
Suomen purjelautaliitto SPLL 
Vuosikokous 22.11.2020 
 
Läsnä: 
Markus Huhtinen 
Petteri Nenonen 
Tuisku Pankinaho 
Radovan Kubin 
Juha Blinnikka 
Pike Blinnikka 
Jaakko Rewell 
Oskari Pääkkönen 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Radovan Kubin avasi kokouksen klo 16.12 
2. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  
3. Valittiin kokouksen sihteeriksi Markus Huhtinen ja Radovan Kubin valittiin kokouksen 

puheenjohtajaksi 
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Blinnikka ja Pike Blinnikka 
5. Valittiin purjelautaliiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 Radovan Kubin 
6. Todettiin hallituksesta eroaviksi jäseniksi Juuso Nykänen ja Sanna Päivärinta 

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: 
 
Anne Kärki           2.vuosi 
Mirko Nieminen  1. vuosi (valittu 2 vuodeksi) 
Petteri Nenonen  2. vuosi 
Markus Huhtinen  2. vuosi 
Tuisku Pankinaho  1. vuosi (valittu 2 vuodeksi)  
Katja Säilä  1. vuosi (valittu 2 vuodeksi) 
 
Varajäsenet 
Jaakko Rewell  2. vuosi 
Feodor Gurvits  1. vuosi (valittu 2 vuodeksi) 
Kalevi Männistö  1. vuosi (valittu 2 vuodeksi) 
 

7. Tili-ja vastuuvapaus vuodelta 2020 
Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2020. Kokous päätti myöntää liiton hallitukselle tili- ja 
vastuuvapauden tilikaudelta 2020. 
 

8. Liiton toimintakertomus vuodelta 2020 
Korjauksia/lisäyksiä toimintakertomukseen: 
 
Kaudella 2020 keskuksella oli 1 kokoaikainen ja 4 osa-aikaista työntekijää.  
  
SPLL järjesti yhdessä Suomen Windsurfer-liiton kanssa Windsurfer-luokan SM-kilpailun 
Yyterissä. 



 
Purjelautailun harrastajamäärä on kauden 2020 aikana kasvanut. Huolimatta 
koronavirustilanteesta on seura- ja harrastajatoiminta ollut vilkasta. Erityisesti Windsurfer-
luokan suosio on kasvattanut kilpailijoiden määrää. 
 

9. Toimintasuunnitelma ja alustava kilpailukalenteri käytiin läpi ja hyväksyttiin kokouksessa 
(liittenä).  
 

10. Muut esille tulevat asiat 
 
Ranking-kisojen palkinnot jako keväällä yleiskokouksessa 
Sanna Päivärinta palkitaan kesän 2021 Surf-viikolla työstä liiton hyväksi 
Windsurfer of the year: Jaakko Rewell   
Kitesurfer of the year: Jarkko Malinen 
 
World Trophy Windsurfer-kisa järjestetään kesällä 2021.Tarkka ajankohta ja paikka ovat 
vielä varmistamatta 
 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 
 
 
 

Vakuudeksi 
 
 
 
Radovan Kubin  Markus Huhtinen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua: 
 
 
 
 
 
Juha Blinnikka  Pike Blinnikka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liite 1: Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

 
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021  
Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 22.11.2020 
 
SPLL 
Suomen purje- ja leijalautailuliitto (myöhemmin SPLL) on purje- ja leijalautailun, sekä siipilautailun 
(Wing surfing) kansallinen kattojärjestö, joka edistää ja tukee valtakunnallisella tasolla purje- ja 
leijalautailua, sekä siipilautailua. 
 
SPLL:n perustehtävä 
SPLL edustaa kaikkia IWA alaisia purjelautaluokkia ja leijalautaluokkia Suomen Purjehdus ja Veneily 
-järjestössä (SPV). SPLL edustaa Suomea IWA:ssa ja IWA:n tunnustamissa kansainvälisissä 
luokkaliitoissa. SPLL hoitaa kontaktit ja velvoitteet IWA:an, kansainvälisiin luokkaliittoihin sekä 
SPV:hen. 
SPLL hallinnoi ja pitää yllä kaikkien Suomen purje- ja leijalautaluokkien purjenumerorekisteriä. 
Purjenumerointi on henkilökohtainen, ei luokkakohtainen. 
 
SPLL:n hallitus 
SPLL:n hallitus muodostuu kuudesta (6) valitusta jäsenestä ja kolmesta (3) varajäsenestä. 
Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja tälle hallituksen jäsenistä varapuheenjohtaja. 
Puheenjohtaja koordinoi SPLL:n hallituksen toimintaa ja hänen estyneenä ollessa tätä tehtävää 
hoitaa varapuheenjohtaja. 
SPLL:n hallituksen jäsenille nimetään vastuualueet ja hallitus perustaa tarvittavat jaostot 
toiminnan tukemiseksi. 
SPLL:n hallitus voi nimetä eri kilpailuluokkien edustajat toimimaan kv. luokkaliittojen 
yhteyshenkilöinä kyseistä luokkaa koskevissa asioissa SPLL:n hallituksen ohjauksessa. 
Yhteistyö 
SPLL toimii yhteistyössä Foil Finland-liiton, Suomen Windsurfer-liiton, Suomen SUP-liiton ja 
lainelautaliiton kanssa, sekä suomalaisten purjelauta-, leijalauta-, purjehdus- ja veneilyseurojen, 
sekä kaupallisten toimijoiden kanssa, niiltä osin kuin toiminta on SPLL:n sääntöjen ja yhteisten 
etujen ja tavoitteiden mukaista. 
 
SPLL:n Yyterin Surfkeskus 
SPLL hallinnoi ja ylläpitää Yyterin Surf-keskusta.  Vuosi 2021 on toinen vuosi nykyisen viiden 
vuoden vuokrasopimuksesta. 
Surf- ja kilpailukeskuksella järjestetään purje- ja leijalautakilpailuja, vuosittainen Surf-viikko (17.-
25.7.2021), sekä eri vesilautailun vuokraamo- opetus- ja kurssitoimintaa sekä varaudutaan 
tuottamaan lapsi- ja nuorisoleiritoimintaa. 
Surf- ja kilpailukeskus palvelee jäseniään ja harrastajia laajasti toukokuun puolivälistä elokuun 
loppuun päivittäin. 
SPLL:n  Surf- ja kilpailukeskus tekee yhteistyötä Porin kaupungin ja yritysten kanssa. 
 
Kilpailutoiminta 
SPLL hallinnoi leijalautailun, sekä siipilautailun ja seuraavien IWA alaisten purjelautaluokkien 
toimintaa  



• Formula (Foil & FIN divisions)  

• Funboard (IFCA Slalom, Waveride, Freestyle) 

• Raceboard 

• Techno 293 

SPLL vahvistaa kaikkien näiden kilpailuluokkien kansalliset luokkasäännöt ja auktorisoi sekä 
myöntää näiden ranking-, luokkamestaruus- ja SM-kilpailut.  SPLL kokoaa ja vahvistaa näiden 
luokkien kansallisen kilpailukalenterin. 
iQfoiL-luokan osalta SPLL:n rooli selvitetään SPV:n kanssa.   
Tarvittaessa SPLL voi järjestää kilpailuja myös itse Yyterin Surf-keskuksella tai muualla Suomessa. 
Ranking- ja SM-kisoista pääosa pyritään tarjoamaan ulkopuolisille järjestäjille. 
Tiedotus 
SPLL tiedottaa viralliset asiat liiton kotisivuilla (www.spll.fi). 
SPLL ylläpitää Surf-keskuksen kotisivua, sekä SPLL:n Facebook-sivuja, Facebook-ryhmiä, sekä 
Telegram- keskustelupalstaa. Näillä alustoilla tiedottaminen tukee SPLL:n virallista tiedottamista ja 
niillä tiedotetaan aktiivisemmin kyseistä alaa koskevia asioita.  
SPLL julkaisee vuonna 2021 Surf & Kite &SUP-lehden ilmoitusmyyntitilanteen mukaan painettuna 
tai verkkojulkaisuina. 
SPLL:n hallitus valitsee kaudelle 2021 tarpeelliseksi katsomansa tiedotusvastaavat. 
 
Kehittäminen 
SPLL pyrkii rakentamaan urheilijan / harrastajan polun purje ja leijalautailun kilpailemiseen ja 
harrastamiseen, joka voidaan tarjota SPV:lle ja eri seuroille niiden jäsenhankinnan ja 
harrastajamäärien kasvattamiseksi. 
 
SPLL:n hallitus nimeää jäsenistään maajoukkueet kansainvälisiin kilpailuihin, SPLL:n kyseisen 
kilpailuluokan vallitsevan rankingtilanteen mukaisesti. 
SPLL tukee ja auttaa resurssiensa puitteissa kilpailevia jäseniään kansainvälisissä kilpailuissa. 
 
SPLL:n hallitus selvittää keinoja lajien tunnettavuuden ja harrastajamäärien nostamiseksi. 
 
Liiton jäsenrekisteri uudistuu 2020-2021 ja mahdollistaa jäsenten omien tietojensa päivittämisen sekä 
tehokkaan jäsentiedottamisen. Jatkossa jäsenrekisteriin syötetyt sähköpostitiedot toimivat tiedotuskanavana. 

 
Yhdistyksen säännöt 
SPLL:n hallitus jatkaa yhdistyksen sääntöjen päivittämistä ajan tasalle nimeämiensä hallituksen 
jäsenten voimin. Sääntömuutos pyritään toteuttamaan kauden 2021 aikana. Sääntömuutos pitää 
sisällään liiton nimen muuttamisen virallisesti Suomen Purje- ja Leijalautaliitto ry:ksi. 

 

 

 

 

 



 

Alustava kilpailukalenteri 2021  

(kokouksen aikana tiedossa olevat kilpailut) 

 

22.06.2021 Espoonlahden Surffitalli - EST, Ristiniementie 25, 02320 Espoo, Finland 

03.07.2021 Satamosaaren kierto matkapurjehdus, Imatra, Finland 

10.-11.7 Puruvesi Race, Kesälahti 

17.07.2021 - 18.07.2021  Slalom SM 1, Pori, Yyteri Surf-keskus 

24.-25.7 Surf Week Grand Slam, Pori, Yyteri, Surf-keskus 
Formula Foil, Raceboard, Tecno, Windsurfer 

31.07.2021 - 01.08.2021 Course Racing SM Kotka 

Formula (Foil), Raceboard, Techno 293 

14.-15.8 Hanko MM Open, Tulliniemi 

4.9.2021 Lauttasaaren XIV Ympäripurjehdus, ”Tour de Laru” 

Helsingfors Segelklubb ry, Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki, Finland 

11.-12.9 Slalom SM 2 Hanko 

Wave SM järjestämisikkuna koko kauden (toukokuu-marraskuu) 

 

 
 
 


