Puuvenejaoston kokous 7/2020
Aika

Sunnuntai 27.9.2020 klo 12.00 –

Paikka

Vierumäki

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Karttunen avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla jaoston jäsenistä olivat Juha Karttunen, Kari Aronen, Heikki Joskitt, Harri
Metsäranta, Kirsi-Maria Pänttönen, Taina Taskinen ja Teamsin välityksellä Anu
Takala ja Jukka Paananen. Paikalla oli myös Melonta- ja soutuliiton
toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen. Poissa oli Carla Urbano.

3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

4. Melonta- ja soutuliiton terveiset (Hannu Hämäläinen)
-

Meneillään on vapaa-ajan melonnan hanke
Liiton sihteerin työtehtävä lakkautettiin
Liitto on laittanut hakuun viestintä- ja seurapalvelukoordinaattorin työtehtävän
Coastal lajina kehittyy; harkittava tulevaisuudessa missä kilpailut järjestetään ja
millä tavalla
- Coastal veneiden rekisteröinti mahdollistaa veneiden vuokrauksen ja matalan
kynnyksen lajin kokeiluun
Keskustelua käytiin kilpailujärjestäjien tapaamisesta ja kilpailukalenterin
paremmasta koordinoinnista ja sen näkyvyydestä.

5. Puuvenesoudun seuraliigan 2020 tulokset, liigamaksut ja liigapalkinnot
• Seuraliigan lopputulokset
Liigassa oli mukana 28 seuraa. Liigapisteet ja palkittavat seurat ovat seuraavat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keravan Urheilijat, 266 pistettä
Takon Soutajat, 235 pistettä
Virtain Urheilijat, 209 pistettä
Kouvolan Soutajat, 192 pistettä
Oulun Kilpaveljet, 95 pistettä
Sulkavan Urheilijat -41, 77 pistettä.

Vahvistettiin liigan lopputulos ja palkittavat. Liigamaksujen veloituksen jälkeen
maksetaan liigapalkinnot palkittaville seuroille.
• Liigamaksut ja järjestäjien tilitykset
Käytiin läpi ja vahvistettiin SM-kilpailujen järjestäjiltä kerättävät liigamaksut. Kari
Aronen toimittaa tiedot liigamaksuista liittoon ja liitto veloittaa nämä järjestäjiltä.
6. Vuoden 2020 palkittavat
-

Vuoden parhaiksi pienvenesoutajiksi valittiin
Tanja Jantunen ja Pekka Mäkelä, Takon Soutajat
Vuoden parhaaksi kirkkoveneseuraksi valittiin Virtain Urheilijat
Vuoden paras sisäsoutaja valitaan viimeisten SM sisäsoutukisojen jälkeen
Tunnustuspalkinnolla päätettiin palkita Forssan Salama

7. Kesän 2021 puuvenesoudun SM-kisat ja pienveneviesti –
kisajärjestäjien vahvistaminen
• Koronapandemian vuoksi osa vuoden 2020 SM-kilpailuista jouduttiin perumaan
ja järjestelyoikeus siirretään vuodelle 2021.
• Kesän 2021 SM-kisajärjestäjät ovat seuraavat:
i. PV seuraviesti: Vihtavuoren Pamaus, Jyväskylä 12.6.2021 (siirto vuodelta
2020)
ii. KV Keskimatka: Vihtavuoren Pamaus, Jyväskylä 12.–13.6.2021 (siirto
vuodelta 2020)
iii. PV ja KV Pitkämatka: Sulkava 10.7.2021 (siirto vuodelta 2020)
iv. PV keskimatka; Takon Soutajat, Tampere 31.7.2021 (myönnetty 2021)
v. PV sprintti- ja normaalimatka; Joutsenon Kullervo, Imatra 21.- 22.8.2021
(myönnetty vuodelle 2021)
vi. KV sprintti- ja normaalimatka; Sulkavan Urheilijat, Tanhuvaara 4.-5.9.2021
(siirto vuodelta 2020)

8.

Kesän 2022 puuvenesoudun SM-kisat – kisajärjestäjät ja hakemukset
• Koronapandemian vuoksi seuraavat vuoden 2021 SM-kilpailuiden
järjestämisoikeudet on siirretty vuodelle 2022:
i. PV seuraviesti: Takon Soutajat, Tampere 11.6.2022 ajankohta AVOIN (siirto
vuodelta 2021)
ii. KV Keskimatka: Takon Soutajat, Tampere 11.–12.6.2022 ajankohta AVOIN
(siirto vuodelta 2021)
iii. PV ja KV Pitkämatka: Sulkava 9.7.2022 (siirto vuodelta 2021)

iv. KV sprintti- ja normaalimatka; Sulkavan Urheilijat, Sulkava; ajankohta AVOIN
(siirto vuodelta 2021)

• Seuraavien puuvenesoudun SM-kilpailujen järjestäjähakemukset julistettiin
avoimeksi syksyllä 2020 ja niiden osalta määräaikaan mennessä saapuivat
seuraavat hakemukset
i. PV keskimatka: yksi hakemus: Takon Soutajat, Pirkan Soutu
ii. PV sprintti- ja normaalimatka: hakemukset: Virtain Urheilijat ja Takon
Soutajat. Virtain Urheilijoilta pyydetään lisätietoja reitistä ja järjestelyistä, ja
päätös kilpailujärjestäjästä tehdään myöhemmin.

9. Sisäsoudun talven 2020-2021 harjoitusohjelma
Elias Lehtonen päivittää harjoitusohjelman ja se julkaistaan liiton verkkosivuilla.
Ehdotettiin Elias Lehtosen pitämää koulutustilaisuutta (esim. Webinarin kautta).
Juha Karttunen keskustelee Lehtosen kanssa ja asiasta tiedotetaan myöhemmin.
Sisäsoutuohjelma julkistetaan lokakuun 2020 aikana sen valmistuttua liiton nettisivuilla ja
tarpeellisissa muissa viestintäkanavissa.

10. Sisäsoudun kauden 2020 tulevat SM-kilpailut ja Suomen Vahvin Soutaja
kilpailu
• Suomen Vahvin Soutaja-kilpailu, 7.11.2020, Lempäälä
i. Järjestelyjen tilanne
Kisa pyritään järjestämään, mutta Covid-19 viruksen leviämisen kiihtymistä
seurataan. Huomioitava turvavälit sijoittamalla ergot riittävän kauaksi toisistaan
ym. turvallisuus- ja hygieniaseikat huomioitava. Pisteytysvaihtoehtoja pohdittiin,
ja vahvistetaan myöhemmin.
Aikataulu: 500 m kisa klo 10, 6 km kisa klo 13

• FIRC 500 m ja 10 km/5 km, 14.11.–15.11., Imatra
• Ergomaraton 5.12.2020, Jäppilän Koulu, Kotka

11. Sisäsoudun kauden 2021 kisajärjestäjähakemukset ja kisajärjestäjien
vahvistaminen
• Käytiin läpi kisajärjestäjähakemukset ja päätettiin myöntää järjestettäväksi
sisäsoudun SM-kisat seuraavasti:
i. FIRC 2000 m, viestit: 6.2.2021 FIRC, Helsingin Urheilutalolla
ii. FIRC 500 m ja 10 km/5 km: 20.-21.3.2021 Imatralla
iii. Ergomaraton: 24.4.2021, Gustavelund, Keravan Urheilijat
Ensisijainen tavoite on järjestää kisat. Jos Covid-19 kiihtyy, varmistetaan turvalliset
olosuhteet kisojen järjestämiseen esim. osallistujat ovat paikan päällä sarja kerrallaan,
ilman yleisöä, tapahtuman striimaus jne. Mikäli Covid-19 kiihtyy, niin valmistaudutaan
myös muilla tavoilla toteuttamaan kaikki kevään 2021 sisäsoudun SM-kilpailut.

12. Puuvenesoudun sääntöasiat (keskustelua säännöistä)
• Tekniset säännöt
• Seuraliigan liigasäännöt
Keskustelimme sarjojen lähtöjärjestyksestä (säännöt s.3).
Ilmoittautumisjärjestelmät: MeSolla on selvityksessä yhtenäisen
ilmoittautumisjärjestelmän hankkiminen.
Keskusteltiin seuraliigan pisteytyksestä ja mahdollisista muutoksista, ehdotukset
esitellään seurakokouksessa.
Keskustelua yhteiskirkkovenejoukkueista.

13. Sisäsoudun sääntöasiat (keskustelu säännöistä)
Keskusteltiin ilmoittautumisjärjestelmän uusimisesta, niin että ilmoittautumisen
yhteydessä lisenssien voimassaolo tulisi automaattisesti tarkistetuksi.

14. Seurakyselyn järjestäminen
Vaihtoehtoja seurakyselyn järjestämisestä ja esille otettavat asiat
Kysely on nyt järjestetty kaksi kertaa samalla konseptilla
Muutosehdotus: kysytään seuroilta ja nyt myös seurojen jäseniltä esimerkiksi
seuraavia kysymyksiä:
o kuinka puuvenesoutua voisi kehittää, ja kuinka vahvistetaan seuratyötä
o Kilpailu versus kuntosoututoiminta ja rekrytointi; miten ja mitä kautta
olette onnistuneet saamaan uusia harrastajia
Juha Karttunen muotoilee kysymykset ja seurakysely lähetetään hyvissä ajoin
ennen seurakokousta.

15. Puuvenesoudun Seurakokouksen järjestäminen
• Ajankohta 12.12.2020
• Kokouspaikka Jyväskylä (paikka vahvistetaan)
• Kutsu julkistetaan ja toimitetaan seurakirjeessä kokouspaikan vahvistuttua
• Agenda julkistetaan kutsun yhteydessä

16. Tuomari- ja koulutustoiminta
• Tuomarikoulutus
i. Tuomarilista
ii. Koulutusten järjestäminen
Kevään 2021 aikana perämies- ja tuomarikoulutusta tarjolla
• Koulutustoiminta

i. Puuvenesoudun leiri/koulutuspäivä
Alkuvuodesta 2021 esim. Tanhuvaarassa
- kohderyhmänä seurojen vetäjät ja kilpailujärjestäjät
- sisällöstä ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin niiden
varmistuttua

17. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Teamsillä 1.11. klo 17

18. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 16.40.

