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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20
2. Esityslista
Riku Riikonen on luonut kokousmateriaalia valiokunnan käyttöön Uppopallofoorumille
(http://www.uppopallo.tk/). Puheenjohtaja esitti materiaalista kokouksen esityslistalle otettavaksi
seuraavat kohdat:
o Sarjatoiminta
o Kilpailupäällikön tilannekatsaus sarjoista
o kurinpitotoimet Esa Vatasta kohtaan
o karsintakierroksen ongelmat
o lisenssiongelmat netissä
o Valiokunnan materiaalit
o Materiaalin määrä ja sijainti
o Resurssipankki
o PM-kisojen tuomarit
o Nuorten valmentajahaku
Esityslista hyväksyttiin.
3. Kilpailupäällikön tilannekatsaus
Kilpailupäällikkö kertoi sarjojen etenevän normaalisti. SM-sarjan karsinnoissa PSK kupla selvisi
viidenneksi joukkueeksi SM-sarjaan.
4. Kurinpitotoimet Esa Vatasta kohtaan
Päätettiin, että Jari Kokkola ja Jari Hovikorpi luonnostelevat uppopallovaliokunnan esityksen
kurinpitotoimista lähtökohtana Vataselle langetettava 2 kk peli- ja toimitsijakielto. Luonnos
lähetetään valiokunnalle sähköpostilla 23.01.2010 ja käsitellään puhelinkokouksena 24.01.2010.
Tässä yhteydessä tarkistetaan erityisesti, pitääkö Vataselle vielä antaa mahdollisuus vastineeseen
ennen mahdollisen kilpailukiellon langettamista.
5. Karsintakierroksen ongelmat
Uppopallofoorumilla on kritisoitu karsintakierroksen järjestelyjä, jotka olivat uppopallovaliokunnan
vastuulla. Kilpailupäällikkö on vastannut kritiikkiin Uppopallofoorumilla.
6. Lisenssiongelmat netissä
Pelaajilla Liiton vakuutuksen osto on ongelmallinen ja saattaa aiheuttaa turhia lisenssikäryjä.

Päätettiin, että:
o kilpailupäällikkö ohjeistaa seurojen yhteyshenkilöitä olemaan yhteydessä Riku
Verkkomäkeen lisenssien maksuongelmien ratkaisemiseksi
o kilpailumääräysten edellyttämää lisenssien voimassaoloa pelaajia ilmoitettaessa ei tässä
tilanteessa vaadita, vaan riittää, että lisenssi on voimassa, kun pelaaja ensimmäistä kertaa
ilmoitetaan ottelupaikalla joukkueen pelaajalistaan
o sarjapäälliköt tarkistavat lisenssien voimassaolon ennen pelikierroksia
o pelaajat, joiden lisenssien voimassaolosta on epävarmuutta, esittävät tositteen lisenssin
maksusta ennen pelaajan merkitsemistä pelaajalistaan
7. Valiokunnan materiaali
Valiokunnalla on seuraava materiaali:
o perusvälineet: Rikulla on muutamat välineet, suurin osa Kotkassa.
o lakkisarjat: Rikulla on kaksi hyväkuntoista lakkisarjaa
o summerilaitteet: Rikulla on kaksi summerilaitetta
Materiaalille suoritettavista toimenpiteistä ja jatkohankinnoista päätetään myöhemmin.
8. Resurssipankki
Liiton resurssipankin materiaali on huonosti jaoteltu. Osa dokumenteista on vanhentuneita tai
puuttuu.
Ensimmäisenä toimenpiteenä Hannu Ahonen siirtää säännöt, kilpailumääräykset ja sarjataulukot
Uppopallofoorumille ja tiedottaa tästä Resurssipankissa.
Resurssipankin päivitys käsitellään myöhemmin.
9. PM-kisojen tuomarit
PM-kisoihin lähtee tuomareiksi Janne Lindell ja Jyrki Mutta.
10. Nuorten valmentajahaku
Hannu Ahonen laittaa ilmoituksen nuorten maajoukkuevalmentajan paikasta Liiton verkkosivuille
ja Uppopallofoorumille saatuaan vanhan valmentajahakemuksen. Rami Riikonen on luvannut
lähettää hakemuspohjan Hannu Ahoselle. Hakemuksen määräajaksi tulee 31.03.2010.
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 14.57

