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● Yhdistyksen kokous marraskuussa 2021 valitsi hallitukseen: 
Heikki (Hepo) Räisänen (pj), Noora Westerlund (vpj), Arto Linnervuo, 
Perttu Monthan, Veikko Mäkipää, Miikka Raininko ja Sonja Riska

● 8 kokousta ja hallituksen välistä tiivistä yhteydenpitoa

● Hallitus on saanut useilta tahoilta apua asiantuntijatehtävissä. 
Benjamin Nilsson ja Kim Lindroos ovat Perttu Monthanin kanssa 
hoitaneet mm. itsenäisesti Doublehanded -asiat (DH).

Ahkeraa hallitustyöskentelyä



Säätöä ja soveltamista koronan jälkimainingeissa.

● Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset

○ Vene 2021 -venemessut ja niiden AMP-ilta peruuntuivat

○ Lähes kaikki AMP-koulutukset peruuntuneet

○ Kausi lähti varovaisen hitaasti käyntiin, osanottajamäärät kilpailuissa eivät ennallaan

● BOW 2022 järjestettiin Tallinnassa

● FINEST ranking-sarjassa yksi kilpailu peruttiin

● ORC EM-kisat järjestettiin Norjassa (Hankø)

● AMP-edustusjoukkueiden (WaWe Sailing Team, Zer°mission, XtraStærk, Mercedes-Benz EQ Power) 
kaudet osittain pilalla 

● Ukrainan sodan vaikutukset kilpailutoimintaan ja yhteistyöhön (ESSR, venäläisveneet jne.) 

Haastava paluu normaaliin



FinRating 1(2)

● 2021 taulukkoveneiden määrää karsittiin, tämän kauden aikana niitä 
lisättiin ’hellällä kädellä’, nyt 223 venettä

● Taulukossa pyritään pitämään vain sellaiset venetyypit, joita on viime 
vuosina kilpailuissa esiintynyt

● Kaikki 2022 kisat purjehdittu ORC-pohjaisella FinRating-säännöllä

● FinRating- ja ORCi-todistuksia yhteensä 348 veneellä (314+34), 
lisäksi 193 veneellä DH-todistus sekä 82 Non-Spinnaker todistus.

● Kauden aikana joissain kilpailuissa (erityisesti syksyn aikana) nähtiin 
vahvoja osallistujamääriä (Suursaari, HTR, DH SM, Karvalakki), vaikka 
kokonaisuudessa kausi jäi normaalia vaisummaksi



FinRating 2(2)

● FinRating-webinaari maaliskuussa keräsi 148 osallistujaa eri puolelta Suomea, 
jopa ulkomailta. Paljon hyviä kysymyksiä tuli esille webinaarin aikana ja lisää 
kysymyksiä ja vastauksia löytyy AMP:n kotisivuilta. 

● Uutena pääsponsorina rankingille B&G. Yhteistyö jatkuu kaudelle -23.

● Tälle vuodelle ranking-laskentaa parannettiin. 
Kiitokset tästä kuuluu Pekka Katajalle 🙌 

● FinRating-aluepäälliköt ovat kokoontuneet virallisemmin muutaman 
kerran vuoden aikana ja juoksevia ja akuutimpia asioita edistetty 
yhteisen pikaviestintäkanavan avulla.



Doublehanded 1(2)

Kiinnostus DH-purjehdusta kohtaan edelleen vahvaa, ensimmäiset arvokisat purjehdittu 
Itämerellä

● Kausi oli tarkoitus avata DH-klinikalla valmentajan johdolla toukokuun lopussa, 
mutta tapahtuma peruttiin osallistuvien yhteisellä päätöksellä (tuuli yli 13m/s)

● DH-rankingiin osallistui kaikkiaan 54 venekuntaa ja kisastartteja kertyi yhteensä yli 
120 (54 ja 100 vuonna 2021). 

○ Osallistujia keskimäärin 15 venettä per kisa. Näistä 10 oli erittäin aktiivisia ja osallistuivat 
keskimäärin neljään tai useampaan kisaan. Yhteensä seitsemän eri venettä nappasi 
ensimmäisen sijan.

○ Yksittäisissä kisoissa jälleen yli 20 venettä ja kamppailu kärkisijoista erittäin tiivistä

● DH-rankingin voiton nappasi puhtaalla sarjalla FinnFun, toiseksi purjehti Irie ja 
kolmanneksi Goodio! 🙌



Doublehanded 2(2)

● Ensimmäiset MM-kilpailut järjestettiin Gotland Runtin yhteydessä (KSSS). 
Mukana upeasti 17 suomalaista venekuntaa kolmessa eri luokassa (A 2, B 9, 
C 6).

○ MM-pronssit upeasti Jens Krogellin ja Ville-Veikko Niskasen AlmaVidalle! 🥉
● Ensimmäiset SM-kilpailut purjehdittiin syyskuun puolivälissä (NJK), mukana 

22 venekuntaa. 

○ Mitalistit luokassa A 🥇 AlmaVida 🥈 Irie (Sanna Moliis & Julius Haartti),
🥉 Ipanema (Kim Lindroos & Mikael Lindberg). 

○ Luokassa B kultamitalit 🥇 historiallisesti jaettiin Penelopen (Perttu Rönkkö & 
Joonas Sandholm) ja FinnFunin (Tom Finell & Joakim Majander) kesken. Pronssille 
🥉purjehti Thetis (Perttu Monthan & Mikko Karppinen).   



Doublehanded-kysely

● Kysely DH-kaudesta ja toiminnan 
kehittämisestä vielä avoinna 
tämän viikon! 

● Vastaa ja vaikuta! 

● bit.ly/dh-kysely-2022 



Kehitystyötä kaudella 2022

Kotimaisen tasoituskilpapurjehduksen hyväksi

● Verkkokaupan vakiinnuttaminen

● Netti- ja FB-sivujen jatkuva päivittäminen

● Helppokäyttöinen Scratch-laskuri

● Tiiviit yhteydet muihin instansseihin
○ NoSF kokoukset (Oslossa ja etäyhteydellä), alueen yhteisten asioiden edistäminen
○ Tiivistä yhteydenpitoa ORC:n suuntaan ja lähes viikottaista yhteydenpitoa virolaisten kanssa
○ Hepo ja Noora uudet ORC Congress Memberit (+Patrick Lindqvist)
○ Noora ORC Race Management Committeen jäsen
○ Joakim Majander ORC Rating Officer Committeen ja Measurement Committeen jäsen 
○ Hepo SPV:n Kilpapurjehdustoimikunnan vpj
○ RORC -järjestelyt



Hyvää kaudella 2022!

Tasokasta ja oikeudenmukaista tasoituskilpapurjehdusta

● FinRating-säännön vakiintuminen

● Suosittu FinRating-nettiseminaari yhdessä SPV:n kanssa

● DH-purjehduksen yhä kasvava suuri suosio ja menestys (pronssimitalit MM-kisoista)

● Yksittäisten kilpailujen osallistujamäärät ja positiivinen palaute kauden haasteista huolimatta

● Historian ensimmäinen Roschier Baltic Sea Race järjestettiin onnistuneesti

● Suomalaisveneiden osanotto kansainvälisissä kilpailuissa: 
MM-kisat, Porto Cervo, DH-MM Gotland Runt, EM-kisat, Hankø

● AMP edelleen selkeästi Suomen suurin luokkaliitto!

● Suomen painoarvo ORC:ssa vahvistui

● Suomen ORC EM-kisahakemus vuodelle 2024




