Puuvenejaoston kokous 1/2022
Aika

Sunnuntai 9.1.2022 klo 19.00 –

Paikka

Teams-kokous

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Juha Karttunen, Kari
Aronen, Jukka Paananen, Henry Viholainen, Harri Metsäranta, Jari Leinonen,
Marika Laaksonen ja Taina Joskitt. Poissa oli Soile Hakala.

3. Puuvenejaoston vastuualueet
Puuvenejaoston vastuualueet jaettiin seuraavasti.
• Puheenjohtaja: Puheenjohtajaksi valittiin Juha Karttunen.
• Varapuheenjohtaja: Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Aronen.
• Sihteeri: Sihteeriksi valittiin Taina Joskitt
• Tiedotus ja markkinointi: Taina Joskitt ja Marika Laaksonen vastaavat
yhdessä tiedottamisesta ja markkinoinnista.

•

Sisäsoutu-team
i. Sisäsoudun lajipäällikkö: Sisäsoudun lajipäälliköksi valittiin Kari
Aronen

ii. Sisäsoutu-teamin jäsenet: Sisäsoutu-teamin jäseniksi valittiin
•
•
•
•

lajipäällikkö Kari Arosen lisäksi Marika Laaksonen, Henry Viholainen
ja Jukka Paananen
Tuomari-, perämies- ja kilpailujärjestäjäkoulutus: Tuomari-,
perämies- ja kilpailujärjestäjäkoulutuksesta vastaavat Juha Karttunen, Jukka
Paananen, Jari Leinonen ja Harri Metsäranta.
Puuvenesoudun SM-kisojen koordinaattori: Puuvenesoudun SMkisojen koordinaattoriksi valittiin Harri Metsäranta
Seurapisteiden laskija: Seurapisteiden laskijaksi valittiin Henry Viholainen
Kilpailu- ja kalustosääntöjen ylläpito: Kilpailu- ja kalustosäännöistä
vastaavat Kari Aronen ja Jari Leinonen.
Kokouksesta poissa olleen Soile Hakalan vastuualueesta sovitaan
myöhemmin.

4. Puuvenesoudun sääntöasiat
•

-

-

-

-

-

-

Sääntömuutostarpeet ja niiden valmistelu
Seuraavat seurakokouksessa nousseet mahdolliset sääntömuutostarpeet
valmistellaan seuraavaan puuvenejaoston kokoukseen, ja tehdään tarvittavat
päätökset.
Yhteistoimintajoukkueet
Onko muutostarpeita, ovatko yhteistoimintajoukkueet lisänneet osallistujien
määrää SM-kisoissa
Kilpailumatkat
Pitäisikö matkat olla “noin matkoja” sallien sprintti, normaalimatkan, keskimatkan
ja pitkän matkan osalta tiettyä vaihtelua ja huomioiden mm. reittiolosuhteiden
vaatimukset (nyt säännös kirjattu liian tiukaksi aiheuttaen ratamuutostarpeita)
Ilmoittautuminen
Starttiin.fi on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi kilpailujen järjestämiseksi.
Nyt kuitenkin järjestelmästä pääsi näkemään ilmoittautuneet ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Onko muutostarpeita sääntöjen osalta?
Palkintojen jakaminen sarjoissa
Edellytetäänkö tietty määrä soutajia, jotta sarja perustetaan ja palkinnot jaetaan
ko. sarjassa.
Pienveneviesti ja sen miehistö
Onko lähtöjärjestyksen muutostarpeita?
Onko lajeihin muutostoiveita?
Täsmennys sääntöihin, että kukin soutaja voi soutaa vain yhden osuuden
Voiko nainen korvata miehen?
Voiko yhteistoimintajoukkueella osallistua?
Tulisiko naisten osuutta PV-viestissä lisätä (nyt minimi 2 naista)
Pienveneviestin varastaminen
Sanktiona hylkäys vai aikasakko?
Kiilaamisen ja törmäämiseen liittyvä säännöstö
Tahallisuus vs. tahattomuus
Perämieskokous
Ohjeiden velvoittavuus
Olisiko sama tarpeen myös pienvenekisoissa (lähinnä normaalimatka)

5. Sisäsoudun SM-kilpailut
Kaikki sisäsoudun SM-kisat järjestetään virtuaalisesti. Jukka Paananen ja Kari
Aronen toimivat tuomareina, ja päättävät keskenään työnjaon kisojen välillä.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Teams-kokouksena 13.2.2022 klo 19.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.50.

