
 

 
SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO 
Hallituksen kokous 9.5. 2016 klo 8.00-10.00 
Tapiontori 1  
 
Läsnä: Risto Saarni, Saara Söderberg, Pontus Karlemo, Jukka Muhonen 
Skype: Mikko Kylävainio, Jyri Kotilainen  
 
Puheenjohtaja  Risto Saarni 
Sihteeri  Pontus Karlemo 
 
Media/ nettisivut: 
Liitto julkaisee karsintatulokset FB sivulle mah. pian. 
Opti TV toimii todella hyvin ja liitto tukee kaikin puolin sen edistämistä. Kuvasveneelle 
tehdään oma ”Media” lippu jotta erottuisi helpommin.   
 
Talous: 
Liiton tilillä tällähetkellä n. 31.000€ 
Arvokisa maksuja 2016: 
 - MM ilmoittautuminen ja osallistumismaksut kokonaan maksettu 
- MM-charterveneet ja RIB maksettu  
  
- EM ilmoittautumismaksun 2. erää maksettu 
- EM Joukkue kisa maksu maksettu 1000€  
   
Valmennus: 
Pontus sai tehtäväkseen Chita W. kanssa selvittää ja tehdä ehdotus maajoukkue 
valmentajien tukemisesta Atkins leirille.  
 
Arvokisojen valmennus: 
EM- ja MM-valmentajille maksetaan 180 € / päivä sisältäen ribin (ulkomailla sama taksa 
ilman ribiä). 
PM-joukkueen osalta noudatettiin liiton taksoitusta. 
 
Liiton valmentaja tukisuositus on ollut vuonna 2015. 
Rinki 1 – 218€ / pv 
Rinki 2 – 160€ / pv 
Rinki 3 – 120€ / pv 
 
Liiton tuki oli vuonna 2015 edustusjoukoille: 



 

MM: 2500€ 
EM: 2000€ 
Joukkue EM: 1000€ 
PM: 3000€ 
Jokaiselle joukkueelle pitää tehdä oma kisa / leiri budjetti mahd. pian. Pontus 
valmistelee.  
  
Kadetti sarja: 
Kadetti sarja on nyt liiton kanalta valmis ja julkaistu kokonaisuudessa liiton sivuilla.  
ESF Kadett race on lisätty. Päätettiin yksinkertaistamaan ja tarkentamaan pistelaskua niin 
että lasketaan yhteistulokset, josta erotellaan purjehtijoita eri ikäryhmiin niin että 
ikäryhmäsijoitukset menevät kokonaistulosten mukaan.  
Ikäryhmä jako pitää tehdä syntymävuoden mukaan. 
 
Karsinta ja Ranking sarja: 
Ensimmäinen karsinta takana ja sen puolen kaikki OK, tulokset pitää julkaista liiton 
kotisivuille. 
BS kotisivuilla yhä 2015 NOR ja info. Jukka hoitaa. 
Karsintojen yhteispisteitten laskeminen. Jukka hoitaa. 
 
Sponssori tarrat veneisiin, Risto on uudestaan yhteydessä Magic Marineen. 
Liiton yhteys ja tuki henkilöt ranking kisoihin toistaiseksi. 
BSS: Jukka. 
BS: Risto. 
HSS: Mikko. 
SM: ??? 
ESF: Saara. 
 
Muut asiat: 
On nyt useampaan kertaan todettu kurinpito / käyttäytymisongelmia purjehtijoiden 
kesken ja liitto on valitettavasti vastaanottanut useamman hunon palautteen siihen 
liittyen. Liitolla 0 toleranssi asian suhteen ja Saara valmistaa FB ja kotisivuille julkaistavan 
muistutuksen käyttäytymis säännöistä sekä mahdollisista seurauksista jos niitä jätetään 
noudattamatta.  
 
Pidetään liiton kevätkokous DTR kisan yhteydessä. 
  
Seuraava hallituksen kokous on ma. 23.5.2016 klo 18.00  
 
 



 

 


