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Sunnuntai 13.3.2022 klo 19.00 –

Paikka

Teams-kokous

Esityslista
1. Kokouksen avaus
•

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla puuvenejaoston jäsenistä olivat
Juha Karttunen, Kari Aronen, Jukka Paananen, Marika Laaksonen, Soile
Hakala, Jari Leinonen, Harri Metsäranta ja Taina Joskitt. Poissa oli Henry
Viholainen. Tämän lisäksi kokoukseen kutsutuista tuomareista olivat paikalla
Anu Takala, Mika Sistonen, Kirsi-Maria Pänttönen, Paavo Salonen, Hannu
Liekola, Janne Kukkonen, Ari Järvinen, Petri Juuti, Pirjo Maula ja Heikki
Joskitt.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei päätösvaltainen kokous, vaan puuvenesoudun tuomareiden ja jaoston yhteinen
keskustelutilaisuus koskien puuvenesoudun sääntömuutoksia.

3. Puuvenesoudun sääntömuutosesitykset (keskusteltavat asiat)
1. SM-kilpailuissa sarjan perustaminen ja palkinnot
• Nuorten ja yleiset sarjat perustetaan aina. Ikäluokissa
vähimmäisvaatimus on, että vähintään 3 venekuntaa on
ilmoittautunut sarjaan – muuten yhdistetään nuorempaan
ikäluokkaan
• Mikäli sarja yhdistetään lasketaan seuraliigan pisteet yhdistetyn
sarjan pisteiden mukaisesti
2. Kilpailumatkat
• Kilpailumatkat ovat ”noin matkoja” eli mahdollistavat näin
selkeämmät reitit ja ottavat huomioon vesistön erityisolosuhteet
3. Ilmoittautumisen tiedot
• Ilmoittautumisen tiedot ovat mm. starttiin.fi -järjestelmässä
julkisia heti ilmoittautumisen tapahduttua (poisto sääntöihin)
4. Pienveneviestin sääntötäsmennyksiä
• Suoritusjärjestystä muutetaan siten, että pahimmat ruuhkat
voidaan soutaa mahdollisimman pienin törmäyksin
• Naisten osuutta lisätään – vuorosoutu yleinen -> vuorosoutu,
seka

• Ensimmäinen osuus (naiset yksikkö) – rata on suora 2 km, muut
osuudet rata 2 km, jossa 1 km kohdalla kääntöpoiju
• Pienveneviestissä sovelletaan sääntökirjan muita sääntöjä
sääntökirjan mukaisesti
• Pienveneviesti on yhteislähtökilpailu – miten
kiilaamisen/estämisen ja tahattomien kolhaisujen vaikutus
huomioidaan pienveneviestissä

4. Tuomaritoiminta
• Kesän 2022 SM-kisojen tuomarit
Todettiin, että aktiivisesti tuomaritoiminnassa mukana olevia tuomareita on
vähän. Keskusteltiin, onko nykyinen puuvenesoudun sääntökirja hyvä ja
selkeä työkalu tuomareille.

•

Tuomarikoulutus
Seuroilta tiedustellaan, onko tuomarikoulutukselle kysyntää, ja
tuomarikoulutus järjestetään tarvittaessa keväällä.

5. Seuraava kokous
Sääntömuutokset viimeistellään seuraavassa puuvenejaoston kokouksessa, ja
tämän jälkeen sääntömuutokset julkaistaan MeSon verkkosivuilla ja
Puuvenesoudun Facebook-sivuilla. Juha Karttunen tiedottaa seuraavan jaoston
kokouksen ajankohdasta.

6. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.15.

