
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	   	  	  

	   1	  

	  Mediatiedote	  24.7.2012	  

	  
Suomella	  vahva	  edustus	  optimistijollien	  PM-‐kisoissa	  Pärnussa	  
	  

Keskiviikkona	  25.7.	  alkavissa	  optimistijollien	  Pohjoismaiden	  mestaruuskisoissa	  Pärnussa,	  Eestissä	  on	  mukana	  40	  

suomalaista	  nuorta	  purjehtijaa.	  -‐	  Meillä	  on	  vahva	  ja	  tasainen	  edustusjoukkue	  matkassa,	  mikä	  kertoo	  seuroissa	  

tehdystä	  erinomaisesta	  jollapurjehduksen	  kehitystyöstä,	  kertoo	  Suomen	  Optimistijollaliiton	  puheenjohtaja	  Olli-‐

Pekka	  Laakso.	  	  

	  

-‐	  Optimistiluokan	  tietoinen	  kasvatus	  Suomessa	  viime	  vuosien	  aikana	  on	  lisännyt	  purjehdukseen	  innostuneiden	  

nuorten	  määrää	  mutta	  myös	  nostanut	  maassamme	  tehtävän	  valmennuksen	  tasoa.	  Tulokset	  alkavat	  näkyä	  jo	  

kansainvälisissäkin	  kisoissa,	  jatkaa	  Laakso.	  

	  

Optimistien	  PM-‐joukkueen	  johtaja	  Kari	  Hokka	  on	  tyytyväinen	  ennakkojärjestelyjen	  onnistumiseen.	  

-‐	  Edustusjoukkueemme	  on	  valmistautunut	  koitokseen	  Suomessa	  pidetyllä	  leirillä	  ja	  viimeistelevät	  harjoitukset	  

pidettiin	  tänään	  perillä	  Pärnussa,	  sanoo	  Hokka,	  jonka	  ohjauksessa	  yli	  satahenkinen	  matkaseurue	  edustaen	  12	  seuraa	  

aina	  Oulusta	  eteläisimpään	  Suomeen	  on	  saapunut	  kisapaikalle.	  	  

-‐	  Mukana	  on	  nuorten,	  alle	  16-‐vuotiaiden	  purjehtijoiden	  lisäksi	  paljon	  heidän	  perheitään,	  jotka	  ovat	  osallistuneet	  myös	  

järjestelyihin,	  kertoo	  Hokka	  kisaseurueesta	  ja	  kehuu	  tiimin	  hyväksi	  tehtyä	  talkootyötä	  ja	  yhteishenkeä.	  	  

-‐	  Vanhemmat	  ja	  huoltajat	  takaavat	  purjehtijoille	  hyvät	  kisa-‐	  ja	  harjoitusolosuhteet	  auttamalla	  rantatoimissa	  ja	  yleisissä	  

järjestelyissä.	  Nuoret	  saavat	  näin	  rauhassa	  valmistautua	  tuleviin	  koitoksiin.	  

	  

Tulevan	  viikon	  aikana	  kisataan	  optimistiveneluokassa	  sekä	  henkilökohtaisista	  että	  joukkuemenestyksestä.	  Alkuviikosta	  

pidetyllä	  valmistavalla	  leirillä	  Espoon	  Pursiseuralla	  hiottiin	  kisataitoja	  nelihenkisen	  valmentajaryhmän	  johdolla.	  

Suomen	  joukkueen	  päävalmentaja	  Rene	  Abnér	  toteaa	  joukkueen	  olevan	  tänä	  vuonna	  tasaisempi	  tasoltaan	  kuin	  

aiemmin,	  ja	  tulee	  kisaamaan	  hyvin	  tasavertaisesti	  muiden	  pohjoismaisten	  purjehtijoiden	  kanssa.	  	  

-‐	  Optimistiluokan	  taso	  on	  korkea	  kaikissa	  Pohjoismaissa,	  joten	  jokainen	  lähtö	  tulee	  olemaan	  jännittävä	  ja	  täynnä	  

yllätyksiä.	  
	  
Pärnussa	  pidettävissä	  PM-‐kisoissa	  on	  edustusjoukkueet	  kaikista	  pohjoismaista	  ja	  myös	  muita	  vierailevia	  kansainvälisiä	  
tiimejä.	  (copy	  ends)	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
UUTISOINTI	  JA	  TULOSSEURANTA:	  
Medialle	  välitetään	  kisoista	  kisapäiväkohtaisia	  uutiskatsauksia,	  tuloksia	  ja	  kuvia.	  Mikäli	  medianne	  tarvitsee	  jotain	  erityistä	  
materiaalia	  tai	  purjehtijakohtaisia	  kuvia,	  pyydämme	  ottamaan	  yhteyttä.	  Kisajoukkueen	  valmistautumisesta	  löytyy	  tietoa	  myös	  
Facebookista	  /	  https://www.facebook.com/JNoM2012TeamFinland	  
	  
LISÄTIETOJA	  JA	  MEDIAMATERIAALIT:	  	  
Kari	  Hokka,	  JNoM	  joukkueen	  johto	  puh.	  040-‐8218788,	  kari.hokka@iki.fi	  
Berit	  Virtanen-‐Thewlis,	  tiedottaja,	  puh.	  040-‐511	  4460,	  berit.virtanen@brandunited.fi	  
	  


