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Pöytäkirja
1.

Läsnä olleet jäsenet:
Mikael Stelander
Harri Roschier
Markus Roschier
Kim Weckström
Robbie Lindberg
(Saara Rastio)

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin melko yllättäen Stelander. Sihteeriksi myös
Stelander. Pöytäkirjantarkastajaksi sekä ääntenlaskijaksi Stelander. Stelander myös
ilmoitti tilanneensa pizzaa.
Kokouksen järjestäytyminen antoi hyvän suunnan sille, mihin tämän yhdistyksen
hallintotapa on kehittymässä.

3.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siitä huolimatta, että esityslista oli
toimitettu päivää aiemmin. Kokouskutsu sinänsä oli toimitettu jo pari viikkoa aiemmin.
Ajateltiin ottaa mahdollinen kritiikki vastaan jäsenkunnasta hellästi hymyillen.

4.

Juteltiin Ranking kisoista kaudelle 2017. Pysyteltiin vanhassa hyvässä tahdissa, ja
päätettiin nimetä pidempi lista kisoja. Vaikka odotettavaa on, että ensi kaudella
osallistuminen on normaalia heikompaa.
Ranking kisat 2017:
RRegatta
Hesaregatta
Hangon Regatta
100v. Juhlaregatta
Shampanja Regatta
Viaporin Tuoppi
Int 8mR Worlds
Prosailor Regatta

5.

ESF
HSS
HSF
ASS
HSS
SPS
KNS
BS

17. – 18.6.
1. – 2.7
7. – 9.7.
29. – 30.7.
5. – 6.8.
13.8.
10. – 20.8.
26. – 27.8.

Turistiin 6mR liiton ja 8mR liiton yhdistymisestä. Päätettiin kirjoittaa pöytäkirjaan, että
tähän suhtaudutaan positiivisesti. Yhteistyötä toivon mukaan jo kehitetään tämän
kauden aikana.
Maalailtiin uhkakuvia, miten laiskat kasipurjehtijat jäävät kutospurjehtijoiden ikeen alle.
Pidettiin sitä kehitystä todennäköisenä ja toivottavana.
Asiallisella puolella, jossa keskustelu aina välillä käväisi, keskusteltiin suhteiden
hoidosta kansainvälisiin liittoihin.
Harri jopa täräytti ilmoille huiman idean, josko haettaisiin joskus yhteisiä MM kisoja sekä
kutosille että kaseille. Sen kommentin jälkeen meinasi muutamalta mennä pizza
väärään kurkkuun. Oltiin hetki hiljaa.

6.

Juteltiin latoista. Lyhyistä ja pitkistä. Pääasiassa isopurjeessa. Ajatus siis on, että
latoilla pystytään pidentämään isopurjeen kestävyyttä, mutta ei saada vauhtietua
uuteen purjeeseen verrattuna. Sillä siis köyhemmät säästävät rahaa.
Päätettiin rohkeasti, että vapautetaan lattojen lukumäärä ja pituus isopurjeessa Suomen
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Ranking sarjassa kausilla 2017-2019. Samalla toivotaan, että joku pidempiä lattoja
kokeilisi. Siitä kokemuksesta voidaan sitten vetää seuraavia johtopäätöksiä.
Huomionarvoista on, että kansainvälisissä kisoissa ei tietenkään pidempiä lattoja saa
käyttää.
7.

Turistiin Norjan MM kisoista. Käsitys on, että kuninkaan syntymäpäiville ovat
matkaamassa Luna, Ilderim, Iroquois ja Lara sekä paikalla ovat jo Sphinx ja Silja.
Juteltiin kuljetuksista. Johtaja Tikanoja on Ilderimille ja ehkä Iroquoisille kuljetuksen jo
järjestänyt.
Luna ostaa oman trailerin. Eivät nyt ihan vielä olleet tehneet lopullista päätöstä, mutta
Stelander ilmoitti kirjoittavansa sen pöytäkirjaan – jonka jälkeen se on pakko hankkia.
Luna vuokraa traileria mahdollisesti muille kaseille. Vähän aikaa keskusteltiin siitä, onko
vuokrahinta ”sikahinta” vai ”riistohinta”.

8.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.10. Kukaan ei oikein
kuunnellut. Keskustelu jatkui samojen asioiden ympärillä vielä kotvan ajan.

Vakuudeksi

Mikael Stelander

