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Hallituksen kokous 
20.10.2019 HSK 
 
Pöytäkirja 
 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kl. 10.10. 
 

1. Uuden hallituksen järjestäytyminen ja vastuualueiden jako, hallituksen 
varapuheenjohtajan valinta 
 
Esitettiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Ruohelaa – hyväksyttiin. 
 
Vastuualueet kaudella 2020. 
Talous Tomi Latvala 
Rankingsarja Juha Ruohela 
Kadettisarja Tiina Ramula 
Edustusjoukkeet Nina Voutilainen 
Varainhankinta Paula Vennola 
Viestintä Anu Vauhkonen 
Nettisivut Pekka Bollström 

 
2. Kauden 2019 yhteenveto 
 
3. Optigaala 

 
Mietitään Optigaalan uudistamista, tälle vuodelle hauskempaa ohjelmaa 
Paula selvittää mahdollisuuden järjestää tilaisuus Biitsissä, Salmisaaren 
liikuntakeskuksessa.  

• Alustava päivä 13.11. 

• Juha hoitaa palkinnot 

• Anu ja Pontus koostavat diaesityksen 

• Aino kysyy arpajaispalkintoja, Nina kysyy Reneltä 

• Arpajaispalkintojen lahjoittajille näkyvyyttä nettisivuilla / facebookissa 

• Aino muistuttaa kiertopalkintojen haltijoita kaiverruttamaan ja palauttamaan 
palkinnot. Laaditaan ohjeistus palkintojen kaiverruttamisesta 

• Ehdotettiin Ikuinen Optimisti -palkinnon saajaksi Pontus Karlemoa, 
hyväksyttiin. 

 
4. Kauden 2020 suunnittelu 

 
Karsintasarja ja rankingsarja 

• Todettiin, että kisojen järjestämistä päällekkäisinä viikonloppuina jatko 
luokkien kisojen/karsintojen kanssa tulee välttää, koska tuomareita ja 
kilpailupäällikköjä on todella vaikea löytää 
 



• Toivottiin, että kisoja ei järjestettäisi vapun jälkeisenä viikonloppuna. 

• Kilpailunjärjestäjille tulee jatkossa korostaa entisestään turvallisuuden 
merkitystä kilpailuissa. Järjestäjän on varmistettava turvaveneiden riittävä 
määrä kilpailuradalla. 

• Katsojaveneiden roolia turvaveneinä tulee teroittaa ja ohjeistusta lisätä. 

• SOLin yhteyshenkilölle laaditaan check list kohdista, jotka pitää 
kilpailunjärjestäjän kanssa käydä läpi ennen kilpailua. 

• SOL voi yhdessä SPV:n kanssa järjestää kilpailunjärjestäjäkoulutuksen ennen 
kauden alkua. 

 
Juha avaa Karsinta ja ranking kilpailujen haun. Karsinta- ja rankingsarjan kilpailujen 
haun viimeinen päivä on 15.11.2019. Samassa seurat voivat hakea kadettisarjan 
kilpailuja. Tarvittaessa kadettikalenteria täydennetään lisähaulla loppuvuoden 
aikana. 
 
Kadettisarja 

• Kilpailujen haku rankingsarjan kilpailujen haun yhteydessä. 

• Tiina valmistelee esityksen kadettisarjan sääntöjen päivittämisestä. Aino 
toimittaa vuoden 2013 säännöt Tiinalle. 

 
Kauden 2019 kadettisarjan voittajan ratkaisu 
 

• Päätettiin noudattaa vuoden 2013 sääntöjä, koska niitä ei ole missään 
vaiheessa kumottu ja ovat näin ollen ainoat voimassa olevat kadettisarjan 
säännöt. Kadettisarjassa noudatetaan kilpapurjehdussääntöjä. 

 
Arvokisat 2020 
 

• MM Garda-järvi 1.-11.7. 

• EM Tallinna 22.-29.6. 

• JnoM HSK, Helsinki 27.7.-1.8. 
 

5. Varainhankinta 
 
Paula ja Aino tapaavat Leistin ja neuvottelevat mahdollisesta yhteistyöstä Zero 
Emission -projektin kanssa. Rantojen siivous kisojen yhteydessä todettiin 
positiiviseksi lisäksi toimintaan. 
 
Juha tai Miika avaa SOLin taloutta seuraavassa kokouksessa. 

 
6. Viestintä 

 
Yhteenveto kaudesta laitetaan nettisivuille, liitetään Pontuksen laatima statistiikka 
Pyydetään Pontus pitämään Wix-koulutus Anulle ja Pekalle 
Juha ja Aino huolehtivat kauden 2019 kokousten pöytäkirjat nettiin. 
Anu otti valokuvat kaikista, laitetaan hallituksen esittely nettiin. 

 



7. SOLin tavoitteet seuraavalle kaudelle 
 

• Siirretään seuraavaan kokoukseen. Aino valmistelee 
 

8. Muut asiat 
 
JnoM  
 
Anu esitteli lyhyesti projektia. Seurayhteistyötä tarvitaan, kaikkiaan 120 henkeä. Anu 
jakaa kutsun SOLin hallituksen jäsenille. 
 
Opti-TV 
 
Selvitellään mahdollisuutta trackerieden käytöstä kisoissa, seuraavaan kokoukseen. 
 
SPV kuulumiset 
 
SPV tarjoutunut taas järjestämään optimistijollien karsintaleirin, milloin ja missä? 
Aino kysyy Vililtä 
Laura kiertää taas talven aikana seuroissa kouluttamassa ja infoamassa 
junioritoiminnasta ja kadettisarjasta. Valmennusapua tarjotaan ensi kaudellakin. 
Yksi alueleiri pääkaupunkiseudulle. 
Mittamieskoulutus karsintaleirin yhteyteen, Aino selvittää. 
 
Chris Atkins -leiri 
Chita Wahlroos mahdollisesti mukana järjestämässä 
ESF halukas isännöimään 

 
9. Seuraava kokous 

 
17.11.2019 kl. 14.00 HSK:lla 
 
Kokous päätettiin kl 13.45. 
 


