SUOMEN E-JOLLALIITTO
TOIMINTAKERTOMUS 2018
Yleistä
Suomen E-jollaliiton toimintakausi 2018 on edellisten vuosien tapaan ollut vireä ja aktiivinen. Viime vuosien
kansainvälinen menestys ja veneen edelleen kiinnostavat tekniset ominaisuudet ovat luoneet erinomaisen
pohjan saada uudet purjehtijat kiinnostumaan luokasta ja saada heidät mukaan toimintaan.
E-jollaliitto avasi kauden jo tammikuussa järjestämällä kauden aloituksen, jossa käytiin läpi uuden
hallituksen tekemiä strategisia linjauksia, tavoitteita ja painopistealueita vuodelle 2018 sekä leiri- ja
kisakalenteria. Päivän kruunasi olympiavoittaja Thomas ”Tompe” Johansonin mukaansatempaava esitys
kilpapurjehduksesta ja kilpapurjehduksen tärkeistä ikävuosista 14-18 v. Lisäksi eri seurojen Ejollavalmentajat esittäytyvät ja kävivät antoisan paneelikeskustelun. Tilaisuus oli hyvä lähtölaukaus E-jollien
valmentajapoolille, jonka toiminta on ollut aktiivista ja on osoittautunut tarpeelliseksi sparraus- ja
kehittymisfoorumiksi eri seurojen valmentajille.
E-jollaliiton hallitus kävi toimintakauden aluksi hyviä keskusteluja E-jollaliiton positioinnista
purjehdusgenressä ja liiton olemassa olon tarkoituksesta. Liiton linjaamat painopistealueet vuodelle 2018
olivat: 1) kilpaurheilijan polku, 2) yhdessä, 3) ammattimainen ote ja 4) nuoret keskiössä. Nämä
painopistealueet näkyivät kaikessa tekemisessä koko vuoden ajan.
Vuonna 2018 kansainvälinen toiminta ja menestys arvokilpailuissa oli edelleen hyvällä tasolla. Kaikissa
arvokilpailuissa (MM, JuEM, JNoM) oltiin mukana kohtalaisen kokoisilla joukkueilla. Arvokilpailukausi
avattiin heinäkuussa JuEM-kisoilla Italian Arcossa Garda järvellä. JNoM-kilpailut olivat Ruotsin Båstadissa ja
MM-kisat Saksan Kuhlungsbornissa. Vaikka arvokisojen mitalisaalis ei ollutkaan yhtä hyvä kuin v. 2017,
tulokset osoittavat, että lahjakkaiden purjehtijoiden lisäksi luokassa on panostettu määrätietoiseen
valmennukseen, niin seura- kuin luokkaliittotasollakin.
Edellisen kauden jälkeen luokasta siirtyi eteenpäin paljon purjehtijoita, mutta luokkaan siirtyi myös
ilahduttavan paljon uusia purjehtijoita erityisesti loppuvuodesta. Uusien purjehtijoiden kotouttaminen ja
”mukavana E-jollaporukkana” tunnetun yhteishengen vahvistaminen edelleen olivatkin tärkeimpiä
tehtäviämme kuluneella kaudella.
Hallitus
Liiton hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä:
Jukka Muhonen, puheenjohtaja
Risto Saarni, varapuheenjohtaja, kansainväliset arvokilpailut
Hanna Pajunen-Muhonen, tiedotus
Ilari Jaakkola, talous ja varainhankinta
Lars Dahlberg, kotimaan ja lähialueen kilpailut
Kirsi Alanen, valmennusasiat ja tapahtumajärjestelyt
Josefin Hoviniemi, nettisivujen uudistusprojekti ja hallituksen sihteeri
Hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa, joista kaksi oli virtuaalikokouksia. Lisäksi yhteydenpitoa on
hoidettu sähköpostitse, whatsapp-viestein ja puhelimitse kokousten välillä.
Hallitus on jatkanut yhteistyötä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV), kansainvälisen E-jollaliiton (IECU) ja
pohjoismaisten E-jollaliittojen kanssa. Kotimaassa yhteydenpito ja yhteistyö muiden luokkaliittojen kanssa
on ollut aktiivista.

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kansainvälisistä arvokilpailuista osallistuttiin Maailman mestaruuskilpailuihin (Kuhlungsborn, Saksa),
nuorten (U20, U18) Euroopan mestaruuskilpailuihin (Arco, Gardajärvi, Italia) ja nuorten (U20)
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin (Båstad, Ruotsi).
MM-kisoihin osallistuttiin 5 + 2 joukkueella: Saara Kuisma (TP), Viivi Moisio (EMK), Ilari Muhonen (EPS),
Daniel Kario (EPS), Niklas Toroi (EPS), Pietari Airakorpi (HSK) ja Lucas Hoviniemi (EPS). Valmentajana toimi
Risto Pesola. MM-kisojen parhaasta saavutuksesta vastasi Saara Kuisma naisten sarjan 9. sijalla.
JuEM-kisoissa oltiin mukana 7 + 2 joukkueella: Saara Kuisma (TP), Viivi Moisio (EMK), Ilari Muhonen (EPS),
Tommy Stenius (HSK), Julius Donner (EMK), Hannu Kario (EPS), Axel Laine (EPS), Lucas Hoviniemi (EPS) ja
Tatu Kortelainen (TP). Valmentajana toimi Harri Kokko. Menestys oli hyvää. Ilari Muhonen voitti poikien
kultaa alle 18-vuotiaien sarjassa (U18). Joukkueen menestystä täydensivät Saara Kuisman 4. sija naisissa ja
Axel Laineen 4. sija poikien U18-sarjassa sekä Viivi Moision 5. sija tyttöjen U18-sarjassa.
JNoM-kisoihin osallistuttiin joukkueella 7+1: Lili Kotilainen (HSK), Aleksi Saarni (HSK), Axel Laine (EPS), Joel
Heinänen (HSK), Tatu Kortelainen (TP), Joona Pasanen (EPS), Oskari Jaakkola (HSK), Aaro Immonen (HSK).
Valmentajana toimi Harri Kokko. Axel Laine voitti hienosti pronssia pojissa.
Purjehtijamme osallistuivat myös muihin kansainvälisiin kilpailuihin ja regattoihin. Talviturnee 2017-2018
käynnistyi joulukuussa Espanjan Palamosissa pidetyllä leirillä, jonka päätteeksi purjehtijat osallistuivat
kaikkien olympialuokkien ja junioriluokkien Christmas Race -regattaan. Seuraava jakso oli helmikuussa,
jolloin leireiltiin Espanjan Platja d´Arossa ja osallistuttiin Carnival Race -regattaan, joka oli samalla
Katalonian mestaruuskilpailu. Siellä parhaasta tuloksesta vastasi Ilari Muhonen ollen kokonaiskilpailun 3. ja
voittamalla Katalonian mestaruuden alle 18-vuotiaitten sarjassa. Valmentajana näillä kahdella reissuilla
toimi Leo Tykkyläinen. Kolmas jakso oli maaliskuussa Italian Torbolessa, jolloin osallistuttiin perinteiseen
Torbole European Meeting -regattaan ja leireiltiin tanskalaisten maajoukkuevalmennuksessa.
Elo-syyskuun vaihteessa purjehtijoitamme osallistui Ruotsin juniorimestaruuskilpailuihin KSSS:lla. Siellä Lili
Kotilainen voitti kultaa tytöissä ja Ilari Muhonen hopeaa pojissa. KSSS:n Olympiska Regatassa lokakuun
alussa oltiin mukana perinteiseen tapaan. Siellä parhaiten onnistui Saara Kuisma ollen 9.
Kotimainen kilpailutoiminta
Suomen mestaruuksista kilpailtiin EMK:n isännöimänä syyskuun alussa. Kilpailuihin osallistui 27 purjehtijaa
kahdeksasta seurasta, mukavasti eri puolilta Suomea. Suomen mestaruuden voitti Pietari Airakorpi (HSK),
hopealle sijoittui Ilari Muhonen (EPS) ja pronssille Venla Soini (TPS).
Nuorten Suomen mestaruudesta kilpailtiin BSS:n isännöimänä syyskuun lopussa. Kilpailuihin osallistui 21
purjehtijaa kuudesta eri seurasta. Kultaa voitti Axel Laine (EPS), hopean vei Ilari Muhonen (EPS) ja pronssin
Laura Pesola (TP).
Ranking-sarja koostui tänä vuonna seitsemästä osakilpailusta, jotka purjehdittiin Järvenpäässä (TP),
Helsingissä (NJK, HSK), Espoossa (EPS, EMK), Hangossa (HSF) ja Turussa (TPS).
Ranking-tuloksiin on laskettu viisi parasta tulosta kunkin purjehtijan osalta. Ranking-sarjan voiton vei Ilari
Muhonen (EPS) Daniel Karion (EPS) ollessa toinen ja kolmanneksi sijoittui Tommy Stenius (HSK). Tytöistä
parhaiten sijoittuivat Saara Kuisma (4.), seuraavina Viivi Moisio (14.) ja Laura Pesola (17.). Vuoden nousijat
olivat Joona Pasanen (27 sijaa), Daniel Kario (24 sijaa) ja Tatu Kortelainen (24 sijaa). Vuoden tulokkaat olivat
Julius Donner (ranking 5.), Aleksi Saarni (7.) ja Juho-Pekka Salo (20.).

Ranking-sarjaan osallistui yhteensä 35 purjehtijaa kymmenestä eri seurasta. Uusia tulokkaita oli 14. Voidaan
todeta, että luokan vaihtuvuus on junioriluokan luonteen mukaisesti suurta, mutta että suosio on edelleen
hyvä.
Valmennustoiminta
Liitto asetti tehtäväkseen edistää, koordinoida ja tukea nuorten valmennuksen kehittämistä yhteistyössä
kaikkien E-jollaseuravalmentajien kanssa. E-yhteistoiminta (valmentajapooli) käynnistettiin vuoden 2018
alussa ja siinä ovat olleet mukana seurojen nykyiset valmentajat sekä loistavan lisän ja osaamisen tuoneet
entiset E-jollapurjehtijat, valmentajat sekä muita asiasta kiinnostuneita. Valmennustoiminnan kehittämisen
keskeisenä ajatuksena on ollut jakaa avoimesti omaa valmennuspääomaa muille valmentajille. Oppia
haettiin laaja-alaisemmin eri valmentajien osaamisalueita hyödyntämällä ja kehittämällä parempaa sekä
monipuolisempaa harjoittelua isommalla ryhmällä. Valmennustoiminta toteutettiin leirien
osallistumismaksujen ja seurojen valmentajapanostuksen avulla. Kotimaassa järjestettiin kolme
valmennusleiriä ja yhteistyössä SPV:n kanssa yksi leiri. Liitto koordinoi ja edisti ulkomaan talvileirien
toteutumista. Pääsiäisleiri (Torbole Europe Meeting) toteutettiin osallistumalla Tanskan luokkaliiton
järjestämään leiriin.
Tiedotus
Liiton tiedotustoiminta on ollut edellisen vuoden tapaan aktiivista ja ajantasaista. Heti uuden hallituksen
aloittaessa päätettiin panostaa aktiiviseen tiedotus- ja viestintätoiminnan kehittämiseen edelleen ja
yhdessä tekemiseen kaikilla tasoilla. Jo ennen joulua E-jollapurjehtijat kuvasivat ja tuottivat E-jollan
esittelyvideon, joka julkaistiin liiton fb-sivuilla ja esiteltiin kauden avajaisissa.
Hallitus asetti tavoitteeksi vuodelle 2018 E-bulletiinin ja liiton nettisivujen uudistamisen. Tiedotus- ja
viestintätoimikunta teki loppukeväästä valtavan ponnistuksen, jonka tuloksena toukokuussa avattiin uudet
nykyaikaiset ja visuaaliset erityisesti mobiililaitteilla käytettäväksi suunnitellut nettisivut. Samalla
uudistettiin E-Bulletiini sekä painopisteiltään, sisällöltään että ulkoiselta ilmeeltään. Lehden koko muuttui
A5-koosta kokoon A4 ja julkaisu painettiin laadukkaalle aikakauslehtipaperille. Sisällössä painotettiin
aiempaa enemmän luokan esittelyyn ja laadukkaisiin kuviin. Uudistusprojektin lopputuloksia voidaan pitää
erittäin onnistuneina ja sekä E-Bulletiini että nettisivut ovat saaneet paljon positiivista palautetta SPV:tä
myöten.
Päätiedotuskanavina ovat toimineet liiton netti- ja facebook-sivut. Näillä on tiedotettu liiton ajankohtaisista
asioista ja raportoitu sekä kansainvälisistä että kotimaisista kisoista – facebokissa päivittäin, jopa
lähdöittäin. Liiton fb-sivuilla on satoja seuraajia ja seuraajamäärä on lisääntynyt edellisvuoden tapaan
tasaisesti.
Edellisen vuoden tapaan myönteisenä voidaan kirjata SPV:n ja valtakunnallisen lehdistön suhteen
onnistunut tiedottaminen: luokan kansainvälinen menestys on saatu näkyville myös näiden kanavien
kautta.
Rahoitus
Pääasiallisena tulonlähteenä ovat olleet henkilöjäseniltä saadut vuosimaksut ja Bulletiinin
mainosilmoitukset.
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