
Albin Express -purjehtijoiden kevätkokous 2022
16.2.2022 klo 18 alkaen

Etäkokouksessa Zoomissa paikalla aloittaessa 10 henkilöä 8:sta veneestä. Kokouksen
lopussa liittyi mukaan vielä kaksi henkilöä lisää kahdesta eri veneestä.

1. Kokouksen avaus.
Avattiin kokous 18:06.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri.
Puheenjohtajaksi valittiin Arno Niiranen ja sihteeriksi valittiin Pirita Aromaa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu Expresspurjehtijoiden Facebookiin ja nettisivuille 3,5vk ennen
kokousta. Esityslista on toimitettu viikkoa ennen Facebookiin ja ohjeet materiaalin
pyytämisestä nettisivuille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Katsaus viime kauteen
- Vuosipäiväkilpailu 29.5. jäi koronarajoitusten vuoksi pitämättä, kisakausi alkoi vasta

KoPun tiistiksessä 15.6.
- Syksyn viimeisessä kilpailussa eniten osallistujia, kahdeksan venekuntaa. Yhteensä

ranking -sarjan kilpailuihin osallistui kymmenen venekuntaa.
- Kaiken kaikkiaan viime kaudella saatiin toteutettua neljä ranking -kilpailua
- 4Play voitti rankingsarjan, Lilla Extra toisena ja Excerci kolmantena

- Liiton tilanteesta vuonna 2022: tilillä noin 50€, nettisivu pystyssä nykyisillä maksuilla
ad. 10/2024. Ehdotettiin kannustusmaksua menojen varalle “puskuriksi”, josta päätös
myöhemmin kokouksessa.



5. Katsaus ensi kauden kilpailuihin
Keskusteltiin potentiaalisista venemääristä LM-kilpailuissa. SM-statukseen vaaditaan
kahtena vuonna peräjälkeen yli 10 osallistujaa LM-kilpailuissa. Arvioitiin, että Helsinki
Regattaan todennäköisemmin saadaan suurempi määrä osallistujia. Uusien venekuntien
osallistumiskynnys Helsinki Regattaan arvioitiin Hangon Regattaa matalammaksi ja myös
suurin osa kilpailevista veneistä saapuu pääkaupunkiseudulta. Näin ollen päätettiin vaihtaa
LM-arvo Helsinki Regatalle 18.-19.6.2022 SM-statuksen tavoittelemista ajatellen.

- Kaudella 2022 5 ranking -osakilpailua:
- R1 HTPS, Vuosipäiväkilpailu 28.5.2022 (varapäivä 29.5.)
- R2 + LM Helsinki Regatta 18.-19.6.2022
- R3 Hangon regatta 8.-10.7.2022
- R4 BSS, Emäsalo Runt (la) ja Napoleon Race (su) 20.-21.8.2022
- Ehdotuksena R5 Merenkävijät, 17.-18.9.2022 (päätös vahvistaa edempänä)

6. Päätetään syksyn rankingista 17.-18.9.2022 Merenkävijöillä ja
sarjan pisteenlaskukäytännöstä
Merenkävijät ovat tarjonneet järjestää viidennen rankingkilpailun Expresseille syyskuussa
17.-18.9.2022. Todettu R5 Merenkävijöillä olevan suunnitelmana hyvä ja tämä päätetty
vahvistaa ranking-osakilpailuksi.

Ranking-sarjan pistelaskussa päätetty jatketaan vanhan kaavan mukaan, ei muutoksia.
Manage2Sailiin tulossa ilmeisesti mahdollisuus ranking-sarjan määrittämiseen ja
pisteenlaskuominaisuus. Voidaan harkita tähän siirtymistä kaudella 2023.

7. Valitaan tulevalle kaudelle puheenjohtaja, rahastonhoitaja, nettisivuvastaava
- Puheenjohtajaksi valittu jatkamaan Arno Niiranen
- Rahastonhoitajaksi valittu jatkamaan Kristian Thomasson, jonka nimissä myös liiton

pankkitili S-pankissa
- Nettisivuvastaavaksi valittu jatkamaan Jyri Oksanen
- Tiedottajan rooli jäänyt viime aikoina tarpeettomaksi, kun käytössä facebook-ryhmä,

nettisivut sekä whatsapp -ryhmä. Päätettiin lakkauttaa pesti. Pyritään kuitenkin
tuottamaan sisältöä eri kanaviin monipuolisesti. Elvytetään vanha tapa kirjoittaa
kilpailuista kokemuksia ja kertomuksia osallistujien näkökulmasta matalalla
kynnyksellä. Kerätään kuvia julkaistavaksi. Tavoitteena parantaa luokan näkyvyyttä,
viestintää ja yhteisöllisyyttä. Sovittu ensi kauden ensimmäisen kilpailun voittajan
kirjoittavan tekstin kisasta. Kirjoittaja luovuttaa seuraavaan kilpailuun vastuun toiselle
venekunnalle. Kirjoittanut venekunta siirtää tehtävän aina eteenpäin seuraavalle.

8. Vapaaehtoinen kannatusmaksu vuodelle 2022
Päätetty kerätä liiton taloudellisen “puskurin” kasvattamiseksi 20e/venekunta vapaaehtoinen
kannatusmaksu. Maksuilla rahoitetaan nettisivujen ylläpito ja mahdolliset tilavuokrat
tapaamisiin. Maksu tilille: FI55 3939 0064 4177 10, Saaja Kristian Thomasson.



9. Muut asiat
Kehitystoimikunnan perustaminen:

Tavoitteena koota ryhmä asiasta kiinnostuneita pohtimaan luokan tilannetta ja viemään sitä
tavoitteellisesti eteenpäin, mm. näkyvyyden lisääminen. Hienoa olisi myös palauttaa luokan
sisäistä koulutustoimintaa. Pohdittavia asioita esimerkiksi luokan markkinointi, SM-statuksen
palautus, koulutukset, muut tapahtumat. Toimikunnan jäseniksi ilmoittautunut: Arno/Lilla
Extra, Pekka/4Play, Juha/Lurifax, Heli+Inka/Adele. Päätetty perustaa Whatsapp/Signal
toimikunnan viestintään. Toiminnan tarkoitus olla kevyttä, vapaamuotoista ja kokouksia
tarkoitus järjestää vain tarpeen mukaan ja harvakseltaan. Toimintaan osallistumaan
halukkaat voivat ilmoittautua Arnolle tai muille toimikunnan jäsenille, matalalla kynnyksellä.

10. Päätetään kokous
Päätetään kokouksen virallinen osuus klo 18:57

Vapaata keskustelua, huomioita:

-Keskiviikkotreenit: HSK:lta tarjottu mahdollisuutta osallistua keskiviikkotreeneihin, jotka
järjestetään kesäkaudella 11 kertaa, arviolta noin joka toinen viikko Lauttasaaren
eteläpuolella. Treenit nopeatempoisia, rata lyhyt ja luokat lähetetään ripeästi peräkkäin.
Osallistuvilla veneluokilla järjestämisvelvoite, talkoo-periaatteella mennään. Tarjolla olisi siis
säännöllistä ratapurjehdusta oman luokan veneitä vastaan. Nostettiin esiin mahdollisuus
miehistöjen sekoittamiseen ja siten kehittymiseen (kehitystoimikunta). Kiinnostuneita
venekuntia kokouksessa muutama, toteutetaan kysely asiasta vielä Facebookissa.
Tavoitteena kuusi kiinnostunutta venekuntaa, jotta Expressien kannattaisi lähteä hommaan
mukaan.


