8 FEMA Suomen 8mR liitto ry, Ylimääräinen kokous
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Maanantai 9.3. klo 18:00
Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki
Antti Toukolehto, Robbie Lindberg, Jyri Kuivalainen, Mikael Stelander, Hannu Kähönen, Timo
Saalasti, Hasse Karlsson, Harri Roschier sekä kunniajäsen Joni Hertell.
Liiton hallituksen puheenjohtaja Hannu Kähönen avasi kokouksen. Klubin Arvo Ylppökabinetti oli sen verran pieni, että videotykkiä ei ruvettu sijoittamaan keskelle ruokapöytää.
Tilattiin ruokaa ja juomaa. Sekä alkuruokia, että pääruokia. Oluet oli jo tilattu alakerrassa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kähönen. Sihteeriksi Mikael Stelander.
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Antti Toukolehto.
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi. Puheenjohtaja penäsi, että kutsu
olisi lähetetty liian myöhään. Stelander kiisti tämän jyrkästi. Työjärjestystä ei erikseen
hyväksytty, mutta sillä siinä edettiin kuitenkin. Päätettiin olla kuitenkin laillisia ja
päätösvaltaisia.
Juteltiin uusista nettisivuista. Niitä ei siis kurkistettu, vaikka esityslistassa näin luki, kun se
videotykki ei siihen pöydälle mahtunut.
Hasse kysyi miten niitä omien veneiden sivuja pääsi päivittämään. Stelander lupasi
lähettää ohjeet emaililla uudestaan. Vaan tokkopa Hasse niitä sittenkään lukee?
Robbie, joka on suomenruotsalainen ja siksi hyvin joviaali ja sosiaalinen, ehdotti että
sivuille lisättäisiin ruotsalaisia kaseja ja Astra. Samalla kun Saalasti opetti Robbielle
maantietoa, Stelander ehdotti että ne saattaisivat sopia erilliselle ”Friends of the Finnish
Fleet” –sivulle. Tämä näytti tyydyttävän Robbieta, ja näin päätettiinkin tehdä.
Käsiteltiin uusia liiton sääntöjä. Toukolehto ehdotti, että säännöissä korostettaisiin
huomattavasti enemmän liiton roolia MM kisojen järjestäjänä. Seurasi pitkä keskustelu,
jossa hyvin harva ymmärsi toista. Roschier, joka on oikeasti ollut pörssiyrityksen
toimitusjohtaja, ehdotti eteenpäin pääsemiseksi, että ”...järjestetään kilpailuja” lauseeseen
lisättäisiin ”mukaanlukien MM-kilpailuja”. Näin päätettiin tehdä.
Toukolehto nosti keskusteluun vielä hallituksen jäsenmäärään, joka oli kirjattu ”kolmeksi
varustajaseneksi”. Jälleen Roschierin johdatuksella lisättiin tuohon lauseeseen ”vähintään
kolmeksi jäseneksi” sekä lisättiin lause: ”Hallituksen enemmistön tulee olla
varustajajäseniä”. Kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä ja säännöt hyväksyttiin.
(Pöytäkirjan tarkastaja Antti Toukolehto on jättänyt tästä kohdasta eriävän mielipiteen.
Hänen mukaansa uusiin sääntöihin kirjattu lause ”Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta” muutettiin kahteen viikkoon. Pöytäkirjan kirjoittajan
Stelanderin muistiinpanojen mukaan asiasta keskusteltiin, mutta muutoksesta ei päätetty.)
Stelander esitteli Kähösen käskystä tilinpäätöksen. Tappiolla oltiin, mutta HSS:llä
tuloutettujen MM rahojen sekä Sphinxin ja Lunan Ranskan Worlds tukien takia. Muuten
asiat olivat hyvin. Uuteen kauteen lähdetään 15.000 euron kassalla.
Toukolehto ihmetteli, miksei hän tilintarkastajana ollut saanut kirjanpitoa nähtäväkseen.
Stelander ilmoitti Toukolehdolle, ettei hän ollut tilintarkastaja vaan Tapio Nuotio oli.
Tilintarkastaja Nuotion tilintarkastusraportti, joka luettiin ääneen aiheutti hilpeyttä: ”Olen
tänään katsonut Stelanderia silmiin, joka vakuutti Kuivalaisen vakuuttaneen kaiken olevan
kunnossa. Tilintarkastus on näin ollen suoritettu”.
Toimintakertomustakaan ei oikein löytynyt, mutta tiettävästi Kuivalainen on sellaisen
kirjoittanut. Kuivalainen muisteli mitä oli kirjoittanut.
Suurin osa kokousjoukosta oli kuitenkin sitä mieltä, että vastuuvapaus olisi paikallaan. Se
päätettiin antaa.
Puheenjohtaja Kähönen ilmoitti nauttivansa kiinanmatkailusta sen verran, että on
pakotettu luopumaan hallitustyöstä. Kähönen oli pyytänyt Hasse Karlssonia ehdokkaaksi
hallitukseen. Hasse oli suhtautunut asiaan positiivisesti lähinnä sen takia, ettei
ymmärtänyt mihin lupautui. Kokousväki suhtautui asiaan erittäin positiivisesti, koska
Hassen kautta saataisiin hallitukseen näkökulma, joka ei olisi HSS:läinen, ei
pääkaupunkiseutulainen ja vieläpä moderni.
Puheenjohtajan valinta on ollut perinteisesti kokouksen päätösvallassa. Stelander kehui
Kuivalaista vuolaasti. Kuivalainen kehui Stelanderia. Stelander vallanahneena kaverina
nappasi kiinni, ja kokous valitsi hänet puheenjohtjaksi.
Tilintarkastajaksi valittiin Tapio Nuotio. Varatilintarkastajaa ei valittu, mutta Toukolehto oli
sitä viime vuonna.
Kokoukselle oli toimitettu kaksi anomusta - Sphinxiltä ja Lunalta – osallistumismaksun
korvaamiseksi MM-kisoihin (€1.500,-). Toukolehto puolsi anomusten hyväksymistä.
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Saalasti, joka insinöörinä osasi laskea, totesi että se olisi 20% kassasta. Se kuulosti
paljolta. Vaikka kaikki periaatteessa puolsivat ajatusta, päätettiin Saalastin ehdotuksesta
myöntää molemmille veneille puolet (€750,-) haetusta summasta. Kuivalainen kiitti ja
sanoi, että kaikki on tervetullutta.
Siirryttiin uusien Ranking –sääntöjen käsittelyyn.
Stelander alusti oikein fläppitaululla omaa näkemystään keskustelun pääargumenteista.
Tämän jälkeen Stelander oli lupautunut pitämään turpansa kiinni. Kaikki tiesivät sen
lupauksen olevan turha.
Seurasi pitkä, mutta ihmeellisen sivistynyt keskustelu hyvin tunteikkaasta asiasta.
Yhdessä vaiheessa ehdotettiin koeäänestystä. Jonkinlaista käsienheiluttelua
äänestysmielessä seurasi, jonka voidaan tulkita päätyneen 5-2.
Taitavana puheenjohtaja Kähönen jossain vaiheessa veti yhteen päätettävät asiat:
a) Punaisella merkitty kohta, esityslistan mukaisesti, päätettiin poistaa Ranking
säännöistä.
b) Päätettiin perustaa SM/LM kisoihin erillinen Sira-palkinto.
Käytiin väsyneenä lopuksi läpi kauden kilpailukalenteri.
Stelander sössötti kokousväelle kaksi kysymystä:
a) Onko Viaporin Tuoppi Ranking kisa?
b) Onko Worlds kisat Suomen Rankingiin laskettava kisa?
Ensimmäiseen kysymykseen vastaus tuntui tulevan selkeästi: ”Älä kysele tyhmiä, tottakai
on.” Toinen kysymys oli selkeästi vaikeampi ja siten oikeutettu.
Toisaalta Suomen fleetin tulisi rohkaista osallistumista Worldseihin ja palkita siitä,
toisaalta pelkkä Worldseihin osallistuminen on aiemmin taannut kärkipaikan ranking
noteerauksessa. Jälleen pelastavana enkelinä mainetta niittänyt Roschier ehdotti
”alipainotettua pistelaskua Worldsien osalta.” Ajatus oli yksinkertaisuudessaan nerokas.
Kuivalainen asetettiin vastuuseen painokertoimen laskemiseksi. Kuivalainen lupasi tehdä
sen niin, että Luna voittais ”vain vähän”.
Lopuksi käytiin läpi veneiden tilanne ja poistuttiin hyvässä järjestyksessä.
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