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Toimintakertomus 2014
Yleistä
Liiton hallitus kokoontui toimikauden aikana 8 kertaa. Lisäksi järjestettiin säännönmukaiset Kevätja Syyskokoukset. Suuren suosion purjehtijajäsenten keskuudessa saavuttanut Junnugaala
järjestettiin jälleen Mattlidenin koululla Espoossa, järjestelyistä vastasi hallituksen nimittämä
työryhmä.

Optimistijollapurjehdus ylläpiti suosiotaan haastavasta talous- ja markkinatilanteesta huolimatta.
Liiton jäseninä oli 47 seuraa. Purjehtijajäsenten määrä pysyi samana kuin edellisellä kaudella (222).
Liiton alaisiin kisoihin osallistui purjehtijoita 31 (30) seurasta. 11 seuran purjehtijat osallistuivat
ainoastaan kadettisarjan kilpailuihin. Ainoastaan 3 seuran purjehtija osallistuivat ainoastaan
rankingsarjaan.
Keskimäärin näissä seuroissa oli 7,2 purjehtijaa jotka olivat SOL jäseneksi ilmoittautuneita. 52 %
(51 %) purjehtijoista edustivat pk-seudun purjehtijoita. Suurimmat purjehtijajäsen ikäluokat olivat
2002 ja 2003 syntyneet.
Liiton hallitus on seurannut huolestuneena sen saaman tuen alenemista Suomen Purjehdus ja
Veneilyliitolta useampana vuonna. Voidaankin kysyä miksi SPV ei ole valmis tukemaan
Optimistijollaliiton toimintaa samassa laajuudessa kuin aiemmin. Liiton saaman tuki päätetään
Kilpapurjehdus- sekä Lapsi ja Nuorisotoimintojen toimesta.
Optimistijollaliitto on Suomen suurin luokkaliitto ja Optimistijollapurjehdus on käytännössä
kilpapurjehduksen ensimmäinen askelma. Ohjattu Optimistijollapurjehdus toimii myös
erinomaisena oppina veneilytaidoille jo nuoresta iästä lähtien.

Liitto päätti myös avata itselleen viralliset facebook –sivut jotka samalla toimivat liiton virallisena
tiedotuskanavana.
Kilpailutoiminta
Ranking- ja kadettisarjaan osallistui 117 purjehtijaa ja pelkästään kadettisarjaan osallistuneita
purjehtijoita oli 145 purjehtijaa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta olivat purjehtijat jotka
osallistuivat ranking- / kadettisarjan osakilpailuun ilmoittautuneet liiton jäseniksi.
Liitto järjesti kaksi arvokisakarsintaa toukokuussa sekä viiden kilpailun rankingsarjan yhdellä
poisheitolla. Kadettisarjaa kehitettiin edelleen ja kauden aika järjestettiin 24 kadettisarjan
osakilpailua.

Karsinta- , ranking- ja kadettikilpailujen järjestäjät valittiin seurojen hakemusten perusteella. Liitto
kontaktoi aktiivisesti seuroja erityisesti kadettiosakilpailujen suhteen.

Toteutunut kilpailukalenteri:
- Karsintakisojen järjestäjinä toimivat BS ja HSK. PM –joukkueen täydennyskarsinnat järjestettiin
HSS rankingkisan yhteydessä
- Rankingkisojen järjestäjinä toimivat: HSS, Oulu, ESF (samalla SM), TPS ja NJK
- Kadettikisoja järjestettiin yhteensä 24 kpl
- Joukkuepurjehdus SM:t järjestettiin TP toimesta
Haastajasarjan kilpailuja ei tilastoitu liiton toimesta, liitto informoi näistä jäsenistölle.

Kansainvälinen yhteistyö
Liiton tavoitteena on olla pohjoismaitten menestyvin maa arvokisoissa. Tähän tavoitteeseen
pääsemisessä on edelleen työsarkaa joskin edistystä on nähtävissä. 2014 PM-kisat järjestettiin
Norjassa jonka takia kisaan ei saanut osallistua alle 13 -vuotiaat purjehtijat. Näille karsinnoissa
menestyneille purjehtijoille järjestettiin liiton toimesta erillinen kisa Spinnaker -regatan
yhteydessä. PM- ja Spinnaker joukkueet harjoittelivat yhdessä kotimaassa ennen kisoja. Kokemus
oli positiivinen ja liitto suosittelee tämän toimintamallin jatkojalostamista tarpeen sitä vaatiessa.

Suomen joukkueen menestys EM -kisoissa oli erinomaista, joukkueemme oli 3. paras maa kisoissa!
Pohjoismaitten Optimistijollaliittojen yhteistyötä tulee edelleen kehittää. Osallistujien määrä nk
Marstarand-leirillä on heikkoa. Tuleekin miettiä miten tätä voidaan parantaa tulevaisuudessa.
Samalla on myös nähtävissä laajempaa yhteistyö muiden kuin pohjoismaalaisten maiden kanssa.
Vaihtoehtoja punnitessa tulee kuitenkin myös miettiä niiden kustannusvaikutuksia.
Valmennustoiminta
Liitto järjesty yhdessä seurojen kanssa useita liiton purjehtijajäsenille avoimia leirejä. Ennen
ensimmäistä karsintaosakilpailua järjestettiin karsintoihin osallistuville oma leiri BS:llä. Lisäksi
järjestettiin 2 avointa leiriä (HSS, ESF). Liitto tuki näitä leirejä taloudellisesti sekä oli mukana
koordinoimassa sinne kutsuttavia valmentajia leirin päävalmentajan kanssa.

2014 liitto konseptoi myös alueellisten leirien tukemisen. Seurat jotka järjestivät avoimia
alueleirejä saivat liitolta taloudellista tukea. Seurat saivat myös halutessaan tukea leirin sisällön
sekä valmentajien suhteen.

Liitto nimesi aiemman käytännön mukaan PM-joukkueen päävalmentajan ja valmentajan. Nämä
saivat ehdottaa heille apuvalmentajat (yhteensä 2 kpl). PM valmentajina toimivat: Erica Bäckström
ja Mikko Kotamies. Apuvalmentajina olivat Pinja Harjunpää ja Heidi Tenkanen. Spinnaker regattaan osallistuneet purjehtijoiden valmentajina olivat Erica Bäckström ja Niclas Borenius
apuvalmentajana toimi Mecki Kolster.
Liitto päätti ennen karsinta sarjan alkua nimetä EM valmentajaksi Vili Kaijansinkon. Eri vaiheiden
jälkeen nimettiin myös Vili Kaijansinkko MM –joukkueen valmentajaksi.
Edistääksemme Optimistijollapurjehdusta parhaiten on liitto linjannut, että saman valmentajan
käyttäminen useamman joukkueen valmentajana ei palvele valmentajien kehitystä parhaalla
mahdollisella tavalla. Liiton tuleekin tarkasti miettiä miten edustusjoukkueitten
valmentajapäätösten kanssa toimitaan tulevaisuudessa.

Koulutus
Liiton ja seurojen intresseissä on varmistaa, että seuroissa Optimistijolla valmentajat ovat
tehtäviensä tasalla. Liitto pyrkii tekemään läheistä yhteistyötä tällä saralla Suomen Purjehdus ja
Veneilyliiton kanssa. Liitto on myös pyrkinyt järjestämään tilaisuuksia jossa mm.
edustusjoukkuevalmentajat voivat jakaa omia kokemuksiaan. Työsarkaa on edelleen.
Liitto järjesti kaudella 2014 yhden mittamieskoulutuksen. Mittamieskoulutuksia järjestetään
tarpeen mukaan.

Liitto suosittelee vanhempia ja seura-aktiiveja osallistumaan joko seuran tai SPV:n järjestämiin
tuomari- ja kilpailunjärjestäjäkoulutuksiin. Nämä koulutukset ovat erinomainen tapa tulla mukaan
ja tukea toimintaa.
Seuratoiminta
Liitto toimi aktiivisesti SPV / LaNu:n kautta pyrkimyksenä aktivoida junioritoimintaa useampaan
seuraan. Liitto tuki myös seuroja erityisesti kadettiosakilpailujen järjestelyiden suhteen sekä auttoi
heitä heidän järjestäessään avoimia harjoitusleirejä. Juniorityö seuroissa on Optimistijollatoiminnan edellytys. Siksi liiton tulee varmistaa, että sillä on edustus SPV:ssa joka tätä tehtävää
käytännössä vie eteenpäin. Liiton tulee myös varmistaa, että niin SPV kuin seurat hyödyntävät sitä
Optimistivalmennusosaamista jota Suomessa on.
SOL hallituksen jäsenet olivat edustettuna SPV:n toiminnoissa (KPT ja LaNu). Lisäksi moni
hallituksen jäsenistä oli myös seurojen hallituksen tai junioritoiminnon jäsenenä.

