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Vesipallon asiantuntijaryhmä 7/2018
Aika: 14.10.2018 klo 14.00
Paikka: Skype + sähköpostipöytäkirja
Osallistujat

pj

Peter Von Weissenberg

jäsen

Reija Häkkinen (pj, siht.)

jäsen

Kalle Nousiainen

jäsen

Mikaela Tanke

jäsen

Hannele Kupari

Sarjavastaava

Tua Turunen

Liittohallituksen edustaja
Uimaliiton esittelijä

1.

Lotta Långström
Ippe Natunen

Kutsu

Läsnä

X
X

Sähköpostitse
kommentoi
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat Skypessä yllä olevan listan mukaisesti.

3.

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Hannele Kupari Ja Peter Weissenberg.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 6/2018. Pöytäkirja on julkaistu sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

5.

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

6.

Vesipallon tämän hetken taloudellinen
toteuma verrattuna budjettiin
Esitys: selvitetään mikä on vesipallon budjetin tilanne
Toimenpiteet: VpAr vastuuttaa sarjavastaavan
selvittämään budjetin tilanteen ja ottamaan kantaa
seuraavaan budjettiin 2019.
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7. Toiminnallinen toteuma verrattuna 2018 toimintasuunnitelmaan
Käytiin läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa https://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1165/ts2018_web.pdf
sivu 15 Todettiin siitä toteutuneen seuraavaa:
a. Rantavesipallo toimi markkinointitoimenpiteenä.
b. Liittojohtoiset maajoukkueet U 15 ja U 17 toimivat melko hyvin. Tulevaisuudessa lisätään U 15 ja U
17-joukkuevalintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
c. Todettiin, että vuorovaikutusta VpAr:n ja sarjavastaavan välillä on tiivistetty.
d. Naisten ja tyttöjen vesipallotoimintaa kehitetään seuravetoisesti Turun Uimareiden toimesta.
e. Sarjatoiminnan käsikirja on otettu käyttöön ja se löytyy Suomen Uimaliiton vesipallon säännöt –
osiosta.
f. Viestintä: Vesipallon huomioidaan mediassa ja vesipallotoimintaa esitellään järjestelmällisesti
vesipallon ilmoitustaululla.
g. Lisätään seurojen näkökulmia yhteisissä tilaisuuksissa. Seuraava tilaisuus on Avoin erotuomaripäivä
25.11.
h. Valmentajien ja tuomareiden kouluttaminen: Todettiin, että tuomari- ja valmentajakoulutukset eivät
ole toteutuneet aivan suunnitellusti. Tuomarikoulutukset suunnitellaan palvelemaan tulevaisuudessa
kohderyhmiä.
i. Sponsorijärjestelmän kehittäminen: Todettiin että ensimmäinen kokeilu U-15 ja U-17 maajoukkueiden sponsoritoiminnasta on laitettu käyntiin.
j. Vesipallon esittelytapahtumat: Cetus Seapool lokakuussa ja Espoossa syyslomalla lajikokeilu, Porissa
liikuntapäivän yhteydessä, Kuopiossa on ilmaiset vesipallo- ja vesiskokeilut syyslomalla. Jyväskylässä
ja Kuopiossa ollaan mukana 1.-2. luokkalaisten Sporttikortti -toiminnassa, jossa lapset voivat kokeilla
eri lajeja 1-3 kertaa ja kerätä merkintöjä korttiinsa.
k. Seurakyselyyn vastaaminen: Keväällä tehdyn kyselyn hyödynnettiin osana vesipallon kehittämistä
kaudelle 2018-2019. Jatkossa kysely toteutetaan aina keväisin ennen vesipallon neuvottelupäiviä ja
käsitellään vastaukset siellä.
7.1. Keskusteluasiat
Vesipallon asiantuntijaryhmässä pitää olla vastuuhenkilöt eri toiminta-alueiden kehittämiselle, toimintaalueet sovitaan asiantuntijaryhmän järjestäytymiskokouksessa tammikuussa. Osa-alueita voi olla mm.
maajoukkuetoiminta U 15 ja U 17, tuomaritoiminta, viestintä ja markkinointi.
Päätettiin huomioida kehityssuunnat toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019.

8.

Juniorisarjojen ottelusiirrot

Päätettiin, että junioreiden SM -turnauksien otteluita
voi siirtää kuluitta suotuisampaan ajankohtaan
pelattavaksi seuraavin ehdoin. Ehdot löytyvät myös
Suomen Uimaliiton vesipallon säännöt -osiosta.
Päätettiin, että junioreiden SM -turnauksien otteluita voi
siirtää kuluitta suotuisampaan ajankohtaan pelattavaksi
seuraavin ehdoin:
- Yksittäisen joukkueen kaikkia
turnauksen otteluita ei voi siirtää,
vaan turnaukseen merkittyjen
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joukkueiden tulee pelata vähintään kaksi turnauksen otteluista alkuperäisesti
suunnitellun mukaisesti.
Siirron voi tehdä, mikäli sillä vältetään hyvin epäedullisen ajankohdan peli; yleensä
sunnuntai-illan klo 19 jälkeen suunniteltu vieraspaikkakunnan peli.
Siirto sopii molemmille joukkueille, turnausjärjestäjälle ja sarjavastaavalle
Ilmoitus tulee turnausjärjestäjälle, jonka turnauksesta peli siirretään, viimeistään 14 vrk
ennen turnauksen alkua (jotta ehtii perumaan allasvarauksen kuluitta) ja samaan aikaan
sarjavastaavalle joka tekee muutoksen torneopaliin. Siirretyn pelin uusi ajankohta
täytyy ilmoittaa ilmoitusta tehdessä jotta muutos voidaan kirjata torneopaliin.

Mikäli ilmoitus tulee myöhemmin, on siirretyn ottelun joukkueiden korvattava mahdolliset ylimääräiset kulut
käyttämättä jäävästä vuorosta järjestävälle seuralle.
-

9.

Siirretyn ottelun järjestelyistä vastaavat pelaavat joukkueet itse. Myös tuomarihankinta
on joukkueiden omalla vastuulla.
Siirretty peli täytyy pelata ennen sarjan viimeistä merkittyä runkosarjapeliä.

Vesipallon toimintasuunnitelma 2019

Lähetetty ennen kokousta VpAr:n jäsenille tutustuttavaksi. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan:
Vesipallotoiminnan ja muun Uimaliiton toiminnan välisen yhteistyön syventäminen.
Päätettiin julkaista toimintasuunnitelmaluonnos vesipallon ilmoitustaululla ja pyytää kommentteja osoitteeseen
vesipallo@uimaliitto.fi 19.10.2018 perjantaina klo 12.00 mennessä.

10.

Sarjamaksujen muutokset

DSM-sarjassa HSS vetäytyi sarjasta luovuttaen paikkansa Kuhat 2 -joukkueelle. Sarjavastaavan toimesta
esitettiin, että HSS:n maksama ensimmäinen osa sarjamaksusta hyvitetään Kuhat 2 -joukkueen
sarjamaksusta.
Päätettiin, että hyväksytään sarjavastaavan ehdotus.

11.

Tuomariasiat

Sarjavastaava esitti, että VpAr tekisi päätöksen lähettää
kolme kansainvälistä tuomaria FINA
tuomarikoulutukseen Portugaliin 8.-11.11.2018. Lähtijät
Antti Ruohonen, Jarkko Virtanen ja Juha Varinowski.
Lähtijöiltä edellytetään ja he ovat lupautuneet jakamaan
opittua tietoa eteenpäin sekä myös itse osallistumaan
tuomarina SM-sarjatoimintaan.
Päätettiin, että sarjavastaava selvittää mikä on FINA:n ja
LEN:in ikärajat ja voisiko koulutukseen lähettää
alaikäisen tuomarin.
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Sarjavastaava esitti, että syksyllä 2018 vesipallon budjetista kustannetaan poikkeuksellisesti tuomareille
yhtenäinen vaatetus.
Päätettiin, että sarjavastaava hankkii tuomareille varusteet.

12.

Vesipallon seurakysely

Lähetetty ennen kokousta VpAr:n jäsenille tutustuttavaksi.
Päätettiin, että jatkossa toteutetaan kysely aina keväisin ennen vesipallon neuvottelupäiviä ja käsitellään
vastaukset siellä jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

13.

Muut asiat

13.1. Rantavesipallon toiminta: SM-viikkojen organisointitiimi on toivonut kiinteämpää yhteistyötä ensi
vuoden rantavesipallo-turnauksen suhteen Uimaliiton osalta. Tästä keskustellaan tammikuussa lisää.
13.2. Seurojen asiat
Miesten kansainvälinen-joukkue EU-Nations-turnaukseen 2020: Mikaela on keskustellut asiasta Kuhien
Teppo Lehtisen kanssa, todettiin, että osana seuratoimintaa, saataisiin keväällä 2020 mahdollisuus osallistua EUNations -turnaukseen ensi kertaa osana vesipallon seuratoimintaa. Uimaliitto välittää kutsut kiinnostuneille
seuroille, seurat voivat osallistua turnaukseen omakustanteisesti.
13.3. Asiantuntijaryhmien haku käynnistyy marraskuun alussa: Keskusteltiin Uimaliiton
Asiantuntijaryhmien erovuorokäytännöistä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi hyvä, jos esim. vain osa
ryhmästä vaihtuisi vuorovuosin.

14.

Seuraava kokous 1.12.2018 klo 14.00

15.

Kokouksen päätös klo 15.15
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