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Suomen 8mR Liiton sääntömääräinen vuosikokous
Aika:
Paikka:
Osallistujat:

11.2.2021 klo 18:00
Teams etäkokous
Max Nordlund, Markus Roschier, Hasse Karlsson,
Antti Toukolehto, Hannu Kähönen, Robbie Lindberg,
Kim Weckström

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Max Nordlund avasi kokouksen klo 18.06 ja
totesi aika harvalukuisen osallistujajoukon. Osan oli korona kellistänyt,
osalla oli merkkipäiviä ja muita turhia esteitä.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Max Nordlund, sihteeriksi Markus
Roschier ja pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Kähönen sekä Robbie Lindberg.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista.
4. Tilinpäätös osoitti 300 € tuottoja, joissa on huima parannus edellisen
vuoden lukuun 90 €. Tappiota tuli niin että paukkui 1.239,80 € ja oma
pääoma on nyt hieman niukka 3.474,70 €.
Valtavalla äänivyöryllä hyväksyttiin kuitenkin yhdistyksen toimintakertomus
ja tilinpäätös 30.9.2020.
Lähetettiin hieman hurraa-huutoja Sphinxille, joka on kaksi kertaa
vaivautunut Helsingin etäisiin periferioihin Suomen sivistyksellisestä
kehdosta sekä myös Lunalle, joka on tullut maaliin ennen muita.

5. Häpeissämme luimme toiminnantarkastajan lausunnon huolimattomuuksista
jäsenmaksujen maksuissa ja niiden karhuamisessa. Lupasimme pyhästi
parantaa tapamme.

6. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
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7. Antin ja Hannun ehdotuksesta valittiin istuva hallitus uudestaan. Max
Nordlund valittiin puheenjohtajaksi. Kehuttiin pikkuisen hallitusta.

8. Toiminnantarkastajaksi valittiin jälleen Kimmo Viljamaa, joka on osoittanut
lyömätöntä ammattitaitoa valtavan vaativassa tehtävässään.

9. Hyväksyttiin vuoden 2021–22 toimintasuunnitelma. Tässä yhteydessä
todettiin, että Airisto Classic menee 2022 päällekkäin Geneven MM-kisojen
kanssa, eli IEMA:n edustajat pitää kutsua Suomen Turkuun vuonna 2023,
koska silloin MM-kisat ovat myöhäisempään aikaan Genovassa. Nyt alkaa
painostus siihen suuntaan, että Airistolle saadaan kaikki suomalaiset veneet
ja ehkä jokunen Ruotsista tai Norjasta vuonna 2023.
10. Jäsenmaksuiksi vuodelle 2021–2022 päätettiin 100 € varustajajäseniltä ja
50 € muilta jäseniltä. Nämä ovat siis aikaisemmista vuosista poiketen myös
tarkoitus maksaa.
FEMA kannustaa hoitamaan jäsenmaksuja ehdottamalla, että kaikki
luokkamestaruuksiin osallistuvat saisivat suorittaa jäsenmaksun.
Tämän seurauksena hallitus olettaa, että FEMA:n liikevaihto kasvaa
Omikron käyrää noudattaen logaritmisesti kohti aivan uusia sfäärejä.

11. MM-kisat
Todettiin, että Luna on ilmoittautunut vuoden 2022 MM-kisoihin Geneveen
ja yksi toinen suomalainen joukkue on todennäköisesti myös lähdössä
mukaan.
Genovan kisoihin seuraavana vuonna tuntuu olevan kiinnostusta monessa
tiimissä.
FEMA lupaa tutkia mitä rahti Genovaan tarkoittaa rahallisesti, teknisesti ja
ajallisesti. Thomas Doepel ja Max lupaavat tutkia näitä asioita.
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12. Suomen MM-kisat 2025 Turussa
Todettiin, että IEMA:n edellisen hallituksen sekoilut ovat johtaneet siihen,
että Turun asema on hakuprosessissa ollut hieman huono, mutta FEMA:n
suorittaman vakoilun ja lobbauksen seurauksena on nyt tilanne aivan
toinen.
Kun lisäksi IEMA:n hallituksessa on paljon ”meidän miehiä”, olemme
luottavaisella kannalla, vaikka NAEMA isotteleekin ja luulee saavansa kisat
samana vuonna (tai 2026).
Hasse kertoi MM-kisojen hakutilanteesta. Kisoja haetaan kesäksi 2025.
Kesällä 2021 kutsuttiin virallisella kirjeellä IEMA:n hallituksen jäseniä site
visiitille Airisto Classic regatan aikana. Turun kaupunki olisi huolehtinut
suuresta osasta kustannuksista. Tähän kirjeeseen ei kukaan koskaan
vastannut.
Nyt onneksi on uusi hallitus ja hakemus on valmistumassa. Uusi site visiitti
olisi mahdollinen kesällä 2022, mutta Airisto Classic menee päällekkäin
MM-kisojen kanssa. Päätimmekin, että kutsutaan IEMA:n edustajat site
visiitille vuonna 2023 Airisto Classic regatan aikaan. Silloin olisi tärkeää, että
mahdollisimman moni suomalaisen kasi osallistuisi regattaan.
Hasse muistutti, että ASS:n alustava anomus v. 2019 oli jäänyt erittäin
vähälle huomiolle IEMA:ssa ja vuonna 2021 tehtyyn uuteen anomukseen ei
koskaan ole saatu virallista vastausta.
Nyt siis rustataan taas entistä hienompaa anomusta, jossa Turun
Kaupungin lupaamaa sponsorointia, upeita puitteita yms. kehutaan niin
paljon kuin kehdataan.
Sovittiin että Robbie ja Max keskustelevat keskenään keikä ovat NE tärkeät
henkilöt, joihin on oltava yhteydessä. Vanha sanonta että ”jos sinä lähdet,
niin minäkin lähden” henkilöt ovat sellaisia, jotka täytyy houkutella, jotta
saadaan tarpeeksi kiinnostusta.
Lopullinen versio lähetetään lähiviikkoina IEMA:aan ja myös FEMA:n
jäsenille.
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13. Päätettiin kauden 2022 ranking-kisat:

Aika / Tid
18.-19.6
8. -11.7
21. -31.7
28. -30.7
6. -7.8
13.8.
20. -21.8
27. -28.8

Kilpailukalenteri 2022 tävlingskalender
Kilpailu / Tävling
Järjestäjä / Arrangör
Helsinki Regatta
HSRM
Hangöregattan Hangon Regatta
HSF / HUS / ESS
International 8 Metre Class World Cup
SNG
Airisto Classic regatta
ASS / TPS / TTPS / GK
Champagne Regatta
HSS
Viaporin Tuoppi
SuPS
Prompt Regatta
NJK
BS Classic Regatta
BS

Luokkamestaruuskisat pidetään Hangossa nelipäiväisenä tapahtumana.
Samalla todettiin, että Sagitta osallistuu Hesaan, Hankoon, Samppanjaan ja
hupipurjehduksena Tuoppiin.
Andromeda on suunnitellut osallistuvansa kaikkiin paitsi BS Classic.
Ilderim tulee uuden nuoren omistajakaartin komennossa todennäköisesti
olemaan melko aktiivinen. Micke tulee toimimaan tukena radalla ja rannassa
tarpeen mukaan.
Sphinx osallistuu alkukesän rientoihin ja riippuen MM kisoista ja niiden
mahdollisista jälkimainingeista on vielä varhaista sanoa mitä tapahtuu Hangon
jälkeen.
Irkku kisaa Turussa ja Hangossa, saattaa tulla Helsinkiin.
Luna on menossa Sveitsiin ja osallistuu kaikkiin ”tärkeisiin” Suomen kisoihin
sitä ennen ja sen jälkeen Promptiin ja BS:ään.
Vågiksen kesästä ei puhuttu sen enempää kuin että nuoriso saattaa vallata
myös sen veneen.
Katrinan tilanne on vielä auki, mutta uusi omistaja saattaisi muuttaa
suunnitelmia?
Sovittiin, että pidetään aktiivisesti yhteyttä, pyritään keskittämään
mahdollisimman paljon veneitä samoihin kisoihin.

14. Keskusteltiin tiedottamisen tärkeydestä ja sosiaalisen median aktiivisemmasta
käytöstä. Kaikki apu jäsenistöltä ja muualta otetaan vastaan.
FEMA toivoo salaa saavansa some tukea nuorisolta.
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15. Ehdotettiin seuraavan vuosikokouksen pitämistä Venenäyttelyn tai
Symposiumin 2023 yhteydessä, jos Rouva Korona ja Neiti Marin sen sallivat.
Hallitus päättää paikan ja tarkemman ajan.

16. Robbie huomautti, että Joni Hertellin suurella vaivalla ja kustannuksin
hankkima upea kiertopalkinto on hukassa. Robbie lupasi selvittää asiaa lisää
ja Kim vihjaisi, että erään menestyneen Kasipurjehtijan kaapeista on ennenkin
löytynyt pölyisiä pönttöjä.

17. Venetilanteesta todettiin, että Katrina on ihan oikeasti myytävänä ja pari
suomalaista kyselijää on olemassa.
Silja on myytävänä ja siirtyy ensi kesänä Norjasta Suomeen.
Windy, Lara ja Naja ovat myös myytävänä.

18. Kokous päätettiin klo 19:58

Max Nordlund

Markus Roschier

Hannu Kähönen

Robbie Lindberg
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