Suomen Melonta- ja Soutuliiton puuvenejaoston sähköpostikokous
Avataan sähköpostikokous 22.9.2021 klo 11.26.
Kokouksen avasi tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittu Heikki Joskitt. Kokouksessa olivat mukana Harri
Metsäranta, Henry Viholainen, Kirsi-Maria Pänttönen ja Taina Joskitt, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.
Itsensä jäävänneet ko. tuomarineuvostossa mukana olleet Kari Aronen ja Jukka Paananen, sekä
vastalauseessa osallisina olevien seurojen jäsenet Juha Karttunen ja Anu Takala.

Asia: Jyväskylässä 11.9.2021 SM-pienveneviestin tuomarineuvoston pyyntö kilpailun jälkeen tehdyn
Keravan Urheilijoiden viestijoukkueen suorituksen hylkäyspäätöksen kumoaminen ja muuttaminen kahden
sekunnin aikasakoksi.

Päätösesitys:
Hyväksymme ja vahvistamme 11.9.2021 Jyväskylässä soudetun SM-pienveneviestin tuomarineuvoston
tekemän muutospyynnön (liitteenä) kumota Outi Lapin suorituksen hylkääminen ja muuttaa rangaistus
matkakohtaiseksi kahden sekunnin aikasakoksi väistämisvelvollisuuden rikkomisesta.
Perustelut muutokselle: Päätöksentekoon osallistuneen maalituomarin esteellisyys, hylkäysrangaistuksen
selkeä poikkeaminen vastaavissa tapauksissa ja ettei ole selkeää näyttöä vaaran aiheuttamisesta
törmäyksen toiselle osapuolelle.

Päätös: Jaoston jäsenet kannattavat yksimielisesti päätösesitystä.
Vastaukset ohessa:
22.9.2021 14.33
Hei Kannatan päätösesitystä.

Taina Taskinen

22.9.2021 14.48
Moi, Kannatan päätösesitystä.

Henry Viholainen

Kirsi-Maria Pänttönen

22.9.2021 15.38
Moi, Kannatan
päätösesitystä.

Harri Metsäranta

23.9.2021 12.34
Hei Kannatan päätösesitystä, vaikka
kahden sekunnin aikasakko on
mielestäni aika vähän, mutta
sääntöjen mukainen rangaistus.

Heikki Joskitt

23.9.2021 12.57
Moi!Kannatan päätösesitystä.T. Heikki

Asiassa on kuultu soudun kansainvälistä suomalaistuomaria Jari Rantamäkeä, jonka mukaan tuomarin ei
tule osallistua tämän kaltaiseen protestin käsittelyyn, jossa asia koskee läheistä perheenjäsentä, tässä
tapauksessa puolisoa. Esteellisyys ei kuitenkaan muodostu tehtäessä normaalia kilpailutapahtuman
tuomarointia. Lisäksi puuvenejaosto arvioi hylkäysrangaistuksen olevan suhteettoman kova rangaistus,
koska puuvenesoudussa vastaavissa pian lähdön jälkeen tai kilpailussa myöhemminkään tapahtuneissa
yhteentörmäyksissä ei ole aiemmin tuomittu hylkäystä.
Kerran aiemmin on langetettu aikasakko kirkkovenekilpailussa, jossa takana tuleva vene törmäyksellään
aiheutti tahtiairosoutajan hankaimen vääntymisen. Tapaus oli Suomen Soutuliiton toiminta-aikana. Vastaavia
veneiden yhteentörmäyksiä tapahtuu yhteislähtökilpailuissa melko usein, eikä niistä ole tehty protesteja.
Selvittelyn yhteydessä on myös käynyt selväksi, ettei protestin tehneen osapuolen veneeseen ole tullut

minkäänlaisia vaurioita. Tapauksen johdosta oli määräaikaan jätetty myös Keravan Urheilijoiden vastalause
(liitteenä), joka tulee tuomarineuvoston oikaisupyynnön hyväksymisellä samalla hyväksytyksi.

Päätösesityksen hyväksyminen tarkoittaa Keravan Urheilijoiden pienveneviestijoukkueen suorituksen
hyväksymistä, niin että joukkueen alkuperäiseen aikaan lisätään kahden sekunnin aikasakko.
Pienveneviestissä Keravan Urheilijat sijoittuvat näin kolmanneksi ja he saavat pronssiset SM-pronssia.
Lisäksi seura saa kolmannen sijan mukaiset seurapisteet. Lisäksi Keravan Urheilijoille palautetaan heidän
maksamansa vastalausemaksu.
Todetaan sähköpostikokous tuomarineuvoston muutospyynnöstä pienveneviestin kolaritilanteeseen liittyen
päättyneeksi. 23.9.2021 klo 13.00

Suomen Melonta- ja Soutuliiton puuvenejaostolle
Muutosesitys kirkkoveneiden keskimatkan SM-kilpailun tuomarineuvoston päätöksestä tapahtuman
pöytäkirjaan.
Kirkkoveneiden keskimatkan SM-kilpailun tuomarineuvosto pyytää Suomen Melonta- ja Soutuliiton
puuvenejaostoa hyväksymään ja vahvistamaan seuraavan muutoksen lauantaina 11.9.2021 Jyväskylässä
pienveneviestin tulokset vahvistaneen tuomarineuvoston kokouksen pöytäkirjaan.
Kokouksessa tuomarineuvosto (ylituomari Jukka Paananen, maalituomari Patrick Ekroos, kilpailun johtaja
Jari Ilves ja seuraedustaja Kari Aronen) käsitteli Kouvolan Soutajien avausosuuden soutajan Kirsi Ekroosin
tekemän protestin osuuden kääntöpaikalla tapahtuneesta kolarista Keravan Urheilijoiden Outi Lappia
vastaan.
Tuomarineuvosto päätti hylätä pienveneviestissä kolmanneksi tulleen Keravan Urheilijoiden Outi Lapin ja
samalla koko joukkueen suorituksen turvallisuutta vaarantavasta kiilaamisesta ja kolarin aiheuttamisesta.
Hylkäyksestä nousseen keskustelun yhteydessä on ilmennyt esteellisyys maalituomari Patrick Ekroosin
kohdalla, hän on protestin tehneen Kirsi Ekroosin puoliso. Esteellisyys aiheuttaa selkeän syyn
hylkäyspäätöksen kumoutumiseksi, tämän on myöntänyt myös maalituomari Patrick Ekroos.
Tuomarineuvosto on arvioinut tapahtunutta uudelleen ilman esteelliseksi todettua jäsentään ja todennut
hylkäyspäätöksen olevan virheellinen ja ylimitoitettu. Esteellisyysasian huomioiden ja vertailtaessa
rangaistusta vastaaviin tilanteisiin aiemmissa kilpailuissa, todettiin oikeaksi rangaistukseksi matkakohtainen
aikasakko Outi Lapin osuudelle, kaksi sekuntia.
Edellä kerrottuun perustuen Tuomarineuvosto (päätöksen tekoon osallistuneet jäsenet ylituomari Jukka
Paananen, kilpailun johtaja Jari Ilves ja seuraedustaja Kari Aronen) pyytää SMSL:n puuvenejaostoa
hyväksymään ja vahvistamaan, että Keravan Urheilijoiden Outi Lapin hylkäyspäätös kumotaan ja rangaistus
muutettaisiin lievemmäksi matkakohtaiseksi kahden sekunnin aikasakoksi väistämisvelvollisuuden
rikkomisesta.

Keravan Urheilijoiden pienveneviestijoukkueen pronssille oikeuttava suoritus hyväksyttäisiin
kokonaisuudessaan ja alkuperäiseen aikaan lisättäisiin tuo kahden sekunnin aikasakko. Lisäksi seuralle
palautettaisiin kolmannesta sijasta tulevat seurapisteet.
Ystävällisesti,
Jukka Paananen
050 387 0793

