rohkaistua minejä erotuomaritoimintaan. 

 

Lapsille voidaan opettaa leikin kautta monia hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Lapsen tietoisuus 

käynnissä olevasta tavoitteellisestakin oppimisprosessista jää taka-alalle, kun hän kokee 

leikin tuomaa iloa ja riemua. Leikin avulla lapsi voi kokeilla turvallisesti uutta opittavaa 

roolia. (Autio 2010, 15.) 
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4.2 Esimerkkiä tuomarikoulutuksen järjestämiseen muualta maailmasta 

Suomessa lentopallossa juniorituomareita on koulutettu 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja 

koulutuskonsepti on ollut lähes samankaltainen koulutuksen alusta asti. Lyhyellä kyselyllä 

(Liite 2) on selvitetty nuorisotuomareiden tilannetta. Tämän kartoituksen tarkoituksena on 

löytää toimivia malleja kouluttaa mini- sekä nuorisotuomareita.  

 

4.2.1 Ruotsi 

Ruotsissa tuomarikurssille otetaan nuorimmillaan noin 12-vuotiaita, jotka pääsevät kurssin 

suoritettuaan viheltämään nuorten turnauksissa. Kurssi itsessään on 2-päiväinen viikon-

loppukurssi, jossa ensimmäisenä päivänä käydään teoria läpi ja toisena päivänä pelaajat 

pääsevät harjoittelemaan käytännössä. Tämän kurssin jälkeen he voivat osallistua alueel-

liselle tuomarikurssille, joka on suunnattu aikuisille. Kursseilla kouluttajina toimivat Ruotsin 

”parhaat” tuomarit. Lidstedtin (28.8.2014) mielestä on tärkeää, että nuoret oppivat lento-

pallon säännöt aikaisin.  

 

Tuomaritilanne Ruotsissa on hyvä, vaikka tuomareita ei koskaan ole liikaa. Ruotsissa on 

parin viime vuoden aikana kiinnitetty huomiota siihen, että naistuomareita saataisiin nos-

tettua korkeimmalle tasolle ja tässä pyrkimyksessä on onnistuttu hyvin. Naistuomareiden 

tukiprojektin onnistumista edesauttoivat Lidstedtin kontaktit eri puolilla Ruotsia. Samaan 

projektiin liittyen järjestettiin turnaus, jossa vain naistuomarit toimivat tuomareina (Lidstedt 

28.8.2014.) Ruotsissa on tällä hetkellä tuomareita yhteensä 280 (Svenska volleybollför-

bundet, 2014.) 

 

4.2.2 Espanja 

Espanjassa ei ole olemassa erityisesti lapsille ja nuorille kohdennettua tuomarikoulutusta. 

Suositeltuna ikänä siellä pidetään erotuomaroinnin aloittamiselle 16 vuotta. Peruskurssin 

rakenne koostuu aluksi yhdessä käytävästä luennosta, jonka jälkeen kurssilaiset harjoitte-

levat kotona. Tämän jälkeen kurssilaisille järjestetään vielä toinen luento ja harjoitus. Ko-

konaiskestoltaan kurssi on 36 tuntia, joka on huomattavasti laajempi kuin Suomessa jär-

jestettävä peruskurssi. (Ventura 9.9.2014.) 

 

Ventura (9.9.2014) kertoi vastauksessaan, että hän on alueellaan ainoa ohjaaja ja tämän 

takia kokemusta on tullut kurssin järjestämisestä paljon. Junioreiden turnauksissa, joissa 

on vähintään kaksi kenttää, on paikalla minimissään kaksi henkilöä vastaamassa turnauk-

sen sujuvuudesta ja tuomareiden työrauhasta. Venturan käsityksen mukaan Espanjassa 

on riittävästi tuomareita. 
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4.2.3 Meksiko 

Meksikossa erotuomarikurssit on jaettu osavaltioittain sekä valtakunnallisesti auttamaan 

nuorten tuomareiden kehitystä. Alaikärajaa erotuomarikursseille ei ole. Aluksi kurssilaisille 

pidetään tasotesti, jolla kartoitetaan lähtötaso. Lähtötasotestin jälkeen kurssilaisille tulevat 

tutuksi lentopallon säännöt, ohjeet ja käytänteet. Käytännön harjoituksissa käydään läpi 

monipuolisesti asioita aina verkon kasaamisesta virallisiin käsimerkkeihin. Kurssin kesto 

on noin kolme päivää ja kurssilla yhdistyvät teoria ja käytäntö. Kurssin ohjaajina toimivat 

kansainväliset erotuomarit, joista suurin osa heistä on opettajana jossakin oppilaitokses-

sa. Erityisesti nuorten erotuomareiden ohjaamista ja tukemista varten ei Meksikossa ole 

ohjelmaa. Useissa turnauksissa tuomarivastaava seuraa pelitilanteita ja puuttua toimin-

taan tarvittaessa. Heillä ei kuitenkaan ole ketään tukemassa tuomaria tilanteissa, kun 

vanhemmat ja/tai valmentaja kommentoivat äänekkäästi tuomarin toimintaa. Meksikossa 

on tarpeeksi tuomareita. (Hernandez Arredondo11.9.2014) 

 

4.2.4 Itävalta 

Osassa Itävaltaa järjestään on 11–15-vuotialle suunnattu D-kurssi. Kurssin käyneet ovat 

soveltuvia olemaan erotuomarina alle 15-vuotiaiden sarjoissa. Kurssi järjestetään tur-

nauksen yhteydessä. Kurssin rakenne koostuu teoriasta, jonka jälkeen kurssilaiset pääse-

vät toimimaan erotuomareina. Kurssin jälkeen heidän pitää tehdä testi tietokoneella. Kurs-

sin järjestäjinä toimivat A ja B -ryhmän tuomarit, jotka itse tuomaroivat Itävallan 1-liigaa. 

(Hobi 13.9.2014.) 

 

Itävaltaan luotiin D-kurssi, koska kokeneemmat tuomarit halusivat nuoret tietoisiksi tuoma-

ritoiminnasta ja lentopallon säännöistä. Alle 15-vuotiaiden sarjat pelataan sovelletuilla 

säännöillä, joten lapset ovat itse parempia viheltämään näiden sarjojen pelejä. Itävallassa 

he voivat rankaista valmentajia epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä kertoa vanhemmil-

le, mikäli heidän käytöksensä ei ole reilun pelin hengen mukaista. (Hobi 13.9.2014.) 

 

Itävallassa yritetään huolehtia tuomareista muutamalla yksinkertaisella tavalla. Siellä käy-

tetään nuoria tuomareita rajatuomareina kansainvälisissä turnauksissa sekä Mestareiden 

liigassa, FIVB:n (kansainvälisen lentopalloliitto) sekä CEV:n (Euroopan lentopalloliiton) 

otteluissa. Nuorille tuomareille on oma ryhmänsä Facebookissa. Itävallassa on tapana 

järjestää kaikkien tuomareiden yhteinen tapaaminen kerran vuodessa.  
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5 Kouluttaminen 

Hyvän kouluttajan tunnusmerkkejä on taito suunnitella koulutus, jossa osallistujien ajatte-

lussa tapahtuu oivalluksia ja koulutuksessa käydyt asiat vaikuttavat myös käytännössä 

osallistujan toimintaan. Hyvän ja tehokkaan koulutuksen aikaan saamat oivallukset ja op-

piminen muuttuvat käytännön harjoittelun myötä käytössä osaamiseksi (Tevere Oy 2015).  

 

5.1 Hyvän kouluttajan piirteitä 

Lapset ja nuoret ihannoivat ohjaajia ja pitävät heitä roolimalleina. Ohjaajien tekemistä 

matkitaan (Autio 2010, 19.) Kouluttajan ilmeet, eleet ja sanomiset jäävät lasten ja nuorten 

mieleen niin hyvässä kuin pahassa, joten ennen esiintymisiä on hyvä miettiä omia manee-

reita puheessa ja olemuksessa. 

 

Vuorinen (2009, 7) vertaa kirjassaan ”Tuhat tapaa opettaa” opettamista suunnistamiseen. 

Oppimisen prosessin aikana voidaan edetä kuin luontopolulla eteenpäin, mutta välillä pi-

tää pysähtyä ja harkita mihin suuntaan jatketaan. Opettaja tai tässä tapauksessa koulutta-

ja ohjaa kurssilaisia sosiaalisen kanssakäymisen kautta, eikä pysty ennakoimaan tai 

suunnittelemaan minkälaisia tilanteita koulutuksen aikana tulee vastaan. Kouluttajasta voi 

tulla oman kokemuksensa kautta hyvä suunnistaja, joka osaa ennakoida ryhmän toimin-

taa ja viedä sitä haluttuun suuntaan tilanteessa kuin tilanteessa.  

 

5.2 Motivoiminen 

Kasvatuspsykologian kirjassa motivaatio määritellään sisäiseksi tilaksi, joka saa aikaan, 

ohjaa ja ylläpitää toimintaa. Motivaatio vaikuttaa yksilön päätöksiin omasta toiminnasta tai 

käytöksestä. Motivaatiolla on myös vaikutusta siihen, miten yksilö paneutuu työskente-

lyynsä tai miten hän ajattelee sen aikana. (Lehtinen ym. 2007, 177). Kouluttajana toimies-

sa merkitsee paljon se, onko hän tullut vain koulutuksen järjestämisestä maksettavan kor-

vauksen takia vai onko ensisijaisena ajatuksena ammattitaitoinen koulutuksen läpivienti ja 

uusien minituomareiden koulutus.   

 

Turnauksissa, joissa pelaajilla on tuomarivelvoite, ei makseta tuomarikorvauksia vaan 

tuomarina toimiminen kuuluu osaksi turnaukseen osallistumista. Ilman pelaajatuomaroin-

tia ei olisi mahdollista järjestää esimerkiksi maailman suurinta juniorien lentopallo turnaus-

ta, Power cupia. (Power Cup 2015). Tuomarointi itsessään voi menettää merkitystään, 

kun otteluista maksetaan tuomarille korvaus ja palkkion merkitys kasvaa ohi alkuperäisen 
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kiinnostuksen. (Lehtinen ym.  2007, 181.) Tuomarointi kuuluu merkittävänä osana lento-

palloon ja se on pelaamisen lisäksi tärkeä tehtävä, mikä kouluttajan on tuotava sopivin 

sanan kääntein ilmi kouluttaessaan. 

 

Vaikka nuorille suunnatut erotuomarikoulutus tilaisuudet ovat vapaaehtoisia, järjestetään 

ne yleisesti joukkueittain tai seuroittain, jolloin on olemassa sosiaalinen paine osallistua 

mukaan koulutukseen, eikä sisäistä motivaatiota koulutukseen pakosti ole.  

 

5.3 Palautteen antaminen  

Palaute on tieto viestin kertojalle siitä, että viety viesti on mennyt perille. Palautteen avulla 

saadaan myös selville se, minkälaisia vaikutuksia annetulla viestillä on ollut (Nurmi ym. 

1992, 458). Palautetta voidaan kerätä halutusta kohteesta, yhden tai useamman henkilö 

työskentelystä tai tapahtuman toimintaa kehitettäessä. 

 

Erotuomarina ollessa pelaajat sekä valmentajat antavat erotuomarin tekemiin tuomioihin 

hyvin nopeasti palautetta, joka tuomarin pitää pystyä käsittelemään ja nollaamaan sitten 

tilanne. Ottelussa palaute on kaikkea peukalon näytöstä ja nyökkäyksestä naama punai-

sena huutamiseen. Erilaisiin tilanteisiin pitää osata suhtautua ja toimia sääntöjen kerto-

malla tavalla.  

 

Koulutustilanteessa palaute on hyvä antaa ohjattavalle yksityisesti, oli annettava palaute 

sitten positiivista tai negatiivistä. Julkisesti annettu palaute johtaa sosiaaliseen vertailuun 

ryhmän jäsenien kesken. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 302) Aina ei ole tilaisuutta antaa 

palautetta yksittäin jokaiselle, mutta tällöin on oltava tarkkana annettavan palautteen 

kanssa. Positiivisen palautteen antamista kannattaa suosia, koska pienilläkin positiivisilla 

kommenteilla voi nostaa epävarman lapsen itsetuntoa. (Miettinen 1999, 17). Toisaalta 

pelaajat ja valmentajat antavat tuomarille ottelun aikana suoraa palautetta tehdyistä tuo-

mioista. Koulutustilaisuudessa palautteen antaminen ei ole pelkästään opettajan tai kou-

luttajan tehtävä vaan koulutuksen päätteeksi on kouluttajan hyvä kerätä palautetta koulu-

tuksesta. Palautteen perusteella kouluttaja pystyy kehittämään ja arvioimaan omaa osaa-

mistaan. 

 

Hampurilaismallissa palaute kootaan kuin hampurilainen ja järjestys tässä palautteen an-

tomallissa sen takia merkityksellinen. Ensimmäisenä annetaan palautetta toimivista asi-

oista, jotka luovat vastaanottajalle positiivisen kuvan toiminnastaan. Näin valmistellaan 

vastaanottaja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta (Liukkonen & Jaakkola 2013, 302). 

Pihviksi leipien väliin annetaan palautetta kehittämiskohteista, ideoista ja toiveista, joiden 
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avulla vastaanottaja voi kehittyä ja viedä toimintaansa eteenpäin. Viimeisenä annetaan 

palautetta vastaanottajan suurimmista vahvuuksista. (Repo & Nuutinen 2003, 176.) Ham-

purilaismalli on palautteenantokeinona yksinkertainen ja helposti muistettava. 

 

Lentopallo-otteluissa erotuomarit muodostavat kolmannen joukkueen ja heidän välinen 

kommunikointi on yhtä tärkeässä roolissa, kuin pelaavillakin joukkueilla. Tuomareiden 

välinen katsekontakti pallorallin aikana sekä välissä on arvokasta. Kommunikointi tuoma-

reiden välillä tapahtuu katsekontaktilla tai pienillä eleillä, kuten peukalon näyttämisellä. 

Näillä pienillä eleillä ja teoilla he voivat vahvistaa toistensa varmuutta tehdyistä tuomioista.  

 

Tätä ilmiötä, kun ohjaaja antaa positiivista palautetta oikean reaktion jälkeen, kutsutaan 

sosiaaliseksi vahvistamiseksi (Lehtinen ym. 2007, 180). Pelaajien keskuudessa on huo-

mattavissa myös sosiaalista vahvistamista tuomareille oikeiden tuomioiden jälkeen. Taval-

lisesti pelaaja nostaa käden oikein tuomitun verkkovirheen jälkeen tai näyttää peukalon 

oikean kaksoiskosketuksen viheltämisen jälkeen. Otteluissa on kaikkien kolmen joukku-

een välistä kommunikointia. 

 

Opetustyyleissä palautetta annetaan eri tavoilla riippuen opetustyylistä ja tilanteesta. Ko-

mentotyylissä palaute annetaan kollektiivisesti koko ryhmälle, kun taas tehtävätyylissä 

ohjaaja pystyy antamaan henkilökohtaisesti palautetta tehtävän suorittamisesta. (Jaakkola 

& Sääkslahti 2013, 316–318.) 

 

5.4 Oppimiskäsitykset 

Kouluttaja, ohjaaja, opettaja sekä valmentaja käyttävät huomaamattaan erilaisia opetta-

mistyylejä ryhmiä ohjatessaan. Kun niiden ominaisuuksista ollaan tietoisia, voidaan niiden 

erityispiirteitä käyttämällä parantaa oppimista. Vuorisen (2009, 7) mukaan opettaja ei saisi 

pelkästään keskittyä omaan tapaan opettaa vaan ottaa huomioon ryhmän ominaisuuksia.  

 

Kaikille oppimiskäsityksille, -tyyleille sekä -menetelmille on yhteistä, että oppimiselle ase-

tettu tavoite saavutettaisiin. Oppimiskäsitys antaa suuntaviivoja oppimistavalle, jota ope-

tustyylit ja – menetelmät tukevat. Jotta tavoitteisiin päästäisiin tulee olla suunnitelma, josta 

käy ilmi opetuksen suunnitelmallisuus. Toteutusvaiheessa erilaiset tavat opettaa konkreti-

soituvat. (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo 2007, 105; Varstala 2007, 126) 

 

Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan kouluttajan perusolettamusta oppimisprosessin luontees-

ta. Oppimiskäsitykseen liittyy oleellisesti näkemys oppimisesta, sekä sen edistämismah-

dollisuuksista (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 446).  
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5.4.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 

Tutkittaessa ihmisen käytöstä pelkästään ulkoa havaittavan käytöksen perusteella puhu-

taan behaviorismista. Behaviorismin perusperiaatteena pidetään toimintaa seuraavan 

palkitsemisen tai rankaisemisen kautta oppimista eli ehdollistumista. Oppijan rooli oppimi-

sessa on passiivinen. (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 441.) Mikäli oppija onnistui 

toiminnassaan, sai hän siitä palkinnon. Jos taas oppija epäonnistui tehtävässään, seurasi 

siitä rangaistus. Rangaistuksen myötä oppija muutti toimintaansa niin, ettei saisi enää 

rangaistusta. Tätä oppimista kutsutaan ehdollistumiseksi. Kognitiivisen psykologian nou-

semisen seurauksena behaviorismin suosio laski (Lindbom-Ylänne ym. 2004, 68–70).  

 

5.4.2 Kognitiivinen oppimiskäsitys 

Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppija nähdään aktiivisena toimijana. Havain-

nointi, ongelmanratkaisu, ajattelu ja oppiminen ovat keskeisimpiä tutkimuskohteita kogni-

tiivisessa psykologiassa. Oppilas itse tekee päätelmiä havaintojensa perusteella ja oppii 

vastaanottamaan tietoa ja kognitiivisen tarkastelun avulla voidaan ymmärtää oppilaassa 

tapahtuvia prosesseja oppimisen aikana. Koska uuden ja vanhan informaation käsittely on 

haastavaa, joutuu oppija tekemään valikointia siitä, mitä kokee tarpeelliseksi oppimiselle. 

(Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 444; Vuorinen 2009. 7; Lindbom-Ylänne ym. 

2004, 21, 83). 

 

Skeemat eli sisäiset mallit syntyvät oppijan näkemän ja kokeman perusteella ja näiden 

mukaan mallit myös muuttuvat. Ne myös ohjaavat sitä, mihin kiinnitämme huomiota. 

(Lindbom-Ylänne ym. 2004, 23, 84). Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan sisäisiä mal-

leja ei voida siirtää oppijaan suoraan kouluttajasta tai kirjasta vaan oppiminen tapahtuu 

omien havaintojen perusteella. Kouluttajan roolina on annettava rakennuspalikoita, jotta 

oppija voi rakentaa uusia skeemoja. (Vuorinen 2009 5-6.) 

 

5.4.3 Konstruktiivinen oppimiskäsitys 

Konstruktiivinen oppimiskäsitys pohjautuu ajatukselle, jossa uuden oppiminen ei ole pas-

siivista tiedon vastaanottamista vaan luovaa tiedon rakennustoimintaa, konstruointia. 

Konstruoinnissa oppija koostaa kuvaa maailmasta ympärillään. Omakohtainen oppiminen 

sekä aktiivisuus ovat tärkeässä roolissa liikunnan oppimisessa. (Heikinaro-Johansson & 

Huovinen 2007, 444.) 
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Opetuksessa konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan on tuettava tiedon prosessointia 

ja ajattelun kypsymistä, eikä pelkästään painoteta tiedon jakamista oppijoille. Heitä on 

tuettava keskustelemaan kokemuksistaan ja pohtimaan asioita henkilökohtaisesti. (Lind-

bom-Ylänne ym. 2004, 136.) 

 

Konstruktiivisella oppimiskäsityksellä ja opetustyyleistä vuorovaikutustyylillä on paljon 

samoja piirteitä, joiden avulla oppiminen tapahtuu. Pääosassa kummassakin on sosiaali-

nen vuorovaikutus oppijoiden kesken (Varstala 2007. 136; Lindbom-Ylänne ym. 2004, 

136). 

 

5.4.4 Oppimiskäsitykset erotuomarikoulutuksessa 

Erotuomarikoulutus on ollut vuosien ajan behavioristisen oppimiskäsityksen mukaista, 

jossa kouluttaja kaataa kurssilaisille tietoa erotuomarina toimimisesta ja säännöistä. Kui-

tenkin koulutuksen pitäisi olla innostavaa ja mielenkiintoa herättävää.  

 

Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan kouluttajan pitää ohjata oppimisprosessia ja läh-

tökohtana opetuksessa pitää olla kurssilaisten aikaisemmat tiedot, käsitykset ja uskomuk-

set erotuomaroinnista. Kun opettaminen ei perustu ulkoa opettelemiseen saadaan aikaan 

ajattelevia tuomareita, jotka osaavat tulkita sääntöjä tilanteen mukaan. Erotuomarina toi-

miessa tilanteet ovat aina erilaisia ja opetuksessa huomioon otettavana asiana on tilan-

nesidonnaisuus, joka mahdollistaa uuden opitun tiedon ja taidon käyttämistä uusissa tilan-

teissa. Opetustilanteen tulisi kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan olla sosiaalinen ti-

lanne, jossa käytetään yhteistoiminnallisia menetelmiä (Jeronen 2009, 37.) 

 

5.5 Erilaiset oppijat 

Oppimistyylillä tarkoitetaan opiskelijan tapaa oppia, ja siihen vaikuttavat opiskelijan taustat 

sekä oppimisympäristö. Ihmiset havainnoivat asioita luontaisesti aistinkanavien kautta. 

Nämä kanavat jaetaan yleensä neljään osaan, jotka ovat auditiivinen, visuaalinen, kines-

teettinen ja taktillinen. Auditiivinen oppija oppii kuulemalla asioita, kun taas visuaalinen 

oppija oppii näkemällä. Kinesteettistä oppimiskanavaa käyttävä henkilö oppii tekemällä ja 

kokeilemalla. Taktillinen oppija oppii koskemisen ja kokemisen kautta. (Kauppila 2003, 

60–61).  
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Oppijoita voidaan jakaa myös neljään eri kategoriaan oppijan toimintatapojen mukaan. 

Aktiivinen osallistuja heittäytyy tilanteeseen ja on valmis osallistumaan toimintaan spon-

taanistikin. Aktiiviselle osallistujalle on ominaista ihmisläheisyys. Harkitseva tarkkailija 

nimensä mukaan tarkkailee sivummalta toimintaa ja havainnoi sitä. Havaintojensa perus-

teella hän on hyvin perillä ryhmän toiminnasta ja ryhmäläisten välisistä suhteista. Loogi-

sen ajattelijan tavoitteena on ymmärtää toiminnan syyt ja seuraukset. Hän etsii toimintata-

paa ja – mallia, joka tukisi havaintoja. Neljäntenä oppijatyyppinä on kokeileva toteuttaja, 

joka keksii ja kokeilee uusia toimintamalleja. Kokeileva toteuttaja on sosiaalinen ja kestää 

epävarmuutta. (Vuorinen 2009, 50–51.) 

 

Yhtymäkohtia näiden kahden oppijatyypin jaottelun välillä löytyy. Kinesteettisellä oppijalla, 

aktiivisella osallistujalla sekä kokeilevalla toteuttajalla on samankaltaisia piirteitä, joissa 

keskiössä on tekeminen ja toiminta. Näkemällä ja kuulemalla havainnoivat harkitseva 

tarkkailija, auditiivinen sekä visuaalinen oppija. Heidän toimintatapansa oppimisessa ovat 

samankaltaiset (Kauppila 2003, 60–61.; Vuorinen 2009, 51). 

 

5.6 Opetustyylit 

Opetusmenetelmien avulla voidaan edistää oppimista. Koulutusta suunniteltaessa ja ope-

tusmenetelmää valittaessa pitää ottaa huomioon muutamia asioita, joiden avulla voidaan 

edesauttaa oppimista. Valinnassa tulee ottaa huomioon koulutuksen aihe ja tavoite tai 

tavoitteet, oppimisympäristö, koulutukseen osallistuvat sekä se, että minkä opetusmene-

telmän kouluttaja kokee itselleen sopivaksi. Kuitenkin kouluttajan persoonalla ja asenteel-

la on vaikutus onnistuneeseen aktivoivaan opetukseen, vaikka kyseessä olisikin koulutta-

jajohtoinen luento. (Mykrä & Hätönen 2008, 9.)  

 

5.6.1 Harjoitustyyli 

Harjoitustyylissä ohjaaja kertoo suunnitellun tehtävänannon ohjattaville. Ohjattavat saavat 

omassa tahdissaan suorittamaan annettua tai annettuja tehtäviä. Sen jälkeen kun ohjatta-

vat ovat saaneet tehtävät ohjaajalta, tulee heidän aloittaa tehtävien suorittaminen. Ohjat-

tavilla on harjoitustyylissä vapaus päättää, milloin aloittavat, millä tempolla tehtävää suorit-

tavat ja milloin he lopettavat. (Mosston & Ashworth 2002, 94; Varstala 2007, 134.) 
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Ohjaajan rooli harjoitustyylissä on ohjata harjoittelua ja antaa siitä palautetta ohjattaville 

(Varstala 2007, 135). Suorituspaikkojen yhteyteen voidaan lisätä myös tehtäväkortteja, 

joissa käy ilmi suorituksen ydinkohdat. Tehtäväkortteja käyttämällä ohjaaja vähentää suul-

listen ohjeiden antamista. Ohjaaja voi tarkkailla hyvin oppilaita ja olla tarpeen tullen avus-

tamassa hankalamman tehtävän kanssa. (Varstala 2007, 134–136.) Harjoitustyylistä käy-

tetään myös nimeä tehtävätyyli.  

 

5.6.2 Vuorovaikutustyyli 

Vuorovaikutustyylissä ryhmä on jaettu pareihin, jotka vuorotellen toimivat oppijoina ja 

tarkkailijoina. Opettajan rooli vuorovaikutustyylissä on etukäteen valmisteltavat tehtävä-

kortit, joista käy ilmi harjoiteltava suoritus, suoritusohjeet sekä arviointikriteerit, joiden pe-

rusteella tarkkailija antaa ohjeita ja palautetta oppijalle. Tarkkailijan rooli on antaa ohjeita 

ja opastaa oppijaa oikeaan suoritustapaan. rooli oppimisessa on, että parin ohjeistaminen 

ja palautteen anto. (Varstala 2007, 136.) Tarpeen vaatiessa opettaja opastaa palautteen 

antamisen ja ohjeistamisen kanssa tarkkailijaa sekä vastaa tarkkailijalta nousseisiin ky-

symyksiin (Mosston & Ashworth 2002, 117).  

 

Taidon oppimisen yhteydessä tulee opittua myös sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, kuten 

palautteen sekä ohjeiden antamista ja saamista (Varstala 2007, 136). Vuorovaikutustaito-

ja ovat selkeä itseilmaisu, kuunteleminen sekä ongelmaratkaisutaidot. (Heikinaro-

Johansson & Huovinen 2007, 450) Näiden avulla oppija ja tarkkailija voivat toimia selke-

ästi. 

 

5.6.3 Itsearviointityyli 

Itsearviointityylissä halutaan oppijan oppia omatoimista työskentelyä. Oppijalle annetaan 

tehtävä, jonka vaikeusasteen hän saa itse arvioida, mikä on sopiva taso. Annettava tehtä-

vä voidaan antaa myös tehtäväkortin muodossa, josta löytyy tarpeelliset ydinkohdat suo-

rittamista sekä arvioimista varten. (Pulli 2001, 46; Varstala 2007, 136). Opettajan roolina 

itsearviointityylissä on opastaa oppijaa arvioimaan omaa työskentelyään ja siinä kehitty-

mistä. Tässä opetustyylissä oppija ei ole enää riippuvainen opettajan antamaan palaut-

teeseen.  

 

 

 



 

 

24 

5.6.4 Ohjattu oivaltaminen 

Ohjaaja antaa tässä opetusmenetelmässä tehtävän niin, että sen sisältö jää avoimeksi. 

Ohjattavat pääsevät itse miettimään ja ratkomaan, miten he suorittavat tehtävän parhai-

ten. Ohjaaja ei selitä ratkaisua, vaan erilaisten kysymysten ja vinkkien avulla ohjattavat 

koettavat löytää ratkaisun tehtävään. Ohjatussa oivaltamisessa ohjaajan tulee valmistau-

tua erilaisin kysymyksin ja vinkein sekä kiinnittää niiden järjestykseen huomiota. (Varstala 

2007, 137.) 

 

Mosston ja Ashworth (2002, 214–215) vertaavat ohjatun oivaltamisen etenemistä tikkailla 

tasolta toiselle nousemisella. Tehtävän annosta lähdetään nousemaan tikkaita pitkin ylös 

tavoitteeseen. Askelmien koolla kuvataan osaa suorituksesta, jolla päästään lähemmäs 

tavoitetta. Askelmina toimivat ohjaajan kysymykset ja vinkit. Kun askelmien koko on sopi-

va, ohjattavat pääsevät tavoitteeseensa hyvin, mutta jos esitettävien kysymyksien ja vink-

kien väliin jää liian iso harppaus tehtäväksi, hidastuu oppiminen ja ohjaajan tulee esittää 

tarkentavia kysymyksiä ja helpottavia vinkkejä. (Mosston & Ashworth 2002, 214–215.) 

 

5.6.5 Ongelmanratkaisu 

Ongelmanratkaisussa ohjaaja antaa ohjattaville tehtävän, joka heidän pitäisi ratkaista. 

Opettaja ei tehtävänantovaiheessa ole sen tarkemmin määritellyt suoritustapaa vaan oh-

jattavat saavat vapaasti päättää, miten tehtävä tullaan ratkaisemaan. Kun tehtävä on rat-

kaistu, ohjattavat arvioivat tehdyn ratkaisun onnistumista soveliaisuutta yhdessä ohjaajan 

kanssa. Tämä opetustyyli sopii tilanteisiin, jossa on tärkeää vahvistaa oppijoiden mieliku-

vitusta, uskallusta sekä pelottomuutta. (Varstala 2007, 137; Jaakkola & Sääkslahti 2013, 

319.) 

 

5.6.6 Opetustyylit erotuomarikoulutuksessa 

Opetustyyleiltään nuorisotuomarikoulutus on ollut vuosien ajan kouluttajajohtoinen. Pää-

asiallisina opetustyyleinä koulutuksessa ovat olleet tyylit, joissa kouluttajalla on paljon 

päätäntävaltaa koulutuksen etenemisestä ja pääasiallisina opetustyyleinä on ollut komen-

to- ja tehtäväopetus (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo 2007, 106.) Uudistettuihin koulu-

tusmateriaaleihin haluttiin tuoda tietoa opetustyyleistä, joissa oppijalla on enemmän pää-

täntävaltaa ja mahdollista olla aktiivisena oppijana aiempaan verrattuna 
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6 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata lentopallon nuorisotuomarikoulutuksen uudistamises-

ta ja siihen liittyviä toimintoja sekä laatia minituomarikoulutuksen opas aluekouluttajalle. 

Uudessa minituomarikoulutuksessa otettiin huomioon 7-12-vuotiaiden omat sovelletut 

säännöt, sekä minikenttä. Tämän tarpeen nojalla haluttiin kehittää innostavampi ja aktivoi-

vampi tuomarikoulutus. Koulutusmateriaalien tueksi tehtiin opas kouluttajalle. 

 

6.1 Suomen lentopalloliitto ry:n tarve 

Huoli on siitä, että tuomareiden määrä vähenee, kun monet tällä hetkellä aktiivisesti ero-

tuomaritoiminnassa olevat henkilöt ikääntyvät ja siirtyvät syrjään. Viimeisen reilun kym-

menen vuoden aikana tuomarimäärät ovat romahtaneet.  

 

Suomessa lentopalloerotuomareiden kouluttamisesta vastaavat aluekouluttajat. Aluekou-

luttajien järjestämät koulutukset ovat nuorisotuomarikurssi, III lk. ja II lk. Kursseilla käytet-

tävien materiaalien tekeminen ja uusiminen on aluekouluttajien vastuulla. Aluekouluttajat 

muokkaavat materiaaleja tarpeen vaatiessa, esimerkiksi silloin, kun tulee sääntömuutok-

sia tai uusi pöytäkirjapohja. Kaikkien alueiden järjestämien koulutuksien materiaalit koo-

taan yhteisesti lentopalloliiton internet-sivuille, jossa ne ovat salasanalla suojatussa intra-

pohjassa. 
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7 Työn toteuttamisen vaiheet 

Ensimmäisessä suunnittelutapaamisessa Varalassa toukokuussa 2013 esiteltiin aluekou-

luttajille opinnäytetyön aihe, joka vielä siinä vaiheessa oli yleispätevästi nuorisotuomari-

koulutus. Samassa tilaisuudessa kerättiin tietoa aluekouluttajien kokemuksista nuoriso-

tuomarikurssista sekä heräteltiin keskustelua tulevasta uudistuksesta nuorisotuomarikou-

lutuksessa. Koulutuksen sisällön muuttaminen luentotyyppisestä kokonaisuudesta aktivoi-

vaksi ja innostavaksi koulutukseksi oli ensimmäisen ajatus, jonka kautta opinnäytetyön 

sisältö lähti hahmottumaan. 

 

Seuraavana vaiheena oli tarvekartoituksen (Liite1.) teettäminen aluekouluttajille syksyn 

kouluttajapäivillä 14.9.2013. Tämä oli hyvä tehdä ennen tarkempaa suunnittelua, jotta 

tilaajan toiveet täyttyivät tuotoksessa. Kartoituksesta saatiin selville, että nuorisotuomari-

koulutus tulisi jakaa kahteen osaan, joista nuoremmille suunnattu koulutus oli opinnäyte-

työn aiheena. Jaon tekeminen syntyi luonnollisesti ikäluokkien D ja C väliin. C-ikäluokasta 

eteenpäin pelataan kuudella kenttäpelaajalla ja isolla, aikuisten kentällä, kun D-ikäiset ja 

nuoremmat pelaavat pienemmillä kentillä ja neljällä pelaajalla.  

 

Kyselyssä selvitettiin myös aluekouluttajien mielipiteitä muun muassa ryhmän koosta sekä 

koulutuksen kestosta. Vapaan sanan osuudessa sai antaa ideoita puolesta ja vastaan 

tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytöstä. Kyselyn vastauksissa he saivat kertoa aiempien 

koulutuksien perusteella tulleita kokemuksia sekä toiveita. Yksi kuumimmista puheenai-

heista kyselyn teettämisen jälkeen oli koulutuksen kesto, jonka aluekouluttajat halusivat 

pitää mahdollisimman lyhyen eli yhden harjoitusvuoron (90min) mittaisena. Pidemmät 

koulutukset, esimerkiksi useamman illan tai viikonlopun mittaiset, he kokivat osallistujia 

enemmänkin karsiviksi kuin innostaviksi. Aluekouluttajien kokemukset koulutuksen orga-

nisoinnista olivat hyvin samanlaisia ja toiveena oli, että koulutuksen sisältö olisi sellainen, 

että mukana voisi olla apukouluttajana esimerkiksi joukkueen valmentaja tai seura-aktiivi. 

 

Keväällä 2014 koulussa opinnäytetyö kurssilla käytiin pienellä ryhmällä läpi virallista opin-

näytetyön runkoa, joka todettiin olevan pienillä muutoksilla sopiva. Tämän jälkeen alkoi 

taustaosaan tarvittavien lähteiden etsiminen ja läpikäyminen sekä kirjoittaminen. Koulu-

tuksen rakennetta ja sisältöä esiteltiin aluekouluttajille kevään 2014 koulutuspäivillä, joilla 

myös testattiin muutamia koulutukseen suunniteltuja tehtäviä ja leikkejä. Leikeistä ja teh-

tävistä keskusteltiin ja muutoksia sekä kehitysehdotuksia kirjattiin ylös. Osa kokeilluista 

materiaaleista päätyi viralliseen materiaaliin. 
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Aluekouluttajapäivillä 14.9.2014 keskusteltiin myös siitä, pitäisikö Lentopalloliiton järjes-

tämiin valmentajakoulutuksiin sisällyttää sääntöosio, jossa käytäisiin säännöt valmentajan 

näkökulmasta. Näin ollen koulutuksen käyneet valmentajat täyttäisivät kansainvälisten 

lentopallosääntöjen (2013, 44) pykälän 20.1.1., jossa sanotaan, että ”Osanottajien on tun-

nettava viralliset lentopallosäännöt ja noudatettava niitä.” Tähän sääntöön nojaten olisi 

varmasti hyvä, jos valmentajakoulutukset sisältäisivät sääntöosuuden. 

 

Syyskuun 2014 aikana olin yhteydessä itävaltalaiseen beach volley tuomariin, joka lupau-

tui lähettämään erotuomarituttavilleen kyselyn, jossa halusin selvittää erotuomarikoulut-

tamiseen liittyviä asioita ja nuorisotuomareiden tilannetta muualla. 

 

Opinnäytetyön viimeistelyn yhteydessä syksyllä 2014 tehtiin tarvittavia korjauksia materi-

aaleihin. Muutamia sisältöosia koulutukseen tuli jopa lisää. Suurin lisäys materiaaleihin oli 

kouluttajien opas ”Minituomarikoulutus - Työkaluja aluekouluttajalle”. Tästä oppaasta käy 

ilmi koulutuksen sisältö, hyödyllistä tietoa opetustyyleistä ja kouluttamisesta sekä ohjelma-

rungot. Tämän opinnäytetyön tuotoksena tehdyt materiaalit saatiin käyttöön kauden 2014–

2015 aikana ympäri Suomen, kun koulutettiin uusia mini-ikäisiä tuomareita.  

 

 

Kuvio4. Opinnäytetyön etenemisen vaiheet seminaariesityksestä.
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8 Tuotos 

Työn tarkoituksena oli tuottaa lentopallon minituomarikoulutukseen uudet materiaalit kou-

lutuksesta järjestäville aluekouluttajille. Koulutusmateriaalit koostuvat kahdesta osasta, 

koulutuksen sisällöstä eli leikkien ja pelien kehittelyistä (Liitteet 4-7) sekä kouluttajan op-

paasta ”Minituomarikoulutus – Työkaluja aluekouluttajalle” (Liite3). Näiden materiaalien 

avulla on helppo lähteä järjestämään koulutusta.  

 

Minituomarikoulutuksen kouluttajina toimivat aluekouluttajat, joiden taustat ovat hyvin eri-

laisia, joten opinnäytetyön tausta on luotu tukemaan ja jopa kehittämään heidän ammatti-

taitoa kouluttajina. ”Minituomarikoulutus - Työkaluja aluekouluttajalle” oppaaseen on otettu 

tiivistelmiä opinnäytetyön taustaosasta. Oppaan sisällöstä löytyy varmasti jokaiselle kou-

luttajalle jotain uutta ja miettimisen arvoista. 

 

Yksi tavoitteista opinnäytetyötä tehdessä oli se, että päästään eroon vanhasta behavioris-

tisesta luentomallisesta koulutuksesta aktiivisempaan ja aktivoivampaan malliin, kuitenkin 

ilman kännyköitä, tabletteja ja muita mobiililaitteita. Tietokoneiden poisjättäminen koulu-

tuksesta helpottaa monissa paikoissa koulutuksen järjestämistä. Koulutusta varten tarvi-

taan vain kouluttaja, koulutettavat ja valmistellut materiaalit sekä sali. Ja ajatus siitä, ettei 

lasten ja nuorten tarvitse koko ajan olla mobiililaitteiden kanssa, sai kannatusta aluekou-

luttajien keskuudessa. Edellisen kerran nuorisotuomarikoulutusta uudistettiin, kun koulu-

tusta varten tehtiin DVD -levy. 

 

Aiemmin suurin osa koulutuksista muodostui kouluttajan johtamista luennoista ja käytän-

nön harjoittelu oli pitkälti suunniteltu tarkkojen ohjeiden mukaan, joten kouluttajan rooli oli 

koulutuksessa merkittävä (Kupias 2001, 7). Kuten Kupias kirjoitti, koostui myös nuoriso-

tuomarikoulutuksen runko sääntöluennosta sekä käytännön harjoitus kouluttajan valvoes-

sa ja ohjatessa.  

 

Koulutusmateriaalin yhteyteen oli tarvetta tehdä kouluttajille oma oppaansa, josta he löy-

tävät kaikki tehtävät ja leikit avattuina. Oppaaseen tuli myös tiivistelmät opetustyyleistä, 

esimerkit ohjelmarungoiksi, ohjeita valmistautumiseen sekä kirjallisuusluettelo. Koulutta-

jien omasta oppaasta on varmasti apua kouluttajan alkutaipaleella, mutta se tarjoaa myös 

uutta opittavaa kokeneemmallekin kouluttajalle. ”Minituomarikoulutus - Työkaluja aluekou-

luttajalle” oppaan avulla aluekouluttajalle muodostuu kuva koulutuksen suunnittelusta ja 

toteutuksesta sekä niihin liittyvistä vinkeistä. Oppaan alussa olevasta sisällysluettelosta 

saa kuvan sen sisällöstä. Oppaassa käydään läpi minituomarikoulutuksen ohjelmanrun-
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gon osien sisältö pala palalta, jotta aluekouluttajan on mahdollisimman helppoa lähteä 

kouluttamaan. Oppaan loppuun on kerätty kirjallisuusluettelo, mikäli aluekouluttaja haluaa 

tutustua oppaassa kerrottuihin asioihin tarkemmin. Oppaassa olevissa opetusmenetel-

mien tiivistelmissä käydään läpi opetusmenetelmiä vähemmän tuntevalle aluekouluttajalle 

tärkeimmät asiat opetusmenetelmistä, jotka olisi koulutuksen kannalta hyvä tuntea. 

 

Kouluttajan opasta tehdessä tuli tarve saada materiaaliin jokin hahmo, joka olisi autta-

massa kouluttajaa sekä kuvittamassa kaikkia materiaaleja. Tähän materiaaliin hahmoksi 

valikoitui Mini. Minituomarikoulutuksen kaikkien materiaalien ulkoasu tehtiin yhtenäiseksi. 

Mini on aluekouluttajien oppaassa ja koulutusmateriaalissa seikkaileva hahmo, joka jakaa 

omia vinkkejään, ohjeitaan ja huomioitaan kouluttajille. Koulutusmateriaalissa Mini on ku-

vittamassa ja tuomassa yhteistä linjaa eri materiaalien välille. Fontti sekä Minin muoto 

tukevat toisiaan ja koulutusmateriaalien sävyksi tuli sininen, joka näkyy myös hahmon 

värityksessä. 

 

Koska kyseessä on minituomarikoulutus, on materiaalien kuvitukseen luontaista valita 

samaa ikäluokkaa olevia lapsia. Kuvissa olevat lapset ovat 9-12-vuotiaita lentopalloilijan 

alkuja Korson Vedosta. Näin minituomarikoulutuksessa olevien on helpompi samaistua 

kuvissa näkyviin henkilöihin. 

 

Minituomarikoulutukseen suunnitellut leikit ja tehtävät ohjaavat valitsemaan opinnäytetyö-

hön tarkempaan tarkasteluun tulevat opetusmenetelmät. Myös leikkejä valitessa ja miet-

tiessä valittiin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia, jotta minituomarikoulutus olisi ko-

konaisuutena mielenkiintoinen ja vaihteleva. Leikkeihin osallistuminen tapahtuu yksin, 

pienissä ryhmissä tai koko ryhmän kesken, jolla saadaan vaihtelua eri työtapoihin. Koulut-

taja pystyy muuntelemaan koulutusta muuntelemalla ryhmien kokoa. Leikeissä yhdistyy 

uusi, opittava asia tuttuun leikkiin. Tarkemmat kuvaukset minituomarikoulutukseen kuulu-

vista leikeistä ja tehtävistä löytyy oppaasta. 
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9 Pohdinta 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaan kouluttajalle opas, jossa avataan minituomarikou-

lutuksen sisältö. Oppaasta löytyy myös taustatietoa kouluttajana olemisesta sekä opetta-

misesta. Oppaan sisällön lisäksi koulutusta varten muokattiin leikkejä ja tehtäviä koulutuk-

seen mini-ikäisille sopiviksi.  

 

Aiemman nuorisotuomarikoulutuksen sijaan juniori-ikäisiä tuomarinalkuja tullaan koulut-

tamaan kahdella eri koulutuksella. Nyt toteutettu minituomarikoulutus kohdentuu ikäluok-

kiin F-D ja nuorisotuomarikoulutus C-B/A. (Aluekouluttajien kyselyn vastaukset, 

15.9.2013.) Tämän tarpeen nojalla haluttiin kehittää innostavampi ja aktivoivampi tuomari-

koulutus leikkien ja pelien kautta mini-ikäisille. Tällä jaolla saadaan järkeistettyä koulutuk-

sen sisältöä, koska mini-ikäisillä on pienempi kentän koko ja omat sovelletut säännöt. 

(Polso 18.6.2014.) Nuorisotuomarikoulutuksen jakaminen kahteen osaan on järkevää jo 

pelkästään minilentopallon takia. Minilentopallossa kentän koko on pienempi ja käytössä 

on sovelletut säännöt, kuten syöttötapa, syöttövuoron maksimikesto sekä kopin ottami-

nen. Minituomarikoulutuksessa voidaan käyttää pelivihellysharjoituksessa mini-ikäisten 

käytössä olevia sääntöjä. Tehty valinta nuorisotuomarikoulutuksen jakamisesta kahteen 

osaan saa tukea Itävallan mallista, jossa D-kurssilaiset ovat 11–15-vuotiaita ja he viheltä-

vät oman ikäisten ottelut. (Hobi 13.9.2014.) 

 

Itävallan (Hobi 13.9.2014.) tuomaritoimintaa tukevista tavoista sosiaalisen median hyö-

dyntäminen on nykyaikana tärkeää. Aluekouluttajapäivän jälkeen 14.9.2014 perustettiin 

myös Suomessa Facebookiin oma ryhmänsä minituomarikoulutuksen ohjaajille. Tämän 

ryhmän tarkoituksena on saada jaettua ajatuksia, kokemuksia ja kehitysideoita sekä käy-

dä lasten ja nuorten tuomarikoulutuksesta kehittävää keskustelua.  

 

Minituomarikoulutuksen uudistusta tehdessä otettiin huomioon kohderyhmän ikäluokkien 

sovelletut säännöt, joten turhan tarkat säädökset esimerkiksi pallon paineista ja ympärys-

mitoista jätettiin koulutuksesta pois ja keskityttiin tärkeimpiin sääntöihin. Tavoitteena oli 

lentopallon minituomarikoulutuksen uudistaminen. Aluekouluttajilta kuulemieni komment-

tien perusteella koulutuksen uudistamisessa onnistuttiin. Koulutustilaisuuksissa minit ovat 

olleet innokkaita, valmentajat sekä vanhemmat tyytyväisiä. Koulutusta on käytetty koko-

naisuutena tai siitä on otettu käyttöön osia. Koulutusta on siis mahdollista käyttää eri ta-

voin.  
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Tutkittaessa muiden maiden tapoja organisoida erotuomarikoulutusta lapsille ja nuorille 

käy ilmi, ettei ainakaan kyselyyn vastanneissa maissa minituomarikoulutuksen kaltaista 

koulutusta järjestetä näin nuorille eli 7-12-vuotiaille. Ruotsissa Lidstedtin (28.8.2014) mie-

lestä on siellä tärkeää opettaa lapsille ja nuorille lentopallon säännöt varhain. Koulutuk-

sien kestot Meksikossa, Itävallassa sekä Espanjassa olivat vastaavia, kuin Suomen 1. 

luokan erotuomarikurssi, joka olisi aivan liian pitkä mini- tai juniori-ikäisille. 

 

Opinnäytetyöprojektin alkuvaiheessa olisi pitänyt vierailla katsomassa tämän hetkistä kou-

lutustilaisuutta, jotta olisi ollut näkemys sen hetkisen koulutuksen tilasta. Nuorisotuomari-

koulutuksen tilasta saatiin tietoa vain aluekouluttajapäivillä kouluttajilta sekä omaa koulu-

tustilaisuutta muistellessa. 

 

Valmistunutta minituomarikoulutusta olisi pitänyt testata jollakin mini-ikäisellä junioriryh-

mällä, ennen sen käyttöönottoa. Kuitenkin minituomarikoulutukseen suunniteltuja tehtäviä 

ja leikkejä testattiin keväällä 2014 Varalassa järjestetyillä aluekouluttajien koulutuspäivillä 

aluekouluttajilla.  

 

Lentopalloliitto on lanseerannut kampanjan nuorisotuomareiden turvaksi. Kampanja kan-

taa nimeä ”Se jolla on pilli päättää” (Suomen Lentopalloliitto 2013).  Kampanjan rinnalla 

uudistetulla minituomarikoulutuksella voitaisiin saada lisää tuomareita, mutta kampanjan 

ja minituomarikoulutuksen tulokset tullaan näkemään vasta vuosien päästä, kun tämän 

hetken juniorit ovat kasvaneet aikuisiksi. Pääasiallinen yhteistyö lentopalloliiton kanssa 

tapahtui erotuomarijaoksen aluekouluttajien kanssa, joten tämän kampanjan mukaan ot-

taminen jäi tekemättä. Kuitenkin kummankin projektin pääkohderyhmänä ovat juniorilen-

topalloilijat, varsinkin mini-ikäiset. 

 

Selvitettäessä muiden maiden tuomarikoulutuksien toteuttamista, olisi voitu saatujen vas-

tauksien lisäksi olla yhteydessä Euroopan lentopalloliittoon, CEV:iin sekä kansainväliseen 

lentopalloliittoon FIVB:hen, joista olisi voinut saada laajemmin vastauksia.  

 

Aluekouluttajille teetetyn kyselyn kysymyksiin olisi ollut hyödyllistä lisätä kysymyksiä 

omasta koulutustaustasta sekä ammatista. Myös olisi ollut hyvä kartoittaa se, kuinka kau-

an he ovat olleet tuomareina sekä kouluttajina. Näiden vastauksien avulla oltaisi voitu 

saada koulutuksen materiaaliin tehtyä paremmin sopivia kokonaisuuksia vastaamaan 

taustoja.  
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Vuosittain pelattavassa maailman suurimmassa juniorilentopalloturnauksessa Power 

Cupissa jokaisella joukkueella on tuomarivelvoite otteluohjelmien mukaan (Power Cup 

2015), joten pelaajien pitää pystyä toimimaan tuomareina otteluissa. Tämän työn avulla 

pystytään rohkaisemaan suurempaa määrää joukkueita mukaan tuomarikoulutuksiin ja 

rohkeasti testaamaan tuomarointia.  

 

Koska erotuomareiden määrät ovat viime vuosina olleet laskussa, toivotaan, että tällä 

hetkellä lentopallon parissa olevista lapsista ja nuorista saadaan lisää tuomareita korjaa-

maan tilannetta. Tämän koulutuspaketin tarkoituksena on saada innostettua nuoria mu-

kaan tuomaritoimintaan. Minituomarikoulutuksen tavoitteiden täyttyminen tullaan näke-

mään vasta vuosien päästä. Vaikka kaikista ei tulekaan lentopalloerotuomareita, on koulu-

tuksen avulla mahdollista saada luotua ajattelevia pelaajia, jotka tietävät säännöt. Sääntö-

tietämyksellä pelaajat tietävät omat velvollisuutensa ja oikeutensa. 

 

Koulutuksen tehtävistä on mahdollista tehdä myöhemmin myös mobiililaitteille sopivia 

applikaatioita. Niitä voitaisiin käyttää koulutustilaisuuksissa. Applikaatioiden hyvänä puo-

lena on, että kouluttajan valmistautuminen kurssin järjestämiseen helpottuu, kun ei tarvit-

se paperisia materiaaleja. Applikaatioiden avulla voitaisiin myös ennen koulutusta pereh-

dyttää kurssille tulevia aiheisiin ja säästää aikaa koulutukselta. Applikaatioiden julkaisemi-

sella esimerkiksi Power Cupin ilmoittautumisten yhteydessä voidaan tavoittaa suurin osa 

juniori-ikäisistä lentopallojunioreista ja opettaa heille lentopallon sääntöjä. Applikaation 

avulla voidaan tehdä junioreille lyhyt tuomarikoe. Minituomarisovelluksessa olisi valmiina 

esimerkiksi oikein väärin väittämiä 100 kappaletta, joista yhteen käyttökertaan se arpoisi 

kymmenen kysymystä. Osan sovelluksista voisi ladata mobiilikauppoihin tai Lentopallolii-

ton internet-sivuille. Näiden applikaatioiden avulla voidaan innostaa mini- ja juniori-ikäisiä 

tuomari tehtävien pariin sekä lisätä sääntötietämystä.  

 

Yhdistelytehtävien alkuperäinen idea lähti dominosta. Myöhemmin, kun koulutusta uudis-

tetaan seuraavan kerran, on mahdollista tehdä esimerkiksi pelitilanteista, niiden sanallisis-

ta selvityksistä ja pöytäkirjan kuvista dominopaloja, joilla pelataan ja opitaan sääntöjä. 

 

Tehtävä, jossa on enemmän kirjoitettua materiaalia saattaa olla haastava osalle mini-

ikäisistä, joten sopivampi kohderyhmä on juniorituomarit eli C-nuoret ja vanhemmat. Alue-

kouluttajien mielestä leikkien kehittelyt olivat pääosin onnistuneita ja joihinkin oli tarve teh-

dä muutos, jotta tekstit olisivat tarpeeksi yksinkertaisia ja ymmärrettäviä mini-ikäisille. 

Aluekouluttajien mielestä joitain tehtävätyyppejä pystyy käyttämään hyvin myös aikuisilla, 
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joko pienin muutoksin tai suoraan sellaisinaan peruskurssille (III lk.) tai jopa jatkokurssille 

II lk. Täyttötehtävän testiversioita visioitiin käyttöön peruskurssille ja jopa ylemmillekin 

kursseille. Ehdotuksena oli, että täyttäjän tulisi pystyä kirjoittamaan puuttuvat sanat ilman 

valmiina olevia sanoja tai vihjeitä. 

 

Idän alueella, Kuopiossa järjestettiin 13.4.2014 ensimmäinen ”Super Hero Action play 

day” – niminen minilentopalloilijoiden tapahtuma, jossa mukana oli F-ikäisiä. Tapahtumas-

sa oli monipuolisesti tekemistä lentopallon ympärillä niin vanhemmille, valmentajille kuin 

pelaajillekin. Tapahtumassa tuomaroinnin ohjeistuksesta vastasivat kaksi idän alueen 

Mestaruusliiga-tuomaria. Seuroissa on tärkeää muistaa, että pelaajien ja valmentajien 

lisäksi he kasvattavat myös tuomareita eikä kilpailutoiminta ole mahdollista ilman tuoma-

reita. (Pohjois-Savon maakuntajaosto, 2014.) Tuomarointi ja sääntötietämyksen mukaan 

ottaminen erilaisille alueiden järjestämille leireille keventäisi tuomarikurssien sisältöä, kun 

osa säännöistä olisi jo hallinnassa. 

 

Viikonloppukurssien pitäminen vanhemmille nuorisotuomareille voisi olla hyvä kokeilu. 

Alue-SM turnauksissa pelaa jokaiselta viideltä alueelta kaksi joukkuetta sekä tytöissä että 

pojissa ja alueiden tulee saada mukaan kaksi tuomaria turnaukseen. Syksyisin pelattava 

C-nuorten alue-SM ja tammikuussa pelattavassa B-nuorten alue-SM turnauksissa olisivat 

hyvä tilaisuus kouluttaa nuoria tuomareita. C-nuorten turnauksen yhteydessä olisi erin-

omainen mahdollisuus kouluttaa valtakunnallisesti noin 10 nuorisotuomarista 3. luokan 

tuomareita. Tammikuun B-nuorten turnauksessa koulutusvuorossa olisivat jo aiemmin 3. 

luokkaan nousseet tuomarit, jotka korottaisivat siellä II luokkaan. Näissä turnauksissa kat-

sastetaan pelaajia maajoukkueisiin, joten tilaisuudessa olisi luontaista katsastaa ja koulut-

taa tuomareita. Alue-SM turnauksissa on mukana ikäluokkansa parhaat pelaajat, joten 

pelien taso olisi sopiva koulutustilaisuudelle. Salosen (12.9.2014.) mukaan alue-SM tur-

nauksia pitää pystyä käyttämään koulutustilaisuuksina. Hänen mielestään koulutustilai-

suudet kyseisissä turnauksissa on kokeilemisen arvoinen idea. 

 

Aluekouluttajapäivillä on käyty mielenkiintoisia keskusteluja nuorisotuomaritoiminnan ke-

hittämisestä, nuorten tuomareiden tukemisesta sekä koulutuspolusta. Uudet tuomarit jou-

tuvat yleensä lähtemään ensimmäisiin otteluihin kurssilta saatujen tietojen ja taitojen 

kanssa, ilman fyysistä tukea. Varsinkin alkutaipaleella tuki ja palaute ovat tärkeitä edelly-

tyksiä kehittymisen ja sitä kautta motivoitumisen kannalta. 

 

Junioreihin olisi tärkeää saada synnytettyä kiinnostus tuomarointiin, jotta viimeisen kym-

menen vuoden aikana tullut tuomarimäärien merkittävä väheneminen ei jatkuisi. Tärkeää 

olisi myös tutkia syitä, miksi tuomarimäärät ovat laskeneet näin paljon ja mitä asialle voi-
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daan tehdä. Nykyaikana kilpailu ihmisten vapaa-ajasta käy kovana, joka varmasti myös 

näkyy aktiivituomarien määrässä. 

 

Sosiaalista mediaa käytetään nykyään monipuolisesti tiedon haussa ja vertaistuessa. Itä-

vallassa käytössä on tuomareiden yhteinen Facebook -ryhmä, jossa eri-ikäiset ja – tasoi-

set tuomarit voivat keskustella kokemuksistaan ja saada ohjeita. Tuomareiden kanssa on 

ollut keskustelua, pitäisikö Suomessa olla vastaavanlainen ryhmä aktiivisille tuomareille. 

Näin saataisiin myös helposti informoitua uusista käytänteistä tai tulevista muutoksista, 

unohtamatta tuomareiden vuosittaisia tapahtumia. Tietenkin ryhmän kautta saatava infor-

maatio ei saa kokonaan korvata aluekouluttajien ja nimeäjien pitämiä sarjan alku- ja pää-

töspalavereita. Sosiaalisen median kautta olisi mahdollista myös levittää sanaa lähestyvis-

tä koulutustilaisuuksista, jolloin tietoa tuotaisiin helposti esille.  

 

Mikäli myöhemmin halutaan tehdä uusi versio nuorisotuomarikoulutuksesta C-A -

junioreille, saadaan materiaalien väriä vaihtamalla helposti muokattua minituomarikoulu-

tuksen teeman jatkeeksi uudistettu nuorisotuomarikoulutus. Nuorisotuomarikoulutuksen 

nimi olisi luontaista vaihtaa juniorituomarikoulutukseksi ja koulutusmateriaaleissa seikkai-

leva hahmo nimetä vaikkapa Junioriksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Lähteet  

Aluekouluttajien kyselyn vastaukset. 15.9.2013. Varala. (Kyselylomake Liite1.) 

 

Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Edita Prima. Helsinki. 

 

Autio, T. 2010. Liiku ja leiki – Motoriasia perusharjoitteita  lapsille. 6. painos. VK-

Kustannus Oy. Lahti. 

 

Fortin, F., 2000. Sports the complete visual refrence. Firefly Books Ltd. 

 

Hernández Arredondo, M. 11.9.2014. Kansainvälinen beach volley erotuomari. Meksiko. 

Sähköposti.  

 

Hobi, N. 13.9.2014. Kansainvälinen beach volley erotuomari. Itävalta. Sähköposti. 

 

Heikinaro-Johansson, P & Hirvensalo, M. 2007. Liikuntaopetuksen suunnittelu. Teoksessa 

Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.), Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan, s. 

95-113. WSOY Oppimateriaalit. Helsinki. 

 

Huhtaniska, A. 17.9.2011. Jäsen. Tulevalle kaudelle 2011. Suomen lentopalloliitto, Ero-

tuomarijaos. Sarjan alkupalaveri esitys.  

 

Power Cup 2015. Pelaa - Tuomaritoiminta. Luettavissa: 

http://www.powercup.info/pelaa/tuomaritoiminta.html. Luettu: 21.10.2014 

 

Jaakkola, T. & Sääkslahti, A. 2013. Liikunnanopetuksen opetustyylit. Teoksessa Jaakkola, 

T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.), Liikuntapedagogiikka, s. 314-329. PS-

Kustannus. Juva. 

 

Jeronen, E. 2009. Terveystiedon didaktiikkaan liittyvät teoriat. Teoksessa Jeronen, E., 

Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H (toim.) Terveystietoa oppimaan ja opettamaan s. 

19-53. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 4.painos. Jyväskylä 

 

Junnulentis 2014. Suomen Nuorten sarjamääräykset. Luettavissa: 

http://junnulentis.fi/2014/06/18/nuorten-sarjamaaraykset-2014-2015/#9.  Luettu: 

21.10.2014.   



 

 

36 

 

Junnulentis 17.12.2013. Ikäkaudet. Luettavissa: http://junnulentis.fi/ikakaudet/. Luettu: 

17.12.2013. 

 

Kauppila, R.A. Opi ja opeta tehokkaasti. 2003. PS Kustannus. Juva.  

 

Kulluvaara, P. 10.9.2014 Aluepäällikkö. Suomen Lentopalloliitto ry. Haastattelu. Vantaa. 

 

Kupias, P. Oppia opetusmenetelmistä. 2001. Educa-Instituutti. Helsinki. 

 

Lankinen, J. 28.2.2014. Kilpailupäällikkö. Suomen Lentopalloliitto ry. Sähköposti. 

 

Lidstedt, T. 28.8.2014. Svenska volleybollförbundet. Tuomari. Sähköposti.  

 

Lindbom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T-M. & Tynjälä, P. 2004. Lukion psykologia 

1. 1.-4. painos. Otava. Helsinki 

 

Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia. 2. painos. Kasvatus-

tiede. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki. 

 

Liukkonen, J & Jaakkola, T. 2013. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen. Teok-

sessa Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.), Liikuntapedagogiiika, s. 298-

313. PS-Kustannus. Juva. 

 

Lentopallokirja 2011-2012. 2011. Suomen Lentopalloliitto ry. Helsinki 

 

Lentopallokirja 2013-2014. 2013. Suomen Lentopalloliitto ry. Helsinki.  

 

Miettinen, P. 1999. Liikkuva lapsi ja nuori. VK-Kustannus. Lahti. 

 

Mosston, M. & Ashworth, S. Teaching Physical Education. 2002. 5. painos. Benjamin 

Cummings. San Francisco. 

 

Mykrä, T. & Hätönen, H. Opas opetusmenetelmistä. 2008. Edita Prima Oy. Helsinki 

 

Nurmi, T., Rekiaro, I. & Rekiaro, P. Suomea suomeksi. 1992.Toinen painos. Gummerus. 

Jyväskylä. 

 



 

 

37 

Pohjois-Savon Maakuntajaosto 2014. Super Hero Action Play Day. Tiedote. Luettavissa: 

http://www.pslentopallo.fi/kilpailu2/nuoret/f-toimintapaivat/super-hero-action-play-day/, 

luettu 10.9.2014. 

 

Polso, K. 18.6.2014. Minisäännöt kaudelle 2014-2015. Luettavissa: 

http://junnulentis.fi/2014/06/18/minisaannot-kaudella-2014-2015/. Luettu: 22.10.2014. Lu-

ettu: 8.4.2015.  

 

Power Cup 2015. Pelaa - Tuomaritoiminta. Luettavissa: 

http://www.powercup.info/pelaa/tuomaritoiminta.html. Luettu: 21.10.2014 

 

Power Cup. Tuomaritoiminta. Luettavissa: 

http://www.powercup.info/pelaa/tuomaritoiminta.html. Luettu 26.9.2014 

 

Power Cup. Kisapaikka. Luettavissa: http://www.powercup.info/kisapaikka.html. Luettu 

8.4.2015 

 

Pulli, E. Opi liikkuen, liiku leikkien. 2001. 1. painos. Tammi. Helsinki. 

 

Repo, I. & Nuutinen, T. Viestintätaito – Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutus-

tilanteisiin. 2005. Otava. Keuruu. 2. painos. 

 

Räty, K. 2011. Elämyspedagoginen ohjaaminen – Ajatuksia kokemuksellisesta oppimises-

ta. Outward Bound Finland ry. 

 

Salonen, J. 14.4.2014. Puheenjohtaja. Erotuomarijaos. Sähköposti 

 

Svenska volleybollförbundet 2014. Domare. Luettavissa: 

http://iof3.idrottonline.se/SvenskaVolleybollforbundet/volleyboll/Tavling/Domare/. Luettu: 

12.10.2014. 

 

Suomen Erotuomarien Liitto ry. Erotuomarin eettiset periaatteet. 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 1994. Toimintakertomus 1993. Helsinki. 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 1993. Toimintakertomus 1992. Helsinki. 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 2013a. Vuosikertomus 2012. Helsinki.  



 

 

38 

Suomen Lentopalloliitto ry 2008. Toimintakertomus 2007. Helsinki 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 2011. Toimintakertomus 2010. Helsinki 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 2013e. Vuosikertomus 2012. Helsinki 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 2013b. Aluekouluttajat ja nimeäjät. Luettavissa: 

www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/erotuomarit/aluekouluttajat_ja_nimeajat/. Luettu 28.1.2014 

 

Suomen lentopalloliitto ry 2013c. Tuomarikoulutus ja luokkakorotus. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/erotuomarit/erotuomarikoulutus/tuomarikoulutus_ja_luo

kkakorotuk/. Luettu: 17.12.2013. 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 2013d. Lentopallon kansainväliset säännöt. Luettavissa: 

www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/kilpailusaannot_ja_sarjamaarayks/lentopallon_kv_pelisaann

ot/. Luettu: 17.12.2013. 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 2014a. Nimeämisperusteet ja Liiton sarjojen tuomarimaksut 

2014–2015. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/kilpailusaannot_ja_sarjamaarayks/liiton_sarjamaarayks

et/.  Luettu: 21.10.2014. (Liite2) 

 

Suomen lentopalloliitto ry 2014b. Koulutustarjonta. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/. Luettu: 1.4.2014. 

 

Suomen Lentopalloliitto ry 21.10.2014. Sarjamääräykset. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/kilpailusaannot_ja_sarjamaarayks/liiton_sarjamaarayks

et/. Luettu: 21.10.2014. 

 

Suomen Lentopalloliitto 2013. Nuorisotuomareiden turvaksi. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/erotuomarit/nuorisotuomareiden-turvaksi/. Luettu: 

8.4.2015. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015a. Koulutustarjonta – ”Tästä se alkaa” -koulutus. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/tasta-se-alkaa-

koulutus/. Luettu: 16.4. 



 

 

39 

Suomen lentopalloliitto 2015b. Koulutustarjonta – Joukkueenjohtajakoulutus. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/joukkueenjohtajakoulut

us/. Luettu: 16.4. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015c. Koulutustarjonta – Aloittavan ohjaajan koulutus. Luettavis-

sa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/aloittavan_ohjaajan_ko

ulutus/ Luettu: 16.4. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015d. Koulutustarjonta – Tekniikkakoulu. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/tekniikkakoulu/. Luettu: 

16.4. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015e. Koulutustarjonta – I-taso. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/i-taso/. Luettu: 16.4. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015f. Koulutustarjonta – II-taso. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/ii-taso/. Luettu: 16.4. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015g. Koulutustarjonta –  III-taso. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/iii-taso/. Luettu: 16.4. 

 

Suomen lentopalloliitto 2015h. Koulutustarjonta – Pro HVT. Luettavissa: 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/koulutustarjonta/pro-hvt/. Luettu: 16.4. 

 

Tevere Oy 2015. Kouluttaminen ja perehdyttäminen. Luettavissa:  

http://www.tevere.fi/kouluttaminen-ja-perehdyttaminen/. Luettu: 10.4.2015. 

 

Vuorinen, I. 2009. Tuhat tapaa opettaa. 8. painos. Resurssi. Tampere. 

 

Varstala, V. 2007. Liikunnanopettajan toiminta eri työtavoissa. Teoksessa Heikinaro-

Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.), Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan, s. 125-139. 

WSOY Oppimateriaalit. Helsinki. 

 

Ventura, J. 9.9.2014. Kansainvälinen Beach Volley erotuomari. Sähköposti. 

 

Weinberg, R. & Richardson, P. 1990. Psychology of officiating. Leisure Press Champaign. 

Illinois. 



 

 

40 

 

Wallechinsky, D. & Loucky, J. The Complete Book Of The Olympics. 2008 painos. Aurum. 

Lontoo. 



 

 

41 

Liitteet 

 

LIITE1. Kysely aluekouluttajille nuorisotuomarikoulutuksen uudesta rakenteesta 

 

Kysely aluekouluttajille nuorisotuomarikoulutuksen uusimisesta 

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada selville aluekouluttajien mielipide, siitä mille ikä-

ryhmille koulutus suunnataan, minkä kokoinen ryhmä olisi sopiva ja minkä kestoinen kou-

lutus olisi sopiva. 

Ympyröi seuraavasta mille ikäryhmille nuorisotuomarikoulutus pitäisi kohdistaa. Voit valita 

yhden tai useamman. 

f e d c b 

Ryhmän koko?  

1-5 5-10 10-15 15-20 20- 

Koulutuksen kesto? 

alle 1h 1-1,5h 1,5h-2h 2h-3h 3h- 

Monesta osasta koulutus koostuu? 

1 2 3 

Jos vastasit 2 tai 3, niin millä välillä nämä kerrat olisi hyvä olla?     

 

 

Muita ideoita? (välineistöstä, tiloista, kouluttajien määrästä, valmentajien roolista) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Kiitos vastauksista!  
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LIITE 2. Kysely muiden maiden erotuomaritoiminnasta 
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LIITE 3. Opas ”Minituomarikoulutus – työkaluja aluekouluttajalle” 
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LIITE 4. Täyttötehtävä 
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LIITE 5. Yhdistelytehtävä 
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LIITE 6. Tuomarin ominaisuudet 
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LIITE 7. Reflektointointi 
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LIITE 8. Erotuomareiden nimeämis- ja korvaustaulukko. 


