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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edustusjoukkueet
MM-joukkue
- MM-joukkueelle pidetään valmistautumisleiri Gardalla  15.-24.6.  Joukkue 

osallistuu tällä matkalla myös Optimist d’Argento regattaan
- joukkueelle vuokrataan jollat kilpailujärjestäjältä, valmennusvene vuokrataan 

HSK:lta
- varsinainen MM-kilpailumatka Gardalle on 30.6 – 9.7
- arvio kokonaiskustannuksista on 4800€/ purjehtija, tämän  lisäksi edustusvaatteet 

ja liivit

EM-joukkue
- valmistautumisleiri Spinnakerin yhteydessä Tallinnassa 4.-10.6, josta kilpailun 

osuus 6.- 9.6
- kisaan viedään omat jollat
- valmennusvene mahdollisesti EPS:ltä, himmeli mahdollisesti HSS:ltä
- kustannukset 2155e/ purjehtija, tämän lisäksi edustusvaatteet  ja liivit

PM-joukkue
- valmistautumisleiri 20.-25.7, mahdollisesti HSK:lla

Yhteistä kaikille joukkueille

Ilmoittautumiset
- Nina hoitaa MM- ja EM- joukkueiden ilmoittautumiset ja Tomi maksaa 
ennakkomaksut
- Tomi laatii selkeät pelisäännöt edustusjoukkueiden taloudenhoidosta
- SOL tukia edustusjoukkueille käsitellään seuraavassa kokouksessa



Chris Atkinsin joukkuepurjehdusleiri
- ESF:n esitys: 1.-3.6 ESF:llä, hinta n 200€/ purjehtija, sisältää majoituksen ja 

ruokailun
- optimaalinen  osallistujamäärä on  24, 32 tai 33
- päätetään mahdollisesta tuesta seuraavassa kokouksessa

Varaosapakki
- koska varaosien saatavuus arvokisoissa on usein vaikeaa, päätettiin koota kaikille 

edustusjoukkueille yhteinen  varaosapakki. Jan Feodoroff laatii ohjeistuksen, 
valmentajat täydentävät sitä

4. Talous

- Tomi lähettää liiton jäsenmaksuista  125€:n laskut niille seuroille, joiden 
purjehtijoita on osallistunut ranking- tai kadettisarjaan

- PM 2019-kisojen maksuja on vielä saamatta
- myös Hangon leirin majoituskuluja on saamatta
- PRH:n tiedot päivitetty

5. Kadettisarja

- keskusteltiin siirtymisestä kahteen ikäsarjaan kolmen sijaan, molemmissa 
sarjoissa palkittaisiin viisi parasta 

- kisajärjestäjän ohjeissa tullaan korostamaan radan turvallisuutta ja turvaveneiden 
roolia

- Wasa Segelföreningen  on ilmoittanut olevansa kiinnostunut kadettikisojen 
järjestämisestä, Tiina on yhteydessä seuraan

- pyritään ilmoittamaan kaikki kadetti- ja haastajakisat liiton sivulla heti kun ne 
varmistuvat

- kaikki kadettikisat pitäisi saada myös Managetosailiin 
- karsintasääntöjen uudistamista vuodelle 2021 käsitellään seuraavassa 

kokouksessa

6. Kokous päätettiin klo 20.05


