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Vesipallon asiantuntijaryhmä 1/2018
Aika: 20.1.2018 klo 13.30-16.00
Paikka: Uimaliiton toimisto, Helsinki
Osallistujat

Kutsu

Läsnä

pj

Peter Von Weissenberg

X

x

jäsen

Reija Häkkinen

X

x

jäsen

Kalle Nousiainen

X

jäsen

Mikaela Tanke

X

x

jäsen

Hannele Kupari

X

x

sarjavastaava

Juha Varinowski

x

Uimaliiton edustaja

Ippe Natunen

x

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.25.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Hannele Kupari ja Mikaela Tanke.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 14/2017.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista lisättynä kohdilla 8-13.
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6. Neuvottelupäivien alustava esityslista
Hyväksyttiin Kuopiossa 17.2.2018 järjestettävien vesipallon neuvottelupäivien esityslista.
1. Sarjat
1. mitä sarjoja pelataan
2. miten sarjat pelataan
3. erityistoiveita
2. Sarjamääräykset
1. yli-ikäiset
2. sarjatoimintoista johtuvat muutokset
3. muutostarpeita?
3. Koulutus
1. valmentajakoulutukset
2. tuomarikoulutukset
4. MJ-toiminta
1. U17, U15, U1?
1. valmentajat, jojot
2. leirit
3. turnaukset
4. päätavoitteet
5. Toimintasuunnitelma
1. Mitä tänä vuonna pitäisi tehdä?
2. Tavoitteet?
6. Muut asiat
1. Seurojen esille tuomat asiat.
7. VpAr:n esitykset neuvottelupäivien esityslistaan
1. Sarjat
Sarjoihin ilmoittauduttava 31.5.2018 mennessä.
1. mitä sarjoja pelataan
Järjestetään naisten ja miesten SM-sarjat, nuorten SM-sarjat seuraavissa ikäluokissa: alle 17 (B),
alle 15 (C) ja alle 13 (D) -vuotiaat. Lisäksi järjestetään naisten ja miesten Suomen Cupit.
2. miten sarjat pelataan
Perusperiaatteet sarjoissa on, että runkosarjoissa olisi 15 - 20 ottelua ja lopputurnaukset
järjestetään nuorissa Final 4 -periaatteella ja aikuisissa kuten tällä sarjakaudella. Ja kuten tälläkin
sarjakaudella pyritään kaikille joukkueille antamaan turnauksia tasapuolisesti.
3. erityistoiveita
Nuorten ja aikuisten sarjojen päällekkäisyyksiä pyritään välttämään sarjaohjelmaa laadittaessa.
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2. Sarjamääräykset
1. yli-ikäiset
Anomuksesta ja perustelluin syin hyväksytään enintään kaksi yhden vuoden yli-ikäistä pelaajaa
joukkueeseen.
2. sarjatoimintoista johtuvat muutokset
Sarjamääräykset muokataan siihen suuntaan, että vain sarjojen pelitavasta johtuvat muutokset
aiheuttavat vuosittaisia muutoksia määräyksiin.
3. muutostarpeita
Joukkueiden erilaiset matkakustannukset pyritään huomioimaan, kun päätetään mahdollisten
karsintaottelujen pelipaikoista.
3. Koulutus
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.)
Muuta: Pekka Natusen lisäksi haetaan lisää valmentajakouluttajia.
2. tuomarikoulutukset
I-tason tuomarikoulutus järjestetään Cetus Baltic Openin yhteydessä 29.–30.3.2018 ja
toinen I-tason tuomarikoulutus järjestetään Tuomo Vainion turnauksen yhteydessä 9.-10.6.2018.
Molemmissa koulutuksissa käydään läpi sekä teoriaosuus, että kokeillaan otteluiden viheltämistä
käytännössä. Kouluttajana toimii Juha Varinowski.
Molemmat tuomarikoulutukset pyritään videoimaan ja jakamaan livenä netissä sekä myöhemmin
hyödyntämään koulutusmateriaalina verkossa.
4. MJ-toiminta
1. U17, U15, U1?
1. valmentajat, jojot
U17 valmennustiiminä Karri Kukkonen ja Jonny Lindroos.
U15 valmentaja ja joukkueenjohtaja laitetaan hakuun liiton toimesta.
U13 leiritysten organisointiin haetaan valmennustiimiä.
2. leirit
Valmennustiimit tekevät esitykset leirityksistä ja U13-ikäryhmälle pyritään järjestämään
alueleirejä
3. turnaukset
U17 EU Nations turnaus Tšekeissä
4. päätavoitteet
U17 ja U15 joukkueiden päätavoitteena on menestys nuorten PM-kilpailuissa
marraskuussa.
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5. Toimintasuunnitelma
1. Mitä tänä vuonna tehdään.
Poimintoja toimintasuunnitelmasta, joka löytyy liiton sivuilta
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/12630/ts2018_web.pdf
* Alkuvuonna toteutetaan kysely uimaseuroille, jolla kartoitetaan vesipalloharrastuksen tilannetta
seuroissa ja jolla selvitetään seurojen tarpeet ja toiveet vesipalloharrastuksen aloittamisesta ja
kehittämisestä seurassa.
Kyselyn perusteella laaditaan suunnitelma niistä toimista, että vuonna 2020 järjestettävissä
sarjoissa olisi kussakin vähintään kahdeksan joukkuetta.
* Järjestetään kaksi lajifoorumia, joista ensimmäinen on 12.5. tai 13.5. Miesten SM-finaalin
yhteydessä ja toinen lajifoorumi järjestetään syksyllä.
* Järjestetään neuvottelupäivä Kuopiossa 17.2
* Järjestetään vesipallosarjat
* Toteutetaan liittovetoisesti nuorten maajoukkueiden leirit ja turnaukset
* Tehdään vesipallon esittelyvideo
* Järjestetään yhdessä pk-seudun vesipalloseuran kanssa rantavesipallon SM-kilpailut Vantaalla
SM-viikkojen yhteydessä 5.-8.7.2018
* Kehitetään lajiviestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa
2. Tavoitteet
Päätavoitteena on seura- ja joukkuemäärien kasvattaminen pitkällä tähtäimellä.
8. Taloustilanne, toimintasuunnitelma ja budjetti
Todettiin, että joulukuun tuloslaskelmaa ei ole saatu ja Mikaela pyytää laskelman Krista Terämaalta.
Tarkistebudjetti tehdään, kun liiton valtionavut ovat tiedossa ja linkitetään toimintasuunnitelmaan. Käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
9. Sarjatoiminta
Todettiin, että kaikki sarjat ovat alkaneet ja etenevät sarjaohjelman mukaisesti.
10. Maajoukkuetoiminta
U17 maajoukkueen valmennustiimiltä pyydetään suunnitelmat leireistä ja turnauksista sekä laitetaan liiton sivuille
haku U15 maajoukkueen valmennustiimistä. Neuvottelupäivillä käydään läpi U13 ikäryhmän leirityskuviot.
11. Koulutus
Edetään neuvottelupäiville tehdyn esityksen pohjalta. Valmentajakoulutuksen vastuu on puheenjohtajalla ja
tuomarikoulutuksesta vastaa Kalle Nousiainen.
12. Tuomaritoiminta
Päätettiin siirtää 3. tason tuomariklinikka toteutettavaksi vuonna 2019.
Keskusteltiin tuomarien määrästä, joka on hälyttävän pieni miesten SM-sarjan osalta. Muihin sarjoihin tuomareita
on helpommin nimettävissä.
Päätettiin toteuttaa sarjapäivät ennen sarjakauden alkua, jonka tarkoituksena on tuomaritoiminnan
yhtenäistäminen ja jossa keskustellaan sarjoista ja uusista
sääntötulkinnoista. Seurojen valmentajat ja sarjojen
tuomarit velvoitetaan osallistumaan tilaisuuteen.
Kokoonkutsujana toimii Juha Varinowski.
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13. Viestintä
Todettiin viestinnän haasteeksi se, että jokainen seura hoitaa tällä hetkellä viestintää omalla tavallaan ja oman
kiinnostuksensa mukaan, mutta lajin kehittymisen kannalta valtakunnallinen viestintä olisi kuitenkin tärkeä asia.
Viestinnän runko toteutetaan Jussi Salmisen ohjeistuksen mukaan ja jota tarkennetaan kvartaaleittain.
Reija Häkkinen vastaa viestinnästä ja rekrytoi avukseen tarvittavan ”tiimin”.
Juha Varinowski selvittää Torneopalin mahdollisuutta lähettää automaattisesti tviittejä liiton twitter-kanavaan.
Mikaela Tanke kirjoittaa lehdistötiedotteet ennen aikuisten finaaleja.
14. Muut asiat
i) Rantavesipallo Vantaan Kuusijärvellä 5.-8.7.2018
Puheenjohtaja selvittää tahon, joka voi toteuttaa yhdessä liiton kanssa ko. turnauksen.
Alustavana paikkana on suunniteltu Vantaan Kuusijärveä.
Mikaela Tanke vastaa turnauksen järjestämisestä.
Juha Varinowski osallistuu 24.1. Olympiakomitean ensimmäiseen SM-viikkopalaveriin.
ii) Sponsorijärjestelmän kehittäminen
Puheenjohtaja selvittää liiton kanssa, miten vesipallon sponsoritoiminta on mahdollista järjestää. Samalla
selvitetään myös aikaisemmin toteutuneet sponsoroinnit.
iii) VpAr:n vuosikello 2018
Mikaela päivittää asiantuntijaryhmän hallinnollisen vuosikellon. Hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
iv) EU:n tietoturva-asetus
Helmikuun loppuun mennessä selvitettävä minkälaisia rekistereitä vesipallossa on ja mihin niitä käytetään.
Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. Vastuu: Mikaela Tanke
v) Uimaliiton ohjesääntö
Keskusteltiin asiantuntijaryhmän jäsenmäärän lisäämisestä
Päätettiin lisätä asiantuntijaryhmän kokouskutsuihin sekä pöytäkirjojen jakeluun sarjavastaava Juha
Varinowski sekä liittohallituksen edustaja Lotta Långström. Vastuu: Hannele Kupari.
Vesipalloasiat tulevat jatkossa edustettua Lotta Långströmin toimesta uimaliiton liittohallituksessa.
vi) Kokousten vakioasiat
Ehdotettiin, että kaikissa asiantuntijaryhmän kokouksissa tästä eteenpäin käsiteltäisiin ainakin seuraavat
asiat:
• Budjetin seuranta
• Missä mennään toimintasuunnitelmassa
• Sarjatoiminta - missä mennään
• Maajoukkuetoiminta
• Koulutus
15. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin sunnuntaina 25.2.2018 klo 12.00
Hannele Kupari koostaa ja jakaa esityslistan pe 16.2.2018
mennessä.
16. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta,
totesi yksimieliset päätökset ja päätti kokouksen klo 16:00.

Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki
Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 9 5840 0496
finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

