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Poissa:

Pekka Kauppi

1.

Henrik avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2.

Hyväksyttiin Henrikin laatima esityslista.

3.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 16.12.2008 pöytäkirja.

4.

Nimettiin jäsenet toimikuntiin ja määriteltiin tehtävät 2009.
Kaikkien toimikuntien yhteinen ja tärkein tavoite on kentän rauhoittaminen ja
yhdistäminen sekä venemäärien kasvattaminen. Luokkia on kasvatettava
rehellisin ja avoimin keinoin. Tarpeetonta vastakkainasettelua on vältettävä.
ORC-, IRC- ja LYS-toimikuntien tehtävä on valvoa ja edistää oman sääntönsä
hallintoa, mittausta ja kilpapurjehdusta. Kilpailutoimikunta koordinoi eri
tasoitussääntöjen kilpapurjehdukseen liittyviä kysymyksiä. Toimikunnat
valmistelevat oman toimialansa asiat ja tuovat ne hallitukselle tiedoksi tai
päätettäväksi ennen niiden julkaisua netissä, lehdissä tai muualla.
Kilpailutoimikunta
Harald Hannelius, puheenjohtaja, Jyrki Järvi, Joakim Majander, Jussi Pietinalho
- rankingin valvonta ja kehittäminen dual scoring -järjestelmällä
- ranking-tuloslaskenta
- ohjeet kilpailujärjestäjille tuloslaskennasta, luokkajaosta ym. määräyksistä
- keskitetty yhteydenpito tasoituskilpailuja järjestäviin seuroihin
ORC-toimikunta
Jussi Pietinalho, puheenjohtaja, Jani Lehti, Pekka Lopmeri, Joakim Majander,
Leif Ramm-Schmidt
- ranking-sääntöjen ylläpito
- tuloslaskennan seuranta ja kehittäminen
- tuloslaskentaohjeen päivittäminen järjestäjille
- kontakti purjehtijoihin, ORC:hen ja järjestäjiin
IRC-toimikunta
Jyrki Järvi, puheenjohtaja, Pekka Kauppi, Aatos Kärkkäinen, Pekka Lopmeri,
Sami Ranta, Olof Rytövaara, Sampo Valjus
- ranking-sääntöjen tekeminen
- luokkamestaruussääntöjen valmistelu
- kontakti purjehtijoihin, RORC:iin ja järjestäjiin
LYS-toimikunta
Joakim Majander, puheenjohtaja, Ville Höglund, Hanno Narjus, Karl-Johan
Stråhlmann

- säännön profiilin nostaminen
- oikeudenmukaisten lys-lukujen ja -todistusten valvonta
Tiedotustoimikunta
Jani Lehti, puheenjohtaja, Harald Hannelius, Henrik Ramm-Schmidt, Sampo
Valjus
- nettisivun ylläpito
- vuosikirjan julkaiseminen
- tiedottaminen Navigaressa ym. alan lehdissä
Koulutustoimikunta
Markus Roschier, puheenjohtaja, Harald Hannelius, Henrik Ramm-Schmidt
- koulutuspäivän järjestäminen
- mahdollisten muiden tilaisuuksien järjestäminen
5.

Henrik on ollut yhteydessä HSF:ään BOW:sta ja kilpailujen lopullinen aikataulu
on nyt julkaistu nettisivulla.
Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.

6.

Todettiin, että viime kokouksessa käsitelty ORC/IRC-rankingohjelma on
lopullinen nyt kun ASS on ilmoittanut, että he haluavat Gullkronakappseglingin
Pyytinkarin sijaan.
Kilpailut ovat siis Prosailor, WB-Sails, VSSR, H-S, Gullkrona, BOW, Pentala,
HL ja Syysseilaus.
Todettiin että IRC-toimikunnan on heti laadittava ehdotuksensa rankingsäännöiksi. Kilpailutoimikunta koordinoi sen jälkeen ORC:n ja IRC:n rankingsäännöt yhtenäisiksi ja laatii dual scoring -järjestelmän. Luokkajaon perustana on
ORC:n luokkajako ja IRC-veneet koetetaan jakaa sen mukaan sopiviin luokkiin.
Keskusteltiin luokkajaosta. Joakimin mukaan ovat ohjelmat pian valmiit ja uudet
mittaluvut saadaan luokkajaon perustaksi. Keskusteltiin veneiden jakamisesta 3
tai 2 luokkaan.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

7.

Pekka Lopmeri ja SPL:n tekninen toimikunta järjestävät mittamieskurssin.
Alustava ajankohta on 15.2.2009. Jyrki ja Harald ilmoittivat olevansa
kiinnostuneita osallistumaan.
Kjell Lax ryhtyy uudeksi mittamieheksi ja Esa Mach LYS-asiamieheksi Turun
alueella.

8.

Keskusteltiin Janin johdolla vuosikirjan tekemisestä. Jani tekee ehdotuksen
työnjaosta, joka perustuu viime vuosien malliin.
Poistettu osio vedoten lakiin yksityisyyden suojasta.
Keskusteltiin Henrik Ramm-Schmidtin johdolla nettisivuista, joita pidettiin
yleisesti hyvinä. Päivitykset ovat olleet nopeita mutta sisältöä ja uutisia
koetetaan tuottaa enemmän. Henrikin ollessa työmatkoilla voivat varamiehinä
toimia Harald tai Leif Ramm-Schmidt.
Kaikki aineisto, mm. toimikuntien omat tiedotteet, lähetetään ensin hallitukselle
nähtäväksi ja julkaistaan vasta sen jälkeen. Jäsenkyselyjä tehdään jatkossakin
tarpeen mukaan.
Syyskokouksen mukaisesti julkaistaan netissä hallituksen ja toimikuntien
hyväksytyt esityslistat, pöytäkirjat tai pöytäkirjanotteet.

9.

Keskusteltiin Markuksen johdolla koulutuspäivästä. Se koetetaan järjestää
maaliskuussa jonain lauantaina. Markus selvittää mahdollisia paikkoja.
Mielenkiintoisina aiheina mainittiin mm. uudet kilpailusäännöt, eri

tasoitussääntöjen uutuudet, uudet navigointijärjestelmät, laitteet ja niiden käyttö
kilpapurjehduksessa sekä katsaus purjerintamalla.
10.

Jäsenasioita ei ollut.

11.

Keskusteltiin kerhotason avomeri- ja saaristokilpailemisesta. Isot kilpailut ja jopa
tiistaikisat saattavat olla aloittelevien tai perhepurjehtijoiden mielestä liian tiukkoja
ja pelottavia. Osallistumiskynnystä pitäisi alentaa ja tietyt kisat voisivat olla
selkeästi vain aloitteleville tai vain vähän kilpailleille venekunnille tarkoitettuja.

12.

Päätettiin kutsua seuraava kokous koolle tarpeen mukaan. Henrik päätti
kokouksen.
Puolesta

Kristina Lindqvist

Henrik Andersson

