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Esityslista
Ennen kokousta tapasimme MeSon uuden toiminnanjohtajan Hannu
Hämäläisen ja hallituksen jäsenen Marika Laaksosen.
1.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Karttunen avasi kokouksen.
Paikalla jaoston jäsenistä Juha Karttunen, Anu Takala, Kirsi-Maria Pänttönen, Jukka Paananen,
Kari Aronen, Harri Metsäranta, Heikki Joskitt ja Taina Taskinen. Poissa Carla Urbano.
2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3.

Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Juha Karttunen ja sihteeriksi Taina Taskinen .

4.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

5.

Puuvenejaoston jäsenten tehtävät kaudella 2020
• Valittiin puuvenejaoston tehtäviin seuraavat henkilöt:
• Puheenjohtaja Juha Karttunen
• Varapuheenjohtaja Anu Takala
• Sihteeri Taina Taskinen
• Sisäsoudun lajipäällikkö Kirsi-Maria Pänttönen
• Sisäsoututeam: vastaa sisäsoutuun liittyvistä asioista
Kirsi-Maria Pänttönen, Carla Urbano, Jukka Paananen ja Kari Aronen
• Tuomari-, perämies- ja kilpailujärjestäjäkoulutuksen yhteyshenkilö Heikki
Joskitt
• Puuvenesoudun SM-kisojen koordinaattori Harri Metsäranta
Seurapisteiden laskija Kari Aronen
• Kilpailu –ja kalustosääntöjen ylläpito
Anu Takala
• Tiedottaminen ja markkinointi Taina Taskinen

• Työskentely jaostossa
Puheenjohtaja Juha Karttunen muistutti jaostotyöskentelyn pelisäännöistä. Jaostossa
työskennellään kokonaisvaltaisesti puuvenesoudun edun mukaisesti, oman seuran
etu ei saa olla toimintaa ohjaavassa roolissa.

6.

Sisäsoutu kaudella 2020
• Sääntömuutokset
• Sääntömuutosten päivittäminen ja hyväksyminen
• SM-kilpailuluokkien ja open kilpailuluokkaan sarjoihin lisättiin 80 ja 90v
sarjat
• Concept2 slide muutettiin kilpailtavaksi vain yleisessä sarjassa
maratonmatkoilla (avoin ja kevyt painoluokka)
• Sisäsoutuliigan sääntöjen muuttaminen. Sisäsoutuliigassa kerätään
osallistumismaksuista sisäsoutuliigamaksu, joka jaetaan sisäsoutuliigan
palkintoina kolmelle parhaalle seuralle sekä henkilökohtaisessa liigassa
(miehet, naiset, poika ja tyttö)
• Osallistumismaksu: osallistumismaksusta tilitetään €5 sisäsoutuliigan
palkintopottiin
• Päivitetyt sisäsoudun säännöt julkaistaan MeSon verkkosivuilla.
• Kauden 2020 SM-kilpailujen järjestämistilanteen status sekä tuomarit
• FIRC 8.2.2020, Helsinki Urheilutalo
• 500 m ja 5/10 km 28.3. – 29.3.2020, Imatra
• Marathon/puolimaraton 27.4.2019, Tuusula
• Käytiin läpi järjestelyjen tilanne sekä tuomarit ko. kisoihin
• Indoor Rowing Challenge Finland -tapahtuma tilannekatsaus (Kotiratasoudun tilalla)
• Ajankohta: 1.3. – 30.4.2020
• Matkat: 500m, 1000m sekä 4x500m sekaviesti
• Koululaisten kilpailumatkat: 500m ja 4x500m sekaviesti
• Tapahtuma on avoin kaikille. Kisaan pääsee mukaan osallistumalla
johonkin avoimista kilpailutapahtumista tai järjestämällä oman tapahtuman.
• Tampereella syksyllä 2020 järjestettävät avoimet sisäsoutukilpailut
• Keskusteltiin Takon Soutajien järjestämästä avoimesta sisäsoutukilpailusta,
joka järjestettäisiin Ideaparkissa 7.11.2020
• Matkoina 500m ja 6000m. Tapahtuman yksityiskohdat tarkennetaan
myöhemmin. Kirsi-Maria jatkaa tapahtuman järjestämisen valmisteluja.

7.

Kesän 2020 puuvenesoudun SM-kisat ja pienveneviesti – järjestelyjen
tilanne
• PV seuraviesti: Vihtavuoren Pamaus, Jyväskylä 6.6.2020
• KV Keskimatka: Vihtavuoren Pamaus, Jyväskylä 6.- 7.6.2020
• PV ja KV Pitkämatka: Sulkava 11.7.2020
• PV keskimatka; Takon Soutajat, Tampere 1.8.2020
• KV sprintti- ja normaalimatka; Sulkavan Urheilijat, Tanhuvaara 15. – 16.8.2020
• PV sprintti- ja normaalimatka; Takon Soutajat, Tampere, 29. – 30.8.2020

Järjestelyjen tilanne käytiin läpi, ja ne etenevät suunnitellusti.

8.

Puuvenesoudun säännöt
• Sääntömuutoksista päättäminen. Päätettiin puuvenesoudun sääntöjen muutoksista.
Ohessa muutosten pääkohdat:
• Yhteistoimintasopimusten laadinta ja kumppanuusjoukkueet
Sääntöä tarkennettiin seuraavasti:
Kauden alussa kaksi seuraa voi solmia kirjallisen, vapaamuotoisen
yhteistoimintasopimuksen kirkkovenejoukkueesta, jossa pääseura voi ottaa
kumppaniksi seuran, joka on edellisenä vuonna saanut enintään 100
seuraliigapistettä. Yhteistoimintasopimus on esitettävä puuvenejaostolle
ennen ensimmäisen SM- kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä.
Molempien seurojen on hyväksyttävä sopimus ja sen allekirjoittavat
seurojen viralliset nimenkirjoittajat. Molempien seurojen tulee olla Melontaja soutuliiton jäseniä. Kriteerinä on, ettei pienemmällä kumppanuusseuralla
saa olla ko. sarjassa omaa joukkuetta. Yhteistoimintasopimus voidaan
tehdä 1-2 vuotiseksi eli kaksivuotisessa sopimuksessa toisena vuonna
edellisen vuoden seuraliigapisteet eivät vaikuta sopimukseen.
Seuraliigan pisteitä laskettaessa (kts. Seuraliigan säännöt) yhteisjoukkueen
suorituksesta jaetaan soutajien lukumäärän perusteella siten, että yksi
kirkkoveneen miehistön (soutaja ja perämies) tuo 1/15 yhteisjoukkueen ko.
lähdön seuraliigapisteistä. Seura voi solmia vain yhden
yhteistoimintasopimuksen kauden aikana.

• Pienveneviesti

PV-viesti on lisätty SM-sarjaan, noin 2km/osuus
miehistö:
1) Nainen yksikkö
2) Parisoutu avoin
3) Miehet 60v, alle 23v tai nainen avoin yksikkö
4) Vuorosoutu avoin
5) Yksinsoutu avoin
6) Sekaparisoutu avoin
Lähtö: Yhteislähtökisa, kun viestiosuudelta saapuvan venekunnan keula
ylittää vaihtoalueen rajan, saa seuraavan osuuden venekunta lähtöluvan.
• Muut muutokset
Kiilaaminen:
Veneiden edetessä jonomuodostelmassa, on ohittavan veneen kiilaaminen
jonoon kiellettyä, mikäli veneiden väli ei ole kirkkoveneissä vähintään 15
metriä ja pienveneissä vähintään 8 metriä.
Tuomarineuvosto voi antaa aikasakon venekunnalle, joka kiilaamalla
häiritsee tai aiheuttaa haittaa kanssakilpailijoille. Lisäksi tuomarineuvosto
hylkää venekunnan suorituksen kokonaan, joka kiilaamalla aiheuttaa
suoranaista vaaraa kanssakilpailijoille.
Rangaistukset:
Kaikista tuomarineuvoston päättämistä rangaistuksista ja aikasakoista on
tehtävä selkeä merkintä tulosluetteloon välittömästi tulosluettelon julkaisun
yhteydessä sekä selkeästi kirjattava rangaistuksen antoperuste.
• Seuraliigan sääntömuutokset:
Pienveneviestin aiheuttamat muutokset
Pisteytys kilpailussa
Pisteytys on kääntäen verrannollinen kilpailuun osallistuneisiin venekuntien
lukumäärään nähden, PV-viestin kerroin on 9.

9.

Tuomaritoiminta
• Tuomarilistojen päivittäminen
MeSolla on ajanmukainen lista tuomareista.
Uusia tuomaritoiminnasta kiinnostuneita tarvitaan.
• Kesän 2020 yli- ja maalituomarit SM-kilpailuihin
Heikki Joskitt on kartoittanut kesän kisojen tuomareiden tilanteen.

10.

Koulutus
• Tuomarikoulutus ja perämieskurssi järjestetään 22.3. Vierumäellä klo 11 alkaen.
Kouluttajina toimivat Heikki Joskitt ja Hannu Liekola.

11.

Muut asiat
Suunniteltiin valmennuskoulutusta syksyllä toteutettavaksi yhteistyössä Antti Hagqvistin
kanssa. Heikki Joskitt on yhteydessä Anttiin.

12.

Seuraava kokous
Vierumäellä 22.3. tuomarikoulutuksen jälkeen.

13.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 22.

