
Suomen Optimistijollaliitto ry, 

Hallituksen kokous 11.9.2010 

Paikka: Tuusulanjärven Purjehtijat, 
Järvenpää 
Aika: 11.9.2010 17:00-18:00 
Läsnä: Martin Still 
  Kimmo Hautamaa 
  OP Laakso 
  Anu Tanhuanpää 
  Björn Tennström 
  Sampo Valjus  
  Mini Winqvist  

1 § Talousasiat 

PM-saatavat hoidettu, EM-joukkueleirin kuluselvitys tekemättä ja valmentajapalkkiot 

maksamatta - > Martin S. hoitaa 

2 § Kilpailut  

Karsinta/rankingsarja 2011 

Hanko HSF (karsinta3, ranking2) 21.-22.5.2010 varmistettu. 

Ranking-sääntö / pistelaskenta varmistamatta, miten poisheitot kun kilpailuja on nyt 

seitsemän? -> Kimmo & Martin hoitaa  

http://www.optari.net/cmsms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=62&c

ntnt01returnid=79  

SM 2011 

SM-hakemus etenee (TPS) -> Kimmo varmistaa 

Haastaja/Kadettisarja 2010 

Anu valmistellut pistelaskentaa, kaikki purjehtijat huomioidaan (siis myös ranking-sarjaan 

osallistuneet), ei-osallistuneille pisteet kuten ranking-sarjassa 

Haastaja/Kadettisarja 2011 

Edellisen kokouksen keskeneräiset -> Anu T. ottaa yhteyttä Matilda Ajankoon 

kalenterikoordinaation merkeissä, Martin S. ottaa yhteyttä SPL/LaNuun strategia- ja 

markkinointimerkeissä 

Kehityskohteet 2011 

- kilpailujärjestäjien ohjeet, ranking-kilpailusopimus sekä NoR/kilpailukutsu- ja 

SI/purjehdusohjemallit päivitettävä, edellytetään rankingsarjassa mallin mukaisina! -> 

Martin, Mini, OP & Kimmo valmistelevat 

- supportboats / turvaveneohjeet, OP-> valmistelee 

 

 

http://www.optari.net/cmsms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=62&cntnt01returnid=79
http://www.optari.net/cmsms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=62&cntnt01returnid=79


3 § Tiimivaatteet 

Neuvottelut ProSailor-yhteistyön jatkosta käynnistettävä ennen joulukuuta -> Mini 

Tiimitakin merkki ja malli päätetään sponsorineuvottelujen jälkeen -> Mini 

Pyritään saamaan myös muille (=hupparit, teepaidat jne vapaa-ajan) tiimivaatteille yhteinen 

toimittaja -> Vipe valmistelee 

4 § Optigaala / kauden päättäjäiset 13.11.2010 

Järjestelyporukka sovittuna (Mini/Vipen koordinoimana), paikka tarkemmin sovittava 

espoolainen koulu, tarkennettu kutsu liikkeelle 1.10.2010 mennessä -> Vipe valmistelee, 

Sampo hoitaa. 

Palkinnot valmisteltava -> Martin lähettää listan palkinnoista Kimmolle -> Kimmo tekee 

listan/esityksen -> Mini/Vipe hoitaa palkinnot 

Gaalasta koostetaan kuvatervehdys Purjehtijapäiville 

5 § Valmennus ja leirit 

Mini esitteli liitteenä olevan alustava valmennussuunnitelman 2011 -> 

- pääosa purjehtijoista edelleen pääkaupunkiseudun suurimmista seuroista 

- kehitetään valmentajien koulutusta ja koordinaatiota perustamalla sitoutunut ja 

motivoitunut ”valmentajien ydinryhmä”, jolle tarjotaan/hankitaan kansainvälisen tason 

koulutusta 

- kansallisen tason (=seurat) valmentajien koulutus ja koordinointi tapahtuu alueleirien 

yhteydessä -> myös valmentajat mukaan leireille 

- kuivaleirejä kehitetään myös maajoukkuetasoa palveleviksi testileireiksi 

- leirikalenteri kuntoon 13.11, Kisakallion leiri & kutsu kuntoon per heti -> Mini 

7§ Purjehtijapäivät 

Kuvatervehdys Optigaalasta (ks. edellä), Martin valmistelee mahdollisen sp-keskustelun 

perusteella vaalivaliokunnalle ehdokkaita luottamustoimiin junioritoiminnan kaislanjuuritason 

(=Optiliitto) näkökulmasta, päätettiin palkita vuoden Optarikilpailun järjestäjä P-päivillä, 

päätettiin palkittavasta seurasta ja palkitsemistavasta (julkaisuvapaa palkinnonjaon jälkeen) 

6 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous 13.11.2010 (Optigaala), kellonaika tarkennetaan 

Muistion vakuudeksi:  

Martin Still, puheenjohtaja  Sampo Valjus, sihteeri 


