SUOMEN E-JOLLALIITTO
TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Yleistä
Suomen E-jollapurjehdus jatkuu aktiivisena ja uusia, innokkaita purjehtijoita on tulossa
mukaan myös tulevalle kaudelle 2022. Kotimainen kilpailutoiminta pidetään aktiivisena ja
toivottavasti kansainväliset arvokisat saadaan jälleen turvallisesti ohjelmaan.
Uusien purjehtijoiden tavoittaminen ja sitouttaminen luokkaan on yksi tärkeimmistä
tehtävistämme. Tärkeätä on innostavan tiedon jakaminen ja alkutaipaleella olevien
purjehtijoiden opastaminen – hyvästä yhteishengestä liitossa ja seurojen välillä puhumattakaan.
Liitto organisoi uusien E-jollien hankintaa vastaavalla tavalla kuin edellisenä vuonna.
Muita tärkeitä tehtäviä ovat kilpapurjehtijan ja urheilijan polun sekä purjehtijoiden monipuolisen
kehityksen tukeminen toimivien yhteisten tapahtumien kautta. E-jolla antaa myös erinomaiset
lähtökohdat mihin tahansa olympialuokkaan siirtymiseen ja menestymiseen siinä sekä myös
kölivenepurjehdukseen.
Kotimainen kilpailutoiminta
Kotimaisten kilpailupaikkojen valinnassa pyritään purjehdusolosuhteiden monipuolisuuteen ja
alueelliseen kattavuuteen. Perusperiaatteena kilpailupaikkakuntien valinnassa on se, että kilpailut
pidetään pääosin paikkakunnilla, joissa on toimivat E-jollaryhmät ja joissa on sopivan haastavat
olosuhteet kilpailemiselle.
Ranking-sarjassa on mukana seitsemän/kahdeksan kilpailua, mukaan lukien SM-kilpailut ja
nuorten SM-kilpailut. Suunnitteilla on myös maajoukkueleiritystä ennen kesän arvokisoja.
Karsintasarja jatkuu kauden alkuosan kahdella ranking osakilpailulla. Seuraavan kauden karsinta
alkaa SM-kilpailulla, joka on karsinta 1/2023.
Kansainvälinen kilpailutoiminta
MM- (Douarnenez, Ranska, 1.-12.7.2022) ja JuEM- (Röbel/Müritz,Saksa 5.-11.8.2021 ) sekä
JuPM- (HSK, FIN xx – yy.7.2021) kilpailuihin pyritään osallistumaan mahdollisimman laajalla
joukkueella. MM-kiintiö on viidelle pojalle ja viidelle tytölle, nuorten EM- kiintiöt kahdeksalle
pojalle ja kahdeksalle tytölle ja PM-kiintiö on 20 pojalle ja 20 tytölle. MM kilpailua edeltää Open
Week.
Liitto edistää purjehtijoiden osallistumista myös muihin kansainvälisiin kilpailuihin (esim. Torbole
meeting/Garda, Ruotsin Elitserienin kilpailut ja Ruotsin mestaruuskilpailut sekä syksyllä suosittu
KSSS Olympiska Regattan Tukholmassa). Keinoina ovat mm. tiedottaminen ja seurojen
yhteistyön tukeminen joukkueiden muodostamisessa ja logistiikan koordinoinnissa.
Arvokilpailujen kilpailuvalmennustoiminnasta aiheutuvat kulut katetaan valmennusmaksuilla
omakustannushintaan, joukkueille valitaan valmentajat liiton hallituksen päätöksellä,
yhteistyössä seuravalmentajien kanssa.
Valmennustoiminta
Winter Tour toteutetaan talvikaudella 2021-22 hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä
muiden maiden luokkaliittojen kanssa. Tavoitteena on huomioida purjehtijoiden valmistautuminen

tulevaan kilpailukauteen esimerkiksi leiripaikkoja valittaessa. Järjestelyjä tuetaan käytettävissä
olevin keinoin (esim. tiedotus ja markkinointi).
Liitto edistää, että kotimaassa järjestetään intensiivisiä treenileirejä, ainakin kesäkuussa ja
lokakuussa. Valmennustoiminnan suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä luokassa
toimivien seura- ja ammattivalmentajien kanssa.
Tiedotus
Liiton jäsenjulkaisu, E-jolla Bulletiini julkaistaan keväällä 2022. Tuleva hallitus selvittää,
kannattaako Bulletiinista julkaista paperiversio vai pelkästään sähköinen versio. Liiton
www- ja facebook-sivut ja tiedotuskirjeet toimivat päätiedotuskanavana, ja tiedotusta
hoidetaan aktiivisesti ja ajantasaisesti. Fb-sivut toimivat nopean tiedottamisen kanavana
ja kotisivuilla kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja raportoidaan kilpailutuloksista.
Myös luokan arvokilpailuista ja tärkeimmistä ulkomaan harjoitusleireistä uutisoidaan
kotisivuilla. Lisäksi kaikista kansainvälisistä kilpailuista ja muista tärkeistä tapahtumista
uutisoidaan myös SPV:n kautta. Hyvin toimiva yhteistyö SPV:n kanssa jatkuu tiedotuksen
osalta muutenkin. Lisäksi epävirallista tiedotusta ja yhteydenpitoa hoidetaan liiton
WhatsApp-ryhmän kautta.
Muu toiminta
Liitto osallistuu keväällä ja syksyllä järjestettäviin jatkoluokkien tutustumistilaisuuksiin ja
kiinnostuneille purjehtijoille järjestetään myös muita tutustumistilaisuuksia mahdollisuuksien
mukaan. Tarkoitus on tuoda ”Mukava E-jollaporukka” –brändiä vahvaksi käytännön tasolla.
Hallinto ja talous
Liiton hallitus ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Hallinnollisten ytimen muodostavat:
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallituksen toiminnallisia
osa-alueita ovat: kotimaan kilpailusarjan ja leirityksen rakentaminen, kansainväliset arvokilpailut
leireineen sekä tiedotus (webmaster ja E-jolla-Bulletiini) ja urheilijoiden äänen kuuleminen
hallitustyössä. Hallitus kokoontuu sekä varsinaisissa että sähköpostikokouksissa.
Hallitus jatkaa yhteistyötä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV), kansainvälisen
E-jollaliiton (IECU) ja muiden maiden E-jollaliittojen kanssa. Kotimaassa jatketaan
yhteydenpitoa ja yhteistyötä muiden luokkaliittojen ja seurojen kanssa.
Maajoukkueprojektien läpinäkyvyyden ja suunnitelmallisuuden vakioimiseksi liitto määrittelee
ennakkomaksut (500-1000 e) ja joukkueen organisoinnin avaintehtävät kaikkien nähtäväksi
nettisivulle.
Pääasiallisena tulonlähteenä tulevat olemaan henkilöjäseniltä saadut vuosimaksut ja
Bulletiinin mainosilmoitukset.
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Tanska, huhtikuu alku
Ranska/Garda, huhtikuu puoliväli (pääsiäinen) ja leiri jälkeen
...paluu -23.4. vkl

R1, Tuusula, 23.-24.4. (?)
R2, K2, Pk-seutu
R3, K3, Pk-seutu
R4, JuSM?, Hanko
MM & OpenWeek, Ranska 1.-12.7.
JNoM, HSK
JuEM, Saksa 5.-11.8.
R5, Turku 13.-14.8.
R6, Kalajoki 27.-28.8.
R7, Pori 10.-11.9.
(R8, K1, SM, Pk-seutu 23.-25.9.)?
KSSS, Ruotsi

