SUOMEN E-JOLLALIITTO
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Yleistä
Suomen E-jollaliiton toimintakausi 2019 on vireää ja kilpailutoiminta aktiivista. Ranking-sarjaan on
osallistunut yhteensä 35 purjehtijajäsentä (2018 35, 2017 41 2016 34). Uusia nuoria purjehtijoita on
siirtynyt muista luokista kaudelle 2020 ja uusia E-jollia on tilattu Suomeen.
Vuosi 2019 on ollut menestyksekäs arvokilpailumenestyksen osalta. Team Finland näkyi hyvin kaikissa
arvokisoissa.
Hallitus
Liiton hallitukseen on kuulunut viisi jäsentä:
Risto Saarni (puheenjohtaja)
Ilari Jaakkola (varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri, kansainväliset arvokisat, talous)
Matti Leppänen (kotimaan ja lähialueen kilpailut)
Kirsi Alanen (valmennus, leiritoiminta, tapahtumat)
Josefin Hoviniemi (hallituksen sihteeri, tiedotus, bulletiini, nettisivut)
Hallitus on kokoontunut toimikaudellaan 7 kertaa. Lisäksi yhteydenpitoa on hoidettu sähköisillä viestimillä
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 Maailmanmestaruuskilpailuihin (Club Nautico, El Balis ESP),
nuorten Euroopan mestaruuskilpailuihin (Faaborg, Tanska) ja nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin
(Tonsberg, Norja). MM-kisoissa Suomaliset sijoittuivat seuraavasti: Julius Donner 18., Aleksi Saarni 35. ja
Arttu Leppänen 53. EM kisoissa kaikki Suomalaiset purjehtivat kahdenkymmenen parhaan joukkoon ja
saavutti sekä kultaa että pronssia. Kultaa kokonaistuloksissa ja alle 18 vuotiaiden sarjassa voitti Ilari
Muhonen ja pronssia alle 18 vuotiaissa Daniel Kario (kokonaistuloksissa viides); Lucas Hoviniemi 7., Axel
Laine 8., Tommy Stenius 9., Hannu Kario 11., Julius Donner 13. ja Aleksi Saarni 19. Naisten sarjassa Viivi
Moisio oli 12. PM-kisoissa Tatu Kortelainen saavutti hopeaa, Jaakko Haataja oli 4. ja Lars Habermacher 6.
Lokakuussa kisattiin KSSS:n perinteisessä Olympiska Regattassa Ruotsissa, jossa Aleksi Saarni oli 17., Jaakko
Haataja 21., Viivi Moisio 22., Tatu Kortelainen 26., Arttu Valonen 33., Lars habermacher37. ja Julius Donner
39.
Kotimainen kilpailutoiminta
Suomen mestaruuksista kilpailtiin EMK Syysregatassa, johon osallistui 27 purjehtijaa seitsemästä seurasta.
Suomen mestaruuden voitti Julius Donner (EMK), hopealle sijoittui Hannu Kario (EPS) ja pronssille Daniel
Kario (EPS). Parhaan tytön palkinnon voitti Viivi Moisio. Nuorten Suomen mestaruudesta kilpailtiin
Emäsalon regatassa Porvoossa. Kultaa voitti Julius Donner (EMK), hopealle purjehti Hannu Kario (EPS) ja
pronssin voitti Aleksi Saarni (HSK). Ranking-sarja koostui tänä vuonna kahdeksasta osakilpailusta, jotka
purjehdittiin Tuusulanjärvellä (TP), Espoossa (NJK), Helsingissä (HSK) ja (HSS), Hangossa (HSF), Turussa
(TPS), Espoossa (EMK) ja Porvoossa (BSS).Ranking-tuloksiin on laskettu viisiparasta tulosta kunkin
purjehtijan osalta. Ranking-sarjan voiton vei Julius Donner (EMK), toiseksi sijoittui Axel Laine (EPS),

kolmanneksi Hannu Kario (EPS), neljänneksi Daniel Kario (EPS) ja viidenneksi Aleksi Saarni (HSK). Rankingsarjaan osallistui yhteensä 35 purjehtijaa.
Valmennustoiminta
Kotimaassa organisoitiin kolme yhteistä harjoitustapahtumaa (Tuusulanjärvi, Hanko ja BS) ja ulkomailla yksi
treeniviikko hiihtolomalla Barcelonassa. Kansainvälisten arvokisojen yhteydessä järjestettiin
kilpailuvalmennukset. EM kisoissa valmentajana toimi Harri Kokko ja MM kisoissa Risto Pesola.
Tiedotus
Liiton jäsenjulkaisu, E-jolla Bulletiini julkaistiin huhtikuussa 2019. Sitä on jaettu purjehtijoille, jäsenistölle ja
pursiseuroillle. Lisäksi sitä on jaettu liiton tapahtumissa ja kilpailuissa kauden aikana.
Liiton www- ja facebook-sivut ovat toimineet päätiedotuskanavana ajankohtaisista tapahtumista,
kilpailutuloksista, arvokilpailuista ja tärkeimmistä ulkomaan harjoitusleireistä.
Muu toiminta
Liitto järjesti kauden alussa uusille purjehtijoille suunnatun infotilaisuuden, jossa käytiin läpi liiton tehtävä
ja rooli purjehtijapolun kannalta. Samassa tilaisuudessa kerrattiin myös mittakirjoihin ja sertifikaatteihin
liittyvät käytännöt. Tarkoitus on tuoda ”Mukava E-jollaporukka” –brändiä vahvaksi käytännön tasolla.
Talous
Maajoukkueprojektien läpinäkyvyyden ja suunnitelmallisuuden vakioimiseksi liitto määritteli
ennakkomaksut (500-1000 eur) ja joukkueen organisoinnin avaintehtävät sekä laadukkaan toiminnan
edellyttämät fasiliteetit kaikkien nähtäväksi nettisivulle.
Pääasiallisena tulonlähteenä on ollut henkilöjäseniltä saadut vuosimaksut ja Bulletiinin mainosilmoitukset.
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