Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry
Puuvenejaoston puhelinkokous 26.2.2020 klo 16.30-17.55
Ikaalisten Soutajien valituksen käsittely, koskien sisäsoudun 2000m SM-kilpailun
tuomarityöskentelyä
Pöytäkirja
Läsnä: Heikki Joskitt, kokouksen puh.joht., Kirsi-Maria Pänttönen, Harri Metsäranta, Anu Takala, Kari
Aronen, Taina Taskinen (16.50 alkaen) ja Jukka Paananen (jääväsi itsensä, mutta paikalla kutsusta
alustuskeskustelun ajan, poistui n. klo 17.00)
Poissa: Juha Karttunen (jääväsi itsensä), Carla Urbano (estynyt)
Lisäksi kutsuttuna ilman äänioikutta päätöksen teossa: Marika Laaksonen (liittohallitus), Hannu Hämäläinen
(liiton toiminnanjohtaja) ja Jyrki Aho (kilpailu- ja valmennusvaliokunta)
I.

Liiton toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen avasi puhelinkokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleeksi.

II.

Kokouksen puheenjohtajana jaoston pyynnöstä toimi Heikki Joskitt, varsinaisen
puheenjohtaja Juha Karttusen jäävättyä itsensä. Sihteerinä toimi jaoston sihteeri Taina
Taskinen. Päätettiin, että pöytäkirja lähetetään sähköisesti tarkastettavaksi kaikille
osallistujille.

III.

Käsiteltiin Ikaalisten Soutajien laatima valitus koskien tuomarityöskentelyä ja tulosten
oikeellisuutta Sisäsoudun 2000m SM-kilpailussa Helsingissä 8.2.2020 (valitus liitteenä).
Alustuskeskustelussa kilpailun tuomarina toiminut Jukka Paananen kertasi tapahtumien
kulun kilpailupäivänä. Ilmoittautumisten yhteydessä kilpailun järjestäjä Finnrowing ei ollut
reagoinut mahdolliseen sääntöjen vastaisuuteen, eikä kilpailun tuomari ollut lisenssilistoja
tarkastaessaan huomannut, että naisten avoimessa sarjassa soutaneen Hanna Neugebauerin
seura oli Keravan Urheilijat ja naisten 1000m joukkuekilpailussa hän taas edusti Team
Newtonia. Keravan Urheilijat on Melonta- ja soutuliiton jäsenseura, mutta Team Newton ei.
Kisan päätyttyä tuomaria huomautettiin asiasta. Tuomari keskusteli asiasta Neugebauerin
kanssa. Alun perin Neugebauer ilmoittautui molempiin lähtöihin Team Newtonin edustajana,
mutta myöhemmin toinen soutaja oli kertonut, että hän voisi edustaa henkilökohtaisessa
kilpailussa Keravan Urheilijoita. Tämän jälkeen Neugebauer tiedusteli kilpailujärjestäjältä,
onko tämä menettely mahdollista. Järjestäjä vahvisti menettelyn olevan mahdollista, ja näin
ollen Neugebauer muutti ilmoittautumistaan vaihtaen edustamisensa henkilökohtaisessa
kisassa Keravan Urheilijoihin.
Kokouksessa todettiin, että Melonta- ja soutuliiton yleiset kilpailusäännöt ja sisäsoudun
lajikohtaiset säännöt ovat osin ristiriitaiset ja puutteelliset. Näiden sääntöjen valossa
Neugebauerin toiminnan ei ole katsottu olevan yksiselitteisesti sääntöjen vastaista. Lisäksi
Neugebauer pyrki varmistamaan toimintansa oikeellisuuden kisajärjestäjältä. Neugebauerilla
on Melonta- ja Soutuliiton sisäsoutulisenssi, jolla hän voi edustaa Team Newtonia, sekä Akilpailulisenssi Keravan Soutajien edustuksella.

Valitusta tarkasteltaessa tulkittiin seuraavia Melonta- ja soutuliiton sekä sisäsoudun
sääntökohtia:
Melonta- ja soutuliiton yleiset kilpailusäännöt
1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys
Nämä yleiset säännöt koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä avoimia melonta- ja
soutukilpailuja. Mitä näissä säännöissä ei erikseen ole mainittu, niin tällöin sovelletaan
kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen Kanoottiliiton (ICF) ja Kansainvälisen Soutuliiton
(FISA) kilpailusääntöjä. Kullekin melonnan tai soudun lajille voidaan hyväksyä erikseen näitä
sääntöjä täydentävät, tekniset kilpailusäännöt.
1.2. Avoimet kilpailut
Avoimia kilpailuja ovat kilpailut, mihin voivat osallistua kaikki Suomen melonta- ja soutuliiton
(SMSL) jäsenseurat, samoin kuin maaottelut, kansainväliset mestaruuskilpailut ja muut
kansainväliset kilpailut.
Suomen mestaruuskilpailuissa (SM), nuorisomestaruuskilpailuissa (NMK) ja juniorien
mestaruuskilpailuissa (JMK) noudatetaan lisäksi jäljempänä mainittuja erityissäännöksiä.
1.3. Muut kilpailut
Seurojen sisäiset kilpailut, seurojen väliset seuraottelut, eivätkä liiton testikilpailut ole
avoimia kilpailuja.
2.1 Urheilijan osallistumisoikeus
Ainoastaan Suomen melonta- ja soutuliittoon kuuluvien seurojen jäsenet voivat osallistua
avoimiin kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin.
Suomen mestaruuskilpailuihin (SM), Nuorten mestaruuskilpiluihin (NMK) tai
Juniorimestaruuskilpailuihin (JMK) osallistuvan tulee olla Suomen kansalainen tai
kilpailuvuoden alussa 1.1. Suomessa vakituisesti asuva ulkomaan kansalainen, joka on liiton
jäsenseuran jäsen ja edustaa kilpailussa tätä seuraa.
2.3 Urheilijan seuraedustusoikeus
Meloja tai soutaja voi saman kalenterivuoden aikana edustaa yhdessä lajissa kilpailijana vain
yhtä liiton seuraa.
2.5 Lisenssin lunastus
Avoimeen kilpailuun osallistuvan kilpailijan tulee lunastaa liiton kilpailulisenssi.
Kilpailutoimikunnan tulee hylätä sellaisen kilpailijan suoritus, joka kilpailee ilman lunastettua
kilpailulisenssiä. Kansalliset melonnan ja soudun kuntotapahtumat eivät ole tässä kohdassa
tarkoitettuja kilpailuja muilta kuin niiden yhteydessä pidettävien mestaruuskilpailujen osalta

Sisäsoudun säännöt
1.1.Sääntöjen vaikuttavuus
Sisäsoudun lajikohtaiset säännöt koskevat Suomessa järjestettäviä sisäsoudun Suomen
mestaruuskilpailuja. Sisäsoudun lajikohtaisia sääntöjä täydentävät Suomen Melonta- ja
Soutuliiton yleiset kilpailusäännöt ja sisäsoutukilpailujen järjestämisohjeet.
2.Sisäsoudun kilpailuluokat ja –sarjat
Sisäsoudun SM-kilpailut järjestetään Finnish Open kilpailuina, joissa on kaksi kilpailuluokkaa:
Suomen mestaruus (SM) kilpailuluokka sekä Finnish Open kilpailuluokka. Finnish Open
kilpailuluokassa noudatetaan muilta osin sisäsoudun sääntöjä ja yleisiä Suomen Melonta- ja
Soutuliiton sääntöjä näissä säännöissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
2.2.Finnish Open kilpailuluokan suositeltavat kilpailusarjat
FinnishOpen luokassa suositellaan järjestettäväksi samat kilpailusarjat kuin SMkilpailuluokassa sekä lisäksi 12-vuotiaiden juniorien sarjat. Kilpailujärjestäjä ilmoittaa
kilpailukutsussa muut mahdolliset Finnish open luokassa järjestettävät sarjat.
2.3.Osallistumisoikeus SM- ja Finnish Open-kilpailuluokkiin
Melonta- ja Soutuliiton yleisten kilpailusääntöjen mukaan SM-kilpailuihin osallistuvan tulee
olla Suomen kansalainen tai kilpailuvuoden alussa 1.1 Suomessa vakituisesti asuva ulkomaan
kansalainen. Lisäksi soutajalla tulee olla voimassa oleva kilpailusenssi tai sisäsoutulisenssi.
Finnish Open kilpailuluokkaan voi osallistua myös ilman SM-kilpailuluokan
osallistumisoikeutta ja kilpailulisenssiä.
5. Sisäsoudun kilpailujoukkueiden miehistö
SM-kilpailuluokassa joukkueen tulee koostua saman seuran jäsenistä. Finnish Openkilpailuluokassa joukkueen soutajien ei tarvitse edustaa samaa seuraa tai yhdistystä, vaan
joukkueen voi kerätä vapaasti neljän soutajan ryhmäksi. Voidakseen edustaa suomalaista
seuraa SM-kilpailuluokassa tulee soutajan täyttää SM-kilpailujen osallistumisoikeuden
kriteerit (kohta 2.3.). Miehistön jäsen saa lisenssikauden aikana edustaa vain yhtä Melontaja Soutuliiton jäsenseuraa sisäsoudun SM- tai Finnish Open-kilpailuluokissa. Avovesikauden
puuvene- ja olympiasoudun SM-kilpailuissa voi edustaa eri seuraa kuin sisäsoudun SM-tai
Finnish Open-kilpailuissa.
Lisenssin maksuohje (liiton sivuilla)
Sisäsoutulisenssillä ei voi osallistua muiden lajien kilpailuihin. Sisäsoutulisenssin voi lunastaa
jäsenseuraan kuulumaton, jolloin seuravalikosta seuraksi valitaan ”Sisäsoutulisenssi”. Mikäli
kuulut Melonta- ja Soutuliiton jäsenseuraan, lunasta sisäsoutulisenssin sijaan kilpailulisenssi,
joka mahdollistaa kilpailemisen myös kesäkaudella.

Kokouksessa todettiin, että sääntöjen henki on tarkoitettu tulkittavaksi niin, että kilpailija voi
edustaa sisäsoutukaudella vain yhtä liiton jäsenseuraa. Kuitenkin sääntöjen ristiriitaisuus,
puutteellisuus ja niin kuin sääntö on ilmaistu, ei sanatarkasti tulkittuna kiellä Neugebauerin
menettelyä kyseisessä kilpailussa edustamalla myös seuraa, joka ei ole Melonta- ja
soutuliiton jäsen.
Lisäksi todettiin, ettei kilpailun tuomarin päätös muuttaa Neugebauerin seura myös
henkilökohtaisessa kilpailussa takaisin alkuperäisen ilmoittautumisen mukaiseksi Team
Newtoniksi loukannut toisten kilpailijoiden etua. Kokouksessa todettiin, että sääntöjen
ristiriitaisuus ja puutteellisuus eivät olisi yksiselitteisesti kieltäneet lähtölistojen
mukaistakaan Keravan Urheilijat/Team Newton edustusta. Tuomarin päätös vain palautti
Neugebauerin seuraedustuksen alkuperäiseen statukseen, joka oli ennen kuin Neugebauer
sai toiselta kilpailijalta ja järjestäjätaholta virheellistä tietoa. Lisäksi todettiin, että kyseisessä
SM-kisassa samoin kuin jo useamman vuoden aikana vastaavassa SM-kilpailussa on ollut
myös mitalisijoilla joukkueita, jotka eivät ole edustaneet liiton jäsenseuroja.
Edellä kerrotuista syistä tuomarityöskentelyä ja Neugebauerin menettelyä tässä tilanteessa
pitivät hyväksyttävänä Kari Aronen, Kirsi-Maria Pänttönen, Anu Takala, Taina Taskinen ja
Heikki Joskitt. Jaoston jäsenistä Harri Metsäranta ilmaisi eriävän mielipiteensä. Näin äänin 51 Melonta- ja Soutuliiton puuvenejaosto päätti säilyttää sisäsoudun SM-kilpailujen tuloslistan
ennallaan ja hylätä valituksen tuomarityöskentelyä kohtaan kyseisessä kilpailussa.
Valituksessa mainitut muut kohdat kokous jätti huomioimatta. Jaostolla ei ole enää
toimivaltaa niiden valitusajan umpeutumisen vuoksi.
Sääntöjen ristiriitaisuuden vuoksi tämä pöytäkirja saatetaan myös liiton hallituksen tietoon.
IV.

Kokouksen puheenjohtaja Heikki Joskitt päätti kokouksen klo 17.55

