
Kokouksen 2/2009 pöytäkirja 

Kokous pidettiin 13.3.2009 klo 18.00 Hotelli Haagassa, Helsingissä 
                                                                                                                                                                 

 1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36 
Läsnä Jari Hovikorpi pj.

Cem Ilksöz
Hannu Ahonen sihteeri
Sirpa Törrönen

 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 5. Vuoden 2009 tavoitteista ja käytännöistä sopiminen 
 a) Sirpa Törrönen nimetään valiokunnan talousvastaavaksi. Edellisen kokouksen päätöksen 

kumoaminen johtui Sirpan myöhäisemmästä paikalle tulosta.
 b) Kirjeenvaihto vain valiokunnan sisällä ja vain erikoistapauksissa ulkopuolisten mukanaolo 

viestiketjuissa.
• pyritään käyttämään valiokunnan sisäisissä keskusteluissa uppopallo.tk:ta

 c) Samalla kun pöytäkirja laitetaan esille liiton resurssipankkiin, lähetetään se myös valiokunnan 
jäsenille ja liiton toiminnanjohtajalle tiedottajan toimesta.

 d) Valiokunnan jäsenten toimintatavoitteet kuluvalle kaudelle kunkin omalla toiminta-alueellaan sekä 
pidemmän aikavälin tavoite. Kukin jäsen kertoo itse henkilökohtaiset tavoitteensa.
• Cem: tuomaritoiminnan kehittäminen ja saaminen kilpailumääräysten mukaiseksi
• Hannu: lajille näkyvyyttä kansallisissa medioissa ja lajin sisäisen tiedottamisen kehittäminen
• Jari: tavoitteena saada kilpailutoiminta hyvään kuosiin ja paljon seuroja mukaan
• Sirpa: joka kokoukseen rahoituskatsaus, epäselvät laskut läpikäydään kokouksissa

 6.  Budjetti 
Tämän vuoden budjetista ei ole käytännössä mennyt vielä mitään

 7. Nuorisotoiminta 
 a) infopaketti, Riku Riikonen on valmistanut. Liiton hallitus on valiokunnan esityksen hyväksynyt 

infopaketista ja sopimus on tehty Riku Riikosen kanssa. 
 b) Infopaketin materiaali toimitetaan sähköisenä kaikkiin tiedossa oleviin uppopalloseuroihin sekä 

laitetaan ladattavaksi resurssipankkiin. Tässä vaiheessa ei paineta. Infopaketti ei sisällä vain 
nuorisotoiminnan perusteita vaan soveltuu kaikille ikä- ja sarjatasoille

 c) Nuorisovastaavan tehtävään ei ole löytynyt ehdokasta. Liiton nettisivuille ja uppopallo.tk:hon 
laitetaan kysely halukkaille. 

 8. Sarjat 
 a) SM-sarja

• lisenssittömät pelaajat sarjakierroksella Kokkola: Kupla, Riihimäki; sakot lähetetty
• valiokunta on saanut tiedustelun siitä, miten on suhtauduttu virheellisiin pöytäkirjamerkintöihin

• päätös: koska pk:t hyväksytty, niihin ei enää jälkikäteen palata
 b) Divisioona 

• lisenssittömät pelaajat sarjakierroksella Kokkola: NaSut, Saaristomeri; sakot lähetetty
 c) Nuorten ja juniorien SM-sarja
 d) Tuleva sarjakausi

Kilpailupäällikkö esitteli ehdotuksensa tulevasta sarjakaudesta julkisen keskustelun pohjaksi. 
Keskustelu aloitetaan foorumilla. Esitys, että päätös tulevasta sarjasta tehtäisiin toukokuun 2009 
loppuun mennessä. 

 e) Kilpailumääräykset päivitetään ajan hengen mukaisiksi kun sarjamalli valmis.

 9. Tuomaritoiminta
 a) tulevat tuomarikurssit 

• Riihimäen C-tuomarikurssille 28.3. ilmoittautunut 15 hlöä
 b) kv-tuomaritilanne ja tuomareiden aktiivisuus

• kv-tuomarit:Jyrki Mutta, Cem Ilksöz, Janne Lindell, Esa Vatanen
• tuomareiden aktiivisuudesta ja aktivoimisesta keskustelua



 c) Tuomarivastaava esitteli ehdotuksensa tulevan sarjakauden tuomarijärjestelmästä otteluissa ja sen 
kuluista. Lopullinen päätös tehdään yhdessä sarjajärjestelmän kanssa. Ehdotus: joka pelissä 1 A-
tuomari ja yksi joukkueiden tuomari.

 10.Maajoukkueet 
 a) Nuorten maajoukkueen tilanne 

Toista valmentajaa ei ole ilmaantunut.
 b) CMAS Games 2009

Tunisian liitto ilmoitti, että joutuvat taloudellisista riskeistä johtuen perumaan kilpailut. CMAS 
tiedottanut 11.3.2009, että kilpailut kuitenkin pidetään syyskuussa 2009 Malagassa, Espanjassa. 
Tarkempia tietoja odotetaan. Riku ollut kuitenkin jo yhteydessä omiin kontakteihinsa Espanjassa. 
Maajoukkuevalmentajia tiedotettu asiasta.

 c) Miesten ja Naisten maajoukkueen tilanne
Molemmilla joukkueilla hyvin suunniteltuja leirityksiä. Odotettavissa kuitenkin muutoksia johtuen 
edellisestä kohdasta. 

 d) MJ-valmentajasopimukset 
• Juhani Honkanen (naiset), 1.1.2008-31.12.2009
• Seda Ilksöz (nuoret), 1.1.2009-31.12.2009
• Marko Enberg (miehet), 1.7.2008-31.12.2009
• Timo Ruohomäki (miehet), 1.7.2008-31.12.2009

• Kaikkiin sopimuksiin kuuluu myös matkakulukorvausosuus. Budjetoituna 1000 euroa eli 
valmentajaa kohden 250 euroa.

• Naisten MJ-valmentajan matkalasku maksuun, voidaan ottaa Muista kuluista. Keskusteltava 
valmentajan kanssa, että pysyy raameissa. 

 11.Tiedotus 
 a) Tuleva tapahtumakalenteri

• Täydennettävä sarjakierrokset, tiedossa olevat kotimaan turnaukset, maajoukkueleirit
• täydennetään uppopallo.tk:hon

 12.Muut asiat 
 a) sääntöjen kääntö

• Juhani Honkanen tehnyt parannusehdotuksen suomenkielisten sääntöjen kirjoitusasuun. Cem, 
Riku ja Timo Ruohomäki jatkavat keskustelua Juhanin kanssa.

 b) va-videokameran hankinta
• Vapaasukeltajat hankkineet oman kameran liitolle yleiskäyttöön viime syksynä. Riku selvittää 

Simo Kurralta kameran käyttöasteen ja tilanteen. Päätettiin, ettei toistaiseksi hankita omaa 
kameraa, koska siihen ei ole budjetoitu rahaa tälle vuodelle. Asiaa tarkastellaan paremmin 
loppuvuodesta.

 c) MJ-valmentajien matkakorvaukset
• 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.

• Juhanin matkakuluja korotetaan 200 eurolla, mikäli rahaa löytyy liiton budjetista
 d) TIEDOTUS: uppopallofoorumi, nettisivut, valiokunnan dokumentit, kuka pitää yllä 

tapahtumakalenteria
• Valiokunta aloittaa keskustelufoorumin pitämisen uppopallo.tk osoitteessa. Fyysisesti palvein 

Apricon Oy:n sponsoroima. Valmis pohja on jo esillä. Foorumilla myös tapahtumakalenterin 
ylläpito.

 e) DVD:iden myynti
• Koko kauden otteluiden DVD levyt alkuperäiskopiot toimitetaan valiokunnalle. Selvitettävä 

liiton toimistosta ottavatko levyjä arkistoitavaksi.
 f) Kysely seuroille valmentajaseminaarista/-kurssista

• Luodaan kysely foorumille, onko kiinnostusta valmentajaseminaarille/-kurssille sekä mitkä 
asiat kaipaavat seurojen mielestä koulutusta. Ajankohtana seminaarille syksy 2009.

 g) Valiokunnan materiaalit
• Kerätään kaikki valiokunnan materiaalit (perusvälineet, lakit, summerilaitteet, huoltolaukut, 

ottelu-DVD:t) yhteen paikkaan inventaariota varten. Riku koordinoi inventaarion. Inventaarion 
yhteydessä tarkistetaan tavaroiden kunto ja mahdollinen huoltotarve.

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

 13.Seuraava kokous 
Keskustellaan kokouksen ajankohdasta uppopallo.tk:ssa.



 14.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48


