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1.

Kokouksen avaus

2.

Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen

Pöytäkirja

Todettin paikallaolijat yllä olevan taulukon mukaan. Mikaela Tanke toimii pöytäkirjan tarkastajana.
3.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

5.

Toimintasuunnitelma
Todettiin että harrastajamäärät ovat laskeneet. Toimintasuunnitelman toimenpiteistä etenevät erityisesti
vesipallosarjojen organisointi ja kehittäminen, lajin markkinointi (ja esittelyvideo), sponsorijärjestelmän
kehittäminen (SM-viikkojen yhteydessä), vesipallon esittelytapahtumien järjestäminen (SM-viikko).
Päätettiin, että lajifoorumissa 12.5. viedään eteenpäin

6.

Budjetti
Päätettiin että pyydetään budjetti ja tarkistetaan taloustilanne seuraavassa kokouksessa.

7.

Sarjakatsaus
2017-2018 sarjojen tilanne
Tulevana viikonloppuna on tulossa CSM -sarjan finaalit. Mikaela Tanke ja Peter Weissenberg jakavat mitalit.
NSM -sarjan mahdolliset mitalien jaot ovat 5.5. ja 12.5. ja miesten MSM -sarjan mitalien jaot ovat mahdolliset
Kun tiedetään millä paikkakunnilla ratkaisuottelut pelataan, laitetaan kyselyä siitä kuka hoitaa mitalit.
Todettiin, että toimitsijan toiminnassa on ilmennyt vakavia puutteita kaudella 2017 - 2018. Ottelupöytäkirjat ovat
esimerkiksi puuttuneet torneopalista tai niissä on ollut vakavia puutteita tai virheitä.
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Mietittiin että koska toimitsijatoiminta ei toimi aina niin kun pitäisi olla, pitääkö luoda rekisteri
halukkaista toimitsijoista joita voisi maksullisesti tilata otteluihin toimitsijoiksi? Tämä aihe otetaan
keskusteluun lajifoorumissa 12.5.

Päätettiin, että laitetaan toimitsijaohjeistus Suomen Uimaliiton vesipallon nettisivuille Tapahtumat -välilehdelle.
2018-2019 sarjailmoittautuminen
Ilmoittautuminen on avattu ja se löytyy vesipallon ilmoitustaululta. Ilmoittautuminen on toteutettava 31.5.
mennessä.
Todettiin, että sarjamaksujen muodostuminen riippuu sarjan toteuttamistavasta. Mikäli merkittäviä muutoksia ei
ole, viimevuotiset maksut ovat suunnilleen siinä haarukassa kuin tänäkin vuonna. Työvaliokunta määrittää
lopulliset sarjamaksut. Siihen asti edetään viime vuotisilla maksuilla:
Vesipallon sarjamaksut 2018 – 2019
Miesten SM-sarja 1950,00
Naisten SM-sarja 1890,00
B-SM-sarja 910,00
C-SM-sarja 580,00
D-SM-sarja 750,00
Ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaan 25 % sarjamaksusta. Muu osuus sarjamaksusta laskutetaan osissa
kauden aikana. Mikäli samasta seurasta osallistuu samaan sarjaan kaksi joukkuetta, maksaa toinen joukkue 50%
sarjamaksusta.
Päätettiin, että Reija nostaa tämän informaation vesipallon ilmoitustaululle ilmoittautumisen yhteyteen.
Lopullisten sarjamaksujen laskemiseksi tarvitaan tieto eri sarjoihin ilmoittautuneista joukkueista. Joukkueiden
lukumäärä ja mahdolliset erikseen sovitut maksuihin liittyvät erivapaudet huomioidaan maksujen laskemisen
yhteydessä.

8.

Koulutus
Valmentaja 1 toteutunut Turussa 7.-8.4 ja 21-22.4. Kouluttajana Marko Perälä
Koulutettavia oli yhteensä kuusi. Koulutus sujui hyvin.
Valmentaja 2, 1 lähiviikonloppu Jyväskylässä 25.-27.5 Kouluttajana Pekka Natunen
Koulutus siirtynyt syksyyn.
Tuomarikoulutus Tuomo Vainiossa 9-10.6.2018 Kouluttajana Juha Varinowski
- ilmoittautumislinkki on auki.
KV-Valmentajaklinikka
Peter järjestämässä valmentajaklinikkaa syksylle ja kansainvälinen kouluttaja on haussa. Koulutuksen sisältö on
suunniteltava. Mietittiin olisiko ideaa järjestää tätä maajoukkueeseen valmistavan leirin yhteydessä? Mietittiin
että koska Euraan on logistisesti hankala siirtyä, olisiko ideaa järjestää tätä jossakin muussa sijainnissa?
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Päätettiin järjestää tämä syksyllä 2018 - ajankohtana loka-joulukuu. Vastuuhenkilönä Peter Weissenberg.
Sarjapäivät
Idea on että sarjapäivät pidettäisiin aina syksyllä ennen sarjakauden alkua. Ajankohta tarkentuu kun tiedetään
koska sarjat alkavat. Vastuuhenkilönä Juha Varinowski.
Vesipallovalmennuksen päivämäärät 2018 - 2019
Lajifoorumissa on päätettävä vesipallovalmennus- ja tuomarikoulutuksen päivämäärät kaudelle 2018 - 2019

9.

Maajoukkuetoiminta
Kannustetaan maajoukkuevalmentajia varaamaan viikonloppuja Eurasta pitää varata viikonloppuja.
U-13 -ikäluokka
Todettiin että seuravetoisesti järjestetään U-13 -ikäisille maajoukkueeseen valmistavaa leiritystä Jyväskylässä
Tuomo Vainion turnauksen yhteydessä, jonka koordinoinnista vastaa Jyväskylän Saukkojen Reija Häkkinen ja
valmennuksesta Porin Senttereiden Jan Tarkkio sekä Helsingin Kuhien Teppo lehtinen. Leirille on
ennakkoilmoittautuminen ja se kerätään Google Formsilla. Leirin harjoitusajat sijoittuvat Tuomo Vainion
turnauksen allasaikojen sisäpuolelle ja se järjestetään AaltoAlvarin 25m:n altaalla.
Todettiin että EU-nations -kisoista tuli hyvää kisamenestystä. Päätettiin pyytää joukkueenjohtajilta EU-nations kisoista selvitys joka käsitellään seuraavassa VpAr:n kokouksessa.

10.

Lajifoorumi
Todettiin, että on ehdotettu, että lajifoorumi järjestetään Espoonlahdessa 12.5 klo. 14-16. Todettiin että paikkaa
voidaan toki muuttaa tarvittaessa mikäli kyseisen päivän finaalipelit pelataan toisella paikkakunnalla.
Esityslista nähtävissä vesipallon ilmoitustaululla
Päätettiin, että lajifoorumi järjestetään SWOT -menetelmää hyödyntäen ja sen pohjaksi selvitetään seurojen
tavoitteita ja suunnitelmia seurojen puheenjohtajille lähetettävän kyselyn avulla.

11.

Muut asiat
FINA -asiat
Päätettiin, että Reija ja Juha vastaavat Finan lähettämään kyselyyn.
Todettiin, että FINA:n sääntökirjoja riittää 1 kpl ja se lähetetään Juha Varinowskille.
Vesipallon säännöt
Säännöt ovat muuttuneet ja muutamia, mutta ei kovin merkittäviä sääntömuutoksia on tehty.
- olympialaisten pelaajamäärä on muuttunut 11 pelaajaan
- VP 5. jotakin on muuttunut
Juha tekee käännökset ja Reija tarkastaa. Julkaistaan säännöt heti kun käännökset ovat valmiina.
SM-viikko
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Toteutetaan yhdessä Cetuksen, Kuhien ja Wandersin (Tikkurilan Lohet) kanssa. Marjokaisa tekee
projektisuunnitelman Trelloon. Porukka on menossa katsomaan paikkaa.
- pallot joutuu itse hankkimaan
- Vantaalla selvitellään tulevatko köydet ja maalit sieltä, Tikkurilan maalit eivät ole pitkään kelluvia - ne
pitäisi korjata
- Kunnolliset köydet haluttaisiin tähän kokonaisuuteen
Budjetti
- Melkein 2000 euron vajaus - tuloja on viime vuonna ollut 3000 euroa ja vähän päälle mutta menoja noin
5000 euroa. Erna ja Jussi saattavat tietää tästä.
Sponsorit
- Selvitellään sponsoreiden mahdollisuuksia
- On pyydetty Vantaan paikallislehdestäkin näkyvyyttä
Alustavasti SM-viikoilla on 8 paikkaa miehille ja 6 paikkaa naisille, ilmoittautumisten jälkeen mahdollisesti
tarkennetaan. On tiedusteltu, että voisivatko ulkomaalaiset joukkueet osallistua SM-viikolle. Kilpailumääräysten
5.1 -kohdan mukaisesti rantavesipallon SM-kilpailuihin voivat osallistua vain SUil:n jäsenyhdistykset.
Todettiin, että ilmoittautumisen hinta on 250 euroa/ joukkue. Päätettiin, että avataan ilmoittautumislinkki SMviikoille mahdollisimman pian.
12.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55

13.

Seuraavan kokouksen päivämäärä 26.5. klo 12 - 14 Skype
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