
 

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO 
Hallituksen puhelinkokous (Skype) 18.4.2018 kello 16.08 – 16.58 
Skype: Juha Ruohela, Aino Sergelius, Kristian Heinilä, Mikko Kylävainio, Sami Kiiski (16.22 alkaen) 
 
 
SM kilpailujen järjestelyt Raumalla 2018 
 

- SOL ja SM-kilpailujen järjestäjäksi valitun RPS:n nimeämä kilpailupäällikkö Jesse Kylänpään ovat käyneet 
kirjeenvaihtoa RPS:n julkaisemaan SM-kilpailujen kilpailukutsuun liittyen.  
 

- Osana kirjeenvaihtoa RPS on ilmoittautunut SOLille mm. kieltäytyvänsä järjestämästä kadettikisaa SM-
kilpailujen yhteydessä seuran kilpailusataman ahtauteen ja RPS:n resurssipulaan vedoten. RPS myöntää 
olleensa SM-kilpailuja hakiessaan tietoinen SOLin suosituksesta järjestää kadettikilpailut SM-kilpailujen 
yhteydessä, mutta katsoo, että kadettikisan järjestäminen SM-kilpailujen yhteydessä ei ole edellytys SM-
kilpailujen järjestämiselle.   
 

- Lisäksi julkaisemansa kilpailukutsun mukaisesti RPS edellyttää, että SM-kilpailuihin tulee ilmoittautua 90 
euron ilmoittautumismaksulla kaksi kuukautta ennen kilpailua, jonka jälkeen kilpailuun voi jälki-
ilmoittautua 135 euron hintaan. RPS on kilpailukutsun julkaisemisen jälkeen ilmoittanut olevan valmis 
korjaamaan SM-kilpailujen ilmoittautumisaikaa siten, että kuukautta ennen kilpailua voi ilmoittautua 90 
euron ilmoittautumismaksulla jonka jälkeen SM-kilpailuun voi jälki-ilmoittautua vain korotetulla 
ilmoittautumismaksulla.  
 

- SOLin hallitus totesi keskustelun jälkeen, että SOL tulee edellyttämään kadettikilpailujen järjestämistä 
Rauman SM-kilpailujen yhteydessä.  

o SOL pitää tärkeänä, että SM-kilpailujen aikana kaikilla optimistijollapurjehtijoilla on mahdollisuus 
osallistua ja kilpailla Raumalla tasonsa mukaisella kisaradalla.  

o SOL katsoo, että RPS:n kisasatamassa on riittävästi tilaa erillisen kadettikilpailun järjestämiselle. 
SOLin näkemys perustuu mm. siihen, että BS yhdessä MP:n kanssa on järjestänyt useampana 
vuonna SOLin arvokisakarsinnan ja kadettikisan BS:n satamassa, joka on RPS:n satamaa selvästi 
ahtaampi.    

o UPS on lupautunut SOLin pyynnöstä järjestämään kadettikisan Raumalla SM-kilpailujen 
yhteydessä mikäli RPS:n resurssit eivät riitä kadettikilpailun järjestämiselle.   

 

- SOLin hallitus toteaa, että RPS:n julkaisemassa kilpailukutsussa kilpailuun ilmoittautumiselle asetettu 
kahden kuukauden aikaraja normaalilla ilmoittautumismaksulla ei ole SM-kilpailuissa vakiintuneen 
käytännön eikä purjehtijoiden edun mukainen eikä näin ollen perusteltu.  SOLin hallitus on valmis 
tekemään kilpailukutsun ilmoittautumisaikaan poikkeuksen seuraavin edellytyksin  

o Ilmoittautuminen normaalilla 90 euron ilmoittautumismaksulla 16.7.klo 23:59 mennessä 
o Ilmoittautuminen 108 euron ilmoittautumismaksulla 17.7 – 1.8. klo 23:59 välisenä aikana 
o Ilmoittautuminen 135 euron ilmoittautumismaksulla 2.8. klo 00:00 jälkeen 

 

- Mikäli RPS ei sitoudu SOLin linjauksiin i) koskien kadettikilpailun järjestämistä SM-kilpailujen yhteydessä ja/tai 
ii) ilmoittautumisaikatauluun liittyen, SOL antaa optimistijollien SM-kilpailun jonkun muun seuran 
järjestettäväksi vuonna 2018. 

 
 
Vakuudeksi 
 
 
Juha Ruohela   Mikko Kylävainio 


