
Suomen Optimistijollaliito ry. 
 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 
Kokous 3/2015 
Paikka: BS 
Aika: 26.3.2015 klo 18.17 
Osallistujat: Timo Wahlroos (pj), Lars Dahlberg, Jaakko Svinhufvud, Jussi Seppälä (siht.), 
Ben Mellin, Mini Winqvist 
 
 
 
1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
2§ Työjärjestys 
 Hyväksyttiin 
 
 
3§ Talous 

Todettiin, että yhden purjehtijan rästissä ollut 2014 EM-maksu on hoidettu. 
 
Todettiin, että MM ja EM kilpailuiden täyden osallistujamäärän mukainen 
ensimmäinen maksuerä on maksettu. Suomi on niinikään maksanut EM 
kilpailuihin tarjotun yhden ylimääräisen edustuspaikan ennakkomaksun.  
 
Todettiin tilipäätöksen valmistuneen. Tilinpäätös odottaa toiminnantarkastajan 
tarkastusta.  

 
 
4§ Kilpailutoiminta 

Kansainväliset kilpailut 
Päätettiin huomioida kansainvälisten kisojen järjestäjiä tänä vuonna edellisiltä 
vuosilta jääneillä Team Finland pelastusliiveillä. Liivejä jaetaan yksi jokaista 
osallistuvaa seuraa kohden. Action: MW 
 
Päätettiin, että Filip Store, HSK, edustaa Suomea Country Cup:issa Gardalla 
 
Todettiin, että MM ja EM kilpailujen maksujen toinen erä tulee maksettavaksi 
toukokuussa. Action: JSv & SP 
 
Päätettiin, että EM kilpailuihin myönnetty ylimääräinen paikka jaetaan 
karsintatuloksissa seuraavaksi parhaalle purjehtijalle EM kilpailujen uudistetun 
kilpailukutsun mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että enintään viisi purjehtijaa saa olla 
samaa sukupuolta.  



 
Todettiin, että EM joukkuepurjehduskilpailujoukkueessa saa purjehdusohjeiden 
mukaan olla enintään kolme purjehtijaa samaa sukupuolta. Päätettiin, että 
joukkue valitaan EM kilpailuiden lopputulosten perusteella. Joukkueeseen valitaan 
lopputuloksissa viisi parhaiten sijoittunutta purjehtijaa kummasta tahansa sarjasta 
(tytöt ja pojat) kuitenkin siten, että enintään kolme purjehtijaa saa olla samaa 
sukupuolta.  
 
Ranking- ja karsintasarja 
Todettiin, että valmistelut hyvässä mallissa tässä vaiheessa 
 
Kadettisarja 
Lohkot ja tällä hetkellä tiedossa olevat kadettisarjankisat alueittain: 
- Itä 5 
- Etelä 8 
- Länsi 5  
- Pohjoinen 5 

 
 
5§ Valmennus ja leirit 

- Hyväksyttiin valmentajatoimen esitys mentoroinnista ja avoimista leireistä.  
- Päätettiin, että vuoden 2015 arvokisavalmentajat valitsee liiton hallitus. 
- Päätettiin kriteereistä, joihin liiton hallitus tukeutuu valmentajien valinnassa. 
- Tehtiin ehdollinen päätös vuoden 2015 arvokisavalmentajista edellyttäen, että 

valitut valmentajat ovat käytettävissä. 
- Päätettiin olla henkilökohtaisesti yhteydessä valmentajiin. Action: MW 

 
 
6§ Muut asiat 

Pääyhteistyökumppanuus 
- Päätettiin tehdä yhteistyösopimus Norcap Oy:n (marinekauppa.com) ja windX 

Oy:n kanssa. Action: MW 
 
 
7§ Seuraava kokous 
 Torstai 23.4 klo 18:00, NJK 
 
 
 
 
 
 Hallituksen pj.     Hallituksen sihteeri 


