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1. YLEISTÄ
Toimintavuonna 2018 Takon Soutajat ry:n toimintaa on pidetty samalla korkealla tasolla
kuin edellisinä vuosina. Puitteet Hatanpäällä on pidetty hyvässä kunnossa. Käyttöaste on
pysynyt erittäin hyvänä ja arki-iltojen seuran harjoitusvuorot ovat olleet koko vuoden
ahkerammin käytössä. Soutuspinningin vetäminen sekä eri soututapahtumien järjestelyt
hoidettiin perinteiseen tapaan suurimmalta osin talkootöinä, johon seuran toimintojen
järjestäminen muutenkin perustuu.
Muutama vuosi sitten alkanut seuran juniori/nuorisotyön määrätietoinen kehittäminen on
näkynyt sekä kilpailutuloksissa että harjoittelun laadun parantumisena. Takon Soutajat otti
14. kerran peräkkäin parhaan olympialuokkien veneiden soutuseuran tittelin Suomessa.
Juniori/nuorisotyössä erityisesti valmennuksen ja valmentajien panos on ollut merkittävä.
Joukkoon on saatu muutama todella lahjakas nuori ja olosuhteet pyritään jatkossakin
pitämään suopeina kehitykselle. Valmentaja on toiminut osa-aikaisena palkattuna.
Valmentajan päätehtävä on nuorisotoiminnan kehittäminen ja uusien harrastajien
rekrytointi.
Huipputasolla soutivat kansainvälisissä Maailman Cup ja Maailmanmestaruus tasolla
kolme Takolaista soutajaa.
Tampereen kaupungin myötämielinen suhtautuminen lajiamme ja harrastustamme kohtaan
on jatkunut kiitettävästi. Järjestämiämme soudun massatapahtumia ajatellen ensiarvoisen
tärkeistä rantaolosuhteista on huolehdittu sekä Hatanpäällä että Kaukajärvellä.
Kaukajärven kalustosuojaa käytettiin kesäaikaan päivittäin ja sen tila on osoittautunut jo
nopeasti ahtaaksi kaikkien vesiurheiluharrastajien käyttöön. Neuvottelut on aloitettu
parannusten suhteen yhteistyössä kaikkien järven käyttäjien kanssa.
Hatanpään alueen uusi kaavoitus on myös aloitettu, kun vedenpuhdistulaitos siirtyy
muutaman vuoden päästä pois alueelta. Toivotaan Soutukeskuksen toimintaedellytysten
jatkuvan uuden kaavan jälkeenkin.
Vuoden 2018 aikana Takon Soutajat liikutti kaikkiaan yli 15 000 kansalaista.
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2. SEURATOIMINTA
Seura toimii
hallituksen
alaisena. Varsinaisia nimettyjä
toimikuntia
olivat
Kaukajärvitoimikunta, tiedotustoimikunta ja valmennusvaliokunta. Muut toiminnot hoidettiin
vastuuhenkilöiden toimesta.

2.1. Hallitus
Timo Pitkänen
Antti Koiranen
Tuija Pesonen
Lassi Raami
Pekka Petäjäniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
kirkkoveneet ja puuvenesoutu
tiedotus
olympialuokan joukkueenjohtaja

Varajäsenet:
Niko Raami
Kirsi-Maria Pänttönen

sihteeri
Pirkan Soutu

Hallitus kokoontui kuukausittain tarpeen mukaan.
Hallituksen ulkopuolisina Eija Petäjäniemi tiliöinti sekä Paula Vehkala kirjanpito/talous.
Toiminnantarkastajana toimi Seppo Peltola, varalla Lasse Mäki.

2.2. Valmennustoiminta
Valmennuksesta vastasivat kaudella pääosin kaksikko Juho-Pekka Petäjäniemi ja Antti
Koiranen. He valmensivat erityisesti nuoria ja opiskelijasoutajia, mutta myös aikuisille oli
tarjolla valmennusta. Olympialuokan junioreja valmensi myös Pekka Petäjäniemi.
Valmennukseen saimme myös opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukiavustuksen kaksi
vuotiseen projektiin ”Soutua Kesästä Talveen”. Tällä tuella hankitaan talviharjoittelua
monipuolistavia välineitä sekä tuetaan kesäkauden valmennusta.
Palkattujen valmentajien myötä junioreille on ollut tarjolla valmennusta kesällä 5-6 ja
talvella kolmena päivänä viikossa. Miesten harjoitukset ovat olleet tiistaisin ja lauantaisin
sekä naisten tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin.
Kesällä soutukoulun ohjaajana toimi Antti Koiranen.
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2.3. Kilpailutoiminta olympialuokat
2.3.1. Kansainvälinen soutu

Kansainvälisellä tasolla takolaisista olivat mukana Juho-Pekka ja Joonas Petäjäniemi sekä
Antti Koiranen. PM -kisoihin Tanskan Sörossa osallistui 3 takolaista: Elias Haavisto, Juho
Salonen ja Jukka-Pekka Kauppi. Jukka-Pekka osallistui lisäksi Baltian ja myös Liettuan
avoimiin mestaruusregattoihin.
Maajoukkueleirin
päätteeksi
Italian
Gaviratessa
käydyssä
katsastuskilpailussa yksiköillä J-P oli nopein ja Joonas toinen.

kevyen

luokan

Itävallan Linzissä 22.-24. kesäkuuta käydyissä II maailmancup -kisoissa Takon
maajoukkuemiehet olivat mukana eri veneissä. Joonas Petäjäniemi oli LM1x kisassa 15. ja
J-P Petäjäniemi yhdessä Nesteen Soutajien Kasper Hirvilammen kanssa LM2x lähdössä
20. Seuraavassa maailmancup -kisassa Sveitsin Luzernissa 13.-15. heinäkuuta Joonas oli
LM1x lähdössä sijalla 20 ja J-P & Kasper LM2x lähdössä 18.
Alle 23 -vuotiaiden MM -kisoihin Puolan Poznaniin 25.-29. heinäkuuta valittiin ainoana
Suomea edustamaan Takon Antti Koiranen. Hienojen karsintavetojen jälkeen kova
kuumuus verotti kuitenkin ratkaisevissa lähdöissä voimia ja Antin loppusijoitus oli 22.
PM -kisoissa Tanskassa paras takolaissijoitus PM -lähdöissä oli A-poikien pariairokaksikon
(JMA2x) Elias Haavisto & Juho Salonen A-finaalipaikka, jossa he tulivat kuudenneksi.
Saman tapahtuman Nordic Open lähdöissä takolaisista Juho oli lauantaina B -poikien
yksikön neljäs ja sunnuntaina yhdeksäs. Elias puolestaan souti A -poikien yksikössä
sunnuntain lähdössä seitsemänneksi. Jukka-Pekka Kauppi oli lauantain avoimessa
yksikössä 8. ja sunnuntaina 10.
Jukka-Pekka Kauppi ei aivan päässyt A-finaaliin Baltian mestaruuskisoissa, sen sijaan
Liettuan avoimissa mestaruuskisoissa hän oli 4. häviten pronssin 1 sekunnilla. Kisan
voiton vei muuan Mindaugas Griskonas, joka tunnetaan paremmin olympia- ja MM
mitalistina.
Alle 18-vuotiaiden Baltic Cup kilpailuissa Puolassa Juho Salonen ja Elias Haavisto olivat 8.
sijalla 2000m matkalla ja 6. sijalla 500m matkalla.
World Masters Regatta järjestettiin Yhdysvaltojen Floridassa,
matkakustannusten vuoksi Takon Soutajien edustajia lähetetty.

eikä

sinne

2.3.2. Kotimaan kisat

Tako voitti jo peräti neljännentoista (14) kerran peräkkäin olympialuokan tavoitelluimman
pystin, eli Schultenin kannun, joka annetaan kesän SM -kisojen perusteella
menestyneimmälle soutuseuralle. Kesän 2018 SM -mitalisaldomme oli peräti 17 kultaa 17 hopeaa - 14 pronssia = yht.47 SM –mitalia ja 502 SM -pistettä, mikä riitti kirkkaaseen
ykköstilaan.
Miesten saldo oli: 4 kultaa - 5 hopeaa - 3 pronssia; juniorien + U23 nuorten 11 kultaa - 11
hopeaa – 10 pronssia; ja Takon naisten osuus oli: 2 kultaa - 1 hopea - 1 pronssi.
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Aikuisten pienvene SM -kisat järjestettiin kotivesillä 11.-12. elokuuta Kaukajärvellä.
SM -mitaleita jätettiin Tampereelle tällä kertaa 6 - kaksi kultaa, yksi hopea ja kolme
pronssia. Naisten soudussa vahvaa palauuta parin vuoden tauon jälkeen tekevä Ulla
Varvio otti näytöstyyliin SM -kultaa naisten yksikössä. Erityisen merkittäväksi voiton tekee
se, että SM -kulta oli jo Ullan kymmenes yksiköllä! Ensimmäisen SM -kultansa hän voitti jo
19 -vuotiaana vuonna 2005 ja nyt 13 vuotta myöhemmin tuli kymppi täyteen. Takolaisittain
tärkeää olisi, että Ullan nälkä ei loppuisi tähän, vaan saisimme nauttia hänen vahvan
tekniikkaansa ja erinomaisen kestävyytensä tuloksista vielä vuosia. Toisen kultamitalinsa
Ulla otti kisoissa naisten pariairokaksikossa yhdessä Johanna Haaviston kanssa, joka
mammalomalta palattuaan osoitti hienoja nousukunnon merkkejä.
Hopeiset mitalit ripustettiin Takon miesten pariairokaksikon Antti Koiranen - Jukka-Pekka
Kauppi kaulaan. Erittäin tiukan taistelun jälkeen he jäivät 2 kilometrin matkalla muutaman
metrin voittokamppailussa Turun Soutajille. Samassa veneluokassa Takon kokenut Klaus
Geiger yhdessä Joonas Petäjäniemen kanssa otti SM -pronssia. Kauppi myös yllätti
kaikki asiantuntijat miesten yksikössä, missä hän kiskoi itsensä SM -prossille MM -kävijä
Robert Venin ja nuorten MM -kävijän Joonas Jousimon vanavedessä, jättäen etukäteen
mitalisteiksi ehdolla olleita kollegoitaan loppukirissä taakseen. Miesten yksikössä oli
muuten todella mahtava takolaisedustus, koska Jukkiksen lisäksi kisan viides oli Antti
Koiranen, kuudes Joonas Petäjäniemi, kahdeksantena vasta 16 -vuotias Elias Haavisto, B
-finaalipaikan saavuttaneena Klaus Geiger ja kisan alkukilpailuun jättänyt Otto Siltanen.
Kolmas SM -pronssi tuli tyttöjen pariaironelosessa, missä Takon nimissä kolmanneksi souti
nelonen Krista Dewes - Iiris Ijäs - Stina Dewes - Silja Hyvönen.
Valkeakoskella soudetuissa aikuisten isovene- sekä juniorien ja alle 23 -vuotiaiden
SM kisoissa Takon Soutajien panos oli upea: yhteensä 20 mitalia, joista peräti 9 kultaista,
7 hopeista ja 4 pronssista. Lisäksi kaikki mukana olleet toivat arvokkaita seurapisteitä,
jotka ovat loppukaudesta kullan arvoisia parhaan olympialuokan seuran tittelistä
kisattaessa.
Takolaisittain ehkä näyttävin juniorilähtö oli A -poikien yksikkö, missä takolaiset toivat peräti
nelosvoiton! Takon poikien keskinäinen taisto oli todella huima, sillä 3 mitalistia Otto
Siltanen, Juho Salonen ja Elias Haavisto olivat kaikki 3 sekunnin sisällä! 18 -vuotias
Otto oli samalla kisojen menestynein urheilija, sillä hänen saldonsa käymistään 4
kisastartista oli huima 3 kultaa ja 1 hopea. Kaksi muuta kultaa tulivat A -poikien kaksikosta
yhdessä veljensä Kaj Siltasen kanssa ja Oton kunto kesti myös olla mukana voittamassa
Takolle kultaa soudun kuninkuusluokassa miesten kasissa! Hopea tuli todella niukalla alle
sekunnin tappiolla U23 -sarjan kaksikossa yhdessä Elias Haaviston kanssa.
Muut juniorien ja nuorten alle 23 v. mitalistit olivat: kultaa D -juniorien Iiris Ijäs, C -tyttöjen
kaksikossa Iiris ja Krista Dewes, C -poikien yksikössä Mikael Tuohioja, B -juniorien
tytöissä Stina Dewes ja pojissa Juho Salonen, alle 23 v. Antti Koiranen sekä aikuisten
sarjoissa miesten nelonen Joonas Petäjäniemi, Klaus Geiger, Jukka-Pekka Kauppi ja
Antti Koiranen, jotka yhdessä Oton, Raamin Nikon ja Lassin sekä Marko Kalelan
kanssa hallitsivat suvereenisti miesten kasia - perämiehen vaativan roolin hoiti tuossa
veneluokassa Kaj Siltanen.
SM -hopeaa tuli sitten C -tytöissä Iirikselle, B -tyttöjen kaksikossa Dewesin sisaruksille, B
-pojissa Kajlle, A -pojissa yksiköllä Juholle ja kaksikolla parille Juho-Elias, naisten

Takon Soutajat ry
Toimintakertomus vuodelta 2018
Hatanpäänkatu 6
26.3.2019
33900 Tampere
puh. 050 370 1160
sähköp. takonsoutajat@takonsoutajat.fi
internet: http://www.takonsoutajat.fi/
7(17)
________________________________________________________________________________
neloselle: Niina Ijäs, Anniina Potkonen, Johanna Helenius ja Ulla Varvio sekä miesten
perämiehettömälle neloselle: Lassi, Marko, Klaus ja Niko
Vielä pronssimitalistit kannattaa mainita, sillä yksiköissä C -tyttöjen Krista, A-pojissa Elias,
U23 ikäluokan Juho Jokisalo, ja kaksikossa Juho J. yhdessä Aapo Virran kanssa
nappasivat sekä A-juniorien että U23 -ikäisten pronssin.
Huomionarvoista oli myös seuran opintojaan aloittaneen ja parin vuoden tauon pitäneiden
nuorten naisten rohkea mukaantulo SM -kisoihin, vaikkei mitaleita vielä tullutkaan.
Elämänvaiheen tasaannuttua uskomme näiden neitojen olevan vielä seuralle hieno apu.
Porvoon sprinttiSM -kisoihin osallistui kaikkiaan 15 hengen takolaisjoukkue. SM kultaa
saatiin kaikkiaan kuudessa veneluokassa. Suomen mestaruuden voittivat: miesten
kevyessä yksikössä Joonas Petäjäniemi, tuplamestariksi A- ja B- poikien yksikössä Juho
Salonen, C-poikien yksikössä Mikael Tuohioja, C-tyttöjen kaksikossa Iiris Ijäs ja Krista
Dewes sekä miesten kasi: Lasse Mäki, Joonas Petäjäniemi, Morvan Nozahic, Timo
Pitkänen, Lassi Raami, Marko Kalela, Klaus Geiger, Niko Raami sekä perämiehenä Anni
Haavisto. SM- hopealle ylsivät: miesten kevyessä yksikössä Juho Jokisalo; A -poikien
yksikössä Elias Haavisto; miesten perämiehettömässä kaksikossa Marko Kalela ja Klaus
Geiger; D-junioreiden yksikössä Iiris Ijäs; B-tyttöjen yksikössä Stina Dewes; B/C
-junioreiden sekapariaironelosessa Iiris, Krista, Stina ja Mikael; miesten ip. nelosessa
Niko, Marko, Klaus ja Lassi sekä B-tyttöjen kaksikossa Stina ja Krista. Ja vielä SM
-pronssille: A-poikien yksikössä Juho Jokisalo, miesten pariaironelonen Elias, Morvan,
Klaus ja Joonas; naisten kevyessä yksikössä Anni Haavisto; miesten pariairokaksikossa
Joonas ja Klaus sekä A-tyttöjen yksikössä Stina.
Lisäksi Tako oli isolla joukkueella mukana kaikissa Suomessa kesällä järjestetyissä
souturegatoissa - ilman takolaisten panosta olisivat kesän souturegatat jääneet todella
vaisuiksi.
2.3.3. Sisäsoutu kisat ja sisäpyöräily

Sisäsoutukilpailuista osallistuttiin 2000m Suomen Mestaruuskilpailuihin Helsingissä,
10000m ja 500m Suomen Mestaruuskilpailuihin Imatralla sekä Maratonsoudun SMtapahtumaan Keravalla.
Helsingissä Takon joukkue oli tänä vuonna kooltaan aiempia vuosia pienempi, mutta
tasoltaan sitäkin terävämpi: Takolaiset nappasivat mitalin kaikissa lähdöissä, joihin
osallistuivat!
Iiris Ijäs aloitti takolaisten vahvan päivän voittamalla Suomen mestaruuden alle 12vuotiaiden tyttöjen 500 metrillä. Mikael Tuohioja, Juho Salonen ja Elias Haavisto jatkoivat
tamperelaisten hyvää menestystä juniorisarjoissa. 1000 metrin matkalla Mikael nappasi
hopeaa alle 14-vuotiaiden poikien sarjassa ja Juho niin ikään hopeaa kaksi vuotta
vanhemmissa pojissa. Elias puolestaan souti komeaan voittoon alle 18-vuotiaiden poikien
2000 metrin matkalla. Saman matkan miesten alle 23-vuotiaiden voitto matkasi
Tampereelle, kun Takon Antti Koiranen voitti sarjan ajalla 6:24,6, joka olisi miesten
avoimessa sarjassakin riittänyt toiseen sijaan. Naisten avoimessa sarjassa Tanja Jantunen
täydensi hyvää takolaismenestystä ottamalla pronssia.
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Joukkuekilpailuissa takolaiset jatkoivat siitä, mihin olivat yksilökilpailuissa jääneet. Poikien
alle 16-vuotiaiden parikisassa Mikael Tuohioja ja Juho Salonen ottivat selkeän voiton.
Juholle tämä kisa toimi samalla hyvänä lämmittelynä, sillä jo seuraavassa startissa hän
souti alle 18-vuotiaiden parikisan voittoon yhdessä Elias Haaviston kanssa. Päivän
viimeisessä lähdössä Takon miesten joukkue Antti Koiranen, Perttu Kivimäki, Mikko
Heikkilä ja Niko Raami otti hopeaa.
Imatralla Takon Soutajien edustus oli harvalukuista, mutta siitä huolimatta kaksi mitalia
Juho Salonen alle 16v poikien 500m hopeaa ja Tanja Jantunen hienosti kultaa naisten
10km matkalla.
SM Ergomarathonilla Takolaismitalisteja. Miesten yleisessä sarjassa pronssille souti Juha
Hänninen, naisten avoimen luokan mestariksi Tanja Jantunen.
Sisäsoutuliigan seurojen lopputilanne oli
1. Keravan Urheilijat 674
2. SMARK 300
3. Joutele 241
4. Nesteen Soutajat 196
5. Hämeenlinnan Soutajat 160
6. Mikkelin Soutajat 159
7. Takon Soutajat 147
Takon Soutajat on laajentanut toimintaansa myös sisäpyöräkilpailuihin. Wattbike SM 10km
kilpailuissa naisten sarjassa Tanja Jantunen voittoon.

2.3.4. Kilpailujen järjestäminen

Tampereen 57. Kaukajärven Kansainväliset soudut oli perinteinen kansainvälinen regatta
Tällä kertaa se soudettiin ilman arvokisa statusta kesä-, heinäkuun vaihteessa.
Pirkan Soutu järjestettiin heinäkuun viimeinen viikonloppu yli 30 takolaisen talkooihmisen
panoksella. Samalla kilvoiteltiin keskimatkan pienpuuveneiden SM titteleistä.
Olympialuokkien yksiköiden ja kaksikoiden SM-kilpailut Kaukajärvellä elokuun alussa.
Viking-Soutu järjestettiin toukokuun lopussa kirkkoveneille.
Valtakunnallinen
kotiratasoudun
Soutukeskuksella toukokuussa.

finaalitapahtuma

järjestettiin

sisäsoutulaitteilla

Osallistuimme myös valtakunnalliseen Unelmien Liikuntapäivään 10.5., jolloin järjestimme
soutuspinning tunnin soutukeskuksen laiturilla.
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2.4. Nuorisotoiminta
Seuran valmentajina toimivat Juho-Pekka Petäjäniemi ja Antti Koiranen, jotka vastasivat
harjoitusohjelmien laatimisesta, sekä valmennuksen toteuttamisesta. Juho-Pekka
Petäjäniemen johdolla nuoriso harjoitteli kahtena kertana viikossa, sekä lisäksi Pekka
Petäjäniemen johdolla kerran viikossa. Kesällä melonta- ja soutuliiton stipendin avulla
järjestettiin nuorille soutukoulu, jonka ohjaajana toimi Antti Koiranen neljänä kertana
viikossa.
Nuorisotoiminnan tavoitteena oli taata nuorille laadukasta harjoittelua ympäri vuoden, sekä
tuoda lisää uusia nuoria harrastajia lajin pariin. Seuran panostus nuorten valmennukseen
ja harjoitteluolosuhteiden parantamiseen näkyi nuorten kilpailumenestyksessä, sekä
aktiivisesti harjoituksissa käyneiden nuorten määrässä.
Nuorisotoimintaan saimme myös Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukiavustuksen kaksi
vuotiseen projektiin ”Soutua kesästä talveen”

2.5. Kalustotoiminta
Olympialuokkien veneiden puolella vanhaa kalustoa ylläpidettiin. Vuonna 2016 vuokrattu
pariairokaksikko 85kg lunastettiin 3/4 Takon Soutajien omistukseen. Loppu vielä vuoteen
2019 mennessä.
Kirkkoveneet huollettiin asianmukaisesti talkootyönä. Uutta kalustoa ei hankittu, joten
seuran puuvene- ja kirkkovenearmadaan kuuluu 5 varsinaista kirkkovenettä, kolme
parisoutuvenettä ja yksi yksinsoutuvene.
Soutusaliin puhdistustalkoita järjestettiin keväällä ja syksyllä. Uusi RP3 dynaaminen
soutulaite hankittiin Valtakunnallisen Seuratuki avustuksen tuella. Päätarkoituksena
parantaa talviharjoituksen laatua ja saada se paremmin kesäsoutua vastaavaksi.

2.6. Huoltorakennus ja Takon Soutajien toimisto
Rakennusten huolto- ja kunnostustöistä on vastannut Jukka Aro ja kiinteistönhoitaja Antti
Saarinen. Takon Soutajien toimistoa on hoidettu pääsääntöisesti etätyönä. Puhelinta
päivystettiin pääsääntöisesti klo 11-13
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin sekä
tarvittaessa tapahtumien järjestelyjen aikana kaikkina viikonpäivinä ja jopa koko päivän.
Toimistonhoitaja on ollut tavattavissa sopimuksen mukaan. Toimistonhoitajana on ollut
sopimuksen mukaan 15 h viikkotyöpanoksella Eija Petäjäniemi (Tmi Eija Petäjäniemi).
Kesäajan toimistonhoitajana toimi myös Kathleen Hendry.
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2.7. Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminnan vastuuhenkilönä menneen kauden aikana toimi Lassi Raami.
Tiedotustoimikunnassa jäsenenä toimivat Niko Raami, Pekka Petäjäniemi ja Eija
Petäjäniemi.
Jäsenistön suuntaan seuratoiminnan informaatiokanavana toiminut jäsenlehti Airojen
Loiske ei ilmestynyt vuonna 2018.
Seuran nettisivujen käyttömäärät ovat olleet kasvussa ja nettisivuista on muodostunut
tiedottamisen kannalta kaikkein tärkein ulkoinen kanava. Nettisivuilta löytyvät tärkeimmät
ja tuoreimmat tiedot mm. kilpailuista ja muista tapahtumista sekä soutuspinning asioista.
Seuran nettisivustoja on kehitetty sisällöllisesti palvelemaan paremmin seuran jäsenistöä
ja muita käyttäjäryhmiä.
Nettisivuilla on nyt myös linkki Seuralle hankittuun spinningvarausjärjestelmään. Linkin
kautta spinningharrastajat voivat etukäteen varata oman spinningvuoronsa ja nähdä
varaustilanteen. Sivujen ylläpidosta vuoden aikana on vastannut Timo Pitkänen. Seuralla
on myös sosiaalisen median sivusto Facebookissa. Syksyllä 2017 seuran sosiaalisen
median kanaviin lisätty Instagram-tili jatkoi kasvuaan vuonna 2018.
Seuran ilmoitustaulu soutukeskuksella on toiminut perinteisesti virallisena ajankohtaisten
aiheiden tiedotuspaikkana. Ilmoitustaulu on palvellut erityisesti aktiiviharrastajia ja muita
soutukeskuksella kävijöitä.
Aktiivijäsenistön keskuudessa sähköpostista on muodostunut tärkeä väline yksittäisten ja
päivittäisten asioiden tiedonvälitykseen. Käytännössä sähköposti toimii lisäksi vahvana
sisäisenä keskustelukanavana myös seuran päätöksenteon valmistelussa. Postituslistoja
kehittämällä sähköposti toimi hyvin myös kohdennetussa seuratiedottamisessa.
Aamulehden seurat palstaa käytettiin tiedottamiseen erillisistä seuratapahtumista.
Soututoiminnan esittelyä ja tiedotusta soutukoulusta oli mm. Tampereen kaupungin
liikuntapalveluiden kesätoimintaesitteissä sekä Tamperelainen-lehdessä. Hyvä yhteistyö
erityisesti paikallislehtien kanssa on vakiintunut ja Aamulehden Moro-liitteessä julkaistiin
säännöllisesti huomattavan paljon soutukirjoituksia.

2.8. Taloustoiminta
Vuonna 2018 toimisto hoidettiin toimeksiantosopimuksella keskimäärin 15 tunnin
viikoittaisella määrällä Tmi Eija Petäjäniemen toimesta. Tärkeimmät varainhankintakeinot
ovat olleet soutuspinning, jäsenmaksut ja kirkkovenevuokraustoiminta sekä
järjestämämme soututapahtumat.
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Verottajan myöntämä verohuojennus päätös soutuspinning- ja
kirkkovenevuokraustoiminnasta koskee vuosia 2017 – 2021.
Edellisten vuosien hyvien taloudellisten tulosten johdosta seuralla on ollut mahdollisuus
kehittää toimintaa ammattimaisempaan suuntaan valmennuksen ja hallinnon osalta.
Valmentajina jatkoivat osa-aikaisina palkattuina Juho-Pekka Petäjäniemi ja Antti Koiranen.
Myös kansainväliselle huipulle pyrkivien huippusoutajiemme valmentautuminen leireineen
ja kisamatkoineen vaatii jatkossa aina enemmän varoja.
2018 saimme myös opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukiavustuksen kaksi vuotiseen
projektiin ”Soutua Kesästä Talveen”. Tällä tuella hankitaan talviharjoittelua monipuolistavia
välineitä sekä tuetaan kesäkauden valmennusta.
Vuosi 2018 oli kuitenkin kokonaisuudessaan kireä taloustilanteen osalta.

2.9. Puuveneet
2.9.1. Pienpuuveneet

Kevät oli kovin myöhässä ja jäät lähtivät vasta toukokuussa. Toki innokkaimmat
treenasivat jäiden lomassa jo huhtikuun lopulla. Kesä 2018 oli kelien puolesta soutajan
unelma ja vesillä oltiinkin ahkerasti myöhään syksyyn asti. Pienvenesoudun suosio on ollut
edelleen kasvussa. Seuran yhteiskäytössä olevat pienveneet (yksikkö ja kaksi kaksikkoa)
olivat kovassa käytössä sekä treeneissä että kisoissa. Veneillä ovat omat varauskirjat,
joista seuran jäsenet voivat varata niitä omaan käyttöönsä. Seuran kaksikko Parkkinen oli
vuokralla Pirkan suoudussa. Suurin osa kirkkovenesoutajista harjoitteli ja kisasi myös
pienveneillä.
Keväällä ja syksyllä soutuvajalla järjestettiin talkoot. Hienolla talkoohengellä paikkoja
siistitty ja laitettu vaja ja ranta kesä-, ja talvikuntoon. Osa Paviljongin ulkokalusteista
uusittiin.
2.9.2. Kirkkoveneet

Kirkkovenesoutu edelleen hyvällä tolalla miesten joukkueen osalta. Naisten joukkueessa
tarvitaan lisää soutajia. Esimerkiksi keskimatkan kisaan emme saaneet koottua naisten
joukkuetta. Takon- ja Kalmarin Soutajien yhteistyö jatkui ja menestystä miesten- ja
sekajoukkueella tuli Olavi Pirisen pitäessä perää koko pitkän harjoituskauden sekä
miesten veneessä että sekajoukkueessa. Naisten toimintaa koordinoi Marketta Lamberg ja
menestyksekkäästi perää piti Perttu Kivimäki.
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Takon Soutajien miesten ja naisten kirkkovenejoukkueet harjoittelivat ympäri vuoden kaksi
kertaa viikossa soutukeskuksella tiistaisin ja torstaisin. Kisaporukan avovesikausi alkoi
toukokuun 2018 alussa ja kesti pitkälle syyskuuhun asti. Kesällä oli lisäksi sunnuntaisin
yhteinen pitkä soutulenkki. Treenien vetäjänä ja tiedottajana toimi ensin Antti Järvinen ja
myöhemmin Perttu Kivimäki. Joukkueen kokoontumisesta tiedotettiin myös Nimenhuutojärjestelmän kautta.
Takon soutajien harrastejoukkueen harjoituspäivät olivat tiistai ja torstai toukokuusta
syyskuuhun. Talvella harrastesoutajat ovat treenanneet sisällä maanantaisin. Kesällä
järvitreeneissä soutajat ovat olleet perämiehenä kukin vuorollaan. Sulkavan soudussa
perämiehenä toimi Turkka Virtanen samoin kuin muissakin soututapahtumissa, kuten
Pirkan soutu. Harrastejoukkueen koollekutsujana on toiminut Kaarle Koskela.

3. KILPAILUTOIMINTA
Takon Soutajien järjestämissä kilpailutapahtumissa oli osanottajia kaikkiaan n. 2500
henkilöä.

3.1. Puuveneet
Puuvenesoudun suosio pitää yhä pintansa Takon soutajissa ja taso on koventunut sekä
seuran sisällä että kansallisella tasolla. Seuralle yhteiskäyttöön hankitut yksikkö ja kaksikot
ovat olleet kovassa käytössä. Tänä vuonna Takon soutajat tulivat toiseksi seuraliigassa
Kouvolan soutajien jälkeen. Kouvolan Soutajat sai 700 pistettä Takon soutajat 683 ja
kolmanneksi tulleet Virtain urheilijat 357 pistettä. Seuraliigapisteille ylsi 38 soutuseuraa.
Takon Soutajia edusti eri pien- ja kirkkoveneiden SM-lähdöissä yhteensä yli 50 soutajaa.
Seuraliigaan 10 eniten pisteitä tuonutta soutajaa:
1

Perttu Kivimäki

102,6

2

Pekka Mäkelä

92,6

3

Tanja Jantunen

58,6

4

Marketta Lamberg

55,6

5

Jussi Naskali

53,3

6

Anniina Potkonen

52,6

7

Sanni Lamberg

50,6

8

Juha Hänninen

48,6

9

Sari Kurimo

41,6
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10 Jasmi Leppänen
40,6

Nuorten soutajien 3 parasta soutajaa olivat
1

Anniina Potkonen

52,6

2

Sanni Lamberg

50,6

3

Juho Salonen

38,6

3.1.1 Pienpuuvenekilpailut
Takon Soutajien edustus oli aktiivista kesän pienpuuvenekilpailuissa. Tänäkin vuonna
meillä oli myös nuoria mukana kisoissa. Seuraliigapisteiden kärkipaikasta taisteltiin koko
kisakauden ajan. Sulkavan Suursouduissa 7.7.2018 Takon Soutajia edusti useita
venekuntia ja mitalisijoituksia tuli yhteensä 7 kappaletta, 1 kulta, 3 hopeaa ja 3 pronssia.
Pirkan soudussa 27.7.2018 Takon Soutajille mitalisijoja tuli 7 kappaletta, 3 kultaa ja 4
pronssia joko yksinsoudussa tai parisoudussa yhteensä. Pienveneiden lyhyiden matkojen
SM-kisat järjestettiin tänä vuonna Hämeenlinnassa 1-2.9.2018 ja Takon soutajat pistivät
parastaan erilaisilla kokoonpanoilla. Mitalisaldo olikin huikea, 12 kultaa, 7 hopeaa ja 5
pronssia. Takon väreissä starttasi yhteensä 43 venekuntaa. Takolaisia souti usealla
matkalla joko yksin tai parisoutuna sekä vuorosoudussa. Pienvenesprinteissä soutajien on
mahdollista osallistua useisiin lähtöihin erilaisilla kokoonpanoilla.

3.1.2 Kirkkovenekilpailut
Takon kirkkovenejoukkueet ovat olleet hyvin voitokkaita viime vuosina ja kesällä 2018
odotukset olivat korkealla. Molempiin joukkueisiin, miesten ja naisten; saatiin menneellä
kaudella myös uusia soutajia. Naisten joukkueen perämiehenä toimi Perttu Kivimäki ja
miesten veneen perää piti edelleen Olavi Pirinen.
Keskimatkan kilpailut pidettiin Jyväskylässä 9.-10.6.2018. Naisten joukkuetta ei saatu
kasattua. Miesten joukkue ja sekajoukkue taistelivat hienosti hopeaa.
Sulkavan suursouduissa 6.-7.7.2018 pitkänmatkan kirkkovenekisaan miesten kisajoukkue
osallistui perjantain yösoutuun saavuttaen SM hopeaa. Takon harrastejoukkue souti
lauantaina toiseksi perämiehenään Turkka Virtanen. Lähdöllä ei ollut SM arvoa.
Kirkkoveneiden lyhyet matkat (2000m ja 10 000m) soudettiin Lappajärvellä 11.-12.8.2018.
Naiset sijoittuivat upeasti molemmilla matkoilla hopealle. Miehet voittivat 2000m kisan ja
10 000m kisassa sijoittuivat toiseksi. Sekajoukkue voitti molemmat matkat.
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Harrastejoukkueen kisaohjelmaan kuului Viking soutu, jossa kuntosarjan toinen sija,
Sulkavan suursoutu sijoittuen toiseksi, Pirkan soutu jossa sijoitus oli 12 ja syksyllä Kurussa
järjestetty kauden päätössoutu Varjonotko tullen toiseksi.

3.2. Kilpailusaavutukset olympialuokka

Olympialuokan aikuisten sarjojen soudun Suomen mestarit 2018:
Joonas Petäjäniemi

4 SM -kultaa, miesten pariaironelonen M4x, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 2000m
miesten kevyt yksikkö LM1x, 500m
miesten kahdeksikko M8+, 500m

Klaus Geiger

3 SM -kultaa, miesten pariaironelonen, M4x, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 500m

Marko Kalela

2 SM kultaa, miesten kahdeksikko M8+, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 500m

Jukka-Pekka Kauppi

2 SM -kultaa, miesten pariaironelonen, M4x, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 2000m

Antti Koiranen

2 SM -kultaa, miesten pariaironelonen M4x, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 2000m

Lassi Raami

2 SM -kultaa, miesten kahdeksikko M8++, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 500m

Niko Raami

2 SM -kultaa, miesten kahdeksikko M8+, 2000m
miesten kahdeksikko M8+, 500m

Ulla Varvio

2 SM -kultaa, naisten yksikkö W1x, 2000m
naisten kaksikko W2x, 2000m

Johanna Haavisto

1 SM kulta

naisten pariairokaksikko W2x, 2000m

Lasse Mäki

1 SM -kulta

miesten kahdeksikko M8x, 500m

Morvan Nozahic

1 SM kulta

miesten kahdeksikko M8+, 500m

Timo Pitkänen

1 SM -kulta

miesten kahdeksikko M8x, 500m

Otto Siltanen

1 SM -kulta

miesten kahdeksikko M8x, 2000m

Kaj Siltanen

1 SM kulta

miesten kahdeksikko M8+ (cox), 2000m

Anni Haavisto

1 SM kulta

miesten kahdeksikko M8+ (cox), 500m
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Yht. 15 kultamitalistia, 6 eri veneluokassa SM -kultaa
1. naisten yksikkö W1x, 2000m
2. naisten pariarokaksikko W2x, 2000m
3.

miesten pariaironelonen M4x, 2000m

4. miesten kahdeksikko M8+, 2000m
5. miesten kevyt yksikkö LM1x, 500m
6. miesten kahdeksikko M8+, 500m
Takolaiset SM -kisoissa ja saadut SM -pisteet henkilöittäin v.2018.
SM -pisteet lasketaan Melonta- ja Soutuliiton pistelaskusääntöjen mukaan siten, että SM
-kisoissa yhdeksän parasta saa pisteet
o 1.=10p; 2.=8p; 3.=7p; 4.=6p; 5.=5p; 6.=4p; 7.=3p; 8.=2p; 9.=1p
Juniori SM -pisteiden tuojat
1. Iiris Ijäs
67 p.
2. Krista Dewes
56 p.
3. Stina Dewes
49 p.
4. Juho Salonen
46 p.
5. Mikael Tuohioja 33 p.
6. Elias Haavisto
31 p.
7. Otto Siltanen
28 p.
8. Juho Jokisalo
28 p.
9. Kai Siltanen
24 p.
10. Aapo Virta
24 p.
11. Silja Hyvönen
7p
SenA & senB SM -pisteiden tuojat
1.Klaus Geiger
75 p.
2.Joonas Petäjäniemi 58 p.
3.Antti Koiranen
51 p.
4.Lassi Raami
40 p.
5.Niko Raami
40 p.
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6.Marko Kalela
36 p.
7.Jukka-Pekka Kauppi 35 p.
8.Ulla Varvio
28 p.
9.Anni Haavisto
23 p.
10. Morvan Nozahic 23 p.
11. Elias Haavisto 17 p.
12. Lasse Mäki
16 p.
13. Timo Pitkänen 16 p,
14. Otto Siltanen
14 p.
15. Kaj Siltanen
10 p
16. Anniina Potkonen 8 p
17. Niina Ijäs
8p
18. Selja Harjuntausta 6 p
19. Iiris Harjuntausta 6 p
20. Johanna Helenius 6 p

3.3. Pirkan Soutu
Pirkan soutu järjestettiin Tampereen Pyhäjärvellä lauantaina 28.7.2018 40. kerran.
Retkisoutupäiväksi on vakiintunut seuraavan viikon keskiviikko, joka oli kuluneena vuonna
1.8.2018. Juhlavuotena tapahtuman järjestelyihin tehtiin kaksi muutosta: lähtöaikaa
aikaistettiin puolella tunnilla ja lähtölinja suoristettiin Takon rannan aallonmurtajalaiturista
Ratinan sillan kupeeseen. Tämä selkiytti lähtötilannetta ja pienveneet ehtivät matkaan,
ilman että häiritsimme Pyhäjärven reittiliikennettä. Porrastettu lähtöjärjestys toimi tänäkin
vuonna hyvin.
Kirkkovenekisassa kierrettiin perinteiseen tapaan Luodon saari, josta matkaa kertyy 36km.
Juhlavuoden kunniaksi Viljakkalan kirkkoveneyhdistys toi joukkueensa kisaan ja souti
matkan kiinteäpenkkisellä kirkkoveneellä. Aamun lähdössä oli 26 venekuntaa mies-, naisja sekajoukkueita. Voiton vei kirkkovenesarjassa Kuhin soutajat. Toisessa aallossa
lähtöviivalla oli 15 joukkuetta ja retkipäivänä neljä kirkkovenettä.
Pienpuuveneiden SM kisat järjestettiin Pirkan Soudun yhteydessä yhdeksättä kertaa
peräkkäin. Suomen Mestaruuksista kisattiin 27: ssä eri sarjassa ja osallistujia oli 155
soutajaa. Kilpamatkana oli 25km, joka soudettiin kiertämällä Selkäsaari kahdesti ympäri.
Aamulla matkaan lähtivät myös kuntosoutajat pienveneillä ja melojat kajakeilla sekä pari
SUP-lautaa. Myös kuntosarja ja melojat kiersivät Selkäsaaren kahdesti ja nuorten SM
sarjalaiset kerran. Airon Män -kisa soudettiin mökkiveneillä kiertäen 12,5 km reitti.
Voittajaksi valittiin soutaja, jolla oli paras asu ja asenne.
Pirkan soudun suorittajia oli 981, joka oli 11 soutajaa enemmän kuin viime vuonna.
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Turvallisuuden ja yleisön viihtyvyyden lisäämiseksi soutajien etenemistä pystyi
seuraamaan myös netistä, koska kirkkovene- ja pienvenekilpailijoille oli jaettu GPSlaitteita. Ensimmäistä kertaa kokeiltiin matkapuhelinsovellusta nimeltä Racemaps, jonka
jokainen osallistuja saattoi ladata puhelimeensa.
Pirkan soudun järjestää Takon Soutajat, mutta Pirkan toimiston Outi Kartano ja Jani hoiti ja
koordinoi käytännön kisajärjestelyjä. Kirsi-Maria Pänttönen oli kuudetta vuotta
puheenjohtajana ja hänen apunaan oli ammattitaitoinen talkooporukka Takon soutajia,
junioreita ja heidän vanhempiaan sekä Pirkan kierroksen talkoohenkilöitä.
Vesivalvonnassa oli mukana Tampereen meripelastus, Pirkkalan pursiseura sekä Nokian
veneilijät soutuseuran omien valvontaveneiden lisäksi. Hyvin sujuneesta tapahtumasta
kiitos kuuluu erityisesti talkoolaisille mutta myös kaikille soutajille ja huoltohenkilöille.

3.4. Viking-Soutu
35. Viking-soudun kuntosarjat soudettiin tiistaina 29.5 ja keskiviikkona 30.5.2018,
kilpasarjat tiistaina 29.5. perinteisellä 9 km reitillä Soutukeskukselta Viikinsaaren ympäri ja
takaisin Soutukeskukselle. Kisaan osallistui 20 joukkuetta. Kuntosarjassa oli 17 venettä,
miesten kilpasarjassa yksi ja naisten kilpasarjassa kaksi. Hyväntekeväisyys-sarjaan
osallistui 3 joukkuetta. Liitteenä tulokset.

3.5. 57. Tampereen Kansainvälinen Regatta
Kaukajärven kansainväliset soudut järjestettiin 57. kerran ja ajankohta oli 30.6.-1.7. Tällä
kertaa tapahtuma oli pelkkä regatta ilman arvokilpailu statusta. Venekuntia oli mukana 87.
Tapahtuma oli myös Timo Juojärvi muistoregatta.
Tampereen kaupungin liikuntapalvelut hoiti jälleen erinomaisesti Kaukajärven
soutustadionin puitteet kuntoon mahdollistaen näin kisojen onnistumisen. Kaukajärven
kisatapahtuman järjestelyistä vastasi Timo Pitkänen.

3.6. Olympialuokkien yksiköiden ja kaksikoiden SM-kilpailut
Kaukajärvellä kilpailtiin myös olympialuokkien SM-kilpaluissa elokuun alussa 11.-12.8.
Tämä tapahtuma järjestettiin tällä kertaa jälleen yksin vastuuseurana. Tässä
tapahtumassa jaetaan kesän arvostetuimmat SM-mitalit, kun myös kansainvälisen tason
soutajat hakevat paremmuuttaan Kaukajärvellä.

3.7. Muu kilpailutoiminta
Soutukeskuksella järjestettiin kesän aikana useita eri soututapahtumia yritysten ja
oppilaitosten kanssa. Kalustoamme lainattiin myös muihin firmojen, koululaisten ja
yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Mainittava oli hyvin innokas valtakunnallinen
koululaisten kotiratasoutufinaali tapahtuma sisäsoutulaitteilla toukokuussa.
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4. KOULUTUS JA VALMENNUS
4.1. Valmennus
Nuorten valmentajien Juho-Pekka Petäjäniemen ja Antti Koirasen johdolla harjoittelussa
on keskitytty sekä soudun lajinomaiseen harjoitteluun, että voimaharjoitteluun.
Tavoitteellisesti
harjoitteleville nuorille
Juho-Pekka
ja Antti ovat laatineet
valmennusohjelmia.
Valmennuksessa on käytetty seuraavia harjoituspaikkoja:
-Sisäsoutu- ja soutuallasharjoittelu Soutukeskuksella
-Kuntosali ja sauna Soutukeskuksella
-Avovesiharjoittelu Pyhä- ja Kaukajärvellä

4.2. Leirit
Seuran jäsenet osallistuivat merkittävästi vuoden aikana Soutuliiton järjestämiin
leiritapahtumiin. J-P ja Joonas Petäjäniemi sekä Elias Haavisto ja Juho Salonen leireilivät
keväällä 2018 useita viikkoja valmennusleirillä Italiassa. Syksyllä järjestetylle
valmennusryhmäleirille Turun Uittamoon osallistui 8 takolaista. Kesän tulosten perusteella
takolaisista maajoukkueen haastajaryhmään kaudelle 2018 nimettiin J-P ja Joonas
Petäjäniemi. Alle 23 v. Talenttiryhmään nimettiin kaksi takolaista: Elias Haavisto ja Antti
Koiranen.
Paraisilla kesäkuun alussa pidetylle PM -leirille osallistuivat Elias Haavisto, Juho Salonen
ja Mikael Tuohioja.

4.3. Soutukoulu
Soutukoulu järjestettiin perinteisesti kesäkuun alusta elokuun alkuun. Soutukoulua pidettiin
aamupäivisin n. 2,5 tuntia kerrallaan, neljä kertaa viikossa; maanantaisin, tiistaisin,
torstaisin ja perjantaisin. Päätavoitteena oli tutustuttaa uusia nuoria lajin pariin ja tarjota
nuorille mahdollisuus laadukkaaseen harjoitteluun. Soutukoulun ohjaajana toimi Melontaja soutuliiton stipendin turvin Antti Koiranen ja Antin tuuraajina MM-kisareissun ajan
ohjaajina toimivat myös Joonas ja Juho-Pekka Petäjäniemi. Edellisten vuosien tapaan
soutukoulussa pidettiin 20 euron kuukausimaksu (sisarukset 30e/kk). Jäsenmaksun
maksaneille soutukoulu oli ilmainen. Soutukoulun kautta lajin pariin saapuneet uudet
nuoret saivat käydä ilmaiseksi seuran junnutreeneissä loppuvuoden ajan.
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Soutukouluun osallistui kesän aikana ennätyksellisesti lähes 20 nuorta, joista 4 oli uusia
lajin pariin. Uusista junioreista yksi on jatkanut talviharjoittelua seuran junnutreeneissä.

4.4. Tuomari- ja valmentajatoiminta
Vuonna 2018 meillä ei ollut omaa tuomaritoimintaa. Tämän kehittämiseksi jatkossa pitää
panostaa.

5. EDUSTUKSET
5.1. Suomen Soutuliitto ja muut edustukset
Melonta- ja Soutuliiton puuvenevaliokuntaan valittiin vuodelle 2019 Kirsi-Maria Pänttönen.
Pekka Petäjäniemi on kansallisen Soudun Tuki säätiön puheenjohtaja.
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenenä Takon Soutajat osallistuu myös HLU:n
järjestämään toimintaan. Seuran edustajat ovat mukana vuosikokouksissa. HLU kuuluu
valtakunnalliseen SLU:hun.
Seura on jäsenenä myös SVUL:n Hämeen piirissä. Turkka Virtanen edustaa seuraa
Tampereen Urheilun Edistämissäätiössä. Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiön
hallituksessa on kaksi Takon Soutajien edustajaa. Vuonna 2018 he olivat Toni Patrikainen
ja Jukka Aro.

6. JUHLAT JA HUOMIONOSOITUKSET
6.1. Soutukauden päättäjäiset
Soutukauden päättäjäiset
Soutupaviljongissa.

järjestettiin

21.12.2018

6.2. Merkkipäivät
Vuoden aikana vietimme seuraavia merkkipäiviä:
- Mikko Heikkilä 50v

6.3. Muistotilaisuudet
Timo Juojärvi 13.6.1935-24.3.2018

Tampereen

Soutukeskuksella
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6.4. Seuran Palkinnot
Saarnin pokaali
Paras juniori
Paras puuvene
Paras puuvenejuniori

Jukka-Pekka Kauppi, paras menestystehokkuus
Juho Salonen, paras menestystehokkuus
Perttu Kivimäki, paras seurapisteiden tuoja
Anniina Potkonen, paras seurapisteiden tuoja

6.5. Suomen Mestarit vuonna 2018
Katso erillinen liite.

6.6. Takon Soutajat ry:n kokoukset
Takon Soutajat ry:n vuosikokous pidettiin soutukeskuksella 19.3.2018, vaalikokous
20.11.2018.
Epävirallisempia tilaisuuksia eli jäseniltoja järjestettiin keväällä ja syksyllä.

7. SOUTUSPINNING
Sisäsoutu eli soutuspinning on tehokas kuntoilumuoto sekä niska- hartiaseudun ja selän
toimintakykyä ylläpitävä laji.
Soutuspinningissä kävi vuoden 2018 aikana noin 12 000 asiakasta. Asiakaskunta on hyvin
heterogeeninen joukko eri kuntoisia ja ikäisiä harrastajia. Spinningtuntien suosio on
pysynyt hyvänä vuoden 2018 aikana, sekä yksityisten, että yritysasiakkaiden osalta.
Kävijämäärät vaihtelevat vuoden mittaan, mutta edellisvuoteen verrattuna oli vuonna 2018
pientä kävijämäärän laskua havaittavissa. Suurin suosio on ollut edelleen tiistaiaamun
kahdella 55 + tunneilla sekä Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden tukemassa 60+
ikäihmisten tunneilla. 60+ tunteja pidettiin vuonna 2018 kuusi kertaa viikossa. Kaiken
kaikkiaan jokaviikkoisia soutuspinningtunteja on viikossa 18.
Työntekijöidensä yleiskuntoa kohottavan ja työkykyä ylläpitävän vaikutuksen ovat
huomioineet myös yritykset. Vakituisia ja uskollisia yritys- ja yhteistyökumppaneitamme
ovat olleet: Metso Minerals (Tampere) Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, Tampereen
Kaupungin Frenckelin Palvelupiste sekä Tilakeskus, Tullinkulman työterveys, Tampereen
Työterveys, Koskiklinikka, Pirkkalan kunta, Itella, Lemminkäinen, Comatec ja M-Real.
Yrityksille järjestettyjen yksityisten spinnituntien kautta olemme saaneet vakituisia
asiakkaita myös mm. Logicalta, Herbalife jäsenistä sekä työterveysryhmien kautta.
Maksuvälineinä spinningtunneille käyvät useat liikunta-, kulttuurisetelit ja virikesetelit sekä
erilaiset online-maksut.
Spinningtunnit ohjataan talkoovoimin. Näihin talkoisiin osallistuvat sekä puu- että
olympialuokan soutajat. Soutuspinningtuntien säännöllisinä ohjaajina olivat, Timo
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Pitkänen, Mikko Heikkilä, Eija Petäjäniemi, Kaija Virtanen, Toni Patrikainen, Kathleen
Hendry, Tuija Pesonen, Jukka Aro ja Niko Raami. Satunnaisesti tunteja ovat vetäneet
vuoden 2018 aikana Paula Vehkala, Juho-Pekka Petäjäniemi, Lasse Mäki, Perttu Kivimäki,
Antti Koiranen ja Joonas Petäjäniemi.

8. TALOUS
Yhdistyksen taloutta koskevat asiat ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista.
Hallituksen ulkopuolisina tahoina yhdistyksen talousasioita hoitivat T:mi Eija Petäjäniemi,
tositetiliöinti sekä Paula Vehkala kirjanpito.

