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OHJE YLITUOMARILLE JA KONTROLLERILLE HARJOITTELIJAN ARVIOIMISEEN 
 
Kun kilpailussa on harjoittelija (tuomari/tekninen) laatii kyseisen sarjan ylituomari/kontrolleri raportin 
STLL:oon. Raporttipohjassa on kysymyksiä ottiko harjoittelija yhteyttä ennen kilpailua ja osallistuiko 
kokoukseen ennen ja jälkeen kilpailuun sekä miten hän suoriutui harjoittelusta. 
 
Raportin laadinnan tueksi ja harjoittelijan ko. rooliin kasvamisen tueksi pyydetään harjoittelijaa sanallisesti 
arvioimaan oma toimintansa, "harjoittelijan itsearviointi", kyseisessä kilpailussa tai sarjassa. Tämä auttaa 
myös, kun päätetään tuomarin nostamista listalle/listalla. 
 
Tuomariharjoittelijat 

- osallistuvat normaaliin tapaan kilpailua edeltävään kokoukseen ja RTD:n (jälkikokoukseen) 
- saavat järjestäjältä arviointipaperit ja kilpailun jälkeen piste-erittelyt (Judges Scores) 
- jos mahdollista kilpailun aikana ylituomari seuraa tai kysyy miten sujui elementtien ja pisteiden 

antamisrytmi ja -aika riitti  
- saiko kirjattua oikeat elementit (yl/jt) 
- keskusteluissa RTD tai otetaan harjoittelijat keskusteluun mukaan ko. luistelijan/joukkueen 

kohdalla 
- jossain vaiheessa joko RTD/jälkikokous (*/UPi) yt kysyy millainen esittämispisteiden skaala ollut 

(mistä mihin) 
- harjoittelijat kirjaavat Judges Scores -paperiin esim. 20 luistelijan pisteet, ei tarvitse lähettää 

STLL:oon 
 
Harjoittelijan vapaamuotoisen itsearvioinnin kysymykset 

1) Miten onnistuin GOEn arvioinissa sarjassa xx 
2) Miten onnistuin komponenttien arvioinneissa xx-sarjassa 
3) Nämä asiat osaan jo hyvin 
4) Näitä asioita minun kannattaa vielä harjoitella tällä tavalla 
5) Näistä asioista haluaisin lisää koulutusta 
6) Yleisarvosana (1-5) omasta onnistumisesta (ja perustelu) 
 
Itsearviointi pyydetään palauttamaan ylituomarille/kontrollerille sähköpostitse kilpailua seuraavan 
viikon kuluessa ja se liitetään harjoittelijaraporttiin, joka lähetetään STLL:oon. 
 

Tekniset harjoittelijat 
- osallistuvat kilpailua edeltävään teknisten kokoukseen (ja jos harjoitukset, niin myös niihin) 
- saavat järjestäjältä arviointipaperit 
- saiko nimettyä elementit ja niiden tasot sekä kriteerit lähes yhtä nopeasti kuin kisapaneeli ja miten 

oikein 
- kilpailun jälkeen keskustelu harjoittelijan/harjoittelijoiden kanssa ja em. asioiden läpikäynti sekä 

hänen muistiinpanojen tarkistus kuinka merkitty 
- oliko jokin elementti, jossa arvointilinja poikkesi muista teknisistä  

 
Harjoittelijan vapaamuotoisen itsearvioinnin kysymykset 

1) Miten onnistuin elementtien nimeämisissä sarjassa xx 
2) Miten onnistuin piruettien ja askeleiden tasojen määrittämisessä xx-sarjassa 
3) Koin haastavimpina seuraavat asiat (esim. <, e, tasot piruetit/askeleet) 
4) Nämä asiat osaan jo hyvin 
5) Näitä asioita minun kannattaa vielä harjoitella tällä tavalla 
6) Näistä asioista haluaisin lisää koulutusta 
7) Yleisarvosana (1-5) omasta onnistumisesta (ja perustelu) 
 
Itsearviointi pyydetään palauttamaan ylituomarille/kontrollerille sähköpostitse kilpailua seuraavan 
viikon kuluessa ja se liitetään harjoittelijaraporttiin, joka lähetetään STLL:oon. 


