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Vesipallon asiantuntijaryhmän kokous 04/2018
Aika: klo 17.00
Paikka: Skype
Osallistujat

Kutsu

Läsnä

pj

Peter Von Weissenberg

X

X

jäsen

Reija Häkkinen

X

X

jäsen

Kalle Nousiainen

X

jäsen

Mikaela Tanke

X

jäsen

Hannele Kupari

X

esittelijä

Ippe Natunen

X

Sv

Juha Varinowski

x

LiHa

Lotta Långström

x

X

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.20.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja nimetään pöytäkirjan tarkastajaksi Peter Weissenberg ja Reija Häkkinen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
6. Toimintasuunnitelma
- Viestintätoiminta
- Yhteistyötä Uimaliiton viestintätiimin kanssa kehitettävä erityisesti Instagramin kanssa,
mahdollisesti Twitter.
- Seurojen kuvapankki ajantasaiseen
viestintään ottelutapahtumista
- Koulutusten markkinointia toteutetaan
- Vesipallon esite, mikä on tilanne?
(Hannele ja Jaana Sinervuo-Tarula)
- Sarjapäivät, lajifoorumit ja neuvottelupäivät,
ehdotetaan seuraavia aikahaarukoita:
Sarjapäivät 25.8.2018
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- Ehdotettu Reilu Peli -teemaa (kurinpitolautakunnan käsittelyt kaudella 2017-2018)
- Syksyn 2018 lajifoorumi joulukuussa Impivaara Cupin yhteyteen
- Neuvottelupäivät 23.3.2019
- Kevään 2019 lajifoorumi finaalien yhteydessä, esimerkiksi 18.5.2019
Sponsoritoiminnan kehittäminen
- Uimaliitolta speksit sponsoritoiminnan järjestämiseen, esimerkiksi kuka vastaa Uimaliitossa,
kenen kanssa neuvotellaan?
Vesipallon esittelytapahtuminen järjestäminen
- Lajifoorumissa seuroja on saatu aktivoitua mukaan käytännön toteutuksiin esimerkiksi
kummiseuran toimintaa. Kummiseura-toiminnalla tarkoitetaan vesipallokaupunkien läheisyydessä
oleville kaupungeille ja seuroille vesipallon tutustuttamista.
- Kummiseura-toimintaa kehitetään tällä hetkellä erityisesti Kuopion Uimaseuran kanssa
Seurakysely toteutettu keväällä 2018
- Suunnitellaan syksyn aikana kysely ja toteutetaan se vuosittain keväästä 2019 lähtien

7. Budjetti
- Päätettiin pyytää Uimaliitolta päivämäärä, jolloin budjettia voidaan käydä läpi.
8. Sarjakatsaus
- Cetus pyytänyt jatkoaikaa naisten joukkueen ilmoittautumiselle. Päätettiin ehdottaa, että he
ilmoittautuvat, mutta jos joukkue joudutaan peruuttamaan elokuun alkuun mennessä, peruutusmaksua ei
peritä.
- TU anomus kolmesta yli-ikäisestä tyttöpelaajasta CSM-Sarjaan. Päätettiin myöntää lupa kaikille pelaajille,
sillä erityistä tyttösarjaa ei ole ja pelaajien sekä lajin kehittymisen kannalta on tärkeää, että nuoret
pelaajat saavat peliaikaa.
- JySa pyytänyt jatkoaikaa BSM-joukkueen ilmoittautumiselle. Päätettiin ehdottaa, että he ilmoittautuvat,
mutta jos joukkue joudutaan peruuttamaan elokuun alkuun mennessä, peruutusmaksua ei peritä.
9. Koulutus
- Tuomarikoulutus Tuomo Vainiossa 9-10.6.2018. Kouluttajana Juha Varinowski
Valmentaja 2 siirtyy syksyyn. Hannele koordinoi koulutusta.
10. Maajoukkuetoiminta
-

U-17 maajoukkue
- U-17 maajoukkuetta valmentavat Karri Kukkonen ja Jonny Lindroos. U-17 -joukkueen alustavat
leiripäivät syksylle 2018 ovat seuraavat:
- 14.-16.9.2018 Avoin katsastusleiri
- 12.-14.10.2018 Valintaleiri
- 9.-11.11.2018 Viimeistelyleiri
- 23.-25.11.2018 PM-kisat Tanska, Odense

-

U-15 maajoukkue
- U-15 maajoukkuetta valmentavat Kim
Johnsson, Miika Busk ja Heikki
Pihlajamäki toimii joukkueen
johtajana. U-15 -joukkueen alustavat
leiripäivät syksylle 2018 ovat
seuraavat:
- 7.-9.9.2018 Karsintaleiri
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- 5.-7.10.2018 Valmistava leiri 1
- 2.-4.11.2018 Valmistava leiri 2
- 23.-25.11.2018 PM-kisat Tanska, Odense
Seuroja pyydetään ilmoittamaan maajoukkuepelaajat valmentajille toukokuun loppuun mennessä ja
pelaajat itse ilmoittautuvat leirille kesäkuun loppuun mennessä.

11. Rantavesipallon SM
- Alennetaan tuomarikuluja
- Tapahtuman toteutus etenee Kuusijärven lajien yhteisellä palaverilla 30.5. sekä Kuusijärvelle suunnatulla
vierailulla Ylen toimijoiden kanssa 31.5.
12. Muut asiat
- Päätettiin pyytää kurinpitolautakuntaa tiedottamaan tulevaisuudessa VpAr:ää vesipalloon liittyvistä
kurinpidollisista päätöksistä.
- Asiantuntijaryhmän tietoon on saatettu tuomareiden tyytymättömyys heihin kohdistuneesta käytöksestä.
Asiantuntijaryhmä on osaltaan huolissaan vesipallokulttuuriin juurtuneesta huutelu- ja
syyttelykulttuurista ja on järjestämässä syksyllä ennen sarjojen alkua tulevaisuudessa jokavuotiset
Sarjapäivät, jonka tarkoituksena on koota Suomen kaikki valmentajat sekä tuomarit yhteen ja sen kautta
parantaa näiden ryhmien vuorovaikutusta. Sarjapäivillä käydään läpi tulevan kauden linjauksia ja yhteisiä
käytänteitä.

13. Seuraava kokous
Skype kokous 11.6.2018 klo 18.00.
14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.
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