
 

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO 
Hallituksen kokous 1.2.2018 kello 8.00 
HSK Lauttasaari 
 

Läsnä: Juha Ruohela, Pontus Karlemo, Sami Kiiski, Kristian Heinilä 
Skype: Mikko Kylävainio, Jyri Kotilainen (klo 8.42 asti)   
 
 
 
 

Karsintasarja, ranking-sarja ja SM kilpailut 
 

- Todettiin, että karsintasarjan kilpailut, ranking sarjan kilpailut ja SM kisat on vahvistettu seuraavasti: 
o Karsinta I 5-6.5., EMK  
o Karsinta II 19.-20.5., BS 

 
o 26. - 27.5. Ranking I, KuoPS 
o 8. - 10.6. Ranking II, HSS (DTSW) 
o 14. - 15.7. Ranking III, ESF (Valkyria regatta) 
o 17.19.8. Ranking IV, RPS SM-kilpailut 
o 15. - 16.9. Ranking V, EPS 
o JoukkueSM: 29.-30.9.2018, TP 

 

- SOL karsintaleiri pidetään 28.-29.4.2018 HSK:lla. Leirin päävalmentajaksi on alustavasti lupautunut Vili 
Kaijansinkko, SPV (Akatemiaryhmän vastuuvalmentaja ja Nuorten Olympiavalmentaja). HSK koordinoi 
yhdessä Vilin kanssa muiden valmentajien rekrytoinnit karsintaleirille. Lähtökohteisesti SOL 
edustusjoukkueiden valmentajien toivotaan valmentavan SOL karsintaleirillä 
 

- HSK järjestää SOL karsintaleirin jälkeen HSK wappuGP:n 30.4.  
   

- SOL vastuuhenkilöt alustavasti karsinta- ja ranking sarjan kilpailuille 2018 
o Karsinta I 5-6.5., EMK – Kristian Heinilä  
o Karsinta II 19.-20.5., BS – Pontus Karlemo  
o 26. - 27.5. Ranking I, KuoPS – Jyri Kotilainen 
o 8. - 10.6. Ranking II, HSS – Juha Ruohela 
o 14. - 15.7. Ranking III, ESF – Mikko Kylävainio 
o 17.19.8. Ranking IV, RPS SM-kilpailut – Aino Sergelius 
o 15. - 16.9. Ranking V, EPS – Sami Kiiski 
o JoukkueSM: 29.-30.9.2018, TP – yhteyshenkilö päätetään myöhemmin 

 
SOLin vastuuhenkilö toimii SOLin yhteyshenkilönä kilpailunjärjestäjän suuntaan, pyydettäessä auttaa 
ja sparraa kilpailunjärjestäjiä kilpailun suunnittelussa. Samoin SOLin vastuuhenkilö ottaa vastaan 
palautetta kilpailuihin osallistuvilta purjehtijoilta ja heidän valmentajilta sekä muilta tukihenkilöiltä ja 
välittää palautteen kilpailunjärjestäjille. SOL vastuuhenkilö voi halutessaan osallistua kilpailujen 
järjestämiseen esim. lautakunta-aluksella, mutta selvyyden vuoksi todetaan, että SOLin 
vastuunhenkilöllä ei ole velvollisuutta osallistua kilpailuorganisaation toimintaan 
 

- Pontus valmistelee SM säännön ja joukkueSM säännön päivitystä yhdessä mm. tuomareiden kanssa. 
Tavoite julkaista päivitetyt kilpailusäännöt hyvissä ajoin ennen kilpailukauden alkua 
 

 

Arvokisat ja maajoukkue 

- Jyri on informoinut SOL kokouksessa 15.11. valittuja valmentajia sähköpostilla valinnoista 

- Robin Willgren ilmoitti Juhan kanssa 31.1.2018 käydyssä keskustelussa halustaan vetäytyä PM 
valmentajan pestistä. [Sovittiin, että Sami käy Robinin kanssa asiasta vielä keskustelun ja Samin käymän 
keskustelun jälkeen päätetään mahdollisen uuden PM valmentajan valinnasta] 



 

- Maajoukkueiden ohjelman 2018 suunnittelu aloitetaan valmentajien kanssa. Sovittiin, että Juha aloittaa 
Palamoksella helmikuussa keskustelun Samin ja Renen kanssa maajoukkueiden kauden 2018 ohjelmasta. 
Tavoite saada maajoukkueiden valmentajien esitys Kristianille ja Juhalle edustusjoukkueiden ohjelmasta 
helmikuun aikana, jotta ohjelma voidaan hyväksyä seuraavassa SOL hallituksen kokouksessa ja julkaista 
heti kokouksen jälkeen 

 

 
Talous 

- SOL likviditeetti tällä hetkellä yli 30.000,00 euroa 

- Sovittiin, että käydään tilitykset läpi ennen tilinpäätöstä  

- Jyri aloittaa tilinpäätöksen valmistelun tilitoimiston kanssa 

- Pankkioikeuksien siirto Samille viimeistään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen  
 

 
Hallinto, viestintä ja markkinointi 

- Aino päivittää syyskokouksen pöytäkirjan, 2017 budjetin ja hallituksen pöytäkirjat SOLin sivulla 

- Todettiin 2018 kilpailulisenssien haltijoiden määräksi tällä hetkellä noin 20 purjehtijaa, jotka koostuvat 
lähinnä tammikuussa ulkomailla kilpailleista purjehtijoista  

 

 
Kadettisarja 

- Mikko muotoilee ja uudistaa kadettisarjan kilpailujen ohjeistusta tavoitteena saada kadettisarjan (ja 
haastajasarjan) kilpailuihin lisää purjehtijoita. Ranking sarjan kilpailunjärjestäjiä edellytetään edelleen 
järjestämään kadettisarjan kilpailu ranking sarjan kilpailun yhteydessä. Tästä vaatimuksesta voidaan 
poiketa erityisistä, perustelluista syistä SOLin hallituksen päätöksellä   

- Mikko avaa kadettisarjan kilpailujen haun 1.2.2018 

- Päätettiin, että HSS:n saa halutessaan järjestää optien kadettikisan DTSW:n yhteydessä. Kadettikisa tulee 
ajaa samanaikaisesti (perjantai-sunnuntai välisenä aikana) optien ranking kisan kanssa, mutta eri radalla 

- Päätettiin antaa KuoPsille poikkeuslupa järjestää 2018 ranking kilpailu ilman kadettikilpailua. Todettiin 
KuoPSin esittäneet riittävät, perustellut syyt kadettisarjan kilpailusta luopumiselle ranking sarjan kilpailun 
yhteydessä   
 

 
Muut asiat 

 
- Päätettiin aloittaa selvitys SOLissa tehtävistä toimista liittyen EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen ja – 

direktiiviin liittyen. Uudet säännökset tulevat voimaan 25.5.2018 

- Aloitetaan Magic Marinen kanssa valmistelut edustusjoukkueiden jollaliivien ja lykrien toimituksiin 
liittyen. Pontus on yhteydessä Magic Marineen asiassa.   

 


