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KILPAURHEILIJAN POLKU

• Hauskin, fyysisin ja vauhdikkain veneluokka ennen olympialuokkia

• Antaa erinomaisen pohjan kaikkiin olympialuokkiin – niin yksin- kuin kaksinpurjehdittaviin

• Lahjakkaiden ja kehittyvien purjehtijoiden luokka - Suomen E-jollafleetti on kansainvälisesti 
mitattuna kovatasoinen

• Fysiikka, lajitaidot ja urheilullisuus keskiössä

• ”Pysy kunnossa, jos haluat purjehtia”

• ”Kestääkö kunto kisassa?”



YHDESSÄ
• Yhdessä tekemisen meininki

• Liitot (kotimaiset & kansainväliset)

• Seurat

• Valmentajat

• Purjehtijat - huiput ja harrastavat

• Yhteistyö yli seurarajojen
• Valmennusyhteistyö seurojen välillä ’’kotiseurasta’’ huolimatta
• Lajin kehittäminen
• KV – kisat ja kilpailukyky

• Yhteisöllisyys  näkyy kaikilla  tasoilla



AMMATTIMAINEN OTE

• Liitto toimii kokoavana ja koordinoivana sekä huolehtii statuksesta  ja 
ammattimaisesta otteesta kaikilla tasoilla

• Hyvin järjestetyt kisat ja leirit
• Ranking-sarja, SM, JuSM
• Karsinta
• Kriteerit, palaute, tracking, dromekuvaus

• Lajin kehittäminen
• Aloittelevista purjehtijoista huolehtiminen  (opas aloittelevalle e-jollailijalle ja 

tukijoukoille)



NUORET KESKIÖSSÄ
• Liiton toiminnassa nuoret keskiössä

• teemme työtä nuoria varten
• tuemme nuorten matkantekoa läpi murrosiän niin, etteivät he droppaa urheilijan uraa 

14-19 v. välillä
• luomme pohjaa tulevaisuuteen ja autamme nuoria eteenpäin – niin huippuja kuin 

harrastajia

• UrheilijaidentiteetIn tukeminen ja brändäys
• Urheilijan omien tavoitteiden läpinäkyvä esittely
• Purjehtijaesittelyt (E-Bullettiini 2018, fb, nettisivut)



”

“ E-jollalla opit oikeasti purjehtimaan! Se on mainio 
jatkoluokka sinulle, joka haluat vauhtia ja kehitystä. 
Kaikki veneluokat onnistuvat E-jollan jälkeen. 
E-jollaluokka on kaikilla mittareilla mitattuna Suomen 
menestynein ja mukavin veneluokka.

Suomen E-jollaliiton hallitus 2017-2018



TAVOITTEET JA MITTARIT 2018

• E-jollaan siirtyy eniten 
purjehtijoita optarin jälkeen

• ”Mukava E-jollaporukka” –henki 
näkyy käytännön tasolla 
purjehtijoiden , valmentajien ja 
huoltajien kesken

• 5 arvokisamitalia (MM, EM, PM)

• Suosituin luokka optarin jälkeen

• Yhteisöllisyys ja yhteishenki

• Menestynein veneluokka 
kansainvälisissä arvokisoissa
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