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Suomen Viklaliitto     

Läsnä: Juha Lehtinen pj, Kai Saarhelo sihteeri, Claus Carpelan, Reino Suonsilta, Jukka Kotisalo 
(Skype-yhteys), ulkojäsenenä mukana osan aikaa Hanna-Leena Lehtinen 
Poissa: Timo Nurmi, Mats Nylund, Pasi Kalliala  
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PÖYTÄKIRJA 9.4.2014 

Kisakalenteri 2013  

Todettiin kisakalenteriksi alla oleva: R0 on ranking-sarjaan kuulumaton Viklakilpailu 

- R0 toukokuu Tuusula, TP, On the Rocks 
- R0 toukokuu Tuusula, TP, lyhytrata 
- R1 toukokuu Lahti, LPS 
- R2 kesäkuu Espoo, EPS 
- R3 kesäkuu Helsinki, Hki regatta tmk  
- R4 heinäkuu PM Motala, Ruots        
- R5 heinäkuu Uusikaarlepyy, SSÄgir 
- R6 elokuu Vanajavesi, SM, VVP 
- R0 elokuu Pori, BSF   (varmistui kokouksen jälkeisenä päivänä) 
- R7 syyskuu Helsinki, BS 

 
- MASTERS EM elokuu Bracchiano, ITA 

- MM ja JUNIORI-MM syyskuu Rio de Janeiro BRA 

SM muistilista 

- palkinnot: varmistetaan puuttuvat Clapan tsta 

- kisakutsun teko: vireillä Kain tsta 

- kilpailuohjeiden teko: vireillä H. Nordenswanin tsta 

- majoitus: Petäysresortissa rajallinen määrä huoneita, tutkitaan mahdollisuutta 

edulliseen majoitukseen lähellä olevaan Lepaan puutarhaoppilaitokseen 

- after sail: ilta 1 Petäysresortin rantabaarissa, jossa iltapalaa ja anniskeluoikeudet, 

ilta 2 Petäysresortissa illallisen muodossa (TV-kokki Maija Silvennosien paikka) 

- osallistujamäärän varmistaminen: julkinen lista: e-mail kysely, aktiiviseuranta 

nettisivuille (Kai) 

- SCIRA rep: Juha kysyy Tainion Jukkaa 

- Classic venekunnat: houkuttelu ja varmistaminen H. Nordenswanin toimesta 

- Vanhojen Viklastarojen kontaktointi ja houkuttelu: kaikki 

 

Arvokisa-asiat  

- MM-ennakkoilmoittautuminen ja majoitusvaraus ja venevaraus syytä tehdä mahd. 

pian mm. päällekkäisten tapahtumien vuoksi   

- Tiedote snipe.fi:ssä: deadline 19.4 
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Promootiotoimet  

Toteutuneet 

- Artikkeli Venelehdessä 10.2012 
- Venemessut 
- jäsentiedotteet 
- nettisivujen formaattiuudistus 

 

Osallistumisen aktivointitoimet 

- After sail toiminnan aktivointi kisojen yhteyteen 

o tapahtumista ajoissa tiedottaminen 

o laauntai-illallinen sisältäen menestyjien ”debriefingin” päivän valinnoista 

- Laivuekapteenin rooli tärkeä oman väkensä motivoinnissa ja kulkemisien 

organisoinnissa 

o raportointi tulevista osallistujista hallitukselle 

- kutsu tutustumaan ja/tai koepurjehtimaan 

- ennakkojuttu paikallismediaan 

- kokoontuminen Viklalipun alle 

o virvokejuomien hankkiminen ja vuorolistan ylläpito 

- Sail Snipe tilaisuus HSK:lla 8.6 
- Venemessuleadien seuranta 

- ”kokeile Viklaa” taulu/banderolli veneen mastoon tai lippusalkoon  

 

Kisakohtaiset toimet 

- R0 ja R1 

o Tuusulassa 

o Lahdessa 

- R2 Espoo (Matinkylä) 

o lähtö EPS:ltä 

o veneiden vienti vesitse 

- R3 Hki regatta 

o Wurst Fennican makkarabaarin virittely Hanniksen ja Mirriksen tsta 

- R4 PM 

o palkintovastuullisen kartoitus kansallissihteerin tsta, kun deed of gift on 

SPV:n myöntämä 
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o laivaliput syytä varata heti 

- R5 Uusikaarlepyy 

o Mats velvoitetaan kertomaan hallitukselle tapahtuman status 

o After sail tapahtuma saaressa 

- R6 SM 

o ks. yllä 

- R7 Kulosaari 

o Eskaaderi tai lähtö HSK:lta 

o varmistettava rantafasiliteetit etukäteen Lehtisten tsta 

Ennakkotiedotus  

Kisatiedote etukäteen paikallismediaan  Reinon tsta. 
 
Eli pyritään kehittämään konsepti, jolla lähestytään hyvissä ajoin ennen 
kisaviikonloppua paikallista mediaa (lehdistöä) ja pyritään tarjoamaan jutun aihetta 
mm. koepurjehdusmahdollisuudesta kisaviikonlopun lauantai-iltana. Lähestytään 
myös paikallista pusiseuraa ja tarjotaan mahdollisuutta tutustua luokkaamme.  

Tulostiedotus 

Kisatulokset medialle. 

Luodaan Media-osoitelista, johon pyydämme kisajärjestäjien lähettävän tulokset aina 
kisojen jälkeen. Perustetaan ”toimikunta” 

Nettisivut  

Formaattiuudistus onnistunut mainiosti, kiitokset Matsille. Sivut hyvässä kunnossa. 
Kain ja Juhan lisäksi kaivataan uusia sisällön tuottajia. 

Yhdistyssääntöjen muutokset 

Vuosikokouksessa päätettiin, että Reino Suonsilta ja Timo Nurmi selvittävät 
yhdistyssääntöjen muutosmahdollisuutta vastaamaan paremmin yhdistyksen 
vuosikiertoa, esim. vaalikokouksen pitäminen SM:ien yhteydessä. (Lisätty 
pöytäkirjaan seuraavana päivänä)  

Talous  

Tilillä rahaa  3.212,17 €.  
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Organisaatio - hallitus 

Hallituksen 2013 uutena jäsenenä Jukka Kotisalo toivotettiin tervetulleeksi joukkoon. 
Hän otti vastaan vastuuroolin After Sail toiminnan kehittäjänä. Aiemmasta poiketen 
pyritään jakamaan töitä aiempaa enemmän projektiluonteisesti case by case. 
Säilytetään kuitenkin kontaktihenkilölista vastuualueittan.   

Historiikki 

Henry ”Heffe” Ericsson, Jukka Tainio ja Kai Saarhelo pitivät helmikuussa 
Venemessujen jälkeen alustavat kokouksen, jossa linjasivat historiikin sisältöä, kokoa, 
kustannustasoa, aikataulutusta ja teon organisointia, ks. erillinen muistio.   

Hallitus päätti sitoutua historiikin tekoon.  

Organisoituminen käynnistetään. Haetaan aluevastuulliset henkilöt, joita alustavasti 
ovat jo  

- Claus Carpelan:  Kotka-Hamina-Loviisa  
- Mats Nylund: Uusikaarlepyy   
- Roger Nylund: Lounais-Suomi varmistui kokousen jälkeisenä päivänä  
- Juhani Heljo: Tampere  varmistui kokousen jälkeisenä päivänä 

Lisäksi kysely on lähetetty seuraaville 

- Jussi Sävelä ja Ville Aalto-Setälä Pori  
- P-O Holm, Kokkola 
- Risto Valjus  Lupautunut Toimikuntaan   

Hallitus osallistuu seuraavaan Toimituskunnan kokoukseen. 

Viklamarkkinakatsaus 

Nyqvistit ostivat maaliskuussa Poriin FIN30450:n, jota Ruusu-Maria alkaa kipparoida. 
Lisäksi viime syksynä ex-olympiapurjehtija Chita Wahlroos hankki Lehtisiltä uuden 
Skipperin ja Hanna Lieto Mikko Määtän 30480:n. Naisteema alkaa kantaa hedelmää. 

Simo Lehtinen tekee viidennen comebackin, tällä kerralla Jouko Saarhelo gastinaan.      

Seuraavat kokoukset  

16.4 ja 6.6. klo 17.30 

Kokouksen päättäminen 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50     

 

 

 

Työlista 

Aihe Kuvaus vastuu dead-line status 

After sail toiminnan aktivointi 
kisojen yhteydessä 

   auki 

SM-palkinnot varmistetaan puuttuvat Clapa 5.2013 käynnissä 

SM-kisakutsu valmisteilla Kai  käynnissä 

SM-purjehdusohje  valmisteilla Henry N 
ja Kai 

 auki 

SM-järjestelyt Kilp. päällikkö    ok 

 Jury pj   ok 

SM-mittaus Tarkistuslista 
Järjestäjien informointi ja 
kouluttaminen 
Classic punnitus 
Raaserien punnitus 

Timo 
Timo 
 
Timo 
Timo 

 avoin 

SM-majoitus tarkentuu, Petäys 
resortissa rajallinen 
määrä huoneita, 
tutkitaan mahdollisuutta 
edulliseen majoitukseen 
lähellä olevass Lepaan 
puutarhaoppilaitoksessa 

Kai, 
Henry H 

4.2013 käynnissä 

SM-iltaohjelma  
ilta 1 Petäysresortin 
rantabaarissa, jossa debriefing,  
iltapalaa ja anniskeluoikeudet 
ilta 2 Petäysresortissa 
debriefing, SM-kokous ja 
illallinen  

konsepti  
yksityiskohdat 
valmisteilla 
 

Kai, 
Jukka K 

3.2013 
4.2013 

valmis 
käynnissä 

SM-osallistujamäärän 
varmistaminen 

e-mail kysely, 
aktiiviseuranta 
nettisivuille 

Kai  avoin 
avoin 

SM SCIRA rep kysytään J. Tainio Juha 4.2013 avoin 

SM-Classicit houkuttelu ja 
varmistaminen 

Henry 4-7.2013 avoin 
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SM vanhat Viklastarat houkutellaan kaikki 4-7.2013 avoin 

MM tiedote viklasivuille Juha 19.4.2013 avoin 

After sail toiminnan aktivointi ajoissa tiedottaminen Jukka K   

 la illallinen sis. 
menestyjien debriefing-
kertomukset ja haas-
tattelumahdollisuuden 

   

Ranking-osallistumisten 
promotointi  

laivuekapteenien 
motivointiroolin 
vahvistaminen 

raportointi hallitukselle 
vkoa ennen Rankingia 

laivue-
vastaava 
+ fleet 
kapu 
fleet 
kapu 

4-9.2013 avoin 

Koepurjehdusmahdollisuus 
rankingin yhteydessä 

    

After Sail Kokoontuminen Vikla-
lipun alle virvokejuomien 
hankkimisen organisointi 
vuorolistan ylläpito 

Jukka K 5.2013 avoin 

Sail Snipe I + tutustuminen HSK Hannis 
Reino 

5.2013 avoin 

Sail Snipe II HSK  Hannis 8.6.2013 käynnissä 

Sail Snipe III muut laivueet fleet 
kaput 

6.2013  

Messuleadien seuranta vs. Sail 
Snipe I 

kysely Reino?  avoin 

After Sail - Hki Regatta Wurst Fennican 
makkarabaari 

Hannis, 
Mirris  

6.2013 avoin 

Palkinnot - PM DOG:n selvittäminen, 
SPV:n vastuu 

Juha 4.2013 avoin 

After Sail - Uusikaarlepyy Matsin selvitys tilanteesta 
hallitukselle 

Mats 4.2013 avoin 

Kisainformaatio snipe.fi kalenteriin 
yhdenmukaiset kisainfot 

Kai 2.2013 tehty 

Historiikki avauskokous (1) Kai 2.2013 pidetty 

Historiikki konseptin suunnittelu toimitus-
kunta 

2.2013 tehty 

Historiikki hallituksen 
sitoutumispäätös (2) 

hallitus 9.2.2013 ok 

Historiikki jatkosuunnittelukokous Kai 4.2013 avoin 

 


