Puuvenejaoston kokous 1/2019 (järjestäytymiskokous)
Aika

3.2.2019 klo 12.00 – 18.00

Paikka

Vierumäki / Ilkka, kokoustila 19

Osallistujat Kari Aronen, Heikki Joskitt, Juha Karttunen, Jukka Paananen, Kirsi-Maria
Pänttönen, Anu Takala, Taina Taskinen ja Carla Urbano

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokous järjestäytyi. Juha Karttunen toimi puheenjohtajana ja Taina Taskinen sihteerinä.

4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

5. Puuvenejaoston jäsenten tehtävät kaudella 2019
Päätettiin kauden 2019 tehtäväjaosto seuraavasti:











Puheenjohtaja: Juha Karttunen
Varapuheenjohtaja: Anu Takala
Sihteeri: Taina Taskinen
Sisäsoudun lajipäällikkö: Carla Urbano
Sisäsoututeam: Kari Aronen, Jukka Paananen ja Kirsi-Maria Pänttönen
Tuomari-, perämies- ja kilpailujärjestäjäkoulutuksen yhteyshenkilö: Heikki Joskitt ja
Kirsi-Maria Pänttönen
Puuvenesoudun SM-kisojen koordinaattori ja seurapisteiden laskija: Kari Aronen
Kilpailusäännöt ja kaluston ylläpito: Anu Takala
Tiedottaminen ja markkinointi: Taina Taskinen

6. Sisäsoutu kaudella 2019




Sisäsoudun kuulumiset
i. Sisäsoutuliiga
Veikko Sinisalo on vetäytynyt sisäsoutuliigan ja kotiratasoudun järjestelyistä.
Keskusteltiin, kuinka sisäsoudun seura- ja henkilökohtainen liiga toteutetaan
vuonna 2019 ja tulevaisuudessa. Päätettiin, että molemmat liigat toteutetaan
samoin kuin aikaisemmin ja Melonta- ja Soutuliitto osallistuu liigapalkintojen
järjestämiseen. Tästä johtuen sisäsoudun SM-kilpailujen
ilmoittautumismaksut ovat 5 eur halvempia kuin aiemmin per soutaja (nyt 20
eur/soutaja, aiemmin 25 eur/soutaja)
Imatran SM-kisojen yhteydessä maaliskuussa järjestetään palaveri Sinisalon
kanssa, ja pohditaan yhdessä jatkosuunnitelmaa, ja tiedustellaan Sinisalon
halukkuutta jatkaa SM-kisojen järjestämistä tulevaisuudessa. Carla Urbano
on yhteydessä Sinisaloon, ja sopii palaverin ajankohdan.
Sääntömuutokset
i. Dynaaminen soutu (slide) sääntömuutos
Kaikki SM-lähdöt toteutetaan kiinteällä (staattinen) Concept2-soutulaitteella.
Edellisten lisäksi järjestetään SM-sarja yleinen miehet ja naiset (avoin ja
kevyt painoluokka) slideilla Concept2-soutulaitteella ja Concept2 slideilla
(dynaaminen) maratonmatkalla ja normaalimatkalla. Tämä sääntömuutos on
päätetty vuoden 2018 syksyn jaoston kokouksessa.
ii. Muut sääntömuutokset
 Keskusteltiin muista sisäsoudun sääntömuutostarpeista
iii. Sääntömuutosten päivittäminen ja hyväksyminen
 Päätettiin ja hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset.







Kauden 2019 SM-kilpailujen kilpailupaikat ja ajankohdat
i. FIRC 9.2.2018, Helsinki Urheilutalo: Järjestelyt aikataulussa
ii. 500 m ja 5/10 km 9.3. – 20.3.2019, Imatra
iii. Marathon/puolimaraton 27.4.2019, Tuusula
Indoor Rowing Challenge Finland -tapahtuma (Kotiratasoudun tilalla)
Konsepti on tuotu Australiasta. Carla Urbano esitteli tapahtuman ja kuinka se
toteutetaan Suomessa. Tapahtumapaikkana voi toimia esim. koulut tai
ostoskeskukset. Tapahtumalle on perustettu oma verkkosivusto
(https://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/sisasoutu/indoor-rowing-challenge/), ja
ensimmäinen tapahtuma järjestetään 1.-17.4.2019.
Liitto lähettää tapahtumasta seuratiedotteen, ja seurat markkinoivat tapahtumaa
paikallisesti ja avustavat organisoinnissa.
Sisäsoudun kisojen järjestämisen tilanne
Keskusteltiin mahdollisista vaihtoehdoista sisäsoudun SM-kisojen tapahtumapaikoiksi
vuoden 2019 jälkeen, kuten esim. Lempäälän Ideaparkin keskusaukio. Kirsi-Maria
Pänttönen selvittää tämän vaihtoehdon mahdollisuutta ja toimivuutta. Imatran
Urheilutalon sisäilmaa on moitittu huonoksi, ja Imatra ei logistisesti ole monelle
osallistujalle ihanteellinen kisapaikka saapua.

7. Kesän 2019 puuvenesoudun SM-kisat ja pienveneviesti – järjestelyjen
tilanne









8.

PV seuraviesti: Tampere 8.6.2019
i. Palkinnot
ii. Järjestelyt
iii. SM-arvo
Jaosto piti tärkeänä säilyttää kisa vapaamuotoisena, ei SM-arvoisena kisana.
Palkintojen järjestäminen on kuitenkin haasteellista. Jaosto selvittää
mahdollisen yhteistyökumppanin mukaan lähtemistä sekä vaihtoehtoja PV
seuraviestin toteuttamiselle seuraavaan kokoukseen mennessä.
KV Keskimatka (Takon Soutajat, Tampere 9.6.2019)
Startti tapahtuu yhteislähtönä
PV ja KV Pitkämatka: Sulkava 12. - 13.7.2019
PV keskimatka; Takon Soutajat, Tampere 27.7.2019
PV sprintti- ja normaalimatka; Virtain Urheilijat, Virrat 17. – 18.8.2019
KV sprintti- ja normaalimatka; Sulkavan Urheilijat, Sulkava 31.8. -1.9.2019

Puuvenesoudun säännöt


Sääntömuutostarpeet
i. Käydään keskustelu sääntömuutostarpeista.
Anu Takala on yhdessä Hannu Liekolan kanssa valmistellut alustavat
muutokset Puuvenesoudun sääntökirjaan. Muutosten on tarkoitus selkeyttää
säännöt, tehdä ne helpommin ymmärretyksi, ja eliminoida väärin tulkinnat.
Muutosehdotukset käytiin läpi. Päätettiin jatkaa sääntömuutosten valmistelua
ja päivitetty sääntökirja julkaistaan kevään aikana.



Lisenssijärjestelmä ja osallistumisoikeus eri veneluokkien kilpailuissa
Keskusteltiin, onko lisenssijärjestelmän muutokselle todellista kysyntää eli voisiko
samalla lisenssillä edustaa eri seuraa puuvenesoudun kirkkoveneiden ja
pienveneiden SM-kilpailuissa. Todettiin, että usean seuran edustusmahdollisuus
rikkoo pitkäjänteistä seuratyötä, ja elinvoimaisen seuratoiminnan edellytyksiä.
Pääsääntöisesti samanlaista edustusmahdollisuutta ei ole muissakaan lajeissa.
Samojen soutajien kierrättäminen ei lisää soutajien määrää. Jaosto keskusteli siitä,
kuinka kisoihin saataisiin muulla keinoin lisää osallistujia, ja kuinka lajia kehitettäisiin
vetovoimaisemmaksi. Esitettiin mahdollisuutta tuoda SM-kisoihin kuten KV
keskimatkan kisaan avoin sarja, ja kartoittaa kiinnostus. Jos osallistujia avoimeen
sarjaan tulisi riittävästi, voitaisiin uudelleen pohtia mahdollisen lisenssimuutoksen
tarvetta kokeiluluontoisesti ko. keskimatkan kisassa.



Seuraliiga mahdolliset muutostarpeet
Keskusteltiin siitä, tulisiko seuraliiga eriyttää omiksi kirkkovenesoudun ja
pienvenesoudun seuraliigoiksi. Alustava keskustelun johtopäätelmä oli se, että
asetelma kärkisijoja pitävien seurojen suhteen ei juurikaan muuttuisi mahdollisen
eriyttämisen tuloksena.
Sääntömuutokset näiden osalta päätetään seuraavassa jaoston kokouksessa
valmistelutyön jälkeen.

9. Tuomaritoiminta
 Tuomarilistojen päivittäminen




Tuomarilista saatetaan ajan tasalle tulevan Tuomaripäivä -koulutuksen jälkeen. Jukka
Paananen avustaa Heikki Joskittia nykyisten tuomareiden kontaktoinnissa.
Tuomarikoulutus ja sen järjestäminen
Uusille ja vanhoille tuomareille järjestetään huhtikuussa Tuomaripäivä, jossa käydään
läpi sääntömuutokset. Tarkka ajankohta ja paikka vahvistetaan. Vastuuhenkilöinä
toimivat Heikki Joskitt, Hannu Liekola ja Paavo Salonen. Koulutus on pakollinen
vanhoille tuomareille, jotta heillä säilyy pätevyys toimia jatkossakin tuomaritehtävissä.
Seurat kartoittavat keskuudessaan uusia tuomaritoiminnasta kiinnostuneita.
Kesän 2019 yli- ja maalituomarit SM-kilpailuihin

10. Viestintä



Puuvenejaoston viestintäkanavat
Puuvenejaoston virallinen viestintä tapahtuu Meson verkkosivuilla ja liiton
seuratiedotteiden muodossa
Sosiaalinen media (Facebook)
Jaosto perustaa Facebookiin puuvenejaoston ja puuvenesoudun virallisen
tiedotussivuston. Sivustolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuten tapahtumat,
kilpailutulokset, seuratiedotteet ja koulutukset. Vastuuhenkilönä on Taina Taskinen.

11. Koulutus
Yllä mainitun Tuomaripäivän lisäksi, kevään aikana järjestetään perämieskoulutuksia.
Ajankohdat ja paikkakunnat tarkennetaan myöhemmin. Kouluttajina toimivat Heikki
Joskitt, Hannu Liekola ja Paavo Salonen.

12. Muut asiat
Hankinnat: Päätettiin hankkia 500m narua kisapoijuja varten.
Keskustelua perämieskortin voimassa olosta. Vahvistettiin, että nykyisin myönnettävät
perämieskortit ovat voimassa toistaiseksi, kuten myös se, että perämieskortti täytyy aina
esittää SM-kisoissa.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 24.3.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.

