Puuvenejaoston kokous 3/2019
Aika

Sunnuntai 24.3.2019 klo 12.00 – 18:00

Paikka

Vierumäki / Ilkka, kokoustila

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jaoston jäsenet olivat paikalla, lukuun
ottamatta Carla Urbanoa, joka liittyi kokoukseen puhelimitse kohdissa 5, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12.

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

4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

5. Sisäsoutu


Palaute kauden 2019 kilpailuista
i. FIRC 9.2.2019
ii. 500 m ja 5/10 km 9.3. – 10.3.2019
Kisajärjestelyt sujuivat mallikkaasti. Imatralla oli uutuutena slaideilla soudettavat sarjat,
jotka herättivät mielenkiintoa.
 Marathon/puolimaraton 27.3.2019, Tuusula
Järjestelyt etenevät suunnitellusti.
 Indoor Rowing Challenge Finland -tapahtuma (Kotiratasoudun tilalla) status.
Tapahtuman ajankohta on 1.- 17.4. ja siihen on ilmoittautunut mukavasti osallistujia
eri paikkakunnilta, mm. oppilaitoksia ja yrityksiä.
 Sääntöasiat
Sisäsoudun sääntömuutokset käytiin läpi. Keskustelua herätti Imatralla sallittu
tuulipussin käyttö. Kansainvälisten sääntöjen mukaan, ”olosuhteiden tulee olla kaikilla
soutajilla samat”. Tämä kirjataan sääntöihin, eikä tuulipussien käyttöä sallita, jolleivat
ne ole järjestäjän puolelta tarjolla kaikille kilpailijoille. Sääntömuutokset hyväksyttiin ja
päivitetyt säännöt laitetaan esille Melonta- ja Soutuliiton sisäsoudun nettisivuille.
 Keskustelu kauden 2020 SM-kisajärjestelyistä
Ideapark on edelleen vaihtoehtona Imatran urheilutalon tilalle 500m ja 10000m
kisojen osalta. Kirsi-Maria Pänttönen on keskustellut Veikko Sinisalon kanssa
yhteistyöstä. Asia on keskeneräinen. Päätös kauden 2020 kisajärjestelyistä tehdään
jaoston toimesta, kun asiasta on saatu lisäselvityksiä.

6. Pienveneviesti kaudella 2019


PV seuraviesti: Tampere 8.6.2019
i. Palkinnot
Palkintosumman pienentämistä harkitaan, osallistumismaksua päätettiin
nostaa 180 eurosta 200 euroon, jotta palkintosumma saadaan kasaan ja
kisat on mahdollista toteuttaa.
ii. Järjestelyt
PV-viesti järjestetään Tampereella KV-keskimatkan yhteydessä 8.6. Kisa
starttaa klo 17 yhteislähtönä. Sarjat ovat:
Yksinsoutu naiset
Parisoutu avoin
Yksinsoutu M60, N tai nuoret alle 23 avoin
Vuorosoutu avoin
Yksinsoutu avoin sekä
Parisoutu seka
iii. SM-arvo
Jaosto selvittelee kisakohtaisen tai monivuotisen yhteistyökumppanin
löytämistä tapahtuman tukijaksi. Jos tukija löydetään, kilpailu säilytetään
vapaamuotoisena, ei-SM-arvoisena kisana. Mikäli rahoitusta ei löydy,
kilpailulle harkitaan SM-arvoa. Tämän osalta päätös tehdään jaoston
toimesta, kun yhteistyökumppaniin liittyvä asia ratkeaa.

7.

Puuvenesoudun säännöt


Sääntömuutosehdotuksen käsittely ja mahdolliset sääntömuutokset
Sääntömuutokset käytiin läpi ja viimeisteltiin, ja ne julkaistaan mahdollisimman pian
MeSon sivuilla.



Kirkkoveneiden SM-joukkueiden määrän lisääminen. Päätettiin toteuttaa
kirkkoveneiden SM-kilpailujen osalta seuraava sääntömuutos:
Kauden alussa kaksi seuraa voi solmia kirjallisen, vapaamuotoisen ns.
farmisopimuksen yhteiskirkkovenejoukkueesta. Sopimus on tehtävä ennen 1.
kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, ja se tulee esittää puuvenejaostolle.
Molempien seurojen on hyväksyttävä sopimus, ja sen allekirjoittavat seurojen
viralliset nimenkirjoittajat. Molempien seurojen tulee olla Melonta- ja soutuliiton
jäseniä. Kriteerinä on myös, että farmiseuralla ei voi olla ko. kisassa omaa joukkuetta.
Pääseura voi asettaa kilpailuun myös pelkästään omista soutajistaan muodostettuja
venekuntia. Seurapisteet yhteisjoukkueen suorituksesta jaetaan soutajien
lukumäärän perusteella siten, että yksi kirkkoveneen miehistön jäsen (soutaja tai
perämies) tuo 1/15 yhteisjoukkueen ko. lähdön seuraliigapisteistä.
Seura voi olla mukana vain yhdessä farmisopimuksessa kauden aikana. Tämän
uudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa pienemmälle soutuseuralle osallistuminen
kirkkovenesoudun SM-kisoihin yhteisjoukkueessa. Yksityiskohtaisempi sääntömuutos
yhteiskirkkovenejoukkeiden osalta kirjataan uusiin sääntöihin.



Seuraliiga mahdolliset muutostarpeet
Seuraliigaan ei ole suunniteltu muutoksia (pl. yhteiskirkkovenejoukkueiden
pistelaskumuutos).

8. Tuomaritoiminta
 Tuomarilistojen päivittäminen




9.

Tuomarilistat päivittyvät Tuomaripäivä koulutuksen yhteydessä.
Tuomarikoulutus ja sen järjestäminen
Tuomaripäivä järjestetään Vierumäellä 28.4. Koulutus on tarkoitettu nykyisille yli- ja
maalituomareille sekä uusille tuomaritoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksessa
käydään läpi sääntömuutokset, joten koulutus on edellytys tuomaritoiminnassa
jatkaville nykyisille tuomareille. Uusia tuomaritoiminnasta kiinnostuneita voi osallistua
1-2 henkilöä per seura. Kouluttajina toimivat Heikki Joskitt ja Hannu Liekola. MeSo
tiedottaa koulutuksesta seurojen yhteyshenkilöille, Facebook-sivuilla ja liiton
verkkosivujen tapahtumakalenterissa.
Kesän 2019 yli- ja maalituomarit SM-kilpailuihin
Tuomaripäivän yhteydessä päätetään kesän 2019 yli- ja maalituomarit.

Koulutus
Tuomaripäivän lisäksi, toukokuun aikana järjestetään perämieskursseja. Ajankohdat
täsmentyvät. Koulutuksen yhteyshenkilö on Heikki Joskitt.

10. Muut asiat
Ei muita asioita

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 28.4. Tuomaripäivän yhteydessä.

12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.15.

