
UPVK:n kokouksen 22.8.2009 pöytäkirja

Kokous pidetään 22.8.2009 klo 18.00 Skypen kautta konferenssikeskusteluna 

 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11
Läsnä Riku Riikonen pj

Hannu Ahonen sihteeri
Cem Ilksöz
Jari Hovikorpi

 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin Sirpa Törrösen eroanomuksen käsittely

 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 5 Budjetti

5.1 Tarkistetaan budjetti tarkemmin seuraavassa kokouksessa

 6 Nuorisotoiminta 

6.1  infopaketti
Kommentteja olisi pitänyt tulla Liiton toimistosta, mutta ei ole tullut. Infopaketti
laitetaan jakoon sellaisenaan ja mahdollisia muutoksia päivitetään myöhemmin.

6.2  Nuorisovastaavan tehtävään ei ole löytynyt ehdokasta.

 7 Sarjat 

7.1 SM-sarja

7.2 Divisioona

Liiton toimistoa lähestytty Saaristomeren Sukeltajien toimesta, että
lisenssisakosta olisi valiokuntaa reklamoitu ja valiokunta ei ole ottanut asiaan
mitään kantaa. Koska reklamaatiota ei valiokunta ole kuitenkaan saanut,
lähetetään Saaristomerelle kysely uudesta reklamaatiosta. Saaristomeren sakko
edelleen maksamatta. 

7.3 Nuorten ja juniorien SM-sarja

7.3.1 3 kierrosta, 2 x 10 min tehokasta, valiokunta maksaa tuomarien
matkakorvaukset, kaksinkertainen sarja (riippuen osallistujamäärästä). ei
erillisiä finaaleja

7.3.2 sarjamaksu 300 e A- ja B-nuorilla

7.4 Tuleva sarjakausi

7.5 Kilpailupäällikkö esitellyt ehdotustaan tulevasta sarjakaudesta foorumilla.

7.5.1 sarjatasojen määrä

7.5.2 SM-sarja, I- ja II-divisioona

7.5.3 joukkueiden sijoittaminen sarjatasoille (mahdollinen lukumäärä) 

7.5.4 sarjojen sarjajärjestelmä

- SM/Div: syksyn kierrokset: etelä- ja pohjoislohko omilla paikkakunnillaan

- Karsinta: Lohkon 3. pelaa toisen lohkon 3:tta ja 4:ttä vastaan



- Kevään SM sarja & I div. yhteiset kierrokset, vakituomarit

- Finaalit vakituomareilla

- Tuomaripalkkio 10 e/ottelu/tuomari, karsinta- & finaalipelit liitto maksaa

- 2-divari kahtena kierroksena, syksyllä ja keväällä 1 kierros, nimetään 1
vakituomari, osallistuvista joukkueista muut tuomarit.

7.5.5 ottelupaikat ja ajankohdat

päätetään sarjakokouksessa

7.5.6 sarjamaksu

- suomi-sarja 600 e

- 2-divari 300 e

7.6 Kilpailumääräykset päivitetään ajan hengen mukaisiksi kun sarjamalli valmis

7.7 Pappa-sarja järjestetään, mikäli osallistujia, 300 e

7.8 A-, B- ja pappasarja voidaan järjestää samalla kierroksella, mikäli joukkuemäärä
sen sallii

 8 Tuomaritoiminta 

8.1 tulevat tuomarikurssit
ei tulossa

8.2 kv-tuomaritilanne ja tuomareiden aktiivisuus

8.3 kv-tuomarit:Jyrki Mutta, Cem Ilksöz, Janne Lindell, Esa Vatanen

8.4 Tuomarivastaava esitteli ehdotuksensa tulevan sarjakauden tuomarijärjestelmästä
otteluissa ja sen kuluista. 

8.4.1 Ottelupalkkio ja matkakorvaukset

ottelupalkkio 10 e /tuomari/ottelu, matkakorvaukset liiton taksan mukaan

8.5 Tuomarijärjestelmä

- tuomarikurssille seuran suositus

- C- kortti 5 vuotta voimassa, kertaus 5 v välein

- alkukaudesta vuosittain "seminaari" kaikille tuomareille

- seura voi esittää tuomarin tasokorotusta C -> B -> A, upvk päättää, vaatii
aktiivista tuomaritoimintaa, tuomarin toimintaa seurataan pelissä

- B-tuomaristatuksen pitämiseen vaaditaan 10 tuomittua ottelua vuosittain

- vakiotuomarit vetävät tuomaritoimintaa, liiton tuomarit ratkaisevat "avustavien"
tuomareiden sopivuuden otteluun (jääviys yms)

8.6 tuomarioikeuksien voimassaolo ja kurssitukset

- C- kortti 5 vuotta voimassa, kertaus 5 v välein

- alkukaudesta vuosittain "seminaari" kaikille tuomareille

 9 Maajoukkueet 

9.1 Nuorten maajoukkueen tilanne Toista valmentajaa ei ole ilmaantunut.

- Leiri pidetty viimeksi kesällä. Seda Ilksoz valmentaa.

9.2 CMAS Games 2009 peruttu. 

9.3 Miesten ja Naisten maajoukkueen tilanne

Naisten mj-leiritys peruuntui juuri osallistujavähyyden vuoksi. Miesten seuraava
leiri syyskuussa. 



9.4 PM-kisat Norjassa 27.-28.2.2010

9.5 Paikka vielä auki, mahdolliset Bergen tai Oslo

9.6 Nuorten PM-kisat 21.-22.10.2010 sama paikka.

9.7 PM-kokous (edustajana pj Matti Anttila) (TIEDOKSI)

9.7.1 PM-kisat pohjoismaiden "omaisuutta"

9.7.2 "Open Nordic Cup UWR" junioreiden turnauksen nimi

9.7.3 Pidettävä aina jossakin Pohjoismaassa

9.7.4 Järjestäjä voi päättää kuinka monta joukkuetta osallistuu pohjoismaiden
ulkopuolelta

9.7.5 Saapuminen perjantaina, lähtö sunnuntaina

9.7.6 Kansalliset mitalit

9.7.7 Taloudelliset haasteet: Järjestäjä päättää osallistumismaksun, jotta turnaus
paras mahdollinen

9.7.8 Kalenteri juniorien kisoille: 2009 Norway, 2010 Sweden, 2011 Finland, 2012
Denmark

9.8 MM-kisat 2010/2011

9.9 Järjestäjästä ei tietoa. Ruotsi ja Norja ilmoittaneet etteivät osallistu, vaikka kisat
tulisivatkin johtuen CMAS Games 2011. Emme varaudu osallistumiseen, mikäli
kutus tulee, asia käsitellään uudelleen

 10 Tiedotus 

10.1 Tuleva tapahtumakalenteri

Täydennettävä sarjakierrokset, tiedossa olevat kotimaan turnaukset,
maajoukkueleirit

 11 Muut asiat 

11.1 Sääntöjen kääntö

11.1.1 Juhani Honkanen tehnyt parannusehdotuksen suomenkielisten sääntöjen
kirjoitusasuun. Sääntöpaketti tarkoitus tulla kauden alkuun valmiiksi.
Tuomarien käsimerkit vielä puuttuvat.

11.1.2 Käydään foorumikeskusteluna läpi ja hyväksytään

11.2  va-videokameran hankinta

11.2.1 Jos videokameralle löytyy loppuvuodesta budjetista tilaa, niin hankitaan. 

11.3  MJ-valmentajien matkakorvaukset

Maaliskuun kokouksessa ”Nostetaan miesten ja naisten mj-valmentajien
maksettavia matkakorvauksia kunkin valmentajan osalta 100 euroa/hlö johtuen
CMAS Gamesin aikataulun siirtymisestä myöhemmäksi syksylle. Toisaalta
tasapuolisuuden nimissä korotus koskee kaikkia aikuisten valmentajia.”

Perutaan tämä päätös, mutta jos joku ehtinyt nostaa, niin maksetaan kaikille.

11.4 Tiedoksi: uppopallofoorumi

11.4.1 Liiton uudet kotisivut aukeavat syksyllä. Ei aiheuta kuitenkaan muutoksia
uppopallovaliokuntaan.

11.4.2 Jatketaan foorumin käyttöä ja tehdään sinne päivittyvä tapahtumakalenteri.

11.5 DVD:iden myynti

Alkuperäisten DVD-levyjen sijainti. Onko jo liiton toimistossa?



Jari kysyy Juhanilta hoitaako tulevan kauden samoilla ehdoilla.

11.6 Kysely seuroille valmentajaseminaarista/-kurssista

Riku luo kyselyn foorumille, onko kiinnostusta valmentajaseminaarille/-kurssille
sekä mitkä asiat kaipaavat seurojen mielestä koulutusta. Ajankohtana
seminaarille syksy 2009. 

11.7 Valiokunnan materiaalit

11.7.1 Valiokunta tekee lainakuitit kustakin tavarasta. Tällöin rikkoontumis- ja
katoamistapauksissa on selvä korvausmenettely.

11.7.2 Kenen takana tavarat ovat?

Liiton toimisto yksi mahdollisuus, tavarat voi säilyttää myös esim. UPVK:n
jäsenten luona/luottohenkilöiden luona

11.8  TOIMINTASUUNNITELMA 2010 ja TALOUSARVIO 2010

11.9  Valiokunnan kokoonpano 2010

11.9.1 Nykyinen valiokunta jatkanee kokonaisuudessaan

11.9.2 Kuka menee suunnittelukokoukseen Tampereelle 5.9.

Cem mahdollisesti, Riku kysyy Jari Kokkolaa paikalle edustamaan UPVK:ta

11.10  Sirpan eroanomus hyväksytty, ei haeta uutta jäsentä Sirpan tilalle

 12 Seuraava kokous

Lokakuun puolivälissä, puheenjohtaja kutsuu koolle

 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.09

------------------------
Cem Ilksöz
pöytäkirjan tarkastaja


