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1. YLEISTÄ

Toimintavuonna 2016 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
12. 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.  Vuonna  2013  Takon  Soutajat  sai  Kulttuuri-  ja
opetusministeriön seuratuen yhteisen päätoimisen valmentajan palkkaamiseksi yhdessä
Ylöjärven Ryhdin hiihtojaoston kanssa. Projekti on kolme vuotinen ja jatkui vuosien 2014,
2015  ja  2016  aikana,  jolloin  saimme  tuen  toisen  ja  kolmannen  vuoden  avustuksen.
Ylöjärven  Ryhti  vetäytyi  hankkeesta  vuoden  2014  aikana.  Valmentajan  päätehtävä  on
nuorisotoiminnan kehittäminen ja uusien harrastajien rekrytointi.

Huipputasolla  Ulla  Varvio  jatkoi  soutumaajoukkueessa  keskittyen  kaksikkoon  Nesteen
Soutajien Eeva Karppisen kanssa tavoitteenaan Riion kesäolympialaiset. Aivan tavoite ei
täyttynyt  vaan  pari  sekuntia  karsinnassa  jäi  matkaa  tavoitteeseen.  Vuoden   aikana
maajoukkueessa jatkoi myös Juho-Pekka Petäjäniemi. 

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.

Vuoden 2016 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 puheenjohtaja,
Niko Raami varapuheenjohtaja
Seppo Koiranen sihteeri, juniorit
Paula Vehkala kirkkoveneet ja puuvenesoutu
Kirsi-Maria Pänttönen Pirkan Soutu
Varajäsenet:
Lassi Raami tiedotus 
Pekka Petäjäniemi olympialuokan joukkueenjohtaja

Hallitus kokoontui kuukausittain tarpeen mukaan.

Hallituksen ulkopuolisina Eija Petäjäniemi tiliöinti sekä  Jari Kekkonen  kirjanpito/talous.
Toiminnantarkastajana toimi Lasse Mäki, varalla Marko Kalela

2.2. Valmennustoiminta

Valmennuksesta  vastasi  kevät-  ja  kesäkauden  pääosin  kaksikko  Laila  Finska-Linna  ja
Juho-Pekka  Petäjäniemi.  He  valmensivat  erityisesti  nuoria  ja  opiskelijasoutajia,  mutta
myös aikuisille oli  tarjolla valmennusta. Muut olympialuokan valmentajat vuoden aikana
ovat olleet:

 Carlos Salinas (LW1x ja JWA2x)

 Pekka Petäjäniemi (juniorit)

 Joonas Petäjäniemi, opiskelijasoutajat

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 ohjaajina toimivat Juho-Pekka Petäjäniemi ja Aapo Lindström.

2.3. Kilpailutoiminta olympialuokat

2.3.1. Kansainvälinen soutu

Kansainvälisellä  tasolla  takolaisista  olivat  mukana  Ulla  Varvio,  Juho-Pekka  ja  Joonas
Petäjäniemi  sekä  Johanna  Haavisto.  PM  -kisoihin  osallistuivat  Elias  Haavisto,  Aapo
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Lindström, Joonas Petäjäniemi ja Anniina Potkonen. 

Kauden avausmaailmancup käytin jo huhtikuussa Italian Varesessa, minne suomalaisten
oli vaivaton osallistua samalla järvellä pidetyn avovesileiritysjakson päätteeksi. Ulla Varvio
parinsa  Eeva  Karppisen  kanssa  souti  hienosti  maailmacupin  pisteille  ollen  kisassa  4.
yhdeksän veneen kisassa. Juho-Pekka souti  kevyen yksikön yhdeksän veneen kisassa
sijalle 7. ja Johanna Haavisto 21 veneen naisten yksikössä sijalle 20.

W2x  -pari  Ulla  ja  Eeva  osallistui  toukokuussa  viimeiseen  olympiakarsintaregattaan
Luzernissa, missä heidän taistelunsa päättyi  harmillisesti 3. sijaan, kun 2 parasta pääsi
olympialaisiin. Eroa olympiapaikkaan jäi vain 1,8 sekuntia!

Euroopan  mestaruuskisoissa  Saksan  Brandenburgissa  toukokuun  alussa  takolaisista
olivat  mukana  Ulla  ja  Eeva,  sijoittuen  10  venekunnan  joukossa  sijalle  8.  sekä  J-P
Petäjäniemi, joka osallistui LM1x –sarjaan sijoittuen 12. kaikkiaan 14 veneen kisassa.

Hollannin  Rotterdamissa  aikuisten  MM  -kisoissa  ainoana  suomalaisena  ja  samalla
takolaisena  mukana  oli  Juho-Pekka,  joka  souti  miesten  LM1x  -luokassa  19.  sijalle,
kaikkiaan 24. veneen joukossa.

Heinäkuussa  Kroatian  Zagrebissa  Takon  Joonas  Petäjäniemi  edusti  Suomea  ja
Tampereen Yliopistoa yliopistojen EM –kisoissa.  Joonas souti  itsensä peräti  A-finaaliin,
ollen siinä 4. 

PM –kisoissa Ruotsin Mölndalissa kevyen luokan soutaja Joonas voitti miesten avoimen
yksikön Nordic Open lähdöissä lauantaina kultaa ja sunnuntaina pronssia. Lisäksi Joonas
oli mukana miesten pariaironelosessa yhdessä Nesteen ja Turun Soutajien kanssa tullen
lähtönsä hopealle. Elias oli lauantain B-juniorilähdössä 8. ja Aapo 9., sunnuntaina poikien
sijoitukset olivat toisinpäin: Aapo 5. ja Elias 9. Anniina oli lauantaina A-junioriyksikössä 10.
ja sunnuntaina 6.

World  Masters  Regatta  järjestettiin  Tanskan  Kööpenhaminassa  syyskuussa.  Takon
Soutajien Masters -edustuksesta vastasivat Toni Patrikainen, Marko Kalela, Timo Pitkänen
ja  Lasse  Mäki.  Kaikkiaan  soutajia  maailmanlaajuisessa  kilpailussa  oli  useita  tuhansia.
Suomalaisia oli paikalla muutama kymmenen. Pitkänen ja Mäki soutivat 2- veneluokassa
keski-iältään yli 55-vuotiaiden lähdössä ja sijoittuivat sijalle viisi. Kaikki neljä soutivat lisäksi
4- veneluokassa 50-vuotiaiden ja 36-vuotiaiden sarjoissa sijoittuen 5. ja 6. sijoille.

2.3.2. Kotimaan kisat

Tako voitti jo peräti kahdennentoista (12) kerran peräkkäin olympialuokan tavoitelluimman
pystin,  eli  Schultenin  kannun,  joka  annetaan  kesän  SM  -kisojen  perusteella
menestyneimmälle soutuseuralle. Kesän 2016 SM -mitalisaldomme oli peräti 16 kultaa -
14 hopeaa - 9 pronssia, eli yhteensä 39 SM –mitalia. 

Virallisia SM -pisteitä ei syksyllä julkistettu, mutta vanhan Soutuliiton pisteillä Takon pisteet
olivat 218, mikä riitti kirkkaasti ykköseksi. 
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Miesten saldo oli 3 kultaa - 2 hopeaa - 3 pronssia, naisten 2 kultaa - 5 hopeaa - 2 pronssia
sekä juniorien + U23 nuorten 9 kultaa -  7 hopeaa – 4 pronssia.  Eli  nuorten osuus oli
todella huikea kesällä 2016!

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  SM-
tapahtumaan Keravalla.   Kausi  alkoi  kuintekin Tallinnan Alfa  race tapahtumassa,  jossa
Takolaisista  Anniina  Potkonen  oli  upeasti  2.  sijalla  kovalla  ajalla  3:25  juniorityttöjen
1000m:llä,  Heikki  Keskinen voitti  miesten 50-59-vuotiaiden sarjan ylivoimaisesti  ja  Toni
Pyykkö oli toinen miesten kevyessä sarjassa.

2000m SM -kisoista seuralle oli 19 soutajan tuliaisina peräti 11 mestaruutta, 4 hopeaa ja 3
uutta SE:tä. 

Sisäsoudun 500m ja  sisäsoudun 10km SM-kilpailut  olivat  Imatralla.  Takolaisilla  vahvaa
soutua ja  viikonlopun saldona myös kolme Suomen ennätystä,  9 Suomen mestaruutta
sekä lukuisia himmeämpiä mitaleja. 

Ergomaratonilla  Anniina  Potkonen  teki  puolimaratonilla  tyttöjen  uuden  komean  ME:n!
Lisäksi Heikki Keskinen voitti miesten 50-vuotiaiden sarjan ja varmisti voitollaan Ergocupin
voiton. Elias Haavisto voitti puolestaan poikien Ergocupin.

Sisäsoutuliigan lopputilanne oli 

1. Keravan Urheilijat 926

2. Takon Soutajat 462

3. Hämeenlinnan Soutajat 368 

4. Nesteen Soutajat 196 

5. Joutele 171

6. Kouvolan soutajat 159 

Takon Soutajat on laajentanut toimintaansa myös sisäpyöräkilpailuihin. Wattbike SM 4km
kilpailuissa  yli  50-vuotiaiden  sarjan  voitti  Heikki  Keskinen  ja  naisten  sarjassa  Saara
Taponen  oli  toinen.  Molemmat  kunnostautuivat  myös  Tryathlonissa  nappaamalla  voitot
naisten ja miesten yleisissä sarjoissa.

http://www.takonsoutajat.fi/
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2.3.4. Kilpailujen järjestäminen

Tampereen 55. Kaukajärven Kansainväliset soudut oli perinteinen kansainvälinen regatta
ja samalla SM kilpailut. Ne järjestettiin heinäkuun alussa.

Pirkan Soutu järjestettiin heinäkuun viimeinen viikonloppu yli 30 takolaisen talkooihmisen
panoksella. Samalla kilvoiteltiin keskimatkan pienpuuveneiden SM titteleistä.

Viking-Soutu järjestettiin toukokuun lopussa kirkkoveneille. 

Suomi-meloo  maratonmelonta  tapahtuma  piti  yhden  pysähtymispaikkansa  Hatanpään
Soutukeskuksella.

Osallistuimme myös valtakunnalliseen Unelmien Liikuntapäivään 10.5., jolloin järjestimme
soutuspinning tunnin soutukeskuksen laiturilla.

2.4. Nuorisotoiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen avulla palkatun nuorisovalmentajan johdolla nuorilla oli 
tarjolla harjoituksia kesällä viitenä kertana viikossa. Harjoitusryhmät ovat olleet edelleen 
avoimia kaikkien lajien edustajille.  Valmentajat laativat myös halukkaille nuorille 
henkilökohtaisia valmennusohjelmia. 

Edellisvuosien tapaan tavoitteen vuonna 2016 oli lisätä soutupuolella harjoituksissa 
käyvien nuorten määrää. Ponnisteluja asian eteen tehtiin mm. kuntosalivarustusta 
parannettiin erityisesti nuorilta saadun palautteen perusteella.
Melonta-  ja  soutuliiton  järjestämille  nuorten  leireille  Hämeenlinnaan  kesäkuussa
osallistuivat Takon Soutajista Anniina Potkonen, Aapo Lindström ja Elias Haavisto.

Nuorista kansainvälisiin kisoihin osallistuivat samat henkilöt.   

2.5. Kalustotoiminta

Olympialuokkien veneiden puolella vanhaa kalustoa ylläpidettiin. Lisäksi vuokrattiin yksi
uusi  kevyt Filippi yksikkö sekä pariairokaksikko.

Kirkkoveneet  huollettiin  asianmukaisesti  talkootyönä.  Seuran  puuvene-  ja
kirkkovenearmadaan kuuluu  5 varsinaista kirkkovenettä, kolme parisoutuvenettä ja yksi
yksinsoutuvene.

Soutusaliin   puhdistustalkoita  järjestettiin  keväällä  ja  syksyllä.  Uusi  wattbike  pyörä
hankittiin.

http://www.takonsoutajat.fi/
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2.6. Huoltorakennus ja Takon Soutajien toimisto
Rakennusten huolto- ja kunnostustöistä on vastannut Eino Auvinen ja kiinteistönhoitaja
Antti Saarinen. Takon Soutajien toimistoa on hoidettu pääsääntöisesti etätyönä. Puhelinta
päivystettiin  klo  11-13   sekä  tarvittaessa  tapahtumien  järjestelyjen  aikana  jopa  koko
päivän.  Toimistonhoitaja on ollut tavattavissa sopimuksen mukaan. Toimistonhoitajana on
ollut  sopimuksen  mukaan  15  h  viikkotyöpanoksella  Eija  Petäjäniemi  (Tmi  Eija
Petäjäniemi). 

2.7. Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminnan  vastuuhenkilönä  menneen  kauden  aikana  toimi  Lassi  Raami.
Tiedotustoimikunnassa  jäsenenä  toimivat  Anni  Haavisto,  Pekka  Petäjäniemi  ja  Eija
Petäjäniemi. 

Jäsenistön  suuntaan  seuratoiminnan  informaatiokanavana  toiminut  jäsenlehti  Airojen
Loiske ei ilmestynyt vuonna 2016. 

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. Vuonna 2015 alulle pantu seuran nettisivujen uudistaminen saatiin
päätökseensä loppuvuodesta 2016. Lopputuloksena nettisivujen ulkonäkö ja käytettävyys
saatiin nykyaikaistettua.

Nettisivuilla  on  nyt  myös  linkki  Seuralle  hankittuun spinningvarausjärjestelmään.  Linkin
kautta  spinningharrastajat  voivat  etukäteen  varata  oman  spinnigvuoronsa  ja  nähdä
varaustilanteen. Sivujen ylläpidosta vuoden aikana on vastannut Timo Pitkänen. Seuralla
on myös sosiaalisen median sivusto Facebookissa.

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. Hyvä yhteistyö erityisesti paikallislehtien kanssa
on vakiintunut ja Aamulehden Moro-liitteessä julkaistiin säännöllisesti huomattavan paljon
soutukirjoituksia.
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2.8. Taloustoiminta

Vuonna  2016  toimisto  hoidettiin  toimeksiantosopimuksella  keskimäärin  15  tunnin
viikottaisella  määrällä Tmi Eija Petäjäniemin toimesta. Vuoden aikana käytimme Opetus-
ja  Kulttuuriministeriön  seuratukea,  jonka  kautta  jatkoimme   valmentajan  palkkausta.
Seuratuki projekti oli kolmevuotinen ja tuen käyttö jakaantui neljälle vuodelle. Tärkeimmät
muut  varainhankintakeinot  ovat  olleet  soutuspinning,  jäsenmaksut  ja
kirkkovenevuokraustoiminta sekä järjestämämme soututapahtumat.

Verottajan myöntämä verohuojennus päätös  soutuspinning- ja 
kirkkovenevuokraustoiminnasta  koskee vuosia 2012 – 2016. 

Edellisten vuosien hyvien taloudellisten tulosten johdosta seuralla on ollut mahdollisuus
kehittää  toimintaa  ammattimaisempaan  suuntaan  valmennuksen  ja  hallinnon  osalta.
Valmentajina jatkoivat osaaikaisina palkattuina  Juho-Pekka Petäjäniemi ja Laila Finska-
Linna.  Myös  kansainväliselle  huipulle  pyrkivien  huippusoutajiemme  valmentautuminen
leireineen ja kisamatkoinen vaatii jatkossa aina enemmän varoja.

Saimme myös TE-keskuksen työllistämistukea loppuvuodesta,  jonka avulla työllistimme
siivoukseen ja kiinteistön hoitoon liittyen yhden henkilön.

Vuosi 2016 oli kokonaisuudessaan kireä taloustilanteen osalta. 

2.9. Puuveneet

2.9.1. Pienpuuveneet

Puuvenesoutajien avovesikausi oli vuonna 2016 melko pitkä. Järvelle päästiin talven 
jälkeen pienveneillä jo huhtikuun alussa ja soutukausi jatkui pitkälle syksyyn. 
Pienvenesoudun suosio on ollut edelleen kasvussa. Seuran yhteiskäytössä olevat 
pienveneet (yksikkö ja kaksi kaksikkoa) olivat kovassa käytössä sekä treeneissä että 
kisoissa.

Pienvenesoutajat harjoittelivat osana kirkkovenejoukkueita, ja välipäivinä käytiin 
harjoittelemassa omatoimisesti pienveneillä. Seuran veneillä on varauskirjat, joista 
jokainen seuran jäsen voi varata niitä omaan käyttöönsä.

Keväällä ja syksyllä soutuvajalla järjestettiin talkoot, jonka jälkeen kalusto on helpommin 
käytettävissä. Järjestelyllä pyrimme myös helpottamaan mm. yksikkösoutajien järvelle 
pääsyä omin avuin.
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2.9.2. Kirkkoveneet

Myös kirkkoveneissä osallistujamäärät ovat kasvaneet ja uusia soutajia tuli mukaan sekä
miesten  että  naisten  joukkueeseen.  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 vetivät
ja  joukkueen  tiedotuksesta  vastasivat  Marketta  Lamberg  ja  Paavo  Salonen.  Paavo
valmentaja-perämiehenä johti naisten joukkueen heti kesän ensimmäisissä SM-kilpailuissa
mitaleille.  Vuonna  2016  Sulkavan  suursoutujen  SM-lähtöön  osallistui  Takon  soutajilta
kullan arvoisesti soutanut sekajoukkue.  Upean suorituksen varmisti perämiehenä toiminut
Perttu Kivimäki. 

Takon Soutajien miesten ja naisten kirkkovenejoukkueet harjoittelivat talvisin kaksi kertaa
viikossa  soutukeskuksella.  Kisaporukan  avovesikausi  alkoi  jo  huhtikuussa  ja  kesti
syyskuun  loppuun  asti.  Kesällä  soututreenejä  oli  niin  miehillä  kuin  naisilla  kaksi,  ja
sunnuntaisin  yhteinen  pitkä  soutulenkki.  Treenien  vetäjänä  ja  tiedottajana  toimi  Antti
Järvinen. Joukkueen kokoontumisesta tiedotettiin myös Nimenhuuto-järjestelmän kautta.

Takon  soutajien  harrastejoukkueen  harjoituspäivät  olivat  tiistai  ja  torstai  toukokuusta
syyskuuhun.  Talvella  harrastesoutajat  ovat  treenanneet  sisällä  kisasoutajien  kanssa
tiistaisin  ja  torstaisin.  Tämän  lisäksi  yhteisenä,  pitkänä  treeninä  on  ollut  maanantaina
sisäsoutua.  Kesällä  järvitreeneissä  soutajat  ovat  olleet  perämiehenä  kukin  vuorollaan.
Sulkavan soudussa ja  muissakin  tapahtumissa perämiehenä on toiminut  ansioituneesti
Turkka Virtanen. Harrastejoukkueen koollekutsujana on toiminut Reijo Lehtinen.

3. KILPAILUTOIMINTA 

Takon  Soutajien  järjestämissä  kilpailutapahtumissa  oli  osanottajia  kaikkiaan  n.  3500
henkilöä.

3.1. Puuveneet

Puuvenesoudun suosio on noussut edelleen 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 voittivat soutuseuraliigan 899 
pisteellä. Toiseksi tullut Kouvolan soutajat saivat 871 pistettä ja Sulkavan soutajat 695 
pistettä. Seuraliigapisteille ylsi 45 soutuseuraa.

Takon Soutajia edusti eri pien- ja kirkkoveneiden SM-lähdöissä yhteensä  yli 50 soutajaa. 

Tarkempi  lista  SM-kilpailuissa  menestyneissä  ja  liigapisteitä  keränneistä  erillisessa
liitteeessä.           
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3.1.1 Pienpuuvenekilpailut

Takon  Soutajien  edustus  oli  aktiivista  kesän  pienpuuvenekilpailuissa.  Tänä  vuonna
saimme myös nuoria  mukaan kisoihin.  Seuraliigapisteiden kärkipaikasta  taisteltiin  koko
kisakauden  ajan.  Sulkavan  Suursouduissa  Takon  Soutajia  edusti  useita  venekuntia  ja
mitalisijoituksia  tuli  yhteensä  5  kappaletta.  Pirkansoudussa  Takon  Soutajilla  oli  18
edustajaa,  mitallisijoja  tuli  7  joko  yksinsoudussa  tai  parisoudussa  yhteensä.  Tuusulan
järvellä soudettujen lyhyiden matkojen SM-kisoissa takolaisia souti usealla matkalla joko
yksin  tai  parisoutuna.  Pienvenesprinteissä  soutajien  on  mahdollista  osallistua  useisiin
lähtöihin  erilaisilla  kokoonpanoilla.  Erittäin  haastavan  ilman  vuoksi  nuorten  alle  23-
vuotiaiden lähdöt  lauantaina  peruttiin  ja  muitakin  poisjääntejä  oli  tuulisen sään vuoksi.
peruutuksista huolimatta viikonlopun aikana Takon väreissä starttasi 32 venekuntaa.

3.1.2 Kirkkovenekilpailut

Takon kirkkovenejoukkueet ovat olleet hyvin voitokkaita viime vuosina ja kesällä 2016 
odotukset olivat korkealla. Molempiin joukkueisiin, miesten ja naisten; saatiin menneellä 
kaudella myös uusia soutajia. Naisten joukkueen perämiehenä viimevuotiseen tapaan 
toimi Paavo Salonen ja miesten veneen perää piti viime kaudella Olli Pirinen. Sulkavalla 
pitkän matkan sekajoukkueen perämiehenä toimi Perttu Kiviniemi.

Keskimatkan kilpailut pidettiin Sulkavalla 11-12.6.2016, jossa kovalla työllä taisteltiin 
pronssimitalit kaikilla matkoilla, naiset, miehet ja sekajoukkue. Sulkavan suursoutujen sm-
lähtöön  lauantaina 9.7.2016 osallistuttiin sekajoukkueella, josta joukkue souti 
ylivoimaiseen voittoon. 

Kirkkoveneiden lyhyet matkat soudettiin Jyväskylässä 13.-14.8.2016. Naisten joukkueen 
2000 metrin veto kylmässä säässä riitti vasta 7. sijaan. Kympin kisassa naiset soutivat 
pronssia. Miesten joukkue sijoittui 2000 metrin matkalla pronssille ja kympillä viidenneksi 
pienten vastoinkäymisten jälkeen. Sekajoukkue olikin sitten voitokas ja souti sunnuntaina 
molemmilta matkoilta kultamitalit. 

Harrastejoukkueen kisaohjelmaan kuului Vikingsoutu, Sulkavan suursoutu, Pirkan soutu ja
syksyllä Ikaalisissa järjestetty kauden päätössoutu: Varjonotko. Sulkavalla sijoitus 
kovatasoisessa sarjassa (jossa myös Suomen Mestaruudet ratkottiin) oli 12. Pirkan 
soudussa sijoitus oli 8.

3.2. Kilpailusaavutukset

Katso erillinen liite.
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3.3. Pirkan Soutu

Pirkan soutu soudettiin 38. kerran Tampereen Pyhäjärvellä 23.7.2016 ja retkisoutu toista 
kertaa jo seuraavan viikon keskiviikkona 2.8.2016. Kirkkovenekisassa kierrettiin 
perinteiseen tapaan Luodon saaren ympäri joko aamupäivällä tai vaihtoehtoisesti Toisessa
Aallossa iltapäivällä.  Kirkkoveneiden kisamatka on 36km. Pyhäjärven herruuden vei Kuhin
joukkue.

Aamun lähtöön osallistuivat seitsemännen peräkkäisen kerran pienpuuveneet, jotka 
kisaavat keskimatkan Suomen Mestaruuksista. Kilpamatkana oli 25km, joka soudettiin 
kiertämällä Selkäsaari kahdesti ympäri. Aamulla matkaan lähtivät myös kuntosoutajat 
pienveneillä, kajakeilla tai mökkiveneillä. Myös heidän tehtävänä oli soutaa Selkäsaari 
kahdesti ympäri. Erityistä kiitosta saatiin porrastetusta lähtöjärjestelyistä.

Airon Män kisa soudettiin mökkiveneillä kiertäen 12,5 km reitti. Voittajaksi valittiin soutaja, 
jolla oli paras asu ja asenne.

Pirkan soutuun osallistui 1030 soutajaa, joka oli 133 henkilöä vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Osallistujamäärään vaikuttanee lyhyt aika toiseen pitkään soutuun, Sulkavan 
suursoutuun nähden. Tänäkin vuonna yleisö pystyi seuraamaan kisaa myös netistä, koska
kirkkovene- ja pienvenekilpailijoille oli jaettu gps-laitteita.

Pirkan soutu järjestettiin tutulla talkooporukalla. Tapahtuman järjestää Takon Soutajat, 
mutta Pirkan toimiston Outi Kartano hoitaa ja koordinoi käytännön kisajärjestelyjä 
yhteistyössä Kaisa Järvisen kanssa. Kirsi-Maria Pänttönen oli neljättä vuotta 
puheenjohtajana ja hänen apunaan oli ammattitaitoinen talkooporukka Takon soutajia, 
junioreita ja heidän vanhempia  sekä Pirkan kierroksen talkoohenkilöitä. Hyvin sujuneesta 
tapahtumasta kiitos kuuluu erityisesti talkoolaisille mutta myös kaikille soutajille ja 
huoltohenkilöille.

3.4. Viking-Soutu

33.  Viking-soutu  soudettiin  25.5,  26.5  sekä  28.5.2016  perinteisellä  9  km  reitillä
Soutukeskus- Wiikinsaaren ympäri- Soutukeskus. Kisaan osallistui 23 joukkuetta, joista 6
oli mukana ensimmäistä kertaa.  Kuntosarjassa oli 22 venettä,  miesten kilpasarjassa vain
1.  Takon  soutajien  oma  joukkue.  Hyväntekeväisyys-sarjaan  osallistui  6  joukkuetta.
Liitteenä tulokset.

3.5.  55. Tampereen Kansainvälinen Regatta

Kaukajärven  kansainväliset  soudut  järjestettiin  55.  kerran  ja  ajankohta  oli  2.-3.7.
Kaikkiaan  viikonlopun  aikana  kilpaili  noin  120  soutajaa.  Samalla  soudettiin  myös
poikkeuksellisesti yksiköiden ja kaksikoiden SM mitaleista.
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Tampereen  kaupungin  liikuntapalvelut  hoiti  jälleen  erinomaisesti  Kaukajärven
soutustadionin  puitteet  kuntoon  mahdollistaen  näin  kisojen  onnistumisen.  Kaukajärven
kisatapahtuman järjestelyistä vastasi Timo Pitkänen.

3.6. Muu kilpailutoiminta

Soutukeskuksella  järjestettiin  kesän  aikana  useita  eri  soututapahtumia  yritysten  ja
oppilaitosten  kanssa.  Kalustoamme  lainattiin  myös  muihin  firmojen,  koululaisten  ja
yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin.

4. KOULUTUS JA VALMENNUS

4.1. Valmennus

Nuorten  valmentajien  Laila  Finska-Linnan  ja  Juho-Pekka  Petäjäniemen  johdolla
harjoittelussa  on  keskitytty  sekä  soudun  lajinomaiseen  harjoitteluun  että
voimaharjoitteluun. Valmennuksessa on käytetty seuraavia harjoituspaikkoja:

 Sisäsoutu- ja soutuallasharjoittelu Soutukeskuksella
 Kuntosali ja sauna Soutukeskuksella
 Avovesiharjoittelu Pyhä- ja Kaukajärvellä

Junioreilla on ollut myös edelleen mahdollisuus harjoitella talvikaudella Ylöjärven Ryhdin
hiihtäjien kanssa.

4.2. Leirit

Seuran  jäsenet  osallistuivat  merkittävästi  vuoden  aikana  Soutuliiton  järjestämiin
leiritapahtumiin.  Ulla  Varvio  sekä  J-P Petäjäniemi  leireilivät  keväällä  2016  yhteensä  9
viikkoa  valmennusleirillä  Italiassa.  Joonas  Petäjäniemi  ja  Johanna  Haavisto  leireilivät
Italiassa 5 viikkoa. Lyhyempiä jaksoja Italiassa leireilivät Antti Koiranen, Nooa Tallberg ja
Anni Haavisto. Syksyllä järjestetylle valmennusryhmäleirille Turun Uittamoon osallistui 8
takolaista.  Kesän  tulosten  perusteella  takolaisista  maajoukkueeseen  kaudelle  2016
nimettiin J-P Petäjäniemi. Haastajaryhmässä takolaista on Joonas Petäjäniemi. Alle 23 v.
Talenttiryhmään nimettiin peräti kolme takolaista: Elias Haavisto, Antti Koiranen ja Anniina
Potkonen.  Kaikkiaan  siis  lähes  kolmannes  liiton  17  valmennusryhmäläisestä  on  siis
takolaisia!

Valtakunnalliselle  nuorten  soutajien  leirille  Hämeenlinnaan  osallistui  kolme  takolaista:
Anniina Potkonen, Aapo Lindström ja Elias Haavisto.
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4.3. Soutukoulu

Soutukoulu järjestettiin perinteiseen tapaan kesä- ja heinäkuussa. Soutukoulun ohjaajina
toimivat  Juho-Pekka  Petäjäniemi  ja  apuohjaajana  Aapo  Lindström.  Edellisen  vuoden
tapaan  soutukouluun  osallistuville  seuran  ulkopuolisille  jäsenille  asetettiin  20  euron
kuukausittainen ohjausmaksu. Näin haluttiin varmistaa, että osallistujat olivat nimenomaan
kiinnostuneita soudusta ja soudun opetuksesta. Soutukouluun osallistui menneenä kesänä
seuran  nuorten  jäsenten  lisäksi  14  soudusta  kiinnostunutta  nuorta,  joista  rohkeimmat
uskaltautuivat osallistumaan soutukilpailuihin jo kesän kuluessa.

4.4. Tuomari- ja valmentajatoiminta

Olli  Aro  jatkoi  kansallisissa  tuomaritehtävissä  sekä  Tampereen  Kansainvälisissä
souduissa.  

5. EDUSTUKSET

5.1. Suomen Soutuliitto ja muut edustukset

Melonta-  ja  Soutuliiton  puuvenevaliokunnan  puheenjohtajana  ja  koko  liiton  kilpailu-  ja
valmennusvaliokunnan jäsenenä toimi Paavo Salonen.

Pekka Petäjäniemi on kansallisen Soudun Tuki säätiön jäsenenä.

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 2016 he olivat Toni Patrikainen
ja Jukka Aro.

6. JUHLAT JA HUOMIONOSOITUKSET

6.1. Soutukauden päättäjäiset

Soutukauden  päättäjäiset  järjestettiin  17.12.2016  Tampereen  Soutukeskuksella
Soutupaviljongissa. 
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6.2. Merkkipäivät

Vuoden aikana vietimme seuraavia merkkipäiviä: 
7.3.2016 Turkka Virtanen 70v
23.9.2016 Olavi Pirinen 70v

6.3. Muistotilaisuudet

Vuonna 2016 ei seuran osallistumia.

6.4. Seuran Palkinnot
Saarnin pokaali Antti Koiranen, paras seurapisteiden tuoja
Paras juniori            Elias Haavisto, paras seurapisteiden tuoja
Paras puuvene Pekka Mäkelä, paras seurapisteiden tuoja
Paras puuvenejuniori Sanni Lamberg, paras seurapisteiden tuoja
 
6.5. Suomen Mestarit vuonna 2016
Katso erillinen liite. 

6.6. Takon Soutajat ry:n kokoukset

Takon  Soutajat  ry:n  vuosikokous  pidettiin  soutukeskuksella  17.3.2016,  vaalikokous
17.12.2016. 

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 2016 aikana noin 12 000 asiakasta. Asiakaskunta on hyvin
heterogeeninen  joukko  eri  kuntoisia  ja  ikäisiä  harrastajia.  Spinningtuntien  suosio  on
pysynyt  hyvänä  vuoden  2016  aikana,  sekä  yksityisten,  että  yritysasiakkaiden  osalta.
Kävijämäärät ovat kuitenkin hiukan pudonneet edellisistä vuosista. Suurin suosio on ollut
edelleen Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden tukemassa 60+ ikäihmisten tunneilla.
60+ tunteja pidettiin vuonna 2016 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, Tammerneon Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö
Turva,  Tampereen  Kaupungin  Frenckelin  Palvelupiste  sekä  Tilakeskus,  Tullinkulman
työterveys, Tampereen Työterveys, Koskiklinikka, Pirkkalan kunta, Itella, Lemminkäinen,
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Comatec,  M-Real  ja  Hämeen  Liikunta  ja  Urheilu.  Yrityksille  järjestettyjen  yksityisten
spinnituntien kautta olemme saaneet vakituisia asiakkaita myös mm. Logicalta.

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
Pitkänen,  Mikko  Heikkilä,  Eija  Petäjäniemi,  Kaija  Virtanen,  Toni  Patrikainen,  Kathleen
Hendry, Paula Vehkala, Tuija Pesonen, Niko Raami ja Mika Salonen. Satunnaisesti tunteja
ovat vetäneet vuoden 2016 aikana Jukka Aro, Jonna Patrikainen ja Joonas Petäjäniemi.

8. TALOUS

Yhdistyksen taloutta koskevat asiat ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista.

Hallituksen ulkopuolisina tahoina yhdistyksen talousasioita hoitivat T:mi Eija Petäjäniemi,
tositetiliöinti sekä Jari Kekkonen, kirjanpito.
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