Vesipallon
Sarjatoiminnan käsikirja
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Tämä on kuvaus vesipallon sarjatoiminnoista ja sen vastuista sekä idealistinen kuvaus tämän hetkisestä
tilanteesta sarjaohjelmien laadinnassa. Lisäksi joitakin ajatuksia miten
sarjaohjelmien laatimista voisi helpottaa ja mitkä voisivat olla sarjatoiminnan
tavoitteina.
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Neuvottelupäivät
Kevään neuvottelupäivät on ollut tähän asti tärkein foorumi, jossa tulevan kauden sarjoista on päätetty.
VpAr kutsuu seurat neuvottelupäiville ja kutsussa olisi hyvä olla VpAr:n esitykset/ehdotukset päätettävistä
asioista ja muutoksista. Neuvottelupäivillä tulisi päättää ainakin seuraavista asioista:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä sarjoja pelataan: nuorten sarjat G-A, Cup, SM, muut?
Kuinka monta ottelua pelataan runkosarjassa?
Miten finaalit pelataan?
Milloin kukin sarja tulisi pelata?
Sallitaanko yli-ikäisiä ja jos sallitaan, niin millä kriteereillä?
Periaatteet seuran toisen joukkueen sarjamaksusta ja seuran sisäisestä edustussiirrosta?
Rajoitteet pelioikeudesta, jotka poikkeavat liiton säännöistä ja määräyksistä. Esim.
osallistumispakko runkosarjan otteluihin (¼-osa) jne.
8. Muita mahdollisia kohtia, jotka tulisi huomioida sarjaohjelmaa laadittaessa: lomat,
seurojen leirit ja turnaukset, maajoukkueen leirit ja turnaukset ym.
9. Mihin mennessä sarjailmoittautumiset on tehtävä? Nyt se on ollut 31.5.
Vastuu näiden päätösten tekemiseksi ja kirjaamiseksi on VpAr:llä.
Neuvottelupäivillä voidaan kysyä alustavasti seurojen tahtotila osallistua eri sarjoihin ja tämän pohjalta
voidaan laatia alustava sarjaohjelma. Tämä käytäntö on kuitenkin osoittautunut viimeisten kahden vuoden
aikana turhaksi, koska seurat:

1. seurat eivät todellakaan tiedä vielä keväällä mihin sarjoihin heillä löytyy joukkue,
2. seurat viis veisaavat alustavasta ohjelmasta, eivätkä viitsi siihen tutustua
Sarjamääräykset
Neuvottelupäivillä tulisi sopia niistä asioista ja muutoksista, jotka VpAr:n tulee huomioida, laatiessaan uusia
sarjamääräyksiä kilpailutyöryhmän hyväksyttäväksi. Tavoitetila on, ettei sarjamääräyksiä tarvitse muuttaa
vuosittain.

Sarjailmoittautumiset
Sarjailmoittautumiset tulospalvelujärjestelmän kautta neuvottelupäivillä sovittuun päivämäärään
mennessä.
VpAr laatii sarjoihin ilmoittautumiskutsun ja siinä tulisi olla mm. ne asiat, jotka on päätetty
neuvottelupäivillä sekä alustava arvio sarjamaksuista, jos ei ole jo valmista ”maksutaulukkoa”.
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Sarjaohjelma
Sarjaohjelmat laaditaan ilmoittautumisten ja neuvottelupäivillä sovittujen periaatteiden mukaan.
Sarjaohjelmat on lähes pakko tehdä ensin Excel-taulukkoon, josta voi nähdä kaikki vesipallotoiminta ja
muut rajoitteet, jotka vaikuttavat sarjoihin.
Kun sarjaohjelmat on laadittu ja esitetty Excel-taulukossa siten, että yhdessä välilehdessä on kaikki sarjat ja
muut sarjoihin vaikuttavat toiminnat sekä muilla välilehdillä sitten sarjakohtaiset otteluohjelmat, niin
tämän jälkeen:

1. sarjaohjelma lähetetään seurojen/joukkueiden yhteyshenkilöille ja pyydetään
kommentteja sekä ilmoittamaan, jos ei jo tiedossa, milloin voisivat järjestää sarjaohjelman
mukaisen turnaukset.
2. Kerätään kommentit ja viedään muutokset sarjaohjelmaan.
3. Kierrätetään sarjaohjelmaan niin kauan, että löydetään jonkinlainen yhteisymmärrys
asiasta. Näiden muutosten kirjaamisesta sarjaohjelmaan syntyy noin 10-15 erilaista
sarjaohjelmaversiota.
4. Lukitaan sarjaohjelma ja viedään se tulospalvelujärjestelmään.
5. Yksittäiset muutokset sallittuja sovittujen pelisääntöjen mukaan.
Vastuu sarjaohjelmien laadinnasta ja vastausten saamisesta seuroilta on nyt VpAr:llä, joskin
sarjavastaava on laatinut sarjaohjelmat viimeisten parin vuoden aikana. Sarjavastaava vie
sarjaohjelmat tulospalvelujärjestelmään. Muutosten hallinnasta vastaa sarjavastaava.
Tulospalvelujärjestelmä (Torneopal)
Sarjavastaava vie sarjaohjelmat Excel-taulukosta tulospalvelujärjestelmään, pyytää seuroilta ottelujen
alkamisajat, ehdotukset turnausten otteluajoista ja ehdotukset nuorten runkosarjojen otteluiden
erotuomareista. Hän/erotuomarinimeäjä nimeää otteluiden erotuomarit ja tiedottaa asiasta
erotuomareille.
Sarjavastaava tekee sovittujen pelisääntöjen mukaiset muutokset otteluohjelmaan. VpAr hyväksyy
sarjamääräyksistä poikkeavat muutokset.
Torneopal-tuki (sarjavastaava) seuraa sarjakauden aikana ottelupöytäkirjojen syöttämistä
tulospalvelujärjestelmään ja ohjaa sekä patistaa seuroja syöttämään pöytäkirjat. Hän tekee virheellisten
merkintöjen korjaukset ja tapahtumien lisäykset sekä merkitsee järjestelmään pelaajien saamat kilpailu- ja
toimitsijakiellot.

Hämeentie 105 A, FI-00550 Helsinki
Tel. +358 44 5490 300, Fax +358 9 5840 0496
finnish.swimming@uimaliitto.fi www.uimaliitto.fi

5
7.10.2017/Juha Varinowski

Tuomarien nimeämiset
Erotuomarinimeäjä nimeää otteluiden erotuomarit sovittujen periaatteiden mukaan. Nyt ne ovat:

1. nuorten runkosarjojen erotuomarit esittää järjestävä seura, koska he vastaavat
taloudellisesti erotuomarien matka-, pv-raha- ja majoituskustannuksista.
Sarjavastaavat/erotuomarinimeäjä nimeää esitysten perusteella otteluiden erotuomarit.
Eli, ennen turnauksia sarjavastaava pyytää seuroilta esitykset turnauksen erotuomareista.
2. Aikuisten sarjojen erotuomarit pyritään nimeämään ”läheisyys-periaatteen” mukaan,
kuitenkin huomioiden esteellisyydet. Huom. tällä on suora vaikutus kustannuksiin ja
sarjamaksuihin.
3. Nuorten jatkosarjojen erotuomarit nimetään kohdan 2 mukaisesti.
4. Aikuisten sarjojen finaalien erotuomarit nimetään kokemuksen ja aikaisempien tarkkailujen
perusteella. VpAr hyväksyy finaalien erotuomarit.
Erotuomarit tulee nimetä, jos se on mahdollista, vähintään kuukautta ennen ottelutapahtumaa.
VpAr nimeää otteluvalvojat tärkeimpiin otteluihin ja turnauksiin.

Talous
VpAr laskee kunkin sarjan sarjamaksut, huomioiden seuraavat kustannukset:

1. kiinteät kustannukset, joita ovat mm. sarjavastaavan palkkiot ja tulospalvelujärjestelmän
kustannukset sekä kaksi koulutustapahtumaa: valmentaja- ja erotuomarikoulutus.
2. muuttuvat kustannukset, joita ovat:
a. ottelupalkkiot
b. erotuomarien muut kustannukset, jos ne sisältyvät sarjamaksuihin. Tämä on aina
arvio, koska todellisia erotuomareiden kustannuksia ei saada tietoon ennen kuin
ottelut on pelattu.
i. mistä saakka erotuomarit tulevat, tapahtuman kesto jne.
c. mitalit
d. otteluvalvojan kustannukset
Nämä kustannukset lasketaan sarjakohtaisesti ja jyvitetään sarjamaksuina seuroille.
VpAr esittää talousvaliokunnalle sarjamaksut ja erotuomaripalkkiot vahvistettavaksi.

Laskutus
(Alla kuvattu käytäntö tulee voimaan sarjakaudella 2017-2018.)
Liitto laskuttaa ilmoittautumismaksut, joka on perinteisesti ollut ¼-osa koko sarjamaksusta, syksyllä ja
toisen ¼-osan sarjamaksusta loppuvuodesta. Keväällä laskutetaan kahdessa
erässä loput sarjamaksuista.
Seuroilta laskutetaan nuorten runkosarjan otteluiden erotuomareille maksetut
matka-, pv-raha- ja majoituskustannukset. Tämä ainakin toistaiseksi, koska
nämä kustannukset on sovittu katettavan seurojen toimesta, eikä näitä
kustannuksia ole huomioitu sarjamaksuissa.
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Mitalit
Sarjavastaava sopii liiton toimiston kanssa mitalien tilaamisesta eri sarjoihin ja hän myös huolehtii, että
mitalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja mitaleille löytyy jakajat.

Aikataulu
Neuvottelupäivät keväällä maalis-huhtikuussa
Uudet sarjamääräykset noin 1-2 viikkoa neuvottelupäivien jälkeen kilpailutyöryhmän hyväksyttäväksi ja
hyväksytyt sarjamääräykset keväällä/kesällä, jo hyvissä ajoin ennen sarjojen alkua.
Sarjoihin ilmoittautumiskutsu huhti-toukokuun vaihteessa
Sarjoihin ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä
Ensimmäinen versio sarjaohjelmasta noin viikko ilmoittautumisten jälkeen ja lukkoon lyöty ohjelma ennen
juhannusta.
Sarjamaksut laskettuna heti ilmoittautumisten jälkeen ja talousvaliokunnan päätös …, jos ei jo valmista
”maksutaulukkoa”.
Mitalien tilaaminen syksyllä ja mitalien jakajien hankkiminen pari viikkoa ennen ratkaisuotteluja.
Sarjamaksujen laskutus kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä.

Eri toimijat ja heidän tehtävät
Sarjatoimintaa liittyvät oleellisesti seuraavat toimijat: liiton talousvastaava, kilpailutyöryhmä ja
talousvaliokunta, vesipallon asiantuntijaryhmä, sarjavastaava, seurat, joukkueet ja erotuomarit. Alla
yhteenveto kunkin toimijan tehtävistä ja aikataulusta.

Liiton talousvastaava
 Laskuttaa syksyllä seuroilta sarjojen ilmoittautumismaksut (1/4-osa sarjamaksusta)
 Loppu vuodesta laskuttaa toinen osa sarjamaksuista (1/4-osa)
 Keväällä laskuttaa kahdessa osassa loput sarjamaksuista
 Laskuttaa seuroilta erotuomarien kulukustannukset (matka-, pv-raha- ja
majoituskustannukset) niiltä osin, kuin ne eivät ole katettu sarjamaksuilla
 Hyväksyä erotuomareiden ottelupalkkiot ja kulukustannukset Torneopalissa
Kilpailutyöryhmä (KTR)
 Hyväksyy vesipallon asiantuntijaryhmän esittämät sarjamääräykset keväällä ennen sarjojen
ilmoittautumista
 Pyynnöstä ottaa kantaa vesipallon asiantuntijaryhmän tekemiin
sarjamääräysten tulkintoihin
Talousvaliokunta
 Päättää keväällä sarja- ja ilmoittautumismaksut sekä
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erotuomaripalkkiot vesipallon asiantuntijaryhmän esityksestä
Kurinpitolautakunta
 Päättää sarjatoiminnassa mukana olevien tahojen kurinpidollisista rangaistuksista
o pl. sarjamääräyksissä määritellyt rangaistukset
 Raakuustapauksissa päättää kilpailu- ja toimitsijakiellon pituuden
Vesipallon asiantuntijaryhmä
 Kutsuu alkuvuodesta seurat neuvottelupäiville
o kts yllä Neuvottelupäivien agenda
 Organisoi yhdessä järjestävän seuran kanssa neuvottelupäivät, jotka pidetään maalishuhtikuussa
 Laatii muistion neuvottelupäiviltä
 Tekee esityksen uusista sarjamääräyksistä KTR:lle kahden viikon kuluessa
neuvottelupäivien jälkeen
 Tekee esityksen sarjamaksuista talousvaliokunnalle kahden viikon kuluessa
neuvottelupäivien jälkeen
 Laatii sarjoihin ilmoittautumiskutsu huhti-toukokuun vaihteessa
 Tekee ensimmäinen versio sarjaohjelmasta noin viikko ilmoittautumisten jälkeen ja
lukkoon lyöty ohjelma ennen juhannusta
 Valvoo sarjojen toimintaa ja sääntöjen sekä määräysten noudattamista sarjakauden aikana
 Antaa tulkintaohjeita sarjamääräyksistä ja päättää sarjoja koskevat asiat, jotka poikkeavat
sarjamääräysten ohjeista. Eli, päättää niistä sarja-asioista, joissa päätäntävalta ei ole
siirretty sarjavastaavalle, josta esimerkkinä voisi olla poikkeuksellinen ottelusiirto.
 Nimeää aikuisten Cupien ja mestaruussarjojen (MSC, NSC, MSM, NSM) sekä nuorten
sarjojen lopputurnauksen otteluiden erotuomarit
 Nimeää otteluvalvojat / erotuomarikouluttajat tärkeisiin ja erotuomaritoiminnan
kehittämisen kannalta oleellisiin otteluihin ja turnauksiin.
Sarjavastaava
 Osallistuu neuvottelupäiville
 Tarvittaessa tukee vesipallon asiantuntijaryhmää sarjaohjelmien laatimisessa ja niiden
hyväksyttämisessä seuroilla
 Siirtää hyväksytyt sarjaohjelmat Torneopaliin kesäkuussa ennen juhannusta
 Sarjakauden aikana
o hyväksyy sarjamääräysten mukaiset ottelusiirrot
o ylläpitää sarjaohjelman muutoksia Torneopalissa
o nimeää nuorten ottelujen erotuomarit yhdessä järjestävän
seuran kanssa vähintään kuukautta ennen ottelua, jos se
on mahdollista
o nimeää aikuisten ottelujen erotuomarit vähintään
kuukautta ennen ottelua, jos se on mahdollista
o esittää vesipallon asiantuntijaryhmälle hyväksyttäväksi
lopputurnausten erotuomarit
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o seuraa tulospalvelujärjestelmää, tulosten ilmoittamista ja pelaajien saamia
rangaistuksia
o ohjaa joukkueita Torneopalin käytössä
o raportoi kurinpitolautakunnalle pelaajien raakuuksista ja toistuvista
epäurheilijamaisista käytöksistä
Tiedottaa joukkueita ja erotuomareita sarjoja koskevissa asioissa
Tilaa palkinnot ja sopii palkintojen jakajat
Toimii seurojen ja erotuomarien Torneopal-tukihenkilönä ja antaa seuroille koulutusta
Torneopalin käytössä
Ylläpitää Torneopalissa erotuomarilistaa

Seurat
 Osallistuvat neuvottelupäiville
o pyydettäessä ennakkoilmoittavat tiedossa olevat menot ja muut esteet tulevalla
sarjakaudella
 Ilmoittavat joukkueet sarjoihin kutsussa ilmoitetun tavan ja aikataulun mukaisesti
 Osallistuvat aktiivisesti sarjaohjelman laadintaa ja pyrkivät omalta osaltaan löytämään
kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu otteluaikatauluihin
 Maksavat sarjajoista aiheutuvat maksut
 Noudattavat sarjamääräyksiä
Joukkueet
 Täydentävät joukkueen toimi- ja yhteyshenkilöiden tiedot Torneopaliin
 Lisäävät pelaajat joukkueisiin Torneopalissa ennen sarjan alkua
o valvovat pelaajien lisenssien voimassaoloa
 Pelaavat ottelut sarjaohjelman mukaisesti tai esteen ilmaantuessa noudattavat
sarjamääräyksiä ottelusiirtoja tehdessä
 Järjestävät ottelut ja tiedottavat otteluista sarjamääräysten mukaan
Pelaajat
 Ostavat lisenssin sääntöjen edellyttämässä ajassa
Erotuomarit
 Tuomitsevat heille Torneopalissa merkityt ottelut
 Raportoivat sarjamääräysten mukaisesti kurinpitolautakuntaa
 Ilmoittavat erotuomarinimeäjälle/sarjavastaavalle esiin tulleista esteistä ja merkitsevät
tiedossa olevat esteet Torneopaliin
 Ottelun jälkeen täydentävät Torneopalissa olevat ottelua koskevat kulutiedot, jotta liiton
talousvastaava voi hyväksyä kulut ja palkkiot maksuun
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Miten tätä voisi kehittää
1. Ennen neuvottelupäiviä jo valmis Excel-taulukko, jossa näkyvissä kaikki sarjaohjelmiin
vaikuttavat tapahtumat: seurojen/maajoukkueiden leirit ja turnaukset, muut
hallivaraukset, lomat ym. Tämä auttaa:
a. hahmottamaan kokonaiskuvaa ja
b. sijoittamaan otteluja ja turnauksia, kun niistä keskustellaan neuvottelupäivillä
2. Valmiit otteluohjelmat erilaisilla ottelumäärillä ja joukkueilla sekä laskettuna näistä
aiheutuvat kustannukset ja tätä kautta sarjamaksut. Eli, kun päätetään runkosarjan
otteluiden määrät ja finaalien pelitavat, niin joukkuemäärän tullessa tietoon tiedetään
sarjaohjelma ja sarjamaksun suuruus.
3. Sarjamääräysten rakenteen kehittäminen siten, ettei siihen kohdistu vuosittaisia
muutospaineita.
Tavoite voisi olla
1. Sarjoissa niin monta joukkuetta, että niihin tarvitaan karsinnat, josta seuraa:
a. sarjaohjelmat voidaan laatia jo keväällä. Ainostaan alemman sarjatason
otteluohjelmat laaditaan nykyisen kaltaisesti
b. pelitavat voidaan lyödä lukkoon pidemmäksi aikaa
c. sarjatoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys
2. Kiinteät (harvoin muokattavat) sarjamääräykset, joita täydennetään tarvittaessa muilla
ohjeilla ja määräyksillä. Esim. sarjamaksutaulukko, erotuomarien luokitus- ja
nimeämisperusteet, sarjakohtaiset erityisohjeet (esim. G-ikäisten sallitaan käyttää
kellukkeita) jne.
3. Erotuomareita niin paljon, että sarjamaksuilla katetaan ainoastaan sarjatoiminnasta
aiheutuvat kiinteät kustannukset ja joukkueet vastaavat ottelutapahtuman muista
kustannuksista. Tästä seuraa, että:
a. sarjatoiminnan kustannukset ovat tarkasti tiedossa
b. seuroilla on taloudellinen kannuste erotuomarien rekrytointiin ja kouluttamiseen
c. kustannukset laskevat ja
d. kilpailua erotuomarien kesken.
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