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Suomen 6mR -liiton hallituksen kokous
Nordea, Keskuskatu 3, 21.3.2016
Läsnä: Ossi Paija, Leif Böckelman, Arvid Segercrantz, Sam Fagerlund, Tapio Lehtinen, Heikki
Hämäläinen, Mikael Stelander (Suomen 8mR -liitto FEMA)
1. Ossi Paija avasi kokouksen klo 18:21
2. Ossi Paija esitteli After Sail -konseptin. Konseptin tarkoitus on koota miehistöt lauantain
kilpapurjehduksen päätteeksi yhteen keskustelemaan kisapäivän tapahtumista.
After Sail – tilaisuudessa on tarkoitus esitellä:
- kisapäivän aikana tehtyjä video- ja still kuvataltiointeja
- kisapäivän aikana tehtyä drone – kuvamateriaalia
- kisapäivän aikana tallennettua tracker – GPS materiaalia
- kisan tulokset
- kisaraportti
Tilaisuuden kuvamateriaalia varten on saatu tarjouksia eri tahoilta. Yhden päivän drone –
kuvauksen hinta on noin 300 – 1.000 euroa. Tarjousten alin hinta (300 per päivä) on
sponsoroitu ja sen antaja ei usko, että sitä voidaan ylläpitää pitkällä aikavälillä. Päivän
aikana taltioidusta materiaalista tuotetaan myös noin kolmen minuutin videokooste, joka
julkaistaan eri sosiaalisen median kanavissa. Koosteen tuottamiseen on saatu alustava
hinta-arvio Petteri Bäckmanilta (Merimaili).
Kokonaisuutena After Sail – konseptin kustannukset arvioidaan nousevan noin 10.000
euroon yhden kilpailukauden osalta. Kustannuksia on mahdollisuus porrastaa niin, että
projektin alkuun päästään n. 4.500 eurolla. Käytännössä alemmalla kustannustasolla jää
pois videokoosteen tuottaminen. Lisäksi on aloitettu keskustelut Suomen 8mR –liiton
kanssa kustannusten jakamisesta.
Käytännön järjestelyistä rannassa vastaisivat:
R-regatssa:
Helsinki regatassa:
Hangon regatassa:
Suomen mestaruuksissa:
Champanja regatassa:
Sinebrychoff challengessa:
Pro Sailor regatassa:

8mR – liitto, Mikael Stelander
HSS, Tapio Lehtinen
Leif Böckelman, Sam Fagerlund
Leif Böckelman, Sam Fagerlund
HSS, Tapio Lehtinen
Mikael Stelander
Ossi Paija

Päätettiin, että Ossi Paija yhdessä Sam Fagerlundin kanssa valtuutetaan jatkamaan After
Sail – konseptin edistämistä 4.500 euron kokonaisbudjetin rajoissa. Lisäksi päätettiin, että
projektia tehdään yhteistyössä Suomen 8mr – liiton kanssa, mikäli tämä osoittaa
kiinnostusta kustannusten jakamiseen.

DocuSign Envelope ID: 10DCAF3C-2F49-4823-AD42-10C35079CE4D

Päätettiin, että Ossi Paija yhdessä Sam Fagerlundin kanssa laatii tarkemman budjetin After
Sail – konseptista seuraavaan hallituksen kokoukseen.
3. Ossi Paija esitteli sponsorointiin liittyvän kokonaisehdotuksen. Sponsoroinnin hintatasot on
jaettu kolmeen ryhmään tuhannesta kahteenkymmeneentuhanteen euroon. Eri
hintatasojen määräävänä komponenttina on tarjottava näkyvyys. Kalleimpaan
sponsorointiluokkaan kuuluu olennaisena osana After Sail – konseptin myötä tuotettu
kuvamateriaali ja sen koosteet. Lisäksi kalleimpaan sponsorointiluokkaan kuluu
mahdollisuus osallistua tutustumispurjehduksiin.
Päätettiin, että Ossi Paija yhdessä Sam Fagerlundin kanssa valtuutetaan jatkamaan
sponsoroinnin edistämistä esitettyjen sponsorointiluokkien pohjalta. Lisäksi päätettiin, että
mikäli päästään sponsorisopimukseen, voidaan After Sail –konseptin kustannuksia nostaa
määrään, joka katetaan sponsoroinnilla. Lisäksi päätettiin, että sponsorointiprojektia
tehdään yhteistyössä Suomen 8mr – liiton kanssa, mikäli tämä osoittaa tähän kiinnostusta.
4. Leif Böckelman esitteli sosiaalisen ohjelman Hangon Regattaa ja sitä seuraavia SM-kisoja
varten.
14.7. Torstai
15.7. Perjantai
16.7. Lauantai
17.7. Sunnuntai
18.7. Maanantai
19.7. Tiistai
20.7. Keskiviikko
21.7. Torstai
-

Ei ohjelmaa
After Sail
After Sail + Illallinen Hangon Kasinolla
Ei ohjelmaa
Doyle – harjoitukset + mahd. Sponsori purjehdukset
Metriluokkien tilaisuus Mau-Mau – talossa + After Sail
After Sail + Illallinen HSF:llä
Ei ohjelmaa

After Sail – tilaisuudet toteutetaan yllä kohdan 2 mukaisesti.
Illalliseen Hangon Kasinolla valittiin buffet – vaihtoehto á 46 euroa / hlö. Hintaan
kuluu kaksi lasia viiniä. Tavoitteena on tehdä illallisesta metriliittojen yhteinen
ilta. Leif Böckelman on järjestänyt orkesterin!
Doyle harjoitukset järjestetään Matt Hodgsonin suunnitelman mukaan.
Mahdollisten sponsori purjehdusten järjestäminen riippuu
sponsorointisopimusten etenemisestä.
Mikael Stelander on järjestänyt Mau Mau – talon tilaisuuteen olutta, ruokaa ja
hyvän näköalan.
Illalliseen HSF:llä valittiin Cocktail menu á 36 euro / hlö. Tavoitteena on tehdä
illallisesta metriliittojen yhteinen ilta. Tilaisuuteen kutsutaan (ja maksetaan) myös
HSF:n kisatoimikunnan jäsenet, noin 10 henkilöä.

Päätettiin edetä Leif Böckelmanin esityksen mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa Leif
Böckelman jatkamaan kaikkien järjestelyjen edistämistä Hangon Regattaa ja sitä seuraavia
SM-kisoja varten.
5. Tapio Lehtinen esitti Ismo Hentulan terveiset Cowesin ISMA – kokouksesta. Päällimmäisenä
asiana nousi esille kesän 2018 Euroopan-mestaruus kisat. ISMA – kokouksen selvä päätös
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on, että kesän 2018 kisat pidetään Ruotsissa. KSSS on tarjoutunut järjestämään kisat
Sandhamnissa. Tapio Lehtinen nosti esille KSSS:n huolen siitä, ettei Ruotsissa ole riittävästi
kisakuntoisia veneitä. Todettiin, että suomalaisten veneiden osallistuminen Ruotsin
kisoihin 2018 on olennaisen tärkeää ja että tätä on edistettävä.
Päätettiin, että Suomen 6mR – liitto on yhteydessä KSSS:ään ja Ruotsin 6mr – liittoon,
aloittaakseen keskustelut siitä, miten voimme täältä käsin olla avuksi onnistuneiden kisojen
järjestämisessä Ruotsissa.
6. Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 18.4.2016. klo 18.00
7. Kokous päätettiin klo 21.20

