Muistio Vesipallon neuvottelupäivät 2018
Aika: 17.2.2018 klo 13.00-17.00
Paikka: Niiralan uimahalli, Kuopio
Osallistujat

Reija Häkkinen (VpAr, JySa)

Mikaela Tanke (VpAr, Sentterit)
Juha Varinowski (Sarjavastaava)

Ippe Natunen (Uimaliitto)

Eerika Laalo-Häikiö (Uimaliitto)
Teppo LEhtinen (Kuhat)
Teemu Turunen (KuUS)
Timo Väyrynen (JySa)
Tua Turunen (KuUS)
Marika Rissanen (KuUS)
Suvi Laukkanen (KuUS)
Karri Hurskainen (OuLo)
Mikko Moisalo (UiTa)

Suomen Uimaliiton toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö kävi kertomassa muutamasta
ajankohtaisesta asiasta.
- SM -viikot on hyväksytty ehdollisesti järjestettäväksi, vaatisi että Etelä-Suomesta saataisiin
kiinnostuneita järjestämään turnausta. SMviikkojen maksu 2000€ maksetaan VpAr:n
budjetista (markkinointitoimenpide) jotta
saataisiin joukkueiden osallistumiskustannukset pysymään
matalina.
- Lisenssipelaajien määrän kasvattaminen
- U-15 maajoukkueen toimijoiden haku
käynnissä
- U-17 tuomari EU -nations -turnaukseen on
päätettävä mahdollisimman pian (VpAr huom.)
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Vesipallo löytyy Livetulokset -palvelusta
Hallitus on päättänyt poistaa 14 päivän karenssin
lisenssiostoista, mutta se astuu voimaan sitten kun
saadaan tapahtumalisenssi astumaan voimaan
(parin viikon sisään). Tapahtumalisenssin voi ostaa yksittäiseen tapahtumaan (esim. pelkästään
SM -viikot).

1. Sarjat
Sarjoihin ilmoittautuminen päättyy 31.5.2018
1.1 Mitä sarjoja pelataan?
VpAR esittää, että pelataan seuraavat SM-sarjat: NSM, MSM, BSM, CSM, DSM Tarvitaanko NSCUP tai MSCUP vai
ajaisiko Impivaara Cup saman asian? - Seurat ilmoittautuvat sarjoihin normaalisti ja katsotaan mitä sarjoja
saadaan toteutettua.
- Mitä on muuttunut siihen että aikaisemmin on ollut divareita ym. miksi nykyään on niin vähän seuroja
sarjoissa ja mitä asialle olisi tehtävissä?
- Nuoremmissa sarjoissa on nyt hyvin harrastajia - kantaako tämä?
MSM: Todennäköisesti Kuhat, Cetus, (mutta löytyykö Kuhat, OuLo, HSS, Sentterit, JySa, TU)
- TiLo Vanders on kehitteillä tai Kuhat II
- Kuopiossa on käyty keskustelua lähtemisestä (vaatisi jonkinlaisen matkustuskompensaation koska
toiminnasta aiheutuu enemmän kustannuksia kun joudutaan matkustamaan useammin kauemmas)
- OuLo: turnausmuotoinen sarja olisi sarja johon voisi lähteä mukaan. Kaksi turnausta syksyllä ja kaksi
keväällä on toive
- Jos on viisi joukkuetta pelattaisiin sarja niinkuin tänäkin vuonna, jos on kuusi joukkuetta pelattaisiin
turnausmuotoisena
- Ehdotettiin, että jos Kuopio lähtee sarjaan, kompensoitaisiin tulevalla kaudella heidän osallistumistaan
niin että he maksavat vain puolet sarjamaksusta
NSM: Todennäköisesti Kuhat, TU, Sentterit?, UiTa-KuUS-JySa -yhdistelmä
- Cetus yrittää saada joukkuetta
- Porissa on ongelmia saada pelaajia
- Kuhissa on ongelmia saada pelaajia
- Kuopio, Jyväskylä ja Tampere jotenkin yhdistelmänä koska jokaisessa on ongelmana pelaajien vähyys
- Naisten sarja järjestetään samalla tavalla kuin tänäkin vuonna jos on neljä joukkuetta?
- Runkosarja turnausmuotoisena (neljä turnausta) - jokainen järjestää yhden turnauksen, pelataan keväällä
tammi-huhti, toukokuussa finaalit (ei semifinaaleja, pelataan paras viidestä -finaalit (runkosarjan 1. vs 2.)
ja pronssiottelu erikseen jolloin saataisiin kotipelejä molemmille finaalijoukkueille ja enemmän näkyvyyttä
lajille)
Juniorit
- Lohkojärjestelmästä on tykätty
- Haluttaisiin kuitenkin yksi turnaus lisää alemmalle
jatkosarjalle vaikka siinä ei enää pelattaisi
mitaleista. Mietittiin voisiko tämä turnaus olla
myös seuravetoinen? Periaatteessa alemmassa
jatkoturnauksessa olevat voisivat osallistua Cetus
Baltic Openiin, toukokuussa voisi järjestää jonkun
turnauksen ja kesäkuussa on Tuomo Vainion
turnaus.
- Turku on esittänyt ASM -sarjaa BSM -sarjan tilalle
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mitä tästä ollaan mieltä? Palataan tähän myöhemmin

1.2 Miten sarjat pelataan?
Perusperiaatteet sarjoihin ilmoittautumiselle ovat siinä kuinka
monta ottelua kunkin joukkueen tulisi pelata. VpAr esittää, että
runkosarjoissa tulisi olla 12 - 15 ottelua riippumatta siitä kuinka
monta joukkuetta sarjassa on.
Viimeksi todettiin että on hyödyllistä ettei BSM ja aikuisten pelejä pelata päällekkäin, koska samoja pelaajia pelaa
molemmissa joukkueissa, kuten ei myöskään B-/C- tai C-/D-pelejä samaan aikaan.
1.3 Erityistoiveita
Onko muita erityistoiveita sarjojen suhteen? Maksut, seurojen leirit, turnaukset, muut olennaisten tapahtumien
ajankohdat, maajoukkuetoiminnan päivämäärät, leirit ja rajoitteet?
- Esim. matkustamisen huomioiminen laskennallisesti sarjamaksuja määritettäessä? Sarjamaksuihin kuuluu
tällä hetkellä tuomareiden kustannukset, mitalit, Torneopalin ylläpito, koulutukset (tuomari- ja
valmentajakoulutukset) sekä sarjavastaavan palkka.
Sarjamaksu
- Sarjamaksun kiinteät kustannukset ovat 15 000 euroa, joka summa pitää kattaa jotenkin. Käytännössä
se on jaettu niin että puolet katetaan juniorisarjoista ja puolet aikuisten sarjoista. Näin ollen sarjamaksun
suuruus on suoraan riippuvainen osallistuvien joukkueiden lukumäärästä.
- Jos sarjaan tulee samasta seurasta kaksi joukkuetta, sarjamaksun suuruus on puolet normaalista
sarjamaksusta
- Yksi tapa vähentää kustannuksia olisi pelata sarja turnausmuotoisena
EU Nations -ajankohta
- Pitäisi varmistaa etteivät finaalit mene EU Nations -turnauksen kanssa päällekkäin
2. Sarjamääräykset
Ehdotettiin sarjamuodoksi neljälle joukkueelle (ikätasosta riippumatta), että jos on vain neljä joukkuetta, pelataan
aina neljä turnausta + Final Four (kts. BSM -sarja 2017 - 2018) TAI neljä turnausta + finaalit aikuisten sarjoissa
2.1 Yli-ikäiset
Ehdotetaan, että koska yli-ikäisiä on jokin verran eri joukkueissa, sallitaan anomuksesta ja perustelluin syin
maksimissaan yhden vuoden yli-ikäistä 2 yli-ikäistä pelaajaa per joukkue per ottelu asiantuntijaryhmän
hyväksynnällä.
- käytännössä poikkeuslupia on myönnetty kahdesta eri syystä: 1) joukkuetta ei saada ilman että saadaan
yksi pelaaja lisää, 2) on vain pari pelaajaa joilla ei ole muuten joukkuetta
Yksi vaihtoehto olisi myös toki sallia kaikille yli-ikäiset pelaajat, olisi säilyttää ikäryhmät samoina kuin tällä
vuodella. Haluttaisiin että se olisi kaikille mahdollista, eikä vaan niin että se olisi anomuksesta tai perustelluista
syistä. Yksi vaihtoehto olisi toki myös pelata vain yhtä junnusarjaa (esim. ASM) eikä muita junnusarjoja lainkaan?

2.2 Sarjatoimintoista johtuvat muutokset
VpAr ehdottaa sarjamääräyksissä huomioitavan, että
yksittäisille joukkueille ei tule kohtuuttomasti matkustusta.
Toimiiko lohkojärjestelmä? Ollaanko tyytyväisiä vai
tyytymättömiä? Onko joitakin muita ehdotuksia siihen
kuinka sarjat olisi järkevää pelata?
2.3 Muutostarpeita?
VpAr pyytää seuroja listaamaan tarvittavia muutostarpeita.
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Keskusteltiin verkon asentamisesta uimahalliin, jotta peli- ja
harjoitusaikoja voisi toteuttaa vähän monipuolisemmin.
Vesipalloseurat voisivat nostaa esille ajatusta siitä että
voitaisiin pelata jakamalla 50 metrin altaita verkolla jolloin
pallon heittämisestä ei aiheutuisi yleisölle haittaa.
Myös jalkapallokentän laidalla saattaa tulla pallo kohti eikä
tätäkään nähdä ongelmana. Koska uimahalleilla vaikuttaa
olevan perusteetonta vastustusta verkkojen suhteen, vesipalloseuroje pyydetään viestinnässään korostamaan verkkojen
mahdollisuuksia ja verkottomuuden haittoja.
3. Koulutus
3.1 Valmentajakoulutukset
Valmentajan taso II aikaisemmin ilmoitettujen päivämäärien mukaan 1.osa 25.-27.5.18 Espoo / Helsinki, 2.osa 24.26.8.18 Turku / Jyväskylä / Tampere, 3.osa 26.-28.10.18. Turku / Jyväskylä / Tampere
Valmentajan taso I pyritään yhdistämään kahteen viimeisimpään II-tason koulutukseen (24.-26.8. ja 26.-28.10.)
Pekka Natunen toivoo lisää valmentajakouluttajia. VpAr ehdottaa, että laitetaan hakuun työpari Pekka Natuselle.
- Outi Kokko-Ropponen ja Ippe Natunen ottavat valmentajakouluttaja-asian keskusteluun.
- Vesipalloilijan polun jalkauttamista pitäisi saada vietyä eteenpäin - joku kouluttaja joka kiertäisi
seuroja ja neuvoisi heitä?
- Selvitettävä montako osallistujaa kustakin seurasta osallistuu valmentajakoulutuksiin?
- Kuinka monta osallistujaa pitäisi olla että koulutus kannattaa järjestää?
- Valmentajakoulutukset 1 ja 2 kuuluvat sarjamaksuun eli ovat osallistujille joko maksuttomia tai pienellä
osallistumismaksulla (20 - 50 eur)
- Mahdollisesti kannattaisi miettiä myös webinaarityyppistä toteutusta jatkossa jolloin kustannuksia
saataisiin laskettua ja koulutusta jaettua yksinkertaisemmin laajemmalti.
- Vesistoimintaan ohjaajien koulutus?
Kansainvälinen valmennusklinikka. Vastuu Peter Weissenberg
Ennen kuin järjestetään 3 -tasoa, pitäisi vakiinnuttaa 1- ja 2 -tason koulutus, mutta kansainvälinen
valmennusklinikka voisi toki inspiroida valmentajia ja sen voisi järjestää vaikka joka vuosi.
- Inspiroiva valmentajaklinikka olisi hyvä järjestää joka vuosi
- Voisiko Petar Radonavich vetää valmennusklinikan tänä vuonna?
- Voisiko valmennusklinikan sitoa johonkin tiettyyn ajankohtaan vuosittain?
- Impivaara Cupin yhteydessä voisi olla hyvä ajankohta tällaisen järjestämiselle? Vai onko liian
täynnä ohjelmaa?
- Nuorten maajoukkueleirien yhteydessä Eurassa voisi olla hyvä ajankohta järjestää
valmennusklinikkaa. Samalla valmentajat voisivat osallistua myös valmennukseen joko
katsomalla tai suunnittelemalla.
- Onko tämä koulutus omakustanteinen vai kuuluuko sarjamaksuun?
- Onko yhden vai kahden päivän - majoitus ym. muut kustannukset
3.2 Tuomarikoulutukset
VpAr ehdottaa, että tuomari I-tason koulutus järjestetään
Cetus Baltic Openin yhteydessä 29.–30.3.2018 (Vastuu
koulutuksen järjestelyistä: Peter Weissenberg) sekä sen
jatko-osa Tuomo Vainion turnauksen yhteydessä 9.10.6.2018 (Vastuu koulutuksen järjestelyistä: Reija
Häkkinen). Molemmissa koulutuksissa käydään läpi sekä
teoriaosuus että kokeillaan otteluiden viheltämistä
käytännössä. Kouluttajana toimii Juha Varinowski.
Aloittavien tuomareiden vihellysvuorojen sopiminen vaatii
turnausten järjestäjiltä otteluaikataulua riittävän ajoissa.
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Seuroja pyydetään ilmoittautumaan turnauksiin ja koulutuksiin hyvissä ajoin.
- Kuuluu sarjamaksuun eli on osallistujille ilmainen
- Tehdään sitovat ilmoittautumiset (deadline ilmoittautumiselle viikkoa ennen eli 23.3.)
- Cetus Baltic Open tuomarikoulutus pe 30.3.2018
- Tuomo Vainion turnaus 9.-10.6.2018
- Molemmat teoriaosuudet ovat samanlaisia mutta saat joko yhdestä tai kahdesta turnauksesta vihellykset
ja pääset osallistumaan keskusteluun.
- Toukokuun loppuun mennessä ilmoittautumiset Tuomo Vainion turnaukseen
- Jos tulee etänä (esim. webinaari tai muu vastaava), pitää olla myös oppimistehtäviä ja/ tai muuta
vastaavaa. Juha Varinowski ja Reija Häkkinen suunnittelevat oppimistehtäviä tähän.
VpAr pohti myös että tuomarikoulutuksen toteuttaminen
verkkokoulutusmateriaalina voisi olla toimiva. Mietittiin että
tuomarikoulutuksen koulutusmateriaalin voisi ehkä käytännössä toteuttaa videoimalla toteutettavaa koulutusta
ettei koulutuksessa olisi pelkästään puhuvaa päätä. Haetaan
videointityöryhmää.
- Peter voisi videoida 31.3. Cetus Baltic Openin
- yhteydessä tuomarikoulutuksen?
- Reija yrittää järjestellä Tuomo Vainion turnauksen yhteydessä tuomarikoulutuksen videoinnin
4 MJ-toiminta
1. U17, U15, U1?
1. valmentajat, jojot
2. leirit
3. turnaukset
4. päätavoitteet
Valmennuksellisen näkökulman pitäisi olla yhtenevä koko maajoukkuepolun ajan.
VpAr ehdottaa U-13 alueleiritystä ja ehdottaa perustettavaksi toimikuntaa leirityksen organisoinniksi.
Laitettava U-15 valmennustiimi hakuun mahdollisimman pikaisesti.
U-17 turnauksena keväällä EU Nations, valmennustiiminä Karri Kukkonen ja Jonny Lindroos.
Pohdittiin, että U-13 ikäisille ei ehkä toistaiseksi ehkä tehtäisi mitään kun ei ole tekijöitä, eikä ilmeisesti
kiinnostuneita pelaajiakaan.
Mutta hahmoteltiin, että:
- Periaatteessa kuitenkin ideana jonkinlainen ehkä seuravetoinen leiritys jossa pelaajat pääsisivät
leireilemään keskenään ja tutustumaan ja mahdollisesti valmentajat verkottumaan, voisi olla kiva juttu
- Mikä olisi hyvä ajankohta tällaiseen? Toukokuussa, elokuussa? Periaatteessa esimerkiksi Tuomo Vainion
turnauksen yhteydessä saattaisi olla allastilaa, joten jos esimerkiksi joku valmennusporukka olisi
kiinnostunut toteuttamaan jotakin aktiviteettia 13-vuotiaille, sitä voisi kokeilla. Yhteydenotot Reija
Häkkiseen; reija.hakkinen@uimaliitto.fi
Seuravetoiset “maajoukkueet” tai pelaajayhteenliittymät naisten ja miesten puolelle?
- Mitä tälle voisi/ pitäisi tehdä? Tähtäimenä olisi EU
Nations. Ilmoittautuminen pitää hoitaa Uimaliiton
kautta mutta koko toiminta hoidettaisiin
seuravetoisesti.
- Vaatii 20 ihmistä per joukkue
- Harjoittelumäärät tarvittaisiin ylemmäs ja
ajateltiin, että tämä toimisi parhaiten
treenaavalle porukalle
- Kaksi leiriä - syys-lokakuu Eura ja kevät.
Leireille haluttaisiin 20 - 30 pelaajaa,
joukkueeseen halutaan 20 pelaajaa
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Ilmoittautuminen EU Nations -turnaukseen on joulukuussa
Reija Häkkinen, Teppo Lehtinen ja Suvi Laukkanen tekevät kyselyn sekä naisille että miehille ja
laittavat sen seuroille

5. Toimintasuunnitelma
5.1 Mitä tänä vuonna pitäisi tehdä?
VpAr toteuttaa kyselyn vesipallon neuvottelupäivien jälkeen, jotta ehditään keskustella eri aihealueista. Kyselyn
tulokset puretaan kevään lajifoorumissa. Seuraavan lajifoorumin päivämäärä 12.5. tai 13.5. Miesten SM-finaalin
yhteydessä. Tästä pitää infota järjestävää seuraa (huom. VpAr).
Haasteena on se että puuttuu tekijöitä ja mitä pitäisi tehdä että
seurat saadaan tekemään jotakin? Miten saadaan vetäjät
seuroihin? Kuinka saadaan valmentajia innostumaan? Nykyinen
toiminta ei luo mitään uutta. Mitä meidän pitäisi tehdä, että
saataisiin kahdeksan joukkuetta jokaiseen sarjaan ja
lisenssipelaajien määrä nousuun?
Uudet pelaajat
Seuroissa on yritetty järjestää vesipallokursseja mutta tulijoita
ei ole. Kuopiossa on nivottu vesipalloa vesirallitoimintaan
alle 11-vuotiaiden joukossa. Kuopiossa tekniikkaryhmiin kuuluu
vesipallo.
- Vesisankarit -tapahtuma Tampereella johon mennään näkymään vesipallon kanssa
- Osaavien tekijöiden vähyys on ongelma - monessakaan seurassa ei ole valmentajia jotka pystyisivät
tuottamaan tulevaisuuteen hyviä pelaajia (kuten esimerkiksi Cetuksessa on hyviä valmentajia). Lisäksi
kaikki seurat eivät välttämättä ole kiinnostuneita kehittämään vesipallotoimintaa.
- Lopettavat uimarit: kuinka heitä voisi lähestyä jotta eivät menettäisi kosketusta vesiympäristöön?
- Harrasteryhmät: on vähän tekijöitä ja vähän allastilaa, joten on vaikea ryhtyä toteuttamaan
harrasteryhmiä
- Kampanjoita: pelaajat rekrytoimaan siskoja, serkkuja, naapureita pelaamaan
- Mitä seurat tarvitsisivat lisää jotta saisivat lisää pelaajia?
- Lajituntemus: mitä kannattaa opettaa aloitteleville?
- Vesis -materiaali
- Voisiko johonkin kerätä vesipallon alkeisopetuksen materiaaleja eri seuroista? (Pisaraan?)
esim. Cetus?
- Suurin haaste on saada lapset innostumaan
- Hybridimalli: vesipallon sitominen tekniikkaralliin ja vesikseen jotta vesiliikkujalla olisi
mahdollisuus valita uimarin polun lisäksi vesipalloilijankin polku
- Kesälle vesipallokouluja Rollojen yhteyteen, Rollojen jälkeen? Kesäajan hyödyntäminen?
- Uimaliitolta tarvittaisiin apua uintituotteen sitomiseen vesipalloon
- Uimalitolta on lainattavissa välineitä - Reija ja Teppo selvittävät kuinka tieto lainaamisesta saadaan
saataville. Tieto nostetaan vesipallon nettisivuille
“Vesipallon lajikokeilu” -välilehti on tulossa (Reija
tekee)
- Mistä voidaan tilata palloja (Unidors,
Turbo) eri koon pallot ja kenelle ne on
tarkoitettu
- Mistä voi tilata maaleja (Swimshop, Tress)
- Mitkä ovat kummiseuroja ja keihin voi olla
yhteydessä
- Pisara -palvelun sisältö ja materiaalien
käytettävyys saataville
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5.2 Tavoitteet?
Vesipallon toimintasuunnitelma löytyy täältä:
https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1165/ts2018_web.pdf Seuroja pyydetään katsomaan tavoitteet läpi
sivun 15 taulukon perusteella ja näkemyksistä keskustellaan neuvottelupäivillä. Eri tavoitteiden saavuttamiseksi
VpAr hakee osallistujia seuraaviin perustettaviin projektitiimeihin:
- Strategia-2020 projektiryhmä (Vastuu: Peter Weissenberg, Antti Vihanto, Reija Häkkinen)
- Ei käsitelty, etenee muulla tavalla
- Maajoukkuevalmennuksen yhtenäistämisen projektiryhmä (Vastuu: Hannele Kupari, mukana Karri
Kukkonen)
- Ei käsitelty, etenee muulla tavalla
- Laitetaan hakuun valmennustiimi U-15 maajoukkueelle. Vastuu: Ippe Natunen
- Ei käsitelty, etenee muulla tavalla
- Laitetaan hakuun työpari valmennuskouluttaja Pekka Natuselle (Vastuu: Hannele Kupari)
- KTS. yllä oleva keskustelu
- Laitetaan hakuun promovideon työryhmä (Vastuu: Peter Weissenberg, mukana Reija Häkkinen;
kiinteässä yhteistyössä sponsorityöryhmän ja viestintätiimin kanssa)
- Laitetaan hakuun viestintätiimi (Vastuu: Reija Häkkinen; kiinteässä yhteistyössä promovideon ja
sponsorityöryhmän kanssa)
- Mahdollinen henkilö Kuopiosta, Suvi on
yhteydessä Reijaan
- Määritellään porukalla mitä viestinnältä
halutaan, mitä halutaan viestiä ja kuinka viestintää viedään eteenpäin
- Maajoukkue- ja ulkomaan leireiltä nakitetaan
aina pieni junnutiimi toteuttamaan kuva- ja
- tekstiraportointia
- Tarinoita
- Rantavesipallon SM-turnauksen
työryhmä (Vastuu: Mikaela Tanke, Teppo Lehtinen
mukana Mikko Moisalo; kiinteässä yhteistyössä promovideon ja viestintätiimin kanssa)
- Jos joku riittävän iso ryhmittymä ei kiinnostu tästä, SM-viikkoa ei tule. (Kuhat, Cetus, HSS)
- 28.2. pitää tietää ollaanko tässä mukana vai ei
- Rataköydet on hankittava tulevaisuudessa oikeilla merkeillä (tällä hetkellä ei ole rataköysiä
kentän rakentamiseen) Tätä ei lue VpAr:n budjetissa eli hankinta ei onnistu tälle kesälle
- Laitetaan hakuun sponsorityöryhmä (Vastuu: Reija Häkkinen; kiinteässä yhteistyössä promovideon ja
viestintätiimin kanssa)
- Liittyy viestintään, ei käsitellä erikseen
- Kevään lajifoorumin aihe harrastajamäärien kasvattaminen
- Lajifoorumin yhteydessä 12.5 tai 13.5.
- Pohdinta siitä kuinka vesipallon harrastajamäärää saataisiin nostettua. Mitä pitäisi ylipäätään
tehdä?
- Mitkä ovat sellaisia asioita mitä pitäisi tehdä, ketkä olisivat valmiita tekemään?
- Missä seuroissa tämä olisi ylipäätään mahdollista?
- Kummiseura-ajatus:
- Vaatisi jonkun ihmisen joka voisi
ainakin kerran käydä seurassa ihan
konkreettisesti paikan päällä
neuvomassa tai keskustelemassa
asiasta, näyttäisi minkälaisia
harjoituksia on. Tällaisesta
konsultoinnista ehkä voitaisiin
rakentaa joku paketti mitä
voitaisiin tarjota uusille seuroille?
- Maksettaisiin matkat ja tietty
tuntikorvaus
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Laitetaan hakuun koulutusvideointityöryhmä, joka videoi tuomari- ja valmentajakoulutukset. (Vastuu:
Peter Weissenberg, yhteistyö viestintätiimin kanssa)
Vastuuhenkilöt vastaavat projektitiimien työn käynnistämisestä ja osallistujien rekrytoinnista.
6. Muut asiat
Kuopiolla on halua järjestää ensi kaudella turnaus naisille ja miehille. Ennen oli “Kalakukko -turnaus”
- Ajankohdaksi ehdotettiin syys-lokakuuta
- Turnauksen järjestelyyn saattaa tarvita jotakin apua
- Reija yrittää ehtiä kirjoittamaan jonkinlaisen perusohjeistuksen turnauksen järjestämiselle
- Kuopion syysuinnit on 13.10. eli ei ainakaan silloin
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