Suomen Optimistijollaliitto ry
Hallituksen kokous 5/2009 - Pöytäkirja
Aika: 26.6.2009 kello 18:00
Paikka: HSK Lauttasaari, Helsinki / Puhelinkokous
Läsnä:
Martin Still, PJ, TP
Joni Piltti, VPJ, LPS
Juhani Soini, TPS
Tom Store, HSK
Kimmo Hautamaa, LrPS
Maria Roos, ESF
Mikael Winqvist, EPS
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Martin Still avasi kokouksen kello 18:00
2§ Talousasiat
TPS:n leirin osalta valmentajat eivät vielä ole laskuttaneet kaikkia kustannuksiaan. JS hoitaa
3§ HSK leiri
Optimistijollaliitto maksaa Joonas Wikströmin ja Leonardo Santosin palkat leirin osalta. Purjehtijaliitto
korvaa muille valmentajille syntyneet kustannukset.
LS:n tuomien ajatusten omaksuminen on aiheuttanut kriittisyyttä valmentajissa, optimistijollaliiton
huolenaaiheena on erilaisesta valmennuskulttuurista saatujen oppien integroinnissa suomalaisten
valmentajien toimintaan. Sunnuntaina pidetään valmentajien palautekeskustelu. Ulkomaalaisen
valmentajan tuomisessa Suomeen, eräänä keskeisenä tavoitteena on ollut tuoda uusia tuulia
suomalaiseen valmennustoimintaan ja herättää ajatuksia valmentajissa itsessään. Yksittäisten
purjehtijoiden teknisiin suorituksiin keskittyminen ei ollut keskeinen tavoite. Maria Roos osallistuu
palautekeskusteluun Optimistijollaliiton edustajana. Palautekeskustelusta tehdään kirjallinen muistio.
SPL:n on luvannut tukea valmennuskustannuksia LaNu:n budjetin kautta noin 2000 eurolla.
Kuun vaihteen jälkeen tarkastetaan onko SPL maksanut valmentajien palkat.
4§ SM-kilpailuita edeltävä leiri
Leirin järjestelyt toistaiseksi auki. HSS:n kanssa ja Tapio Lehtisen kanssa tulee sopia voisiko HSS ottaa
järjestelyvastuun avoimesta leiristä. Leiri vastaavaa ei ole vielä nimetty, myös valmentaja ja leirikutsu
puuttuu.
5§ Valmennusryhmät
Valmistelu kesken siirretään seuraavaan kokoukseen.
Valmennusryhmälle pelisäännöt ja valmennusohjelma. Vastuu Maria Roos / Joni Piltti.
6§ Ranking / 2010 karsintajärjestelmä
Valmistelu kesken. Seuraavan kauden osalta 1 karsinta syksyllä (ESF) ja kaksi karsintaa ja leiri aikaisin
keväällä (TPS, ??). ÅSS ei halua kilpailua Eckeröhön, vaan Maarianhaminaan.
Alustavasti suunnitellut ajankohdat: 8-9.5.2010 ja 15-16.5.2010
Purjehdittujen karsintaan mukaan laskettavien lähtöjen määrää tulee tarkastaa. Seuraavassa
kokouksessa päätetään karsintajärjestelmä, pistelasku ja ranking kilpailuiden ajankohdat.
7§ Kilpailuvastaavan valinta
Juhani Soini valittiin kilpailuvastaavaksi koordinoimaan kilpailukalenterin rakentamista.

8§ Joukkue-SM
Lohjan Purjehdusseura on anonut 2010 Joukkue SM-purjehdusten järjestämisoikeutta. Päätettiin
yksimielisestä puoltaa LP:n hakemusta, tavoite ajankohtana kesäkuu 2010.
9§ Muut esille tulevat asiat
- Todettiin, että Leonardo Santosin tulee valmentaa Helsinki Regatassa MM-ryhmää
- Päätettiin perustaa nettisivuille kuvagalleria - JS hoitaa
- Pöytäkirjojen tarkastuskäytäntö. Todettiin, että hallituksen jäsenet lukevat pöytäkirjat netissä, ja omilla
nimikirjaimillaan/päiväyksellä vahvistavat pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.
10§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi JunnuSM purjehdusten yhteydessä perjantaina 21. 8.2009 kello
18:00
11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martin Still, puheenjohtaja

JS 010709; MW 010709, MS 060709, JPi 060709, TS280709

Juhani Soini, sihteeri

