SUKELTAJALIITTO RY

Uppopallovaliokunta
UPPOPALLOVALIOKUNNAN KOKOUS 19.7.2015
paikka:

Lahdesjärven ABC kokoustilat, Tampere

aika:

Sunnuntai 19.7.2015

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.52
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Riku Metsälä
Sihteeriksi valittiin Lauri Kivimäki
Mukana: Hannu Ahonen ja Jani Mäkinen
Kommentteja kokoukseen yhteensä 15 eri henkilöltä.
3. Työjärjestyksestä päättäminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
4. Taloudellinen tilanne
Miehet eivät lähteneet MM-kisoihin. Tästä johtuen kisoihin varatut rahat voidaan osittain
kohdistaa muuhun maajoukkuetoimintaan. Sari selvittelee, voiko jo maksetut
ilmoittautumismaksut saada takaisin kisajärjestäjiltä.
Budjettitoteuman ’Miesten SM’ herätti tuottojen osalta keskustelua. Riku M selvittelee
budjettitoteumaa liiton päässä. Pohdittiin, tulisiko myös Cupien maksut pyörittää
valiokunnan kautta.
Budjetista puuttuu Uppopallo.fi –sivuston kustannus.
5. Tulevat tapahtumat ja koulutukset
5.1. MM-kisat
Pyydetään seuroja järjestämään katselumahdollisuuksia finaalipeleihin kun peliaikataulu on
tiedossa. Aikaero Calin ja Suomen välillä on 8 h.
5.2. SM-sarjat
5.2.1. Miten toteutetaan?
Turnausmuotoinen sarja ei ole välttämättömyys, vaan voidaan pelejä pelata myös
erillisotteluina. Ongelmia tulee epätasaisuudesta, sillä joukkueet ovat maantieteellisesti
hajaantuneita. Edun saavat lähellä toisiaan olevat seurat, jotka voivat pelata ottelunsa
esimerkiksi arki-iltana. Kaukana toisistaan olevat seurat eivät välttämättä halua lähteä
kauas toisistaan pelaamaan yhtä ottelua ja toisaalta näille seuroille tulisi
turnausviikonlopuille enemmän pelejä yhdelle päivällä (jos siis esim pk seudun seurat
ovat pelanneet jo keskevään erillisenä päivänä)
Aikanaan pelattu samassa turnauksessa eri sarjojejn otteluita. Osa kokenut sen
hyväksi, osa huonoksi. Päivät olleet pitkiä, mutta toisaalta pelaajat voivat ottaa oppia
toisten peleistä sekä järjestelyt helpompi hoitaa.
Lisätään divarikierroksia samaan määrään, kuin SM-sarjassa.
Pidetään nykyinen ilmoittautumisjärjestely sarjoissa. Sarjakutsu liikkeelle elokuun
alussa. Ensin tarvitaan konsultaatiota vanhoilta konkareilta.
Pietarilaiset kyselleet mahdollisuutta osallistua sarjoihin. Taso divaritasoa. Katsotaan
joukkueiden määrä ja päätetään seuraavassa kokouksessa.
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Sarjamaksuja pitää nostaa vastaamaan kallistuneita uimahallivuokria. Uudet maksut
kaudelle 2015-2016:
Miehet SM ja divari 900 €
Nuoret 550€
Naiset 300 € (pilottikokeilu, edellytys pelata myös jotain muuta sarjaa? Tarkentuu
seuraavassa kokouksessa)
Valiokunta maksaisi hallivuokrat ensi kaudella. Alennus kierroksen järjestämisestä oli
puheissa, mutta päätöstä asiasta siirtyy seuraavaan kokoukseen. Kierrosten
järjestämiseen tarvitaan seurojen apua, mutta uudella järjestelyllä seuralle ei aiheudu
mitään lisäkuluja.
Otteluihin uusi käytänkö: Maalintekijä ja syöttäjä käyvät ilmoittatumassa maatuomarille
selkeästi korinteon jälkeen. Mahdollisuus pitää kirjaa myös syöttäjästä eikä tarvitse
huudella vaihtopenkille korintekjöitä.
Ehdotus: Ennalta määrättynä ajankohtana 1. divisioonan kärki pelaa sm-sarjan jumboa
vastaan.
5.2.2. Miehet
VALO järjestämässä helmikuussa 2016 Tampereella tilaisuuden, jossa uppopallo esillä.
Samaisena viikonloppuna turnaus Tampereella.
Peliaika pyritään pitämään 2x15 min tehokasta (SM) ja suoraa (divari)
5.2.3. Naiset
Naisilla kiinnostus omaan sarjaan. Kolme joukkuetta sarjassa. Pilottikokeiluna tällä
kaudella, tarkoitus tarjota mahdollisuus pelata tasaväkisiä pelejä. Yhdistetään
mahdollisuuksien mukaan toisten turnausten yhteyteen. Peliaika tilanteen mukaan.
5.2.4. Nuoret
A-nuoret jatkaa samalla vanhalla systeemillä. Naisilla oikeus pelata myös tätä sarjaa.
Peliaika 2x15 suoraa.
B-nuorissa sarjan saaminen kasaan hankalaa. Järjestetään ystävyysotteluita A-nuorten
pelien yhteyteen.
Lasten/nuorten yhteisleiri, jossa tutustumista muihin ja pientä pelailua.
5.3. Tuomarikoulutus
Tuomareista huutava pula. Järjestetään kauden alkuun tuomarikoulutusta. Hinta 0€.
Kirjataan tuomarit jokaisen pelin osalta ja päivitetään listaa nettiin. Mahdollisuus
hankkia kokemusta ja edetä liittotuomariksi
Pelaajia lisää tuomitsemaan. Eri sarjoissa pelaavat voisivat tuomaroida toisia sarjoja.
Riittävän tuomitsemiskokemuksen omaava voi nousta Liiton tuomariksi.
5.3.1. Koulutusmateriaali
On olemassa moniste. Tulee jatkossa kehittää entistä toimivammaksi. Lisäksi tulee
päättää systeemi, jolla mahdollisuus edetä liittotuomariksi (esim 50 tuomittua peliä)
5.4. ADT:n koulutukset
Valtion tuki tulee tulevaisuudessa painottumaan entistä enemmän adt-toimintaan.
Täytyy olla aktiivista vähintään maajoukkuetasolla, mutta koulutus mukana myös SMkierroksilla.
Koulutus pakolliseksi kauden aikana yhdistettynä kierroksiin. Jokainen pelaaja sitoutuu
jo nykyisellään noudattamaan Liiton ADT sääntöjä maksaessaan lisenssin.
Postiosoite:

Radiokatu 20
00093 SLU

www:
Sähköposti:

sukeltaja.fi
office@sukeltaja.fi

2

SUKELTAJALIITTO RY

Uppopallovaliokunta
5.5. Valmennuskoulutus
Materiaalia olemassa osittain jo valmiiksi. Valmennus toivottaisiin lajispesifiksi
uppopallon suhteen. Lisäksi aluejärjestöjen koulutusta sekä yhteistä sukelluslajien
koulutusta.
Pitäisikö kehittää ns. valmentajan polku? Polku sisältäisi askeleet, jotka tulee tehdä,
jotta voisi toimia valmentajana. Ongelma nykyisellään kiinnostuksen puute.
6. Harrastustoiminta vs kilpaurheilu
”Harrastustoiminta tuo rahaa ja kilpaurheilu vie ne”
Harrastussarjan toteuttaminen vaikeaa. Kausimaksu nousee helposti korkeaksi ja kulut on
pakko karsia mahdollisimman alas, jolloin ei pystytä takaamaan esimerkiksi laadukasta
tuomarointia.
Täytyy pitää mielessä ja kehittää jatkossa
7. Vuoden 2016 suunnittelu
7.1. Liiton suunnittelupäivä 5.9.2015
Liiton suunnittelupäivä on lauantaina 5.9.2015 klo 9 alkaen ravintola Violassa
Kaisaniemen puistossa.
7.2. 2015-2016 toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmaa kaudelle:
Kierrokset käyntiin syyskuun lopussa. Nuorten PM marraskuun lopussa.
Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavan kokouksen pääaihe.
7.3. 2016 budjetti
7.4. Juhlavuoden tapahtumat
Kaikki vuoden -16 Cupit ja finaalit merkataan juhlavuoden tapahtumiksi.
20.08.2016 Liiton 60-v juhlavuoden tapahtumapäivä. Ystävyysottelu esim Ruotsin
maajoukkueiden kanssa.
8. Reagointi liiton tulevaan strategiamuutokseen
Hallitus järjesti kesäkuun alussa strategiapäivän ja Liiton strategia tulee uusiutumaan.
Seuroille kohdistetun seurakyselyn avulla kartoitetaan kesän aikana seurojen nykytilaa,
toiveita & tarpeita ja odotuksia Liiton toiminnalle. Sukelluksen toimintaympäristö on
muuttunut nopeasti ja tulisi löytää tapoja varmistaa seuratoiminnan tulevaisuutta.
Jäsenmäärät ovat olleet laskusuunnassa mikä tarkoittaa myös Liitolle pieneneviä tuloja.
Liiton uusiutuva strategia tulee keskittymään:
-Seurojen jäsenmäärän kasvattamiseen
-Seuratoiminnan kehittämiseen
-Monimuotoisen sukellusharrastuksen edistämiseen
-Tarkoituksenmukaiseen koulutustoimintaan
-Vapaaehtoisten määrän vähenemiseen reagointiin
-Nuorisotoimintaan
Sisällöt tulevat tarkentumaan elokuun aikana. Otetaan paremmin kantaa seuraavassa
kokouksessa
3
Postiosoite:
Radiokatu 20
www:
sukeltaja.fi
00093 SLU
Sähköposti: office@sukeltaja.fi

SUKELTAJALIITTO RY

Uppopallovaliokunta
9. Valiokunta
9.1. Roolit ja vastuujaot
Jokaisella sarjalla oma sarjavastaava
Elokuun kokouksessa tarkoitus saada valiokunta koottua.
Uuden valiokunnan tehtäväjako:
Puheenjohtaja (kokoukset koolle, valiokuntien välinen yhteistyö, sponsorit),
Maajoukkuevastaava (yhteys valmentajiin, manageri, sponsorit, adt),
Kilpailupäällikkö (hoitaa itse yhden sarjan, konsultoi sarjavastaavia, joilla jokaisella oma
sarja järjestettävänä),
Tiedotus (markkinointi, sponsorit, tulosten taulukointi, näkyvyys),
Nuorisovastaava/antidoping (koulutus, valmennus, kehitys),
Tuomarointi (koulutus, järjestely, uusien tuomareiden nimittäminen)
Paikoille valitaan henkilöt seuraavassa kokouksessa.
Lisäksi tarvitaan projektiluontoisesti henkilöitä hoitamaan:
Tuomarointilaitteisto (kunnon selvitys, korjaus, uusien hankinta)
Videolaitteisto (selvitys millainen pitää olla, hankinta)
9.2. Toimintamallit
Toiminta avoimmemmaksi, panostus viestintään. Sosiaalisen median käyttö.
Yhteistyön kehittäminen toisten valiokuntien kanssa.
10. Menneet tapahtumat ja koulutukset
Ei ehditty käsitellä
10.1.
Sarjakausi
10.2.
Turnaukset
11. Hankinnat
11.1.
Tuomarointilaitteisto
Nykyisin kaksi laitteistoa. Kumpikin hieman reistailee. Uuden hankinta vai korjaus?
Tarvitaan osaava henkilö selvittämään tilannetta.
Vaihtoehto: Pitäisi saada softa koneelle ja koneeseen kiinnitettävät summerit. Kaikki
tuomarointi tulisi hoitua tämän softan kautta. Lisäisi joustavuutta.
11.2.
Videointi
Tarvitaan valvontakameraan perustuva automaattijärjestelmä. Toteutetaan kolmella
kameralla – kaksi päätyihin ja yksi keskelle. Ei sido talkoolaisia veteen kuin pystytyksen ja
purun osalta. Streamaus nettiin tavoitteena.
12. Nuoret mukaan
12.1.
”Näin ohjaat uppopalloa nuorille/vasta-alkajille” – materiaali
Ei riitä pelkkä materiaali, tarvitaan henkilöitä viemään sitä seuroihin. Seuroille tärkeää,
että uppopalloilijat tarjoaisivat mahdollisuutta tulla vetämään norpille treenejä, joissa
näitä asioita voi viedä eteenpäin.
13.META
14. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin ajassa 20.14.
Seuraava kokous järjestetään sunnuntaina 23.8.2015 klo 15.00. Paikka tarkentuu, kun
tiedetään osallistujien kotipaikkakunnat. Alustavasti Tampere.
Postiosoite:
Radiokatu 20
www:
sukeltaja.fi
00093 SLU
Sähköposti: office@sukeltaja.fi

4

