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Vesipallon asiantuntijaryhmä 2/2018
Aika: 25.2.2018 klo.12
Paikka: Skype
Osallistujat

Kutsu

Läsnä

pj

Peter Von Weissenberg

X

x

jäsen

Reija Häkkinen

X

x

jäsen

Kalle Nousiainen

X

x

jäsen

Mikaela Tanke

X

x

jäsen

Hannele Kupari

X

esittelijä

Ippe Natunen

x

Sarjavast

Juha Varinowski

x
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Pöytäkirja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06

2.

Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen
Todettiin läsnäolijat ylläolevan listan mukaisesti

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2018

4.

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista lisättynä kohdilla 10.1 - 10.4

5.

Vuosikello
Mikaela tekee vuosikellon ja jakaa sen kaikille 4.3.2018 mennessä.

6.

Budjetti
Odotetaan tietoa liiton toimistolta milloin tarkistebudjetti tehdään, jolloin viimeistellään vesipallon
budjetti.

7.

Rekisterit

Ohjeistuksen mukaan Suomen Uimaliiton Krista Terämaalle on lähetetty vesipallon rekisterit. Vesipallolla on
seuraavia rekistereitä; Suomen uimaliitto: lisenssit, vesipallosta kiinnostuneet ihmiset – rekisteri (Mailchimp
-uutiskirjelista, josta jokainen voi itse poistua ja jonne jokainen voi itse liittyä. Ohjeet sekä liittymiseen että
poistumiseen löytyvät jokaisesta uutiskirjeestä) sekä Torneopal josta löytyvät vanhat turnaukset, vanhat kaudet,
ottelutulokset, pelaajatilastot, joukkueiden yhteyshenkilöt sekä tuomarit (sekä sähköpostilista että torneopal).
8.

Sarjakatsaus
-

Muistutetaan seuroja, että joukkueen jokainen pelaaja pitää olla rekisteröitynä joukkueeseen Torneopalin
kautta ennen pelin alkua.
Muistutetaan seuroja toimitsijoiden riittävästä ohjeistuksesta ennen pelien alkua.
Miesten ottelut 1131 ja 1130 ajoittuvat 24.3.2018 U17 EU Nations Cupin turnauksen kanssa päällekkäin.
25.2.2018 ottelu 1139 Kuhat2 - Sentterit pelattu ilman Torneopalin livescorea. Muistutetaan järjestävää
seuraa, että Torneopalin livescoren pitäminen on pakollista aikuisten sarjoissa ja toistuva
toimitsijatehtävän laiminlyönti johtaa 50€ sanktioon.
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9.

SM-viikko
-

-

10.

Pöytäkirja

Suunnittelutiimissä Mikaela Tanke, Teppo Lehtinen ja Mikko Moisalo. Tapahtuman toteutukseen tarvitaan
vielä henkilöitä pääkaupunkiseudun seuroista, jotka hoitavat tapahtuman kulun 5.7. - 8.7.2018 näillä
näkymin Vantaalla Kuusijärvellä.
Ilmoittautumisen vahvistaminen sekä tapahtuman suunnitelma tulee esittää Uimaliittoon 28.2.2018.
Viime vuonna tapahtuma järjestettiin pe - su, mahdollisuus myös järjestää lajikokeilua esimerkiksi
torstaina.

Muut asiat

10.1. Koulutus
- Ilmoittautumislinkit valmentaja- sekä tuomarikoulutuksiin avautumassa mahdollisimman pian.
Ensimmäinen I-tason tuomarikoulutus Cetus Baltic Openin yhteydessä 31.3.
- Valmentajakoulutuksiin haetaan Pekka Natuselle kouluttajaparia.
- Turun Uimarit kyselivät I-tason valmentajakoulutuksen mahdollisuutta jo keväälle ennen II-tason
valmentajakoulutusta. Turun Uimarit myös tarjoutuivat avustamaan järjestelyissä. Hannele selvittää onko
I-tason koulutuksen järjestäminen jo keväällä mahdollista ennen II-tason koulutuksen alkamista 25.5.
10.2. Viestintä
Viestinnän vuosikellolle on tehty alustava pohja Uimaliitto Openissa esitetyn pohjan mukaan. Pohjassa ei ole
huomioitu seurojen omaa viestintää. Käytännössä kuitenkin lajin edistämiseksi tarvittaisiin kansallista Suomen
Uimaliitto -tason viestintä, johon seurojen oma viestintä sidottaisiin. Tätä viestintää toteuttamaan tarvitaan
viestintätiimi.
Vuosikellohahmo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RI2KuNinabzw9Xjs7xbduV5TiJYhqeHWPkNR_JmVl8/edit?usp=sharing
VpAr etsii halukkaita jäseniä eri seuroista mukaan viestintätiimiin. Halukkaat voivat ilmoittautua suoraan Reija
Häkkiselle osoitteeseen reija.hakkinen@uimaliitto.fi.
10.3. Maju ja U15-asiat
-

-

U17-joukkue etenee valmentaja Karri Kukkosen johdolla. U17 osallistuu maaliskuun lopulla
järjestettävään EU Nations Cupiin. VpAr esittää Antti Ruohosta lähetettäväksi EU Nations Cupiin
tuomariksi.
U-15 joukkueen valmennustiimin haku edelleen auki.

10.4. Neuvottelupäivät
- Neuvottelupäivillä keskustelua käytiin hyvässä hengessä.
- Neuvottelupäivillä nousi esille huoli siitä kuinka saadaan lisää harrastajia uusien seurojen kautta sekä jo
mukana olevat joukkueet sitoutumaan toimintaan paremmin. Seurat tarvitsevat riveihinsä lisää toimijoita,
jotka ottavat vastuuta toiminnan edistämisestä. VpAr pyrkii tukemaan seuroja esimerkiksi koulutusten
järjestämisellä.
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-

Pöytäkirja

Puheenjohtajan johdolla valmistellaan kevään lajifoorumiin keskustelupohjaa lajin harrastajamäärien
kasvattamiseen sekä seurojen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi.

11.
Kokouksen päätös
Seuraava kokous 14.4.2018 klo 12.00
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.05
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