Suomen 6mR ‐liiton kevätkokous 2021
On line kokous
14.4.2020: 18:04
Paikalla: Henrik Tenström, Heikki Pulsa, Heikki Hämäläinen, Marek Hintze, Seppo Sutela, Sten Erik
Molander, Sam Fagerlund, Juha Suorsa, Antti Kaarto, Patrick Sandman, Ossi Paija
Keskusteltavia aiheita:
‐ Hallitus esittäytyi siltä osin, kun oli paikalla
‐ ISMA:n presidenttiehdokkaan valinta: ehdolla Ossi Paija ja Luis Heckly (Ranska). Molemmat
ehdokkaat esittelevät näkemyksensä luokan kehittämiseksi ja äänestys myöhemmin keväällä.
‐ Kesän kilpailukalenteri käytiin läpi
5.-6.6. Kevätreenit + treenikisa
19. -20.6. Prompt Regatta* NJK Blekholmen
3.-4.7. Helsinki Regatta* HSRM Liuskasaari
5.-7.7. Andö Cup, HSS - Andö (liukuva tuulien mukaan)
9.-11.7. Hangon Regatta** HSF/HUS/ESS Hanko
12.7. Sinebrychoff Challenge* NJK Hanko (huom. maanantai)
29. -31.7. Airisto Classic Regatta* ASS
6.-8.8. 6mR SM + Shampanja Regatta** HSS
14.8. Viaporin Tuoppi* SuPS
28.-29.8. BS Classic Regatta* BS
10.-19.9 6mR EM* Sanxenxo, Espanja

‐ Espanjan EM‐kilpailut
‐
‐

tällä hetkellä järjestäjien tavoitteena saada kilpailut järjestetyiksi nykyisen aikataulun
mukaan syksyllä (10.‐19.9.2021)
mahdollisia suomalaisia venekuntia osallistumassa EM kilpailuihin: Astree III, Sara af Hangö
(?), Maybe VI (?), Lisbeth V (?), Merenneito II (?), Toy (?)

‐ Luokan markkinointi uusille purjehtijoille
‐

Tapanin Koskelan ennakkoon sähköpostilla lähettämät ehdotukset käytiin läpi (viesti
liitteenä). Tapani ei mukana kokouksessa.

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

talvella järjestetty DN‐liiton kokeilupäivä toi paljon uusia innostuneita purjehtijoita
luokkaan – tehdäänkö esim. Viaporin tuopista vastaavanlainen kokeilupäivä? osallistujien
purjehdus CV, haverit + HSS NJK match race kisaryhmät + gastipörssi?
Jos kokeiluun osallistuu kovemman luokan kisaajia, Viaporin tuoppi voi olla väärä
formaatti?
Miten saadaan hyvät kuutoset liikkeelle – mistä saadaan myytävänä oleville veneille uusia
omistajia?
Myynnissä olevat veneet liikkeelle Viaporin tuoppiin – ja kerätään heille seiloreita?
Avataan erillinen 6mR Gasti Whatsap, jossa keskustelu gastitarpeista ja veneiden
miehistöjen yhdistämisistä toivottavaa (Heikki P)
Ranta‐aktiiviteetteihin oma 6 olut (vrt. 5‐liitto). Saadaanko sponssi?
Höblä artikkeli kuutosista?
Arvokisojen hype – koska Suomi hakee seuraavat arvokisat 2024 EM ja 2026 EM ja 2027
MM Turku

META:
‐

Astree Challange

Päätetään kokous klo 19:17

Allekirjoitukset:

__________________________
Ossi Paija hallituksen pj

Lähettäjä: Tapani Koskela <tapani.koskela(at)24.fi>
Päiväys: 11. huhtikuuta 2021 klo 21.23.46 UTC+3
Vastaanottaja: info(at)6mr.fi, ossipaija(at)icloud.com
Aihe: Re: Kutsu 6mR-Liiton kevätkokoukseen
Terve
Kiitos kokouskutsusta.
Koska en päässe ko. ajankohtana linjoille, saanko jakaa muutamia ajatuksia teemasta "Luokan markkinointi
uusille purjehtijoille"? Ensiksi, hienoa että asia on agendalla. Mieleeni tulee seuraavia mahdollisia
toteutuskanavia:
1. Osallistuminen Purjehduspäivään (https://purjehduspaiva.fi/). Tapahtuman päivämäärä ei taida
vielä olla selvillä, mutta yleensä se on elokuussa. Jos saisimme vähintään viisi venettä liikkelle yhtä
aikaa, jokaisessa 1–2 henkeä veneen kantaväkeä ja loput vieraita, niin voisimme tehdä
leikkimielisen kilpailun omilla säännöillä, esim. max parin tunnin rata kiinteiden poijujen ympäri,
startti kellonajan mukaan, varastaa saa kohtuullisesti, ei spinnuja(?), jos eka vene saa yli kahden
veneenmitan kaulan, sen on jättäydyttävä viimeiseksi, tarjoilua, etc. Tälläisiä tehtiin
sponsoripurjehduksina firmoille joskus takavuosina, ja ne oli kaikille hauskoja.
2. Mainitun Purjehduspäivän lisäksi tai sen sijaan voidaan kai aina tehdä oma vastaava tapahtuma.
3. Eskadeerinäytösseiluu (ks. liitekuva).
4. Olen itse vienyt uusia kasvoja merelle monia kertoja Gastipörssin
(https://www.facebook.com/groups/217066488311556) avulla, ja se on ollut antoisaa. Venekuntia
voisi kannustaa omaan aktiivisuuteen tällä saralla.
5. Mitä tahansa tapahtumia järjestämme, se kannattaisi saattaa Puuveneilijän tapahtumakalenteriin.
Seuraavassa Ilona Helskeen face‐viesti:
"Tapahtumajärjestäjät, ahoi!
Puupaatin kevätnumeroon kerätään perinteinen Puuveneilijän tapahtumakalenteri. Jos olet
järjestämässä erityisesti puuveneilijöille suunnattua tai puuveneilijöitä kiinnostavaa tapahtumaa,
kerro toimitukselle:
‐ Tapahtuman ajankohta
‐ Tapahtuman nimi
‐ Tapahtumapaikkakunta ja tarkemmin missä siellä
‐ Tapahtuman luonne, mitä ohjelmaa, kuvaile vapaamuotoisesti (lyhyesti)
‐ Tapahtuman järjestäjä
‐ Mistä saa lisätietoja, yhteyshenkilö, nettisivu, puhelinnumero yms.
Lähetä tiedot sähköpostilla ilona.helske(at)gmail.com sunnuntaihin 25.4.2021 mennessä. Jos
tilaisuuden ajankohdassa tai muissa tiedoissa on tuolloin vielä epävarmuutta koronan tai muun
syyn takia, ota silti yhteys, niin katsotaan, kannattaako kalenteriin silti laittaa optio tapahtumasta.
Onnistuneet tapahtumat hyödyttävät kaikkia, osallistujat saavat niistä iloa, järjestäjä saa asialleen
julkisuutta ja paikalliset yrittäjät asiakkaita."
Hyvää kokousta!
Tapani
P.S. Agendalle voisi lisätä pohdittavaksi FinSMA:n vaatimaton edustus ISMA-vaalissa:
Finland
Germany

11
4

Great Britain
20
North America
33
Portugal
1
Spain
10
Sweden
4
Switzerland
26
Herää kysymys, mitä ison fliittimme heikko kiinnostus ISMAa kohtaan kertoo a) ISMAsta ja b) meistä.
ibid

