
 

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO KOKOUS I, KAUSI 2018 
Hallituksen kokous 3.10.2017 klo 8.23 - 9.50 
HSK Lauttasaari 
 
Läsnä: Juha Ruohela, Kristian Heinilä, Sami Kiiski, Pontus Karlemo, Aino Sergelius 
Skype: Mikko Kylävainio 
 
Puheenjohtaja  Juha Ruohela 
Sihteeri  Aino Sergelius 
 
Hallinto ja viestintä, markkinointi: 

- SOL kauden 2018 hallituksen vastuunjako  
o Rankingsarja - Pontus Karlemo 
o Kadettisarja - Mikko Kylävainio 
o Talous - Sami Kiiski 
o Kansainväliset arvokisat - Jyri Kotilainen 
o Arvokisoihin valmistautuminen, leiritystoiminta ja seurojen välinen yhteistyö Kristian Heinilä  

- Päätökset vastuualueisiin liittyen tehdään hallituksessa normaalin järjestyksen mukaisesti 
 
Optigaala 2017 

- Paikka Mattlidenin koulu, Espoo 

- Aika 7.11.2017 (alustava) 

- Aino selvittää tilan saatavuuden 

- Mietitään ohjelmaa ja kuvia 

- Optigaalan palkinnot (Pontus) 
 
 
Ranking- ja karsintasarja: 

- Pontus tekee ehdotuksen kisakalenterista seuraavaan kokoukseen 

- Alustavasti keskusteltiin, että: 
o Karsintaleiri 28.-29.4.2018 paikka auki 
o 1. Karsintakilpailu 5.-6.5.2018  

- Pontus tekee seuraavaan kokoukseen mennessä karsintoihin kutsuttavien listan. 

- Ranking -kisojen haku käynnistetään 
 
SOL nettisivujen päivitys 

- Sami selvittää uuden ilmeen luomisen kustannuksia 

- Avataan SOL sähköpostin käyttöoikeudet kaikille hallituksen jäsenille. 

- Tutkitaan tulospalvelun avaamista liiton sivuille? Tulokset järjestäviltä seuroilta jatkossa sailwave-tiedostoina 
SOL:iin. 
 

Taloustilanne 

- palataan seuraavassa kokouksessa 
 
Arvokisat ja maajoukkue: 

- Aloitetaan valmistelut arvokisavalmentajien valitsemiseksi heti.  

- Valitaan samalla kaavalla kuin kaudelle 2017.  

- Tavoitteena, että maajoukkuevalmentajat on valittu marraskuun 2017 loppuun mennessä. 
  



 
Liiton tavoitteet seuraavalle ja tuleville kausille 

- Harrastajamäärän ja lajin tunnettuuden kasvattaminen. 

- Arvokisajoukkueiden menestyksen parantaminen ja menestymisen edellytysten tukeminen valmistavien leirien 
ja valmennuksen kautta. 

- Kilpailukalenterin kehittäminen. 

- Jatketaan keskustelua SOL tavoitteista seuraavassa kokouksessa. 
 

Kadettisarja 

- palataan seuraavassa kokouksessa 
 
Muut asiat 

- Joukkue SM 2017 saatu palaute 
o Todettiin, että kilpailulautakunta ja järjestävän seuran (ESF) kisaorganisaatio ei pitänyt muutaman HSK:n 

henkilön kisajärjestelyistä esittämää suoraa palautetta sopivana. Todettiin, että mikäli jonkin seura 
epäilee kisajärjestelyissä tai muutoin kilpailussa sääntörikkomusta, oikea menettelytapa asian 
käsittelemiseksi on tehdä asiasta tai tapahtumasta protesti lautakunnalle, joka käsittelee asian hyvässä 
järjestyksessä ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

o Todettiin, että olisi ollut kaikille osapuolille kohtuullista, että kilpailunjärjestäjä olisi sisällyttänyt 
lauantaina tehdyn muutoksen finaalipurjehduksiin liittyen alun perin jo purjehdusohjeisiin.  

o SOL totesi, että se on antanut kauden alussa ohjeistuksen hyvästä käyttäytymisestä harrastus- ja 
kisayhteyksissä ja pyrkinyt ohjeistamaan ja muistuttamaan kaikkia osapuolia kunkin tehtävistä ja 
rooleista, vastuista ja velvollisuuksista. Edelleen SOL on painottanut toistemme tekemisten 
kunnioittamista ja arvostamista sekä ensiluokkaista käytöstä niin maissa kuin radalla  

o Juha laatii yhteisen vastineen sekä HSKille että ESFlle hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta. 
 
JNOM 

- Ensi vuonna 2005 syntyneet ovat nuorin ikäluokka, joka saa osallistua PM-kisoihin. Käytiin keskustelua 
mahdollisuudesta järjestää SOL toimesta ohjelmaa ikänsä puolesta poissuljettaville purjehtijoille? Ehdotettiin, 
että SOL kokoaa joukkueen Spinnaker 2018 regattaan. Päätettiin jatkaa asiasta keskustelua seuraavassa 
kokouksessa. 
 

- Seuraava kokous HSKlla 24.10. klo 08.00 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Juha Ruohela   Aino Sergelius 

 


