Puuvenejaoston kokous 4/2019
Aika

Sunnuntai 28.9.2019 klo 11.00 – 16.00

Paikka

Vierumäki / Ilkka, kokoustila

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jaoston jäsenistä Juha Karttunen, Heikki
Joskitt, Kari Aronen, Jukka Paananen, Anu Takala ja Taina Taskinen olivat paikalla. KirsiMaria Pänttönen liittyi kokoukseen puhelimitse ja oli mukana kohtaan 14 (Tuomaritoiminta)
saakka. Carla Urbano oli poissa.

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

4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

5. Kauden 2019 seuraliigan tulokset ja palkinnot
•

•

6.

Seuraliigan pisteet ja palkitseminen
Kuusi parasta seuraa palkitaan. Palkittavat ovat paremmuusjärjestyksessä Kouvolan
Soutajat (924 pistettä), Keravan Urheilijat (574 pistettä), Takon Soutajat (511
pistettä), Virtain Urheilijat (482 pistettä), Ikaalisten Soutajat (464 pistettä) ja Sulkavan
Urheilijat-41 (385 pistettä).
Seuraliigan palkinnot maksetaan seuroille syksyn aikana, kun järjestäjät ovat
toimittaneet tilitykset liittoon.

Kauden 2019 palkitsemiset
•

Seuraliigan tunnustuspalkinto
Tunnustuspalkinnon kriteereinä käytetään:
- Eniten liigapisteitä edellisestä vuodesta kasvattanut seura tai uusi tulokas ym.
- Seura, joka on lisännyt positiivisesti lajin näkyvyyttä
- Hyvä suoritus tai hyvä joukkuehenki yksittäisessä SM-kilpailussa
- Jokin muu erityinen syy seuran palkitsemiseen
Tunnustuspalkinnolla palkitaan Mauno Myllymäki Nokian Veneilijöistä ja Mika
Storman Keravan Urheilijoista. Palkinnot maksetaan seuroille, jotka muistavat näillä
ko. soutajia.

•

•
•

•

7.

Vuoden paras pienvenesoutaja
Vuoden parhaana pienvenesoutajana palkitaan Juha-Matti Valkama Keravan
Urheilijoista. Valkama saavutti viisi kultamitalia ja yhden hopean kauden 2019
pienvenekisoissa.
Vuoden paras kirkkoveneseura
Vuoden parhaana kirkkoveneseurana palkitaan Ikaalisten Soutajat. Ikaalinen on
saavuttanut seitsemän kultamitalia ja kaksi hopeaa kauden 2019 kirkkovenekisoissa.
Vuoden paras sisäsoutaja
Vuoden parhaana sisäsoutajana palkitaan Arttu Härkönen Savonlinnan Soudusta.
Härkönen souti Suomen ennätyksen pojat U16 1000m aikaan 03:02,8 ja voitti
Suomen mestaruuden 500m sisäsoudussa, pojat 16.
Jaosto keskusteli Jari Saarion palkitsemista, ja ehdottaa MeSon hallitukselle Saarion
palkitsemista ”Vuoden mediateko” tai vastaava tunnustuksella.
Palkintojen jakaminen
Vuoden 2019 parhaiden urheilijoiden/seuran palkinnot jaetaan MeSon
syyskokouksessa ja palkitsemisjuhlassa 23.11.

Puuvenejaostolla esitetyt vastalauseet ja muut esitykset vuoden 2019
kesän SM-kisoista
Kokouksessa käsiteltiin Pentti Soinin tekemä vastalause (päivätty 23.8.2019) koskien
Virtain PV SM-kisoja sekä Hannu Liekolan tekemä oikaisupyyntö (päivätty 20.8.2019)
koskien niin ikään Virtain PV SM-kisoja sekä Tampereen KV keskimatkan kisaa ja
tuomarineuvoston tekemää päätöstä. Jaosto ei ole enää velvollinen käsittelemään KV
keskimatkan kisaa koskevaa oikaisupyyntöä, koska valitusaika on vanhentunut ja
asia on loppuun käsitelty. Asiaa käsittelemään nimettiin riippumaton työryhmä; Harri
Lehtonen, Paavo Salonen, ja sihteerinä toimi Jukka Paananen. Asiassa on kuultu
myös Virtain kisojen ylituomaria Raimo Uljanoffia.
Työryhmän havainnot ja suositukset yhteenvetona:
”Virroilla tapahtui poikkeuksellisen paljon ratarikkomuksia ja paremmin toteutetulla
radalla tilanne olisi saattanut olla toinen. Radan poijutuksen muutokset karttaan
nähden ovat saattaneet aiheuttaa hämmennystä. Korjaavina toimenpiteinä
ehdotetaan, että jaos kisoja myöntäessään miettii valmiiksi kisapaikan ja radan
sopivuuden tarkemmin. Valvontaveneet tulee ohjeistaa yksiselitteisemmin ja
valvonnassa tulee käyttää tarkkaa terminologiaa rikkeistä myöhempien
väärinymmärrysten välttämiseksi. Ennen kisaa ehdotetaan järjestettäväksi
joukkueenjohtajien palaveri, jossa olosuhteiden aiheuttamat riskit, mahdolliset
viimehetken muutokset ja muut asiat saatetaan joukkueiden/seurojen ja sitä kautta
soutajien tietoon.”
Kisakohtaiset rikkeet ja aikasakot ja puuvenejaoston tekemät päätökset työryhmän
suositusten perusteella, sekä puuvenesoudun sääntökirjaa tulkiten:
Soini/Lensu vastalause ja päätökset:
Toteamme, että soutajapari on selkeästi tehnyt rikkeitä, joiden perusteella aikasakko
on annettu oikein väärin kierrettyihin poijuihin / kosketuksiin liittyen. Pidämme
kuitenkin selvänä, että rikkeitä on kolme ja näemme perustelluksi 30 sekunnin
aikasakon. 10 sekunnin aikasakko poistetaan.
Lisäksi toteamme, että asia koskee myös venekuntia 40 ja 126. Nämä veneet eivät
ole tehneet vastalausetta, mutta 10 sekunnin poisto heidän aikasakostaan on
perusteltu.
MPYL 76 Pekka Lensu/ Pentti Soini poijun ohitus 3 x (protesti)
MY70 40 Mauno Myllymäki poijun ohitus 2 x
SP60 126 Mervi Varheenmaa/ Mauno Myllymäki poiju v.p.2 x
Runkokosketus reittipoijuihin pienvenekisoissa ei ole rike.
Yllä mainittujen lisäksi, poistetaan 10 sekunnin aikasakko seuraavilta venekunnilta:
Yksinsoutu N40, 49, Eija Kangas

Parisoutu MN40,118, Taina Taskinen/Heikki Joskitt
Päätökset saatetaan asianomaisille tiedoksi ja kisatulokset oikaistaan.

8. Puuvenesoudun kesän 2020 SM-kilpailujen kilpailukalenteri
Kesän 2020 puuvenesoudun SM-kisat on aiemmin myönnetty seuraaville seuroille sovituin
ajankohdin:
• Vihtavuoden Pamaus, Jyväskylä, Pienveneviesti ja KV keskimatka 6.-7.6.2020
• Sulkava Seura ry, Sulkava, PV ja KV keskimatka, 11.7.2020
• Takon Soutajat ry/Pirkan Kierros, Tampere, PV keskimatka 1.8.2020
• Sulkavan Urheilijat ry, Tanhuvaara, KV sprintti ja normaalimatka, 15.-16.8.2020
• Takon Soutajat ry, Tampere, PV sprintti ja normaalimatka 29.-30.8.2020
• Pienveneviestin järjestäminen edellyttää, että kilpailu järjestetään kaudella 2020 SMkilpailuna. Asia päätetään myöhemmin syksyllä seurakokouksen jälkeen.

9.

Kauden 2021 SM-kilpailujen hakeminen
• Kilpailujen hakemisesta on tiedotettu seurojen yhteyshenkilöille, ja
puuvenejaoston Facebook-sivuilla. Hakuaika päättyy 30.10.2019. Hakemukset
käsitellään seurakokouksessa 9.11.2019 ja seurakokouksen jälkeisessä
puuvenejaoston kokouksessa päätetään kesän kauden 2021 SM-kilpailujen
järjestäjät.

10. Sisäsoutu kaudella 2020
•

•

•

Sisäsoudun harjoitusohjelma (Elias Lehtonen)
Elias Lehtonen päivittää kaudella 2019 laatimansa harjoitusohjelman kaudelle
2020 ja julkaistaan sen jälkeen kaikkien seurojen ja soutajien käyttöön liiton
nettisivuilla
Kauden 2020 SM-kilpailujen kilpailupaikat ja ajankohdat
i. FIRC
Veikko Sinisalon kanssa on neuvoteltu FIRC-tapahtuman järjestämisestä
Tampereen Ideaparkissa. Valitettavasti ajankohtaa on haasteellista
muuttaa päällekkäisten tapahtumien (Viron sisäsoutukisat) ja
harjoitusleirien vuoksi. Tapahtuma pysynee näin ollen paikallaan 9.2.
Helsingin Urheilutalolla.
ii. 500m ja 5/10km sisäsoudun SM-kisat järjestetään Imatran Urheilutalolla
28.-29.3.2020
iii. Maraton/puolimaraton järjestetään 25.4.2020, Gustavelund Tuusula
Kauden 2020 osallistumismaksut ja sisäsoutuliigan jatko
Veikko Sinisalo ei ole sitoutunut jatkamaan sisäsoutuliigan järjestämistä.
Kauden 2019 osallistumismaksu oli €20/soutaja – erillistä €5
sisäsoutuliigamaksua ei kaudella 2019 peritty. Jaosto keskusteli
osallistumismaksuista, ja valmistelee vastaavan järjestelmän kuin
puuvenesoudun seuraliigassa. Päätökset asiasta seurakokouksen
jälkeen.

11. Sisäsoudun säännöt
•

Sisäsoudun sääntömuutostarpeet
i. Sarjoihin lisätään parasarjat
ii. Concept2 slidesoutu muutetaan maraton ja puolimaraton matkoilla open
sarjana soudettavaksi erilliseksi SM-kilpailuksi, koska vertailu staattisen
Concept2 soutulaitteen kanssa tehtyyn suoritukseen aikavertailun
perusteella on hankalaa, eikä luotettavia mittaustuloksia ole
käytettävissä.

iii. Edellä olevat sääntömuutokset tehdään sisäsoudun sääntöihin
mahdollisimman pian. Jaoston sisäsoututeam vastaa muutosten
toteuttamisesta.

12. Seurakyselyn järjestäminen
Käytiin läpi seurakyselyn kysymyksiä, ja kyselyn organisointia ja formaattia. Kysely
järjestetään pian ja tulokset esitellään seurakokouksessa 9.11.

13.

Syksyn 2019 seurojen suunnittelupalaveri (seurakokous)
Seurakokous järjestetään Vierumäki Resort hotellissa 9.11. klo 12 alkaen.
Seuroille lähetetään kutsu.

14. Tuomaritoiminta
•
•

Kesän 2020 kilpailut ja tuomarit
Kesän 2020 SM-kilpailujen tuomarit päätetään keväällä
Tuomarikoulutus
Keväällä järjestetään tuomarikoulutus. Todettiin, että tuomareita on edelleen
niukasti, ja tarvitaan uusia tuomaritoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Kesän
2019 kisatapahtumien vuoksi on tarpeellista kerrata sääntöjä ja kuinka niitä
tulkitaan (esim. Tampereen KV keskimatkan kiilaustilanne ja
väistämisvelvollisuus). Asiasta tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden puolella.

15. Puuvenesoudun säännöt
•

•

Kesällä 2019 esiin nousseet sääntöasiat
i. Keskusteltiin kumppanuussopimuksesta ja yhteiskirkkovenejoukkueiden
muodostamisesta. Esiin nousivat mm. seuraavat seikat; joukkueiden
kasaaminen eri seuroista, lisenssiasiat, joukkueiden lisääntyminen SMkisoissa ja seuratoiminnan vaikutukset. Päätettiin kysyä seurojen kantaa
seurakyselyn muodossa, ja jatkaa keskustelua seurakokouksessa.
ii. Poijukosketukset
Virtain kisojen kokemusten perusteella, tarkennettiin sanamuotoa
säännöissä seuraavasti:
Kirkkovenesarjoissa veneen runko tai soutajien airot eivät saa koskettaa
ratapoijua. Pienvenesarjoissa ratapoijuun saa osua, mutta veneen
rungon tulee kiertää ratapoijut virallisen kilpailukartan osoittamasta
suunnasta.
Sääntömuutokset
Tarpeita sääntömuutoksille ei ole tässä vaiheessa.

16. Muut asiat
Takon Soutajat järjestävät soutuspinning ohjaaja koulutuksen Tampereella syksyn
aikana. Hinta on €20/osallistuja. Koulutuksesta tiedotetaan tarkemmin MeSon
Facebook-sivuilla, kun ajankohta tarkentuu.

17. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 9.11. Vierumäellä seurakokouksen jälkeen.

18. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 16.

