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Sisältö
• Valmentajien valinta Uimaliiton lajeissa
yleisesti
• Vesipallon maajoukkuetoiminta tänään
• Keskustelua vesipallon
maajoukkuetoiminnasta

Valmentajien valinta
Uimaliiton lajeissa

Ippe Natunen, Suomen Uimaliitto, Uintiurheilun kehityspäällikkö

Valmentajat edustavat Uimaliittoa
• Valmentajille ei makseta palkkaa tai ansiotulon menetystä
päätyönantajan töistä
• Valmentaja saa päivärahan, matkakorvaukset Uimaliiton
matkakorvausten mukaisesti
• Valmentajat edustavat Uimaliittoa, kun tapahtuma on osa Uimaliiton
toimintasuunnitelmaa ja heille kustannetaan täysihoito tapahtuman
aikana
• Valmentaja sopii oman työnantajansa kanssa, miten hän toimii
Uimaliiton tapahtumissa ajankäytöllisesti
• Valmentajille voidaan maksaa palkkio, sopimuksen mukaan ja
huippu-uintiurheilun johtoryhmän päätöksellä

Valmentajavalinnan perusteet
Valmentajalla on:
• Potentiaalisesti ja menestysennusteeltaan parhaat pelaajat valitussa tapahtumassa tai kilpailussa
• Suomen joukkueiden parhaimpia pelaajia joukkueessa
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Maalivahteja 2 kpl (vähintään yksi päätoiminen)
Senttereitä 2 – 3 kpl
Kovia heittäjiä
Kovia puolustajia
Kovia ja periksi antamattomia työntekijöitä kentällä
Keskittyminen yhteispeliin
Oikealla asenteella varustettuja vesipalloilija nuoria
Oikeilla pelipaikoilla oikeat pelaajat

Mahdollisuuksien mukaan kokemusta arvokisoista PM-, NEM-, EM- ,MM -akselilla, kokemusta
kansainvälisistä turnauksista tai pitkä valmennuskokemus
Kyky tukea joukkueen pelaajia, yksilöitä ylittämään itsensä ja koko joukkuetta saavuttamaan
potentiaalinsa
Kyky tunnustaa rajallisuutensa ja hyödyntää koko valmennustiimiä vesipallon yhteisöä ja ulkopuolisia
asioita apuna valmennustyössä

Joukkueen johdon valinta
Joukkueen valmennusjohdossa on:
• Mahdollisuuksien mukaan molempien sukupuolien edustajia
(sarjavastaava ja lajikoordinaattori lasketaan vesipallossa
valmennusjohtoon)
• Joukkuehenkeä ja kaikkia uimareita/pelaajia tasapuolisesti
ajattelevia valmentajia
• Nuoria ja kokemusta hakevia valmentajia / kokeneita, osaamista
jakavia ja toimintailmapiirin turvallisuutta lisääviä valmentajia
• Toimintakulttuuria tukevia, juurevia ja oikeudenmukaisia
tekijöitä, asiantuntijoita
• Kaikki perustuu urheilijalähtöiseen toimintaan

Suomen Uimaliiton lajien maajoukkuetoiminta
(poislukien uinti)
Uimahypyt
MJ, NMJ, Talent

• Valmennusosaaminen koko
uimahyppääjän polulla
• Kansainväliset olosuhteet,
Mäkelänrinne
• Kv.tason valmennusprosessit
• Hyppy Valoon-projekti

Taitouinti
NMJ, AG 15

•
•
•
•

Nuorten EM-kilpailut
AG 15 - NMJ
Valmentaja-uimarit-esitys
Kilpailurutiinit ja
kilpailutilanne

Vesipallo
U 15 ja U 17

•
•
•
•

Esileirit 2 – 3 x 3 vrk, Eura
Valintaleirit
U 17 2 x kv.turnaus
PM-turnaus, Tukholma

Kansainvälinen menestys ja onnistuminen päätapahtumassa

Vesipallon
maajoukkuetoiminta ja sen
kehittäminen

Reija Häkkinen

Vesipallon maajoukkuetoiminta tänään 1/2
● Keväällä 2019 seurakoordinaattorin toimenkuvaan kirjattiin
maajoukkuetoiminnan kehittäminen
○ Aloitettu yhteistyö LEN- ja FINA -tuomareiden kanssa maajoukkuetapahtumissa
○ Otettu maajoukkueleireille mukaan sääntökoulutus, ja syksyllä 2019 kokeillaan henkistä
valmennusta
○ Tehty selvityksiä maajoukkueen pelaajavalinnoista (Riku Rinta-Jouppi) sekä naisten
maajoukkueen kehittymismahdollisuuksista (Mikaela Tanke)

● Yhdessä sovittuja sääntöjä maajoukkuetoiminnalle
○ Joukkueen valintakriteerit ovat julkiset ja ne on esitelty vesipallon verkkosivuilla
○ Valmentajilla on mandaatti ja päätösvalta valita joukkueen pelaajat liittojohtoisiin turnauksiin
○ Turnauksen jälkeen joukkueen johtaja laatii raportin, jossa arvioidaan joukkueen onnistumista ja
jatkotoimenpiteitä

Vesipallon maajoukkuetoiminta tänään 2/2
● Tällä hetkellä maajoukkuetoiminta jakautuu liittovetoiseen ja
seuravetoiseen toimintaan
○ Liittovetoiseen toimintaan kuuluvat U17 ja U15 -ikäiset
○ Seuravetoista KV-toimintaa on U13 -ikäisissä, syksyllä 2019 U20 -ikäisissä naisissa, syksystä 2018
naisissa
○ Tarve on tunnistettu jo pitkään myös U19 -toiminnalle sekä miesten maajoukkuetoiminnalle

●

Maajoukkuevarusteet jaetaan sekä liittovetoisessa että
seuravetoisessa toiminnassa
○ Seuravetoisessa toiminnassa T-paita, shortsit ja uikkarit
○ Liittovetoisessa toiminnassa 2 T-paitaa, shortsit, uikkarit, verkkarit, reppu

Liittovetoiset tapahtumat, vesipallo
Tapahtuma
U 15 Valmennus:
Kim Johnsson
Miika Busk
Waltteri Villa

Toiminta
●
●

●
●

U 17 Valmennus:
Karri Kukkonen

●
●

●
●

Tavoite

Avoin karsintaleiri Eura 6.-8.9.2019
Valmistava 1 -leiri Eura 11.-13.10.2019 (15-18 pelaaja) leiri järjestetään yhdessä U17 -ikäisten kanssa soveltuvilta osin) sis. mm. vesipallon sääntökoulutuksen
yhteistyössä Suomen LEN- ja FINA -tuomareiden kanssa
Valmistava 2. leiri Eura 8.11-10.11.2019
PM-turnaus 15.-17.11.2019 Tukholma

•

PM-turnaus

Avoin karsintaleiri Jyväskylä 27.-29.9.2019
Valmistava 1 -leiri Eura 11.-13.10.2019 (15-18 pelaaja) leiri järjestetään yhdessä U15 -ikäisten kanssa soveltuvilta osin) sis. mm. vesipallon sääntökoulutuksen
yhteistyössä Suomen LEN- ja FINA -tuomareiden kanssa
Valmistava 2. leiri Eura 1.11-3.11.2019
PM-turnaus 15.-17.11.2019 Tukholma

•
•

EU Nations
PM-turnaus

Seuravetoiset tapahtumat, vesipallo
Tapahtuma

Toiminta

U 13 Valmennus:
Jan Tarkkio (Sentterit)
Teppo Lehtinen (Kuhat)

Ikäkauteen liittyvä harjoittelu
Leirit: Tuomo Vainion turnaus

U 19 Valmennus
?

●

Yhteisiä leirejä U17 -joukkueen kanssa

U 20 tytöt
Mika Wikström (Turun Uimarit)
Maria Spoof (Turun Uimarit)
Naisten valmennus
Mika Wikström (Turun Uimarit)
Maria Spoof (Turun Uimarit)

●
●

Naisten KV -jengi
Tahtotila

Miesten valmennus

●

Kutsu FINA:n “The Challenger’s Cup” -turnaukseen lokakuussa 2019

Tavoite
●
●

Viikon leiri Unkarissa tai
esim. HabaWaba -turnaus

●

Kauden päätapahtuma?

●

PM-turnaus

●
●

EU Nations Cup (seurajoukkueet)
Muita mahdollisia tavoitteita

Vesipallon maajoukkuetoiminnan
kehittäminen
● Yhteiset pelitaktiikat läpi maajoukkueiden

○ Marras-joulukuussa yhteinen vesipallon liitto- ja seuramaajoukkuevalmentajien sekä
LEN- ja FINA -tuomareiden kehittämisviikonloppu, jossa sovitaan vesipallon yhteisistä
pelitaktiikoista ja siitä kuinka pelaaja kehittyy U13 -ikäisistä miehiin (oli tarkoitus
järjestää 23.-25.8. mutta peruttiin risteilyn vuoksi)
○ Käytännössä kevään 2020 maajoukkueohjelma pitää lyödä lukkoon jo aikaisemmin - nyt
on oltu auttamattomasti myöhässä koko ajan

● Sidotaan valmennuskoulutus ja tuomarikoulutus joiltain osin
maajoukkuetoimintaan?
○ Sääntökoulutus voi hyvin olla yhteinen

● Kaikesta maajoukkuetoiminnasta liittovetoista?
○ Mitä tämä vaatisi?
○ Millä aikavälillä tämä tavoite olisi realistinen?

● Tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi Ruotsin tai Latvian/ Liettuan kanssa

Vesipallon kustannusrakenne
● Koska vesipalloon on (tällä hetkellä) määritelty 100 % omavastuu, on
tarve pitää maajoukkuepelaajiin kohdistuvat kustannuksen matalina
○ Halutaan että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua perheen taloudellisesta
tilanteesta riippumatta
○ Tilanne ei saa kuormittaa valmentajaa

● Vesipallon sponsorihankinta

○ Halutaan alentaa maajoukkueisiin kohdistuvia kustannuksia
○ Sponsorihankinta halutaan toteuttaa yhteisöllisesti koska yhdellä henkilöllä ei ole
resurssia sponsorihankintaan 🡪 aktivoidaan vanhempia

Yhteistyö seuravalmennuksen ja
maajoukkuevalmennuksen välillä?
● Keväällä 2019 EU Nations Cup -turnauksen jälkeen palaute turnauksesta
lähetettiin seuroihin ja julkaistiin vesipallon ilmoitustaululla
○ Minkälainen kokemus tämä oli?
○ Johtiko palaute seurassanne toimenpiteisiin?

● Kevään maajoukkueilmoittautumisissa pyydettiin joukkuevalmentajia
pelaajien nimeämisen lisäksi kertomaan mitä paikkaa he pelaavat
● Seuravalmentajat voivat pyytää maajoukkuevalmentajilta palautetta
pelaajistaan maajoukkueleirin jälkeen

Kiitos!
Reija Häkkinen, Suomen Uimaliitto, Vesipallon lajikoordinaattori
Ippe Natunen, Suomen Uimaliitto, Uintiurheilun kehityspäällikkö

