
Kokouksen 1/2009 pöytäkirja 

Kokous pidettiin 13.2.2009 klo 18.00 Kotkassa, Jari Hovikorven luona osoitteessa Seiskarintie 5 
                                                                                                                                                                 

1. Kokouksen avaus 18.50
Läsnä: Cem Ilksöz

Riku Riikonen
Jari Hovikorpi
Saija Jokinen
Hannu Ahonen

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valiokunnan järjestäytyminen 

Valitaan valiokunnalle 
Puheenjohtaja Riku Riikonen
Tiedottaja Hannu Ahonen
Kilpailupäällikkö Jari Hovikorpi
Tuomarivastaava Cem Ilksöz
Talousvastaava Riku Riikonen
Nuorisovastaava 

Talousvastaavan virka erillisenä poistetaan kuluvalle kaudelle, Riku Riikonen hoitaa tehtävän
Kilpailupäällikkö toimii eri sarjojen sarjapäälliköiden esimiehenä ja edustajana valiokunnassa.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu tuomarivastaava Cem Ilksöz. Pyritään saamaan pöytäkirja 
julkiseksi viimeistään viikon sisällä kokouksesta. Pöytäkirjat julkaistaan pdf-muodossa.

4. Katsaus vuoteen 2008
Saija Jokinen teki katsauksen kauteen 2008. 

5. Vuoden 2009 tavoitteista ja käytännöistä sopiminen 
Painopisteet
• Nuorisotoiminnan kehittäminen

- lajin esittely nuorille
- seurojen nuorisotoiminnan tukeminen
- nuorisoleirien järjestäminen

• ”Uinuvien” seurojen aktivoiminen tekemällä sarjoista houkuttelevia
• Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Käytännöt
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta aina edellisessä kokouksessa.
Jokaisen UPVK:n jäsenen mietittävä oman alueensa tavoitteita sekä kuluvan vuoden että 
pitemmällä (esim. 3v.) tähtäimellä.

6. Budjetti 

a. naisten maajoukkueen osuutta tarkistettava valmentajan kilometrikorvauksien osalta
siirretään seuraavaan kokouksen, käsitellään kohta kaikkien maajoukkuevalmentajien osalta, 
valmentajasopimukset lisävalmisteluun

b. saadaanko lisärahaa videokameran hankintaan, vuodelle 2008 oli varattu rahaa mutta 
hankinta jäi selvittelyasteelle. Juhani Honkanen on selvittänyt ja ehdottanut muutamaa 
vaihtoehtoa.
- siirretään seuraavan kokoukseen, lisäselvittelynä hallituksen kommentti budjettiasiaan
- voidaanko Juhanin tekemää DVD:tä käyttää myös muuhun käyttöön ilman eri korvausta

7. Nuorisotoiminta 

a. infopaketti, Riku Riikonen on valmistanut, sähköiseen levitykseen, painoon ei ole varattu 
rahaa

- edellinen valiokunta (2008) tehnyt suullisen sopimuksen infopaketista Rikun kanssa (250€), 
materiaali toimitettu hallituksen luettavaksi
- siirretään päätös seuraavaan kokoukseen

b. leirejä, päivämääriä mitä pikimmiten, markkinointi?



- ei mitään konkreettista ennen kuin saadaan nuorisovastaava valittua

8. Sarjat 

a. SM-sarja
- sarja käynnissä, ei mainittavaa
b. Divisioona 
- lisenssiepäselvyyksiä, sarjapäällikkö tiedottaa

c. Nuorten ja juniorien SM-sarja 
- lisenssejä puuttuu A21-sarjassa 3 pelaajalta joukkueista mureena, niv/ylivieska, vesikotkat
- A18 Tampereen joukkueessa 1 lisenssitön pelaaja 
- kilpailumääräysten mukaisesti joukkueille lähetetään sakot tapauksista ja tiedotetaan pikaisesti 
joukkueitten yhteyshenkilöille, että lisenssit hoidettava heti kuntoon ja sarjatilanne lasketaan 
uudelleen 

d. Pappasarja , peruttu tampereen luovutuksen vuoksi
e. Sarjamääräykset
Tarvitsevatko muutoksia tai päivityksiä?
- palataan asiaan seuraavassa kokouksessa, kilpailupäällikkö ottaa ykkösasiaksi, kilpailusääntöjä 
muokattava ”yhteensopiviksi” mahdollisesti muuttuvien sarjasysteemien mukaan. Oltava 
yhteensopivia liiton kilpailumääräysten kanssa.

9. Tuomaritoiminta   

a. tulevat tuomarikurssit 
Myös B-tuomarikursseja kaivataan.

Riihimäen anomus tuomariluokitusten nostosta:
Aatos Grip: nostetaan B-tuomariksi
muut anotut: hylätään, seuraavia tuomarointeja seurataan, ja päätetään sen perusteella 
luokituksen nostosta
Luokituksen noston perusteena oltava myös tuomarin käytös pelaajana.
Tuomarivastaava kirjoittaa auki tuomariluokituksen noston perusteet.

b. kv-tuomaritilanne 
Timo Ruohomäki poistettu kv-tuomaristatus
Cem Ilksöz on saanut kv-tuomaristatus
kv-tuomarit: Janne Lindell, Jyrki Mutta, Esa Vatanen, Cem Ilksöz

c. tuomaritilanne yleisesti
siirretään keskustelu tuomarikeskustelusta seuraavan kokoukseen
tuomarivastaava valmistelee esityksen

10. Maajoukkueet 

a. Nuorten maajoukkueen tilanne 
Toista valmentajaa ei ole ilmaantunut, mikä tulevaisuus?

Seda Ilksözilla sopimus vuoden 2009 loppuun
- tarvittaessa aloittaa toiminnan yksin
- huhti-toukokuulle leiri 

b. Miesten maajoukkueen tilanne 
Marko Enbergillä ja Timo Ruohomäellä sopimus voimassa, yksi leiri ollut vuonna 2009, 22 
paikalla, 6 estynyt, seuraava leiri 28.2.-1.3.

c. Naisten maajoukkueen tilanne
Juhani Honkasella valmentajasopimus voimassa
- leirit pidetty sarjakierrosten yhteydessä
- halukkaita maajoukkueeseen n. 18.

d. CMAS games Tunis 2009 7.7 avajaiset
- uppopallo harjoitukset alkavat 9.7
- pelit 10.-14.7.
- hinnoista ei mitään varmistusta, ennakkotietojen mukaan huomattavasti kalliimmat kuin italian 
MM-kisoissa



- allas 18x15x4,5

11. Tiedotus 

a. Tuleva tapahtumakalenteri 
Onko kaikki tiedossa olevat tapahtumat?
Kaikki tulevat uppopallotapahtumat näkymään valiokunnan pöytäkirjoissa

12. Muut asiat 

a. sääntöjen kääntö, (Riku)
sääntöjen käännös kaipaa vielä hiomista

b. va-videokameran hankinta (miten edetään) 
Ks. 6b

c. TIEDOTUS: uppopallofoorumi, nettisivut, valiokunnan dokumentit, kuka pitää yllä 
tapahtumakalenteria
uppopallofoorumin luominen
pj tekee esityksen seuraavaan kokoukseen

d. DVD:iden myynti
Juhani Honkasella on nyt DVD:t ja hän polttaa niitä 10 euron hintaan.
Kilpailuvastaava & sarjapäälliköt tiedottavat joukkueitten yhteyshenkilöille

e. Sirpa Törrönen pidetään valiokunnan jäsenenä ilman erityistehtävää

13. Seuraava kokous 
13.3.2009 Helsinki klo 19

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15



Liite 1: Tapahtumakalenteri 2009



Tapahtuma Aika Paikka Osallistujatavoite Vastuutaho

T
a
m
m
i

k
u
u

Rixu-Cup 3.1.   Riihimäki 100 henk. R.Rantamäki

SM-sarja, Divisioona 17.1.  Kokkola 150 henk. Sirpa Törrönen
  

H
e

l
m
i
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nuorten uppopalloleiri peruttu 30-40 henk.
miesten avoin 
maajoukkueleiri Tampere 20-30 henk. Marko E.

Sukeltajaliiton 
norppaohjaajakurssi

kuka?

miesten maajoukkueleiri 20-30 henk. Marko E.

Nuorisoleiri HML? 30-40 henk. Seda Ilksöz

SM-sarja, 14.2 Kotka 150 henk. Sirpa Törrönen
Divisioona   
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SM-sarja, 14.03.09 Pirkkola,
Helsinki

195 henk. K. Slotte
Divisioona   

c-tuomarikurssi Nivala Cem Ilksöz
II Divisioona  Nivala 100 henk. K. Slotte
     

SM-sarja Riihimäki 100 henk. K. Slotte
Semifinaalit  

H
u
h
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i
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SM-sarja, Pirkkola 134 henk. K. Slotte
Divisioona Helsinki  
Finaalit   

Naisten maajoukkueleiri Rauma J. Honkanen

Nuorten kierros ja peliallas Nivala Seda

T
o
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k
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k

u
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Nuorten maajoukkueleiri Tampere? Seda
Vaasa-cup 9.5 Vaasa

K
e

s
ä

k
u

u c-tuomarikurssi Riihimäki Peruttu?
Susiraja-cup Joensuu 40 henk. H. Sinkkonen

Naisten avoin 
maajoukkueleiri

Riihimäki 20 henk. J. Honkanen

H
e
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n
ä
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u Nuorten maajoukkueleiri Tampere 20 henk. Seda

E
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k

u
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Naisten avoin 
maajoukkueleiri

Riihimäki Peruttu? J. Honkanen

S
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Naisten maajoukkueleiri Tampere 15 henk. J. Honkanen

L
o
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Nuorten maajoukkueleiri Hämeenlinna/ 
Tampere

20 henk. J. Honkanen

SM-sarja, Divisoona Tampere 195 henk. Sirpa Törrönen

M
a
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Divari-Cup Tampere 60 henk.
Open Juonior Nordic 
Championships

Islev, Denmark 20 henk. Seda Ilksöz

SM-sarja, Divisoona Hämeenlinna 20 henk. Sirpa Törrönen

Naisten maajoukkueleiri Hämeenlinna 20 henk. J. Honkanen

J
o
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l
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k

u
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Nuorten SM-kierros Tampere 20 henk. Cem Ilksöz



Liite 2: Valiokunnan omaisuusluettelo

Omaisuus Haltija Puhelinnumero

Summerilaite (vanha) Cem Ilksöz 041 5413 432

Summerilaite (uusi) Sirpa Törrönen? 040 5489 188

Perusvälinesetti, 15 kpl maskeja, 
snorkkeleita ja räpylöitä Saija Jokinen, Jones saija p. 050 4133 132

Liiton lakkisarja 1 Sirpa Törrönen? 040 5489 188

Liiton lakkisarja 2 Seda Ilksöz 050 5685 930

VA-videokamera Ei vielä hankittu

Uppopallo-ohjaajaoppaat Ei vielä painettu

SM- ja 1.divari pelien DVD:t Saija Jokinen 050 4133 132

Huoltolaukku uusi ei ole vielä hankittu 041 5413 432

Huoltolaukku vanha Seda Ilksöz 050 5685 930

Huoltolaukkua ei ole. Uusi huoltolaukku tulee hankkia. Huoltolaukku uuden summerilaitteen kantolaukkuna. 


