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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:40.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin sihteeriksi Anne Tuuli ja pöytäkirjan tarkastajaksi Jasmin
Grönman.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edelliset pöytäkirjat pöytäkirjat 2/2018, 3/2018 ja 4/2018 on hyväksytty ja ne on julkaistu sähköisen
pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
6. Päätösasiat
6.1 Taitouinnin arvokisamitalien maksut seuroilta
Käytiin läpi ehdotus arvokisamitalien laskutuksista seuroilta.
Päätös: Laskutetaan seuroilta puolet mitalien kuluista kaiverruksineen. TAR maksaa puolet ja järjestävä
seura puolet mitalien kuluista. Laskutus otetaan käyttöön tammikuusta 2019.
6.2 Taitouinnin lajifoorumit
Käytiin läpi lajifoorumien aikataulut ja sisällöt.
Päätös: Ensimmäinen lajifoorumi järjestetään Cetus Cupin palkintojenjaon jälkeen sunnuntaina 6.5.2018.
Aiheina mm. koulutukset ja valmennusjärjestelmä.
Toinen lajifoorumi järjestetään Oulussa Kuviomestaruuskisojen
yhteydessä, 14.-16.12.2018, ajankohta selviää myöhemmin. Seuroilta
pyydetään ehdotuksia aiheista.
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6.3 Leirituki seurojen yhteistyö Turku/Jyväskylä/Kuopio
Käytiin läpi Kuopion ehdotus seurojen maaliskuun 2018 yhteistyöleirin allasmaksujen tukemisesta. Kuopio
on pyytänyt leirille seuratoiminnan kehittämistukea.
Päätös: Asiantuntijaryhmä ei tue seuraleirejä. Asiantuntijaryhmä järjestää yhteisleirejä vuosittain, joihin
toivottaa kaikki tervetulleiksi.
6.4 Kesän SM/NSM- kisojen kilpailunjohtaja Tampere 8.-10.6.2018.
Kesän avoimet SM/NSM-kilpailut järjestetään Tampereen Uintikeskuksessa 8.-10.6.2018. Kilpailut ovat
esikisat kesän NEM2018 kilpailuille Tampereella.
Päätös: Maiju Ojala valittiin kilpailunjohtajaksi.
Kilpailujen yhteydessä järjestetään Chief Recorder –koulutus, josta ilmoittautuminen laitetaan auki
mahdollisimman pian.
6.5 Taitouinnin kansallisten arvokilpailujen paikkakunnat ja järjestäjäseurat
Käytiin läpi hakijat vuoden 2019 kansallisille arvokilpailuille:
Swimming Jyväskylä Ikäkausimestaruuskilpailut 5.-7.4.2019
Kuopion Uimaseura NSM/SM -kilpailut 7.-9.6.2019
Åbo Simklub ÅSK Kuviomestaruuskilpailut 13.-15.12.2019.
Päätös: Esitetään yllä mainittuja kilpailunjärjestäjäehdokkaita kilpailutyöryhmälle (KTR) hyväksyttäväksi.
6.6 Taitouinnin uudet laitteet
6.6.1 Uudet Musiikkilaitteet
Taitouinnille on hankittu uudet musiikkilaitteet. Musiikkilaitekokoonpanoon kuuluu seuraavat osat: kaksi
vedenalaista kaiutinta, kaksi kaiutinta altaan reunalle, ohjausyksikkö, musiikkisoitin ja mikrofoni. Laitteita
säilytetään Uimaliiton tiloissa.
Päätös: Laitteita voi vuokrata ainoastaan esiintymis-, leiri- tai kilpailutapahtumaan, ei perusharjoitteluun.
Musiikkilaitteet vapautuvat vuokrattavaksi vasta NEM2018 kilpailujen jälkeen. Laitteet pitää itse noutaa,
niitä ei lähetä liiton toimesta. Vuokra on 20€/päivä. Peruutus vuokrasta on tehtävä viimeistään kolme
päivää ennen vuokran alkamista. Palautus pitää olla arkipäivänä klo 12:00 mennessä ja siitä ei peritä
vuokraa. Vuokraaja sitoutuu vuokrausehtoihin.
6.6.2 Uudet Vedenalaiset kuulokkeet
Taitouinnille on hankittu uudet vedenalaiset kuulokkeet (1 ohjausyksikkö + 12 kuuloketta). Laitteita
säilytetään Uimaliiton tiloissa.
Päätös: Laitteita voi vuokrata seuran harjoittelu-, leiri- tai kilpailutapahtumaan. Kuulokkeet pitää itse
noutaa, niitä ei lähetä liiton toimesta. Vuokra on 10€/päivä, maksimissaan 10 päivää. Peruutus vuokrasta
on tehtävä viimeistään kolme päivää ennen vuokran alkamista. Palautus pitää olla arkipäivänä klo 12:00
mennessä ja siitä ei peritä vuokraa. Vuokraaja sitoutuu vuokrausehtoihin.
6.7 Edustusjoukkueiden valmentajahaku
Käytiin läpi AG15 ja Nuorten ryhmän edustusjoukkueiden valmentajien haut. Haku on päättynyt 31.3.2018.
Hakemuksia on saapunut yksi per edustusjoukkue. Asiantuntijaryhmä on huolissaan kentän kiinnostuksesta
valmentajan tehtävään.
Päätös: Valtuutetaan asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Maiju Ojala
haastattelemaan molemmat hakijat. Mikäli haastattelussa ilmenee jotain
poikkeavaa, jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa. Muussa
tapauksessa hakemukset laitetaan eteenpäin Eerika Laalo-Häikiölle.
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Apuvalmentajien haku käynnistyy välittömästi valmentajien valintojen jälkeen.
6.8 EM-kisat
6.8.1 Näytöt EM-kisoja varten
Käytiin läpi kaikkien taitouimareiden tulokset koskien mahdollisuutta esittää uimareita kesällä 2018
järjestettäviin EM-kisoihin Glasgowiin huippu-uintiurheilun johtoryhmälle (HUU).
6.8.2 EM-lisänäytöt
Koska meillä Suomessa on tällä hetkellä monta tasavertaista solo- ja duo-uimaria, pyydetään lisäaikaa EM
2018 -näytöille.
Päätös: Ehdotamme HUU:lle taitouimareille mahdollisuutta lisänäyttöihin sekä soloille että duoille
seuraavasti: vähintään B-rajan ylitys tulee tehdä HUU:n vahvistamien kriteerien täyttämässä seniorkilpailussa. Mikäli sekä solo että duo (2 uimaria) ylittävät arvokisavalintarajan, voimme esittää HUU:lle EM
2018 -kisoihin suuremman pisteylityksen tehnyttä soloa tai duoa (2 uimaria).
7. Muut asiat
7.1 Valokuvaukset ja videoinnit Uimaliiton kisoissa ja tapahtumissa
Kaikki kilpailusuoritukset (kuviot sekä vapaaohjelmat) on sääntöjen mukaisesti videoitava
taitouintikilpailuissa. Suosittelemme, että mikäli kilpailuista jaetaan sähköpostitse videoita tai kuvia,
linkkien tulisi sisältää kuvia/videoita kaikista kilpailuohjelmista TAI vaihtoehtoisesti kuvat/videot jaetaan
vain niissä esiintyville henkilöille. Kisavideoita (kuvio & vapaa) voi tiedustella kisajärjestäjältä kilpailun
jälkeen. Mikäli kilpailuissa on virallinen valokuvaaja, tulisi tämän kuvata kaikkia suorituksia (ei koske
kuvioita).
7.2 TAR virallisten materiaalien säilytys
Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen.
7.3 Kansainvälisten tuomareiden kisat vuosi 2019
Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen.
7.3 Kansainvälinen leiri
Gana Maximovan kansainvälinen leiri pyritään järjestämään Vierumäen urheiluopistolla 30.8.-2.9.2018.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
8. Tiedoksi
Ei tiedotettavaa.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous toukokuussa, aika ja paikka tarkennetaan myöhemmin.
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05.

Maiju Ojala
puheenjohtaja

Anne Tuuli
sihteeri
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Jasmin Grönman
pöytäkirjan tarkastaja

