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EROTUOMARIUS
Lentopallo-ottelua johtaa erotuomari.

Tässä yksinkertaisessa lauseessa sana erotuomari kuvaa erästä urheilullista toimintaa.

Erotuomarius kokonaisuutena on laajempi ja monimuotoisempi asia kuin usein tiedostetaankaan.

Alla oleva kaavio kuvaa pelkistetysti erotuomaritoiminnan eri osa-alueita ns. erotuomariutta.

TOIMINTA OTTELUN ULKOPUOLELLA

TOIMINTA ENNEN OTTELUA

TOIMINTA OTTELUN AIKANA

TOIMINTA OTTELUN JÄLKEEN

Kaavio osoittaa selvästi kuinka laajasti erotuomaritoimintaan vakavasti suhtautuva joutuu asioihin
paneutumaan myös ottelun ulkopuolella. Seuraavassa käsitellään perusteellisemmin näitä eri osa-
alueita.



Toiminta ottelun ulkopuolella

Henkinen ja fyysinen valmius
Lentopallotuomarin liikkuminen on rajoitettua, varsinkin päätuomarin. Hänen on kyettävä olemaan
paikallaan  yli  kaksikin  tuntia  vain  lyhyisiin  erätaukoihin  tukeutuen.  Keskittyminen  otteluun  on
ensiarvoisen tärkeää. Kokenut tuomari kykenee hyvällä rutiinilla selviämään monesta tilanteesta
paljon pienemmällä vaivalla kuin vasta uransa alussa oleva kollega, mutta jos keskittyminen pääsee
herpaantumaan, ei menneistä vuosista ja otteluista enää ole apua. Sen vuoksi  on tärkeää, että
tuomari on riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa kestämään pitkänkin ottelun rasituksen loppuun
saakka. Usein juuri pitkät pelit ovat kaikkein tiukimpia ja aivan viimeiset pallot ratkaisevat koko
ottelun tuloksen. Jos tuomari “nukahtaa” ratkaisevassa ottelupallossa, niin on varmaa, että hänen
suorituksestaan muistetaan todennäköisesti vain se yksi pallo riippumatta siitä, miten hyvin hän on
kenties edeltävän kaksituntisen pärjännyt.

Elämäntavoilla on vaikutus suoritukseen
Tuomarin  on  tunnettava  vastuunsa  ottelua  kohtaan.  Tuskin  kukaan  ilahtuu,  jos  ottelupaikalle
kömpii väsynyt, vanhalta viinalta lemahtava ja selvästi aamuyön tunneille valvonut otus, jolla on
kuitenkin pilli kaulassa ja tuomariasu yllään. Tuomarin on järjestettävä elämänsä siten, että hän
kykenee  ulkoisiltakin  puitteilta  saapumaan  ottelupaikalle  asiallisessa  kunnossa  ja  luottamusta
herättävänä. 

Otteluun valmistautuminen ja keskittyminen
Valmistautumistavat  ovat  yksilöllisiä,  ja  kunkin  täytyy  itse  löytää  se  tapa,  joka  juuri  hänelle
parhaiten sopii.  Yksi  käy aamulenkillä,  toinen ottaa nokoset ennen peliä,  kolmannelle käy jokin
muu. 

Ole ajoissa paikalla. Varaa riittävästi aikaa matkaan, joka ei aina suju yhtä hyvin kuin sillä edellisellä
kerralla. Otteluun saapuessaan tuomari luo itsestään sille kerralle ensivaikutelman, ja myöhässä
saapuneelle se harvemmin on positiivinen. Pääsarjoissa tuomariston täytyy olla pelipaikalla 1 tunti
ennen ottelua. Muissa sarjoissa tällaista aikaa ei ole erikseen määritelty. Saliin tuomaristo menee
kuitenkin yhdessä 30 minuuttia ennen ottelua, ja vasta tässä vaiheessa kuuluu olla tuomariasussa.

Ole  aina täysillä  “pelissä mukana”.  Ottelu  on aina joukkueille  tärkeä.  He ovat  harjoitelleet  sitä
varten, järjestäneet itselleen vapaata, kenties matkustaneet pitkänkin matkan päästä. Sellaisessa
tilanteessa kukaan ei halua nähdä, että tuomarin ajatukset ovat jossain aivan muualla ja että hän
muutenkin  haluaisi  mieluummin  olla  jossain  toisaalla.  Silloin  kun  ollaan  pelissä,  ollaan  vain
keskittyneenä pelissä ja hoidetaan se kunnolla.

Jos  et  pääse  sinulle  nimettyyn  peliin,  hoida  sijainen  ajoissa.  Sijainen on  aina  helpompi  löytää
hyvissä  ajoin  etukäteen  kuin  viime  tingassa.  Ja  vaikka  sijaisen  löytäminen  sattuisikin  olemaan
nimeäjän vastuulla,  niin arvosta hänenkin työtään ja anna hänelle riittävästi aikaa. Jos sairastut
viime hetkellä pelipäivänä, niin ota välittömästi yhteyttä nimeäjään ja sopikaa menettelytavasta
sijaisen löytämiseksi.



Suhtautuminen muihin tuomareihin
Varsinkin uran edetessä lentopallon kanssa tekemisissä olevat ihmiset tunnistavat kyllä tuomarit
silloinkin, kun he eivät ole tuomaroimassa otteluita. Sen vuoksi on muistettava, että tuomari on
tuomari  myös  muualla,  ja  hänen  tekemisensä  liitetään  tuomariuteen.  Tämän  johdosta  -  ja
muutenkin  -  vältetään  arvostelemasta  muiden  tuomareiden  toimintaa  julkisesti,  vaikka  tilanne
vaikuttaisikin  virheelliseltä,  sillä  myös  oma  näkemyksesi  saattaa  olla  virheellinen,  tai  perustua
puutteellisiin tietoihin yms. Vältetään likaamasta omaa pesää ja pyritään puhaltamaan yhteiseen
hiileen ja luomaan positiivinen ilmapiiri tuomarien kanssakäymiseen. Ei ajatella niin, että “teidän
puolenne  veneestä  vuotaa”,  vaan  ymmärretään  se,  että  kaikki  ovat  yhteisesti  toimimassa
lentopalloilun hyväksi, ja yhden menestys koituu lopulta kaikkien hyödyksi.

Kehitä itseäsi
Hyvä  sääntötuntemus  on  tuomaritoiminnan  välttämätön  edellytys.  Sääntöjä  on  hyvä  lukea  ja
kerrata säännöllisesti tai ainakin muutaman kerran vuodessa. Koko sääntökirjaa ei ole joka kerta
tarpeen kahlata kannesta kanteen, vaan kohteeksi voi hyvin ottaa pienempiä osuuksia kerrallaan.
Mahdollisuuksien mukaan tuomarin kannattaa viheltää eritasoisia otteluita, jotta näkemys pysyy
laaja-alaisena.  Esim.  pallon käsittelylinja  on asia,  jota on lähes mahdotonta kuvailla pelkästään
kirjallisesti,  vaan  tuomarin  kokemus  ao.  sarjatasolta  viime  kädessä  määrittää  sen,  mikä  on
hyväksyttävää ja mikä ei.

Koulutuksiin osallistuminen on tärkeää jo sen vuoksi, että sääntöihin tulee muutoksia melko usein,
ja koulutuksissa käydään läpi se, miten muuttuneessa tilanteessa pitää toimia ja uusia sääntöjä
soveltaa. Usein on niin, että pelaajat saavat vasta pelikentällä tietää sääntömuutoksista ja juuri
tuomari  on  silloin  se,  joka  heille  ao.  tiedon  välittää.  Joskus  pelaajilla  on  selvästi  virheellisiä
käsityksiä  säännöistä  ja  he  vetoavat  hyvinkin  vanhoihin  jo  muuttuneisiin  sääntöihin.  On  tullut
vastaan tapauksia, joissa sääntö ei ole ollut voimassa yli 20 vuoteen, mutta jotkut pelaajat vetoavat
niihin edelleen.

Siinä  missä  tuomarin  on  hyvä  tuomita  eri  sarjatasojen  otteluita,  on  hänen  myös  hyvä  käydä
katsomassa otteluita, ja keskustella vastaan tulleista tilanteista muiden tuomareiden kanssa. Myös
itse pelaaminen on luonnollisesti hyvä asia tuomarille.

Casebook
Sääntöjen  ohella  myös  Casebookia  kannattaa  lueskella,  jos  ei  muuten,  niin  ainakin  luettujen
sääntöjen  yhteydessä.  Casebook  on  kokoelma  todellisissa  otteluissa  tapahtuneita  tilanteita  ja
näihin  tapauksiin  liittyviä  päätöksiä  oikeista  ratkaisuista.  Casebook  täydentää  omalta  osaltaan
lentopallosääntöjen kaanonia, ja niihin voi vedota myös omissa otteluissaan päätöksiä tehdessä.
Casebook löytyy samasta paikasta kuin verkossa selailtava versio säännöistä:
http://www.keimolankaiku.fi/Lentis/Saannot/

http://www.keimolankaiku.fi/Lentis/Saannot/


Toiminta ennen ottelua

Hyvä ulkoinen olemus on eduksi
Kuten  aiemmin  jo  mainittiin,  tuomari  luo  itsestään  ensivaikutelman  joka  kerralla  saapuessaan
ottelupaikalle. Erotuomariasun siisteydestä kannattaa pitää huolta, koska jos siinä on puutteita, on
niitä  kovin  vaikea  paikata  enää  muulla  toiminnalla.  Varmalla  liikehdinnällä  ja  ryhdikkäällä
olemuksella  tuomari  viestii  sanattomastikin  sitä,  että  hän  tietää,  mitä  on  tekemässä.  Samasta
syystä  myös  alkutoimet  on  syytä  hoitaa  asiallisesti.  Yläsarjojen  otteluille  on  sarjamääräyksissä
erilliset  järjestäytymisohjeensa,  mutta  niitä  voi  soveltuvin  osin  käyttää  myös  alemmilla
sarjatasoilla. Esim. arvonta ja joukkueiden verkkolämmittely tapahtuvat hyvin luontevasti samalla
tavalla sarjatasosta riippumatta. Positiivinen asenne kuuluu myös asiaan, vaikka kaikki valmistelut
eivät sujuisikaan aivan odotetulla tavalla. Se edesauttaa myönteisen ilmapiirin ylläpitämistä ja luo
ottelutapahtumasta miellyttävämmän kaikille osapuolille.

Suhde joukkueisiin
Joukkueisiin tuomarin tulee suhtautua ammattimaisesti, vaikka ne olisivatkin entuudestaan tuttuja.
Kun tuomarit astuvat saliin - tuomariasussa ja puoli tuntia ennen ottelun alkua - he tervehtivät
ensin joukkueiden valmentajat ja muut penkillä olevat joukkueen jäsenet. Heidän kanssaan ei ole
syytä ryhtyä pitkiin keskusteluihin, sillä sellainen antaa helposti  toiselle joukkueelle kuvan,  että
tuomari on kovinkin hyvä tuttu tämän joukkueen kanssa. Samasta syystä myös liika “tuttavallisuus”
on  parempi  jättää  väliin.  Ottelutapahtumassa  ollaan  vain  tuomareina,  ja  jälkeenpäin
ottelutapahtuman ulkopuolella voidaan vaihtaa kuulumiset ja hoitaa sosiaalisia suhteita.

Suhde muihin toimitsijoihin
Kaikkien  toimitsijoiden huomiointi  on  tärkeää  pelitapahtuman  onnistumisen  kannalta.  Tuomari
tervehtii heidät kättelemällä ja samalla voi vaihtaa muutaman sanan. Toimitsijat täytyy huomioida
ja  heidän  työtään  arvostaa.  Tuomarin  on  herätettävä  luottamusta.  Jos  muita  toimitsijoita  ei
huomioida, niin heille tulee helposti tunne, että heidän työnsä on yhdentekevää, ja silloin tehtävää
helposti  ryhtyy  myös  hoitamaan  välinpitämättömästi.  Jos  ottelussa  on  rajatuomarit,  niin  heille
tulee aina pitää pieni ohjeistushetki. Etenkin jos he eivät ole tuomarille entuudestaan tuttuja ao.
tehtävässä,  niin  on  hyvä  käydä  heiltä  ottelussa  odotettava  toiminta  läpi  yksityiskohtaisemmin.
Samoin ohjeistetaan myös pallonpalauttajat ja lattiankuivaajat, jos sellaiset ottelussa on.

Toiminta ottelun aikana

Sääntötuntemus
Hyvä  sääntötuntemus  on  onnistuneen  tuomaritoiminnan  perusta.  Kaikki  osallistujat  olettavat
tuomarin  tuntevan säännöt,  ja  jos siinä ilmenee pelin  aikana puutteita,  niin  se  nakertaa hyvin
tehokkaasti luottamusta tuomaria kohtaan. Sääntötuntemus luo myös pohjan hyvälle itsetunnolle,
sillä  silloin  ei  voi  tulla  vastaan  tilannetta,  josta  tuomari  ei  tietäisi,  mitä  säännöt  siitä  sanovat.
Tietenkään säännöt  eivät  kata kaikkea mahdollista,  mutta on yhtä lailla  hyvä tietää sekin,  että
säännöt eivät jostakin yksittäisestä asiasta sano mitään.



Vaikka  sääntötuntemus  olisi  täydellinen,  niin  tuomarin  on  silti  osattava  noudattaa  niitä  pelin
vaatimassa  hengessä.  Peliolosuhteet  ovat  alemmilla  sarjatasoilla  usein  kovin  toisenlaiset  kuin
sääntökirjan kuvassa, jossa kuvataan kansainvälisen tason ottelua. Esimerkiksi sääntö 1.3.1 vaatii,
että  kentän  rajat  ovat  väriltään  vaaleat.  Hyvin  usein  lentopallokentän  rajat  on  liikuntasaleissa
merkitty sinisellä, mikä ei ole vaalea väri. Sen vuoksi ottelua ei tietenkään jätetä pelaamatta tai
vaadita  rajaviivoja  maalattavaksi  uudestaan,  vaan tuomari  osaa asettautua vaaditulle  tasolle  ja
tietää, milloin sääntöpykälistä ei ole tarpeen pitää härkäpäisesti kiinni. Tyypillisesti näitä sääntöjä
löytyy muista kuin juuri pelaamiseen liittyvistä luvuista.

Salli  luvallinen,  poista  kielletty on  hyvä  ohjenuora.  Erityisen  hyvä  on  myös  pitää  mielessään
tuomaritoiminnan kultainen sääntö:  jos kosketus tai tilanne on kyseenalainen, mutta ei selvästi
virheellinen, on se hyväksyttävä.

Pelisääntöjen  (ja  casebookin)  lisäksi  on  tutustuttava  ja  pidettävä  mielessä  myös  kilpailu-  ja
sarjamääräykset sekä sarjakauden erillisohjeet.  Erityisesti  sarjamääräyksissä on mukana tärkeitä
ottelutapahtumaan liittyviä sääntökohtia.

Tulkintalinja
Sarjamääräyksissä on määritelty eri sarjatasoilla sovellettavat pallon käsittelyn tulkintalinjat. Liiga-
ja  alasarjatasojen  pelaajien  taidot  eroavat  suuresti  toisistaan,  ja  sen  vuoksi  pelaajilta  myös
vaaditaan  eri  määrä  teknistä  osaamista  pallokosketuksessa.  Sarjamääräysten
tulkintalinjasäännöksissä  on  kuvailtu  kosketuksia  vain  hyvin  karkealla  tasolla,  ja  viime  kädessä
kuuluukin  tuomarin  ammattitaitoon  tietää,  millainen  tulkintalinja  tarkalleen  on  sopiva  kullakin
sarjatasolla.

Jokainen tuomari  soveltaa tulkintalinjaa hieman eritasoisesti,  oman  tuomarilinjansa mukaisesti.
Tärkeintä tuomarilinjassa on tasaisuus  ja  sarjatason mukaisuus.  Pelaajat  odottavat  tietynlaisten
kosketusten olevan hyväksyttyjä ja toisten olevan kiellettyjä, samoin kuin sitä, että jos kosketus oli
kielletty ottelun alussa, niin vastaavanlainen kosketus on kielletty myös ottelun lopussa jne. Jos
ottelun alussa sattuu tulemaan liian tiukasti vihelletty yksittäinen kosketus, niin se ei kuitenkaan
saa sanella koko ottelun käsittelylinjaa ja siten mahdollisesti tuhota sitä. 

Pillin käyttö
Pilli  on  erottamaton  osa  tuomaria.  Sen  avulla  hän  johtaa  peliä.  Pillin  avulla  tuomari  puhuu
ottelussa, ja se ilmentää hänen sisintään enemmän kuin uskommekaan. Esim. epäselvässä
tilanteessa tai näkemysratkaisussa määrätietoinen ja varma vihellys estää polemiikin, joka muuten
ehkä olisi ollut seurauksena.

Monesti  tuomarit  kainostelevat  pillin  ja  käsimerkkien  käyttöä,  koska  pelkäävät  saavansa  liikaa
huomiota  osakseen.  Tilanne  on  täysin  päinvastainen.  Kuuluva  vihellys  sekä  selvä  ja  oikea
sääntökirjan mukainen käsimerkki ilmoittaa pelaajille ja yleisölle mitä tapahtui. Heidän ei tarvitse
arvailla mitä tapahtui. Sen jokainen kuuli ja käsimerkistä näki.

Vihellys pidetään samanlaisena kaikissa pelitilanteissa, eli laiskalle, hiljaiselle vihellykselle ei pelin
aikana ole sijaa. Herneetön pilli on yleensä ääneltään kuuluvampi. Monilla tuomareilla on käytössä
Fox 40 -merkkinen pilli, jonka ääni on varsin kuuluva meluisassakin ympäristössä.



Käsimerkit
Myöskään käsimerkkien käyttöä ei  kannata ujostella,  vaan tehdään ne kunnolla,  rauhallisesti  ja
selkeästi,  jotta  kaikki  näkevät,  minkä  takia  tuomari  pilliinsä  vihelsi.  Ainoastaan  virallisia
käsimerkkejä  käytetään.  Joillekin  tilanteille  ei  ole  virallista  käsimerkiä  kuten  estäminen
pallonhakutilanteessa  vastustajan  vapaa-alueella  ja  juniorien  erityissäännöt  kuten  pakollinen
hihavastaanotto, jolloin ainoaksi käsimerkiksi jää seuraavaksi aloittavan joukkueen näyttö. 

Käsimerkit tulee näyttää rauhalliseen tahtiin, ja samanlaista tasaista rytmiä käyttäen. Hyvin usein
aloittelevat  tuomarit  pyrkivät  viheltämään ja  näyttämään käsimerkin  samaan aikaan,  tai  jäävät
miettimään mikä käsimerkki kuuluu näyttää ja viheltävät vasta sitten kun ovat sen keksineet. Oikea
tapa menee seuraavasti:

1. Vihellys nopeasti, välittömästi kun virhe tai vihellyksen aiheuttanut tapahtuma toteutuu
2. Tiedon keruu. Jos tapahtuma on sellainen, että verkko- tai rajatuomareilla voi olla asiaan

liittyvää tietoa, katsotaan heidän näyttönsä
3. Tehdään päätös ja näytetään seuraavaksi aloittava joukkue (tai uusi pallo)
4. Näytetään tuomion “syy”, eli miksi ko. joukkue aloittaa. Esim. pallo kentässä, pallo yli jne.
5. Näytetään virheen tehnyt pelaaja niissä tapauksissa, joissa se on tarpeen näyttää. Esim.

verkkovirhe tai keskirajan ylitys.

Kohta 1 tapahtuu nopeasti, mutta sen jälkeen ei ole kiire, vaan tieto ehditään hyvin kerätä ja tehdä
päätös, ja vasta sitten näytetään käsimerkit. On hyvä huomata myös se, että vihellyksen jälkeen
niin pelaajille kuin katsojillekin täytyy antaa aikaa reagoida vihellykseen ja nähdä käsimerkit. Jos
vihellys  keskeyttää  pelin,  niin  pelaajien  täytyy  ehtiä  lopettaa  pelisuorituksensa  ja  kääntää
katseensa tuomaria kohti. Jos vihellys ja käsimerkit tapahtuvat samaan aikaan, niin todennäköisesti
kentällä on vain hämmentyneitä pelaajia, jotka eivät tiedä, miksi tuomari vihelsi tai kenelle pallo
tuomittiin.

Käsimerkit  on  tarkoitettu  sekä  pelaajille  että  katsojille,  joten  ne  täytyy  tehdä  sääntökirjan
mallikuvien osoittamalla tavalla, mm. riittävän ylhäällä, jotta myös tuomarin selän takana olevat
katsojat voivat ne nähdä. Käsimerkkien tekemistä kannattaa harjoitella peilin edessä, sillä usein on
oma kuvitelma omasta käsimerkistä  ei  näytäkään oikeasti  samalta.  Myös muiden tuomareiden
käsimerkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota oman oppimisen kannalta.
 

Pallon pelaaminen
Kun pallo on pelissä, tuomari arvioi jatkuvasti, kosketus kosketukselta sitä, pelattiinko sääntöjen
asettamissa rajoissa. On muistettava, että kaikki kosketukset ovat samanarvoisia. Ei ole niin, että
esim.  passatessa  pallon  käsittelylinja  olisi  erilainen  kuin  pelaajan  hyökätessä  sormilyönnillä.
Myöskään yhdellä kädellä “jujutettaessa” kosketus ei saa olla sen enempää heitto tai koppi kuin
sormilyönnissä tai vastaanotossakaan. Tulkintalinja toki saattaa sallia tai kieltää jossain ottelussa
enemmän  kuin  toisessa,  mutta  silloinkin  ottelun  sisällä  kaikki  kosketukset  ovat  keskenään
samanarvoisia.  Ainoastaan  joukkueen  ensimmäiselle  kosketukselle  säännöt  mainitsevat
poikkeuksen: se on kaksoiskosketus ainoastaan silloin, kun kyseessä on kaksi erillistä kosketusta, ja
nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että pelaaja on ehtinyt reagoida niiden välillä. 

Ratkaisujen pitää ensisijaisesti perustua näköhavaintoihin, mutta toki tuomari käyttää hyväkseen
kaiken tiedon, joka tilanteesta on saatavilla. Esim. kosketusäänestä on usein apua.



Joukkueen toisen kosketuksen kohdalla tuomari voi olla hieman sallivampi silloin, kun kyseessä on
erityisen nopea ja vaikea tilanne. Nämä ovat kuitenkin melko harvinaisia poikkeustapauksia, eikä
ole lainkaan harvinaista, ettei niitä tapahdu ottelun aikana kertaakaan.

Hyvä ohjenuora on edelleen se, että vihelletään vain selvästi virheelliset tilanteet. Kyseenalaisissa
tilanteissa sallitaan pelaajien pelata; sitä vartenhan koko ottelu on järjestetty. Kaikissa tilanteissa
pitäisi  pysyä ennakkoasenteettomana,  ja antaa virheen tapahtua ensin,  ja viheltää vasta sitten.
Vaikka  kyseessä  olisi  tuttu  pelaaja  vuosien  ajalta,  joka  ei  ole  “ikinä”  onnistunut  kyseisessä
suorituksessa, voi juuri tänään olla se ensimmäinen kerta. Myöskään sillä ei ole väliä, että pelaajan
asento tai suoritustapa poikkeaa tavanomaisesta. Jos kosketus on puhdas, niin se on puhdas vaikka
kädet ja jalat olisivat miten.

Pelaajilla  ja  yleisöllä  on  usein  oma  näkemyksensä  moniin  tapahtumiin,  joka  saattaa  hyvinkin
poiketa  tuomarin  näkemyksestä.  He  eivät  aina  tiedä  kaikkia  seikkoja,  jotka  tuomari  ottaa
huomioon, ja eritoten näkemysasioissa on ratkaisevaa ainoastaan se, mitä tuomari  näkee. Aina
tuomarin näkemys ei ole se, mitä on todellisuudessa tapahtunut, mutta lentopallon säännöissä on
määrätty juuri tuomarin näkemykselle se erityisasema, että ainoastaan se ratkaisee.

 Joskus kaikille tulee “lipsahduksia”, vihellys lähtee vaikkapa liian aikaisin, kun pallo onkin
vielä pelissä. Silloin tulee tuomita rohkeasti uusi pallo, eikä yrittää etsimällä etsiä tilanteesta
jotain virhettä, jonka taakse voisi kätkeä oman erehdyksensä.

Kaikki ratkaisut kannattaa tehdä päättäväisesti ja hätiköimättä, myös epämiellyttävät ja sääntöjen
tuntemattomat tilanteet. Viime kädessähän on niin, että tuomaria tarvitaan juuri niihin tilanteisiin:
kärjistetysti  voidaan  ajatella,  että  jos  kaikki  olisivat  muutenkin  asioista  samaa  mieltä  ja
noudattaisivat  sääntöjä,  niin  mihin  tuomaria  tarvitaan  lainkaan?  Tuomari  on  se,  jonka  osaksi
lankeaa myös niiden ikävien päätösten tekeminen.

Havainto ja sijoittuminen
Päätuomari,  verkkotuomari  ja  rajatuomarit  muodostavat  yhdessä  tiimin.  Paraskaan  tuomari  ei
selviä tehtävästään yhtä hyvin kuin tiimin avustamana. Jos tuomaristolle annetaan kiitosta, niin se
kuuluu koko tuomaristolle yhdessä, ei vain yhdelle, joka ehkä sattuu olemaan eniten äänessä ja
kaikkein  näkyvimmässä  roolissa.  Kaikilla  tuomariston  jäsenillä  on  oma  tehtävänsä  ja
vastuualueensa, johon heidän on keskityttävä. Varsin usein on niin,  että jos ottelussa tapahtuu
jotain odottamatonta “hässäkkää”, niin lopulta käy ilmi, että joku ei ole hoitanut omaa tehtäväänsä
kunnolla, vaan onkin katsonut jonkun toisen vastuualueen tapahtumia.

Peruslähtökohtana on, että:
 Päätuomari keskittyy ensisijaisesti palloon ja pallon pelaamiseen
 Verkkotuomari  keskittyy  ensisijaisesti  verkolla  tapahtuvaan  toimintaan  ja

sijoittumisvirheisiin
 Rajatuomarit  keskittyvät  pelaajien  ja  pallojen  rajavalvontaan  ja  hipaisuihin  sekä  pallon

kosketuksiin ulkopuolisiin esineisiin

Varsinkin verkkotuomarilta vaaditaan itsekuria olla katsomatta sinne, missä yleensä olisi se pelin
kiinnostavin tapahtuma, eli palloon.



Toiminta ottelun jälkeen

Palaute tuomariparin kanssa
Tuomariston on hyvä keskustella ja käydä pelin merkittävimmät tapahtumat läpi rauhassa ottelun
jälkeen, erityisesti pää- ja verkkotuomarin. Jos he ovat kulkeneet otteluun yhteisellä kyydillä, niin
paluumatka on sille hyvin luonteva tilaisuus.  Palautekeskustelu kuuluu tehdä ilman ulkopuolisia
kuulijoita. Läpikäytäviä asioita ovat mm. seuraavat:

 Pillin käyttö. Omiin korviin pillin ääni kuulostaa aivan erilaiselta kuin muille
 Käsimerkit.  Kaikilla  on  oma  käsityksensä  siitä,  miltä  he  kuvittelevat  käsimerkkiensä

näyttävän, mutta sekin saattaa erota yllättävän paljon todellisuudesta
 Epäselvät tilanteet
 Yhteistoiminta. Saivatko tuomarit toisiltaan tukea sitä tarvitessaan jne.

Se kannattaa muistaa, että tässä vaiheessa ollaan analysoimassa ja ottamassa tapahtumista opiksi,
ei arvostelemassa.

Itsearviointi
Tämän  varmasti  useimmat  tekevät  kehottamattakin.  Itsearviointi  on  hurjan  tärkeää,  ja  kaiken
kehittymisen välttämätön edellytys. Omat virheensä täytyy oppia tunnistamaan ja ne täytyy myös
tunnustaa,  jotta  niistä  voisi  oppia  ja  muuttaa  toimintatapaa.  Virheiden  tekeminen  kuuluu
erottamattomana osana kaikkeen inhimilliseen toimintaan, mutta samojen virheiden toistaminen
kerrasta toiseen on turhaa ja suorastaan tyhmää. Silloin kun virheistä otetaan opiksi, ne eivät ole
tapahtuneet turhaan.

Onnistumisia kannattaa käyttää hyväkseen, esim. mielikuvaharjoitteiden kautta. Toimintatavoista
täytyy poimia käyttöön ne, joilla juuri sinä saat parhaan lopputuloksen. Tässäkin kohtaa kannattaa
keskustella  kollegoiden kanssa,  jollakulla saattaa olla helppokin vinkki  johonkin asiaan,  joka on
tuottanut sinulle vaikeuksia.

Lopuksi
Suhtaudu tuomarointiin aina “vakavasti”. Liian tarkka ja ryppyotsainen ei pidä olla, vaan juuri sen
verran,  kuin  ottelu  vaatii  -  järkevällä  tavalla.  Aina  löytyy  nillittäjiä,  joille  ei  kelpaa  muu  kuin
täydellisyys.  Joskus  siihen  voidaan  jopa  tähdätä,  muttei  omaakaan  rimaansa  saa  nostaa  liian
korkealle, sillä kenelläkään ei ole aina se kaikkein paras päivä.

Erotuomari johtaa ottelua. Joukkueet tuntevat säännöt ja määräykset yleensä kohtuullisen hyvin,
mutta yleensä näyttää myös olevan niin, että kun pojille (ja miksei tytöillekin) antaa pallon, niin he
eivät enää osaa hillitä itseään, vaan haluaisivat pompotella sitä hamaan iäisyyteen asti. Sen vuoksi
tuomarin on johdettava heitä, vedettävä heille rajat ja sanottava, että nyt loppuu pallottelu ja alkaa
peli. Ja vihellettävä peli poikki silloin kun on sen aika, vaikka pelaajilla riemu olisi ylimmillään.

Erotuomari(t) on ottelua varten, eikä ottelu tuomaria varten. Tuomari on paikalla siksi, että peli
sujuisi  mahdollisimman  hyvin,  että  se  kulkisi  luontevasti  kohti  joukkueiden  yhteispelillään



määräämää lopputulosta.

Olet  niin  hyvä  kuin  viimeinen  ottelusi.  Sillä  seikalla,  että  olet  ehkä  joskus  tuominnut
korkeammankin tason otteluita,  ei  ole mitään väliä  juuri  siinä ottelussa,  jossa olet  nyt.  Tämän
ottelun kannalta on merkitystä vain sillä, mitä teet juuri siinä juuri silloin. Edellisestä ottelusta ei
myöskään  ole  apua  seuraavassa  pelissä.  Vaikka  edellinen  sujuikin  leppoisasti  ilman
merkillepantavia tapahtumia, ei pidä tuudittautua siihen, etteikö niitä voisi tulla roppakaupalla heti
seuraavaksi.  Se  kaikkein  hankalin  tilannehan  tapahtuu  aina  juuri  silloin,  kun  keskittyminen  on
jostain syystä alhaisimmillaan.

Valitettavasti tuomarointi ei ole aina “ruusuilla tanssimista”, eikä siitä useinkaan saa suoranaista
kiitosta,  mutta se on silti  erottamaton osa lentopalloilua,  ja voi  kaikesta huolimatta olla  varsin
antoisaa toimintaa.
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