Puuveneseurojen suunnittelupalaveri
Aika

12.12.2020 klo 12.00 – 17.00 Zoom etäkokous

Esityslista
1. Seurapalaverin avaus
Kokoukseen oli ilmoittautunut 16 henkilöä. Kokoukseen osallistuivat
Hannu Hämäläinen, Melonta- ja soutuliitto (kokouksen moderaattori)
Juha Karttunen ja Pentti Soini, Keravan Urheilijat
Kirsi-Maria Pänttönen, Takon Soutajat
Anu Takala ja Mika Sistonen, Kouvolan Soutajat
Jukka Paananen, Nesteen Soutajat
Laura Salonen ja Antti Tiihonen, Mikkelin Soutajat
Kari Aronen, Hämeenlinnan Latu
Heikki Joskitt, Sulkava-Seura ry
Reijo Lahtonen ja Harri Metsäranta, Vihtavuoren Pamaus
Taina Taskinen, SU-41

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
•
•
•

Ei päätösvaltainen / puuvenejaoksen päätöksentekoa ohjaava suunnittelupalaveri
Päätettävänä puuvenejaoston henkilöstövalinnat
Seurojen suunnittelupalaveri voi tehdä ehdotuksia mm. seuraliigaa koskien
puuvenejaostolle

3. Seurapalaverin järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Karttunen ja sihteeriksi Taina Taskinen.
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Soini ja Reijo Lahtonen.

4. Seuraliiga 2020
• Seuraliigan lopputulos ja palkinnot
1. Keravan Urheilijat (266 pistettä)
2. Takon Soutajat (235 pistettä)
3. Virtain Urheilijat (209 pistettä)
4. Kouvolan Soutajat (192 pistettä)
5. Oulun Kilpa-Veljet (95 pistettä)
6. Sulkavan Urheilijat-41 (77 pistettä)

5. Vuoden 2020 palkittavat
• Vuoden 2020 palkittavat seurat seuraliigan pisteissä

• Vuoden 2020 paras pienvenesoutaja
Parhaiksi pienvenesoutajiksi valittiin Takon Soutajien Tanja Jantunen ja Pekka Mäkelä.
• Vuoden 2020 paras sisäsoutaja
Sisäsoudun SM-kisat ovat saatu päätökseen. Valinta vuoden parhaasta sisäsoutajasta
tehdään pian.
• Vuoden 2020 paras kirkkoveneseura
Parhaaksi kirkkoveneseuraksi valittiin Virtain Urheilijat ry. Virtain Urheilijoiden
saavutuksena oli mm. Pirkan Soudun kirkkovenesarjan voitto.
• Vuoden 2020 tunnustuspalkinto
Vuoden tunnustuspalkinnon sai Forssan Salama ry. Forssan Salma oli kauden 2020
tulokas pienvenepuolella – he osallistuivat aktiivisesti ja menestyksekkäästi mm.
pienveneiden SM-kilpailuihin usean soutajan voimin.
Melonta- ja soutuliitto järjestää palkintotilaisuuden 22.12. Zoomin kautta.

6. Seurakyselyn palautteet
•
•
•
•

Tänä vuonna järjestettiin kaksi erillistä kyselyä: seurakysely ja soutajakysely
Soutajakyselyyn tuli 99 vastausta ja seurakyselyyn 17 vastausta (28 SM-kisoihin
osallistunutta seuraa).
Soutajakyselyyn vastasi merkittävä määrä lisenssittömiä soutajia.
Kyselyiden tarkoituksena on toimia tulevan jaoston ohjenuorana päätöksenteossa siten,
että ehdotukset ja ideat käsitellään ja pyritään löytämään keinoja lajin tulevaisuuden
vahvistamiseksi

Käytiin läpi seurakyselyn palaute (pöytäkirjan liitteenä).

7. Vuoden 2021 SM-kilpailukalenteri (puuvenesoutu)
Vuoden 2020 SM kilpailuja on osin siirretty järjestettäväksi vuonna 2021 korona pandemian
vuoksi sekä lisäksi aiemmin myönnetty kesälle 2021 seuraavasti:
•
•
•
•

•
•

Pienveneviesti: Vihtavuoren Pamaus, Jyväskylä 12.6.2021
KV Keskimatka: Vihtavuoren Pamaus, Jyväskylä 12.6. -13.6.2021
PV ja KV Pitkämatka: Sulkava 10.7.2021
PV keskimatka; Tako, Tampere 31.7.2021
PV sprintti- ja normaalimatka; Joutsenon Kullervo, Imatra 21. -.22.8.2021
KV sprintti- ja normaalimatka; Sulkavan Urheilijat-41, Tanhuvaara 4. -5.9.2021

8. SM- sarjat ja veneluokat vuodelle 2021
•

Kaudella 2021 järjestettävät sarjat ja veneluokat
Pysyvät ennallaan, lisäyksenä pienveneviesti mukana ensimmäistä kertaa SM-arvoisena
(ei järjestetty koronaepidemian vuoksi vuonna 2020).

9. Osanottomaksut vuoden 2021 SM–kilpailuihin
•
-

Nykyiset osanottomaksut:
PV 1 km/10 km -> €20 /soutaja

-

PV keskimatka -> €30 /soutaja

-

PV pitkämatka -> €50 /soutaja

-

PV viesti -> €20 /soutaja /€180 /joukkue

-

KV 2 km/10 km -> €300 /vene

-

KV keskimatka -> €300 /vene

-

KV pitkämatka -> €750 /vene

Jaosto tulee tekemään keväällä 2021 päätöksen osallistumismaksuista.

10. Seuraliiga 2021
•

•
•

Järjestäjän tilitys liigapalkintoihin 2020: 50 € / kirkkovenejoukkue ja 5 € / pienvenesoutaja
Onko tarvetta muutoksiin: pistelasku / palkinnot?
Jaosto tulee tekemään keväällä 2021 päätöksen liigamaksuista.

11. Vuoden 2022 SM-kilpailukalenteri
•
•

•

SM kilpailujen haku päättyi 25.9.2020
Koronapandemian vuoksi siirretty järjestämisoikeus vuodelta 2021:
o PV seuraviesti: Takon Soutajat 11.6.2022
o KV keskimatka: Takon Soutajat 11.6.2022 – 12.6.2022
o PV ja KV pitkämatka: Sulkava 9.7.2022
o KV sprintti- ja normaalimatka: Sulkava, ajankohta avoin
Seuraavat hakemukset jätettiin määräaikaan mennessä:
o PV keskimatka: yksi hakemus, Takon Soutajat (Pirkan Soutu)
o PV sprintti- ja normaalimatka: kaksi hakemusta: Virtain Urheilijat ja Takon
Soutajat
o Näiden osalta jaosto tulee tekemään päätöksen saatujen lisätietojen perusteella
keväällä 2021

12. Puuvenesoudun säännöt
• Muutostarpeet
Puuvenesoudun sääntömuutostarpeet arvioidaan jaoston toimesta syksyn 2020/kevään 2021
aikana. Säännöissä tehtiin isompi muutos kaksi vuotta sitten sääntöjen täsmennyksien osalta.
Tuomareita tarvitaan lisää ja tuomarikoulutukseen panostettava. Myös kisajärjestäjien syytä
etukäteen varmistaa, että soudettava reitti on selkeästi merkitty ja soutajille annetaan riittävä
informaatio radasta – suurimmat ongelmat ovat syntyneet viime vuosina rataan liittyvistä
seikoista.

13. Sisäsoutu
•
•
-

Säännöt ja muutostarpeet
Sisäsoutuliiga
Sisäsoudussa järjestettiin kaudella 2020 ensimmäistä kertaa puuvenesoudun seuraliigan
kaltainen sisäsoutuliiga. Sisäsoutuliigassa palkitaan kolme parasta seuraa ja
henkilökohtaisessa liigassa paras mies-, nainen-, poika- ja tyttö laskettuna Nonathlon
pisteytyksen mukaisesti. Parhaat seurat olivat:
1. Keravan Urheilijat (662 pistettä)
2. SMARK (267 pistettä)
3. Takon Soutajat (181 pistettä)

-

Liigan paras miessoutaja oli Jouko Tyrkäs, Keravan Soutajista ja paras naissoutaja
Sanna Piili Mikkelin Soutajista
Poikien liigan voitti André Salmi SMARKista ja tyttöjen liigan voitti Iiris Ijäs Takon
Soutajista.

-

14. Sisäsoudun 2021 SM-kilpailukalenteri
•
•
•
•

FIRC 6.2.2021, virtuaalikilpailu
WRICH virtuaalikilpailu 27.-28.2.2021
500 m ja 5/10 km 20. - 21.3.2021, Imatra
Marathon/puolimaraton 24.4.2021, Kerava (Gustavelund, Tuusula)
Koronapandemia voi vaikuttaa siten, että Imatran ja Gustavelundin kilpailut toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan virtuaalikilpailuina.

15. Koulutus
•
•
•

Perämies- ja tuomarikurssit
Tuomarikoulutusta järjestetään tarvittaessa. Jos koulutuksia haasteellista järjestää
fyysisesti paikan päällä, koulutukset mahdollista järjestää esim. Zoom-koulutuksena.
Valmennuskurssit
Muu koulutustarve

16. Juniorityö
•

•

Kotiratasoudut (sisäsoutu)
Nuorten puuvene SM-kilpailut

17. Puuvenejaosto kaudelle 2021
•

Nykyiset jaoston jäsenet: Juha Karttunen (pj), Anu Takala (varapj), Taina Taskinen
(sihteeri), Kari Aronen, Heikki Joskitt, Harri Metsäranta, Jukka Paananen, Kirsi-Maria
Pänttönen ja Carla Urbano

•

Erovuorossa olevat: Juha Karttunen, Taina Taskinen, Kari Aronen ja Carla Urbano
Erovuorossa olevan Carla Urbanon tilalle valittiin Henry Viholainen Forssan Salamasta (2
vuoden aikajakso). Muutoin jaosto jatkaa yllä mainitulla kokoonpanolla eli seuraavalle 2
vuoden jaksolle valittiin nykyiset jaoston jäsenet: Juha Karttunen, Taina Taskinen ja Kari
Aronen.

18. Muut asiat
• Seurakokouksessa mahdollisesti muita esitettäviä asioita voi toimittaa puuvenejaoston
puheenjohtajalle ennen seurakokousta. Kokouksessa käytiin läpi seuraavat
puuvenejaoston puheenjohtajalle saapuneet ehdotukset.
Ehdotus 1) Pirkan Soutu / Takon Soutajat ehdottavat, että puuvenejaos tarkastelee
sääntökirjan seuraavaa kohtaa ”Kaikki sarjat perustetaan aina, mikäli sarjaan on
ilmoittautunut yksikin venekunta.” Tähän Pirkan Soutu / Takon Soutajat ehdottavat, että SMsarja perustetaan ko. kilpailun yhteydessä, mikäli sarjaan on osallistunut vähintään 3
osallistujaa/venekuntaa. Jos venekuntia on vähemmän kuin kolme, ilmoittautuneet
yhdistetään ikäsarjassa lähimpään perustettavaan sarjaan. Ehdotuksesta keskusteltiin, ja
punnittiin hyviä ja huonoja puolia.
Ehdotus 2) Pirkan Soutu / Takon Soutajat: Vuorosoudun keskimatkan SM-kisassa (Pirkan
Soutu) on ollut vuorosoutajia suhteellisen vähän. Pirkan Soutu on valmis luovuttamaan
vuorosoudun keskimatkan SM-kisan toisen tapahtuman yhteyteen, mikäli sopiva järjestäjä
löytyy. Keskusteltiin Kalevan Kierroksesta, jossa on mukana enemmän vuorosoutajia kuin
SM-kisoissa. Pohdittiin, saadaanko vuorosoutajia keskimatkan SM-kisoihin, jos se eriytetään

Pirkan Soudusta. Keskusteltiin, onko Kalevan Kierrokselle osallistuville vuorosoutajille SMarvolla merkitystä ja Kalevan Kierros 30km mittaisena kisana ajoittuu viikkoa ennen pitkän
matkan SM-kisaa Sulkavalla.
Ehdotus 3) Keravan Urheilijoilta: Tällä hetkellä 1000m sprintti on suora rata. Ehdotus, että
soudettaisiin 500m, tämän jälkeen käännös poijulla ja takaisin 500m. Tämä olisi järjestäjille
helpompi vaihtoehto toteuttaa ja samalla mielenkiintoisempi ja myös yleisöystävällisempi.
Ehdotus 4) Ulla Yrjölältä. Ulla Yrjölä ehdottaa, että SM-kisoihin ilmoittautuneet julkistettaisiin
sitä mukaa kun ilmoittautuminen on tehty, ei vasta sitten kun ilmoittautumisaika on päättynyt.
Hannu Hämäläinen totesi, että tähän on mahdollisesti tulossa muutos, kun uusi reaaliaikainen
ilmoittautumisjärjestelmä otetaan käyttöön.

19. Seurapalaverin päättäminen
Kokous päättyi klo 13.54.

