
Suomen Optimistijollaliitto r.y. 
Visio  
Suomen Optimistijollaliiton visio on, että Optimistijollapurjehdus koetaan nuoria sekä fyysisesti että 
henkisesti terveellisesti kasvattavana urheilulajina. Optimistijollapurjehduksen tulee vakiinnuttaa 
asemansa lasten ja nuorten urheiluharrastuksena. 
  
Missio  
Optimistijollaliitto kehittää junioripurjehdusta urheilullisesti sekä vaalii optimistijollaluokan 
yksityyppistatusta Suomessa. 
  
Toiminta-ajatus   
Toiminnan tavoitteena on varmistaa mahdollisimman laaja harrastajapohja, jossa huomioidaan 
seuratoiminnan lisäksi kilpaurheilullinen puoli lajin sidosryhmien keskuudessa.  



Optimistijollaliiton tehtävät 
•  valvoo Optimistijollan luokkasääntöä sekä toimii aktiivisesti kehittääkseen näitä 
•  edustaa luokkaliittoa kansainvälisesti  
•  myöntää karsinnat MM, EM ja PM kilpailuihin 
•  vastaa edustusjoukkueiden ennakkojärjestelyistä* 
•  valvoo ja kehittää ranking- ja kadetti- ja SM-kilpailuja (sekä niiden sääntöjä) 
•  kehittää purjehdusvalmennusta järjestämällä valmennusleirejä ja koulutustilaisuuksia** 
•  laajentaa tietämystä juniorikilpapurjehduksesta tiedottamalla tästä aktiivisesti 

*) Suomen Optimistijollaliitolla tulee olla tarvittavat taloudelliset resurssit tämän toteuttamiseen. 
Vuonna 2012 ennakkojärjestelyihin meni 25 000 €. Tämä saadaan kerättyä takaisin osallistujilta 
saman tilikauden aikana. 

**) Yhteistyössä SPV:n kanssa 



Optimistijollaliiton tavoitteet 
Kasvattaa Optimistijollapurjehdusharjoittelijoiden määrää. 

–  Rankingsarja: n. 100 purjehtijaa joista valtaosan tulisi purjehtia läpi koko sarja 
–  Kadettisarja: 30 – 50 purjehtijaa jokaisella alueella (etelä, länsi, itä ja pohjoinen) 
–  Haastajasarjan rooli on tukea seuroja heidän kasvattaessa uusia purjehtijoita mukaan 

toimintaan 
 

Kasvattaa Optimistijollapurjehdusharjoituksia järjestävien seurojen määrää vuosittain 10 %. 
–  Tavoitteeseen pääseminen edellyttää läheistä yhteistyötä seurojen mutta myös SPV:n 

kanssa. SPV:n tutorohjelma sekä heidän kurssit ovat tärkeässä roolissa tämän tavoitteen 
toteutumisessa.  

 
Olla menestyvin Pohjoismaa niin MM-, EM- kuin PM- kilpailuissa. 

–  Tavoitteeseen pääsemisen edellytys on laaja harrastajapohja Suomessa. 
–  Tukee Optimistijollavalmentajien yhteistyötä ja tarjoaa heille virikkeitä näin tukien heidän 

kehitystään. 
 
Parantaa Optimistijollapurjehduksen toimintaedellytyksiä Suomessa. 

–  Optimistijollaliitto kehittää SPVn kanssa seuroille tarjottavia tuotteita. 
–  Solmii yhteistyösopimuksia joiden myötä purjehtijajäsenten omarahoitteinen osuus pienenee. 



Optimistijollaliiton toiminnan pääpaino 
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AKTIIVINEN ROOLI 
• Toiminnassa tuetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti 
Optimistijollakilpa-purjehdukseen sitoutuneita 
• Seuratyötä tuetaan mm järjestämällä avoimia leirejä 
joissa purjehtijoiden lisäksi koulutetaan myös 
seuravalmentajia 
• Jäseniin kuuluvat niin purjehtijat, valmentajat kuin seurat 
• Liitolla on merkittävä rooli tiedon jakamisessa niin 
harrastajien, valmentajien kuin seurojen suuntaan 

TUKIFUNKTIO 
• Seuroilla ja SPV:lla on aktiivinen rooli junioritoiminnan 
kehittämisessä. Optimistijollaliitto suosittelee, että seurat 
hyödyntävät laajamittaisesti SPV:n tarjoamia 
koulutusohjelmia. 
• Optimistijollaliitto tarjoaa SPV:lle mahdollisuuden 
hyödyntää heidän järjestämiään leirejä ohjaaja- ja 
valmentajakoulutuksessa 

Rankingsarja 


