
EJOLLALIITON HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: 11.1.2018 
Paikka: FIX, Radiokatu 22, Pasila 
Läsnä: Jukka Muhonen, Hanna Pajunen-Muhonen, Ilari Jaakkola, Lars Dahlberg, Kiris Alanen, Josefin 
Hoviniemi 
 

1. Kokous avattiin klo 16.31 
2. Puheenjohtajana toimi Jukka Muhonen, sihteerinä Josefin Hoviniemi 
3. Yhteenveto liiton strategisista linjauksista ja tavoitteista 

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen brainstorming-session yhteenveto 
- Julkaistaan liiton nettisivuilla, 20.1. esittelytilaisuudessa 
- Lähetetään seurojen junioripäälliköille ja valmentajille 
- Suoraiskuna 03-04 optaripurjehtijoille sekä Zoom8-purjehtijoille 

o jaettiin seurat hallituksen jäsenten kesken 
 HSK – Risto 
 BSS ja KuoPS – Josefin 
 NJK ja BS – Lasse 
 EPS ja TP – Jukka 
 EMK ja MP – Kirsi 
 TPS – Hanna 
 OPS ja KePS - Ilari 

4. Vastuualueet 
a. Kotimaan ja lähialueen kilpailut 

- SPV ei ole hyväksynyt SM-tason kilpailuja vielä, pyydetty seuroja täydentämään 
hakemuksia 15.2. mennessä 

- Kilpailukalenteriin lisätään vielä Ruotsin E-jollakisat 
b. Valmennusasiat ja tapahtumajärjestelyt 

- Venemessujen Välinepörssi, SPV hoitaa – odotetaan Mika Hollolta tietoa, 
tarvitaanko väkeä auttamaan 

- Kauden aloitus ja tiedotustilaisuus la 20.1. klo 14 alkaen EPS Klubitalolla;  
- käytiin läpi ohjelma 
- pääesiintyjänä Tomppe Johansson  

c. Kansainväliset kisat 
- MM-kisoja varten varattu alustavasti majoituspaikat 2x6 hlölle 
- EM-kisoihin ei ole vielä varattu majoitusta, on selvityksen alla / Risto 

d. Tiedotus 
- Päätettiin, että Bulletiini julkaistaan viimeistään 18.4. 
- Mainosmyynti on vielä käynnissä, mediakortin dl päivitettävä / Hanna 

5. Talous ja varainhankinta 
a. Tilinkäyttöoikeuksia ollaan siirtämässä Ilarille 
b. Tiedotettava että Suomen e-jollaliiton jäsenmaksu oltava hoidettu 28.2. mennessä 

6. Nettisivujen uudistus 
a. Päätettiin, että uudet nettisivut julkaistaan samaan aikaan kuin Bulletiini eli viikolla 16 

7. Muut asiat ja ajankohtaiset tehtävät 
a. Päätettiin seuraavat kokoukset: 

- ti 13.3.2018 klo 8.00, NJK 
- su 27.5.2018 klo 17.00, HSK 

b. Päätettiin, että hallituksen kokouksessa 27.5. 
- vahvistetaan arvokisojen lähtijät, jonka jälkeen 
- liitto julkistaa viralliset tulokset ja lähettää tietoa purjehtijoille 
- purjehtijoiden vastattava 3 päivän sisällä 

8. Kokous päättyi klo 18.17 


