
Suomen Optimistijollaliitto ry, 
Hallituksen kokous 29.1.2011 

Paikka:	  Varalan	  Urheiluopisto,	  Tampere	  	  
Aika:	  29.1.2011	  17:00-‐18:00	  
Läsnä:	   Martin	  Still	  
	   	   OP	  Laakso	  
	   	   Anu	  Tanhuanpää	  
	   	   Sampo	  Valjus	   	  
	   	   Mini	  Winqvist	  	  

1 §  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin.	  

2 §  IODA ja SPV-kuulumiset 

IODA	  

SPV:n	  luokkaliitto/valmennustukeen	  sisältyvän	  valmennusresurssin	  määrä	  tarkistettava	  -‐>	  
Martin	  Still.	  

3§ Talousasiat 

OP	  L	  esitteli	  tilinpäätöksen	  ja	  budjetin	  2011.	  Tilinpäätös	  osoittaa	  tappiota	  4.698,27.	  Tilinpäätös	  
hyväksyttiin.	  

Budjetin	  loppusumma	  on	  26.500,-‐	  ja	  arvioitu	  tulos	  0,-‐.	  

Sovittiin	  että	  tarkistetaan	  SPL:n	  luokkaliitto/valmennustukeen	  sisältyvän	  valmennusresurssin	  
määrä,	  käytetyn	  ja	  käyttämättömän	  tuen	  osalta	  -‐>	  Mini	  W.	  

4 §  Kilpailut ja leirit 

Karsinta/rankingsarja	  2011	  ja	  SM	  2011	  

Karsinta/ranking-‐kalenteri	  ja	  SM-‐järjestelyt	  (ajankohta)	  kunnossa.	  

Haastaja/Kadettisarja	  2011	  
Seurojen	  ilmoituksia	  edelleen	  vain	  muutama	  -‐>	  Anu	  ja	  Matilda	  ovat	  yhteydessä	  seuroihin,	  
kalenteri	  julkisuuteen	  4.3.2011.	  

Aluekohtaisten	  kilpailujen	  määrää	  ja	  aluejakoa	  tarkastellaan	  vielä,	  tavoitteena	  kilpailujen	  
määrän	  suhteen	  tasapainoinen	  aluejako.	  

Kehityskohteet	  2011	  
-‐ rankingsarjassa	  edellytettävät	  kilpailujärjestäjien	  ohjeet	  (fleet-‐jako-‐ohjeet),	  ranking-‐

kilpailusopimus	  sekä	  NoR/kilpailukutsu-‐	  ja	  SI/purjehdusohjemallit	  kaipaavat	  edelleen	  
päivitystä/tarkennusta	  -‐>	  Martin	  S,&	  Kimmo	  H,	  4.3.2011	  mennessä	  

Leirit/valmennus	  ja	  kansainväliset	  kilpailut	  2011	  
-‐ Kotimaisten	  leirien	  kutsut	  julkaistaan	  maaliskuussa	  
-‐ Murcia	  ja	  Garda	  peruuntuvat	  yhteisleirinä	  -‐>	  Mini	  W	  valmistelee	  kustannustehokkaampaa	  

vaihtoehtoa	  maaliskuulle	  
-‐ Kotimaan	  leirien	  organisaatiot	  (vastuuhenkilöt)	  vielä	  avoimena	  -‐>	  Mini	  W.	  
-‐ MM-‐valmentajaa	  ei	  nimetä,	  EM-‐	  ja	  PM-‐valmentajat	  nimetään	  seuraavaan	  kokoukseen	  

mennessä	  



-‐ Braassemeer	  	  pääsiäsiregatta,	  yhteyshenkilö/kansallisena	  koordinaattorina	  toimii	  Lauri	  
Tukiainen	  

5 § Tiimivaatteet / Prosailor-sopimus 

Tiimitakit	  pyritään	  saamaan	  Gardalle,	  muut	  tiimivaatteet	  koordinoidaan	  SPV:n	  sopimusten	  
mukaan	  -‐>	  Mini	  W.	  

6 § Tekniset asiat 

Mittamieskoulutus	  	  ja	  mittaukset	  SM-‐	  ja	  rankingkilpailuissa:	  tarkennetaan	  mittausohjetta	  ja	  
jatketaan	  mittamieskoulutusta	  -‐>	  Martin	  S	  +	  Tom	  B.	  

Keskusteltiin	  lyhyesti	  MM-‐kisoista	  (todettiin	  tulosten	  parantuneen),	  ja	  AGM:n	  hyväksymistä	  
sääntömuutoksista,	  jotka	  ovat	  lähinnä	  teknisluonteisia.	  Continental	  (maanosa=myös	  EM)	  –
tason	  kilpailujärjestelyjen	  ehtoja	  tarkistettiin.	  Uudet	  säännöt	  astuvat	  voimaan	  1.2.2011,	  ja	  ovat	  
nähtävillä	  www.optiworld.org	  -‐sivustolla,	  myös	  Race	  Manual.	  

7 § Nettisivujen kehittäminen 

Keskusteltiin	  nettisivujen	  kehittämistarpeesta,	  ja	  nykyisten	  sivujen	  päivittämisen	  (ylläpidon)	  
tekniikasta,	  ja	  todettiin	  että	  nykyiset	  sivut	  ovat	  kohtuullisen	  helposti	  hoidettavat,	  ja	  että	  
alustan	  vaihtamisen	  hyödyt	  ovat	  oletettavasti	  työmäärään	  nähden	  vähäiset.	  

7 § Seuraava kokous 

Seuraava	  kokous	  28.2.2010	  @	  Anu	  T,	  kellonaika	  tarkennetaan	  

Muistion	  vakuudeksi:	  	  

Martin	  Still,	  puheenjohtaja	   	   Sampo	  Valjus,	  sihteeri	  


