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1 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin kokousten 1 ja 2 pöytäkirjat. 

 

2 SM-säännöt 

Todettiin ensi kauden (2013) kilpailukalenterin valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. 

Päätettiin jättää vielä pöydälle SM-sääntömuutosehdotus, jonka ajatuksena oli jakaa vanhat 

(13+) ja nuoret (alle 13) purjehdittavaksi erillisinä fliitteinä. Kirjataan, että kyseinen 

sääntöuudistus edellyttäisi myös rankingsääntöjen muuttamista. Todettiin, ettei ESF:n SM 

kisoihin osallistuvat 110 purjehtijaa vielä muodosta niin suurta ryhmää, että SM kisat ja/tai 

rankingkisat tulisi purjehtia ikäjaon mukaisesti.  

Päätettiin muuttaa seuraavaan SM-sääntöpäivitykseen ja muihin SOL:n ohjeisiin suositus: 

”keskituuli ei yli 12m/s”. 

 

3 Karsinnat 

Täsmennetään vuoden 2013 karsintakutsujen lähettämistä: Ensin poistetaan vuoden 2012 

rankinglopputuloksista liian vanhat. Sitten kutsutaan 80 parasta. Mikäli tulee kieltäytymisiä, 

jatketaan kutsumista, mutta ei sijaa 90 pidemmälle. 

 

4 Talous 

Päätettiin kirjata vuoden 2011 jäljellä olevat saatavat 196,94 euroa tappioksi. 

OP tekee seuraavaan hallituksen kokoukseen tarkemmat laskelmat ehdotetusta 

osallistujamaksun (5 euroa per purjehtija) poistamisesta kaudella 2013.   

 



5.Kilpailukalenteri 2013  
Antti Järvi joutui poistumaan kokouksesta SM-kisajärjestelyiden vuoksi ja Sampo Valjus liittyi 
kokoukseen. 
Lasse Dahlberg lähettää tiedustelut seuroille, ketkä olisivat halukkaita järjestämään vuoden 2013 
kisoja. Tavoitteena on pitää kahden karsintakisan lisäksi 5 rankingkisaa yhdellä poisheitolla. 
Pidetään avoimena mahdollisuus ottaa Spinnaker-regatta osaksi rankingsarjaa. 
Kadettikisoissa palkitsemista tulisi laajentaa kaikkiin osallistujiin. 
Kannustetaan seuroja järjestämään haastajasarjan, eli aloittelevien purjehtijoiden tapahtumia. 
 
6.Leirit  
Porvoon leirille jouduttiin hankkimaan korvaava valmentaja, kun SPV:n henkilö ei päässyt leirille. 
Saamatta jäänyt SPV:n myöntämä resurssi pyritään laskuttamaan SPV:ltä.  
 
Päätettiin tukea kauden 2013 aikana alueellisia leirejä kustantamalla viikonloppuina yhdeksi päiväksi 
valmennusringistä valmentaja leirin järjestävälle seuralle. Tuen määrää täsmennetään 2013 
toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. 
 
7.Yleisasioita 
a). 
Mahdollisiin Optiliitolle osoitettaviin kisakutsuihin purjehtijat valitaan seuraavasti: 
Napoli tammikuu 2013 rankingin mukaan;  
Bermuda 2012, kutsun mukaisesti ja jos kutsu on parhaalle suomalaiselle niin Suomen 
mestaruuskisojen paras suomalainen, Suomen mestari;  
Berlin joukkuekisa 2012, SM kultajoukkueseura 2012 saa päättää Berliiniin osallistuvat juniorit, 
osallistujat voivat olla myös muistakin seuroista. 
Hjuvik 2013, vuoden 2013 MM joukkueelle etusija muodostaa joukkue. 
Marstrand 2012 rankingin perusteella poislukien seuraavan vuoden yli-ikäiset. 
 
b).PM, EM, MM -palaute 
OP toivoi valmentajilta ja vanhemmilta palautetta edustuskisoista. 
 
c).Syyskokous NJK:lla sunnuntaina ranking 4 yhteydessä 
OP laatii kokouskutsun. 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- vahvistetaan seuraavan tilikauden jäsenmaksujen perusteet, määrät ja kantotapa sekä 
kantoajankohta. 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle. 
- valitaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen 
tilalle 
- vahvistetaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet. 
 
d).Junnugaala 2012  
Alustavasti NJK:lla marraskuun ensimmäinen viikonloppu, perjantai. 
Optimistijollaliitto 50v –ohjelman suunnittelu tulee aloittaa.  
 
e).nettisivut uusiksi 
Lassi Jääskeläinen ja Antti Järvi toteuttavat.  
Kokous hyväksyi tähän käytettävän 700 euroa tämän vuoden puolella. 
 
f).Koulutus  
Tuomari- ja mittamieskoulutusta tulee järjestää talvella/keväällä 2013. 
 
g).optiliiton strategian hyväksyntä liitteenä 
Kirjataan, että työryhmän laatima Optiliiton strategia hyväksyttiin 



 
8.Muut esille tulevat asiat 
Kannatetaan luokkaliittojen yhteisiä JunnuSM-kilpailuja kaudella 2013 
Joukkue EM-kisat Lago Di Ledrossa: jos Suomelle avautuu paikka, sinne voidaan lähettää esim.PM 
tyttöjoukkue. 
Kirjataan Freyr Riskan vastaus, että Lyhytrata SM arvoa ei saada tälle vuodelle. 
 
9.Seuraava hallituksen kokous 
EMK:lla 1.9. lauantaina heti päivän kisan päätyttyä. 
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