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1. Yleistä

Viime  vuosien  toimintasuunnitelmissa  kehittämisen  painopiste  on  ollut  seuran
taloustilanteen  vakiinnuttamisessa.  Toinen  keskeinen  tavoite  on  ollut  juniori-  ja
nuorisosoudun  kasvattaminen  määrällisesti.  Lisäksi  viime  vuosina  puuvenesoudun
merkitys on kasvanut.

Taloudellisiin  tavoitteisiin  on  päästy  määrätietoisen  varainhankinnan  kautta.
Liikuntatarjonta yleisesti  on kasvanut  ja  kilpailu  meidänkin tarjoamien palvelujen osalta
kasvanut, mikä luo haasteita varainhankinnan suuntaan. Taloudenpidon on oltava jatkossa
tarkkaa.  Soututoimintaa  voidaan  myös  laadullisesti  kehittää  ilman  suuria  taloudellisia
panostuksia.  Ohjaaja-/valmentajatoimintaa  kehitetään  edelleen  tulevalla  kaudella.
Valmentajat jatkavat erityisesti junioritoiminnan kehittämistä. Juniori- ja nuorisotoiminnan
laatu  pidetään  edelleen  Suomen  soutuyhteisön  parhaalla  tasolla.  Hyvin  herännyttä
opiskelijasoutu toimintaa jatketaan.

Seuran kalustotilanne on melko  hyvä.  Vuonna 2016 vuokrattu  olympialuokan kaksikko
lunastetaan omaksi vuoden aikana. Kaupungin rakentaman yhteiskäyttöisen Kaukajärven
kalustosuojan hyödyt on kiistattomasti osoitettu ja tarve tilan laajentamiseen on olemassa.
Tavoitteena  olisi  kokonaisvaltaisen  valmennustilan  rakentaminen  eri  vesiurheilulajien
tarpeisiin.  Valtakunnallisen  vesiurheilukeskuksen  ajatusta  ajetaan  Olympiakomitean,
Melonta-  ja  soutuliiton,  Tampereen kaupungin,  alueiden oppilaitosten,  entisen Hämeen
piirin muiden soutu- ja melontaseurojen sekä muiden sidosryhmien kautta eteenpäin. 

Hatanpään  Soutukeskuksen  kehittämistä  jatketaan  edelleen.  Se  on  erinomainen
sisäsoudun  ja  isojen  soututapahtumien  järjestelypaikkana  sekä  avovesikauden
pidentäjänä,  koska  Ratinan  suvanto  pysyy  pitkään  jäättömänä.  Soutukeskuksella
järjestetään  myös  kirkkovenesoutua  koululaisille,  opiskelijoille  sekä  erilaisille  TYKY-
ryhmille.  Tulevaisuudessa  tulee  panostaa  myös  kansainvälisen  retkisoututoiminnan
kehittämiseen. Soutukeskuksen tonttivuokra on Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiön
ja Tampereen Kaupungin välillä sovittu jatkuvan vuoden 2020 loppuun. Sen jälkeen tilanne
on vielä auki.

Toimintasektorit ovat juniori-/ nuorisotoiminta, kilpailutoiminta olympialuokat/puuveneet, 
valmennustoiminta, sisäsoutu, kalusto sekä talous ja hallinto. Naistoimikunta tai pitäisikö 
kutsua sitä nykyisin junioritukitoimikunnaksi on aktivoitunut viime aikoina ja hoitanut 
seuran järjestämien tapahtumien kioskitoimintaa ansiokkaasti. Sen toiminta edellytyksiä 
vahvistetaan.



2. Seuran johto

Seuran  toiminnasta  vastaa  hallitus,  jonka  jäsenet  sitoutuvat  yhteisesti  valittujen
sektoreiden hoitamiseen. Kukin hallituksen jäsen kokoaa tarpeelliseksi katsomansa tiimin
avukseen. Seuran päätavoitteet  ja tehtävät  päätetään hallituksen työkokouksessa koko
vuodeksi kerrallaan, ja tuloksia seurataan hallituksen säännöllisissä kokouksissa. Hallitus
kokoontuu 8-12 kertaa vuoden aikana. Kukin hallituksen jäsen vastaa myös toimintansa
budjetoinnista.



3. Valmennustoiminta

Ammattimaisesta  valmennuksesta  saavutetut  hyödyt  katsotaan  seuran  taholta  niin
tärkeiksi, että vuonna 2018 Takon Soutajat panostavat edelleen merkittävästi valmentajien
korvauksiin.  Nuorten  houkuttelemiseksi  seuran  toimintaan  panostetaan  sekä  seuran
valmentajien  että  nykyisten  jäsenten  toimesta.  Osa  vuoden  2015  mittavista
kuntosalipanostuksista tähtää myös nuorten mukaan saamiseen lajin pariin.

Valmennustoiminnan  kehittämisestä  vastaa  Takon  Soutajien  hallituksen  nimeämä
valmennusvaliokunta.  Valmennusvaliokunnan  tulee  koordinoida  urheilijoiden
valmistautumista ja harjoittelua yhteistyössä henkilökohtaisten valmentajien kanssa sekä
luoda avoin ja vuorovaikutteinen ilmapiiri valmennustoiminnassa olevien ihmisten välille.
Tällä  pyritään  luomaan  seurallemme  valmennusjärjestelmä,  jolla  saadaan  aikaan
jatkuvuutta ja kehittymistä valmennustoiminnassa. Vuoden 2018 tavoitteena on edelleen
lisätä  yhteistyötä  seuran  sisällä  puuvene-  ja  olympialuokan  valmennustoiminnassa.
Seuran  palkattuina  valmentajina  toimii  Juho-Pekka  Petäjäniemi  (2-3  päivää  viikossa).
Hänen  johdollaan  valmennusvaliokunta  tekee  selkeät  toimintaohjeet  urheilijoiden
valmentautumisesta kilpailukaudelle. Seuraavat asiat edellytetään kaikilta, jotka edustavat
seuraa tulevalla kilpailukaudella arvokisoissa:

 urheilijoiden tulee kaikkien olla virallisesti seuran jäseniä

 urheilijoiden tulee noudattaa säännöllistä harjoitusohjelmaa

 urheilijoiden  tulee  osallistua  mahdollisiin  ennalta  ilmoitettuihin  testeihin  ja
karsintoihin

 urheilijoilla tulee olla kilpailullinen tavoite

 urheilijoiden  tulee  edustaa  täydellä  panoksella  seuraa  Soutuliigassa  ja  SM-
kilpailuissa,  ellei  kansainvälinen merkittävä kilpailu  (olympialaiset,  MM- tai  EM –
kisa,  maailmancup,  opiskelijoiden  EM-/MM-kisat  tai  Universiadit)  tahi  siihen
valmistautuminen sitä estä.

Kilpailu- ja harjoituskalustosta ja sen käytöstä valmennusvaliokunta tekee esityksen talven
aikana seuran hallitukselle hyväksyttäväksi.

Valmentautuminen  suoritetaan  talviaikaan  Soutukeskuksella  sekä  muissa  erikseen
järjestettävissä harjoittelupaikoissa. Avovesikaudella harjoittelu tapahtuu Kaukajärvellä ja
Pyhäjärvellä. Harjoitusajat järjestetään yhteistuumin siten, että aktiiveille ja muille seuran
jäsenille  varataan  riittävästi  harjoitteluaikaa.  Kaluston  käytön  osalta  pyritään
mahdollisimman  tehokkaaseen  yhteiskäyttöön  etenkin  joukkueveneiden  osalta.
Valmennusvaliokunta nimeää ne veneet, jotka ovat tarkoitettu vain tiettyjen urheilijoiden
käyttöön. Uusille soutajille - sekä juniori- että opiskelijasoutajille - järjestetään soutukoulu
myös talviaikaan vähintään kerran viikossa sekä kesällä erikseen sovittavana aikana.

Melonta-  ja  soutuliiton  painopiste  vuonna 2018 on nuorisotoiminnan ja  seuratoiminnan
kehittäminen  sekä  viestintä.  Valmennusryhmätoimintaa  lisätään  ja  kootaan  ”huipulle
tähtäävän soutajan  urapolku”  -materiaali  valmennuksen työkaluksi.  Arvokilpailuihin  liitto
tukee  3-5  urheilijaa,  joiden  näytöt  riittävät  kisavalintaan.  Valintakriteerit  kilpailuihin  on
julkaistu liiton internet -sivuilla. Takon Soutajien huippusoutajia on liiton valmennusryhmien
(maajoukkue, haastajaryhmä, kehitysryhmä) kaikilla tasoilla.



4. Juniori- ja nuorisotoiminta

Seuran  junioritoiminnan  kehittämiseen  ja  laajentamiseen  panostetaan  aikaisempien
vuosien  tapaan.   Päätavoitteet  ovat  sekä  määrälliset  (uusia  soutajia)  että  kilpailu-  ja
menestyspainotteiset  (Soutuliiton  paras  olympialuokan  junioriseura).  Juniorit  ja  nuoret
osallistuvat aktiivisesti  sisäsoudun, olympialuokan ja puuveneiden liiga- ja SM -kisoihin
kilpailukaudella  2018.  Kotimaisten  kilpailujen  lisäksi  pyritään  tukemaan  nuorten
osallistumista  kansainvälisiin  kisoihin  ja  tätä  kautta  hankkimaan  arvokisakokemusta  ja
menestystä myös kansainvälisemmällä tasolla. Suunnitelmassa on tarjota tukea seuran
huipulle tähtääville junioreille kevään 2018 avovesileirin kustannuksiin sekä mahdollisiin
kisamatkoihin  PM-kisoihin,  Baltic  Cupiin  sekä  mahdollisesti  juniorien  sekä  alle  23  –
vuotiaiden  EM  /  MM  -kilpailuihin,  mikäli  junioreiden  ja  nuorten  kehittyminen  antaa
edellytykset osallistua näihin kansainvälisiin kilpailuihin.

Kilpailutoiminnan  ohella  panostetaan  uusien  juniorien  saamiseen  mukaan
soutuharrastuksen  pariin.  Kesän  2017  soutukoulussa  oli  uusia  soutuun  tutustujia  ja
vuoden 2018 aikana tavoitteena on edelleen saada lisää erityisesti C- ja B-juniori-ikäisiä
nuoria kasvamaan lajin pariin. Myös puuvenesoudun kautta on seuraan liittynyt uusia SM-
tasolla kisaavia nuoria soutajia.  Lajimarkkinointitoimintaa täytyy edelleen kehittää myös
muilla  tavoin  kuin  kotiratasoutujen  muodossa.  Valmentajien  ja  koulujen  välisellä
yhteistyöllä  uskotaan saavutettavan entistä  paremmin nuoria  tutustumaan lajiin.  Lisäksi
tulee panostaa perinteiseen mainontaan ja lajin näkyvyyteen mediassa paikallisesti.

Valmennuksen  resursoinnin  ja  sen  vakiinnuttamisen  myötä  on  saatu  myös  lupaavia
tuloksia  ja  kehittymistä  nuorten  ja  nuorten  aikuisten  osalta.  Tämän  johdosta  seuran
jäsenistä  yhä  useampi  kilpailee  ja  haluaa  kilpailla  myös  kansainvälisellä  tasolla.
Ajanmukaisen  ja  kilpailukykyisen  kaluston  hankkiminen  sekä  entistä  pidempien
kilpailumatkojen  tukeminen  asettavat  kuitenkin  haasteita  erityisesti  varainhankinnan
suhteen  vuodelle  2018.  Päätavoitteena  osaavan  valmennuksen  kautta  auttaa  nuoria
kilpauralle  ja  samalla  pitää  nuorten  soutuharrastus  matalan  kynnyksen  lajina,  jolloin
harrastuskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Yhtenä tavoitteena on saada nuorisoa myös puuvenesoudun puolelle.  Puuvenesoudun
harrastajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet junioreissa.



5. Harrastetoiminta 

Seuran  harrastesoutajien  määrä  vaihtelee  kauden  eri  aikoina.  Talvisin  osa
harrastesoutajista harjoittelee hiihtäen, luistellen ja sauvakävellen omatoimisesti. Kesällä
harrastetoiminta  on  aktiivisinta  ja  treeneissä  käydään  vähintään  kaksi  kertaa  viikossa,
koko  joukkueen  voimin.  Seuran  yhteiseen  tarkoitukseen  käytetyt  puuveneyksiköt  ja  –
kaksikot  ovat  käytössä  kaikille  seuralaisille.  Yhteisten  veneiden  varauskirjat  löytyvät
venevajasta.

Yhteistreenit on todettu tehokkaaksi ja talvikauden harjoituksia on päätetty yhdistää 
harraste-, kisa- ja naissoutajien kesken. Maanantaisin vapaata siäsoutua tai porrastreeniä,
tiistaisin ohjattua tekniikkaharjoittelua / punttitreeniä vaihdellen ja torstaisin yhteinen 
sisäsoutuharjoitus.

Tulevana kesänä on tarkoitus saada lisää uusia soutajia harrastejoukkueeseen ja tarjota
monipuolisemmin  soutuharjoituksia  tavoitteellisemmin  harrastaville  ja  elämystyyppistä
kuntoilua  harrastaville  jäsenille.  Isompia  soututapahtumia  on kaksi  (Sulkavan  Soutu  ja
Pirkan Soutu) joihin harrasteporukka kokoaa joukkueen. Näihin valitaan joukkueet niin että
soutajat pääsevät ainakin toiseen niistä. Muita lyhyempiä soututapahtumia kesälle 2018 on
Vikingsoutu ja Muroleen soutu. 



6. Kalustotoiminta

6.1 Sisätarvikkeet 

Hyvin toimivan soutualtaan käyttöä pyritään kasvattamaan. Voimaharjoittelua varten 
painonnostovälineitä ja salia on uudistettu erilaisilla hankinnoilla. Viime vuosina on hankittu
esimerkiksi käsipainoja, jalkaprässi, moniosainen räkki ja muita pienempiä 
harjoitusvälineitä. Harjoittelusalissa on kolme WattBike pyörää erityisharjoituksiin sekä yksi
Concept 2 Dyno voimalaite lajinomaiseen lihasharjoitteluun. Salilla on myös yksi uusi 
Concept SkiErgo monipuolistamaan harjoittelua. Sisäsoutua varten salilla on 24 kpl 
Concept 2 D-mallin soutulaitetta ja 12kpl uusia Concept 2 E-mallin soutulaitteita PM4-
mallin näytöillä.  Pienimuotoisempia täydennyshankintoja voidaan tehdä tarpeen mukaan 
vuoden 2018 aikana. Hankintaesityksiä voivat tehdä valmentajat ja muutkin salia käyttävät 
soutajat. Hankinnat käsitellään hallituksen kokouksessa ehdotusten mukaan. Rikkinäisen 
Wattbiken vaihtoa uuteen on ehdotettu.

6.2 Olympialuokat

Vuodelle 2018 lunastetaan vuonna 2016 vuokrattu ja vuokralla osamaksettu kaksikkovene.

Korjaus- ja päivitystoimenpiteitä tehdään tarvittaessa, jotta nykyinen kalusto säilyisi 
käyttökuntoisena mahdollisimman pitkään. Myös veneiden huoltoa käytön jälkeen 
painotetaan käyttäjille. Veneet on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Veneiden 
virittämisestä ja huoltamisesta pidetään myös vuonna 2018 erilliset koulutustilaisuudet 
junioreille, heidän vanhemmilleen sekä muille kiinnostuneille. Myös soutukoululaisille 
painotetaan kaluston arvoa.

6.3 Puuveneet 

Kaikki seuran veneet kaipaavat vuotuista hiontaa ja lakkausta. Osa kirkkoveneistä on 
huollettu jo kesän ja syksyn 2017 aikana. Keväällä 2018 talkootyöt jatkuvat kaikkien 
seuraveneiden osalta. Huoltotoimet on vuodelle 2018 sovittu niin, että seuran 
puuvenevastaava järjestää talkoot pienveneiden huoltamiseksi, kisajoukkueiden vetäjät 
vastaavat Sisukkain- ja Takotar-veneiden huollosta, ja kirkkovenevastaavat järjestävät 
talkoot harrastepuolen ja vuokrauskäytössä olevien kirkkoveneiden huoltamiseksi.

Seuran puuveneyksikkö ja kolmesta kaksikosta kaksi ovat olleet aktiivisessa käytössä niin 
treeneissä kuin kisoissakin. Seuran kolmas kaksikko (Parkkisen vene) on ollut kesällä 
2017 kerran vuokrauskäytössä Pirkan soudussa. Suurempia hankintoja seuran 
pienveneisiin ei 2017 ole tehty. Esimerkiksi airojen hankkimista ja muita hankintoja 
mietitään keväällä 2018. Tarvittavista huolloista ja korjauksista huolehditaan 
puuvenevastaavien ja veneiden käyttäjien ehdotusten perusteella. Vuonna 2018 Keväällä 
harkitaan myös Parkkisen kaksikon myymistä ellei kaksikolle saada mietittyä lisäkäyttöä.

Vuoden 2017 aika Tarmotar ja Servus kirkkoveneisiin hankittiin uudet pressut. Tarmottaren
kiskot (osittain) ja penkkien pyörät uusitaan keväällä 2018. Vuokrauskäyttöön tarkoitetut, jo
aiemmin hankitut, airot viimeistellään, jotta saadaan ensi kesällä lisää vuokraukseen 
tarkoitettuja airoja käyttöön. Varsinaisia isoja hankintoja ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa
vuodelle 2018, mutta keväällä tarkastetaan onko tarvetta esimerkiksi tahtimittarille, uusille 
pressuille tai airoille.



Pienvenevajan paikat ovat aktiivisessa käytössä. Pienvenesoudun suosion kasvun myötä 
lähes kaikki venepaikat ovat käytössä. Puuveneiden säilytyksestä on laadittu ohjeet, joita 
tullaan keväällä ja kesällä 2018 soveltamaan Takon kisasoutajien hyväksi. Takon 
kisasoutajien yksiköt pyritään sijoittamaan alahyllyille ja lattialle, kaksikot seuraavalle 
hyllylle ja veneet, jotka harraste käytössä tai muuten vähällä käytössä kolmoshyllyille. 
Kevään 2018 talkoissa venepaikat jaetaan uudelleen ja veneet siirretään uusille paikoille.



7. Kilpailutoiminta

7.1 Olympialuokat ja sisäsoutu

Seuran olympialuokkien kilpailulliset tavoitteet ovat vuonna 2018 sekä kotimaan (erityisesti
SM -kisat) että kansainvälisillä vesillä. Kansainvälisistä kilpailuista liitto panostaa erityisesti
elokuun EM -kisaan Skotlannin Glasgow'ssa, syyskuun MM -kisaan Bulgarian Plovdid'ssa
sekä  kahteen  maailmancupin  kisaan:  kesäkuussa  Itävallan  Linzissä  ja  heinäkuussa
Sveitsin  Luzernissa.  Ne  ovat  myös  Takon  Soutajien  maajoukkueeseen  ja
valmennusryhmiin  kuuluvien  kesän  2018  päätavoitteet.  EM  ja  MM  -kisoihin  pääsy
edellyttää vähintään C -finaalisijoituksia kesän maailmancupeissa.

Seuran taloudellinen tuki ohjataan paitsi liiton valmennusryhmäläisille myös juniorien PM
-kilpailuihin varmistaen näin juniorien ja nuorten kansainväliselle tasolle tähtäävien ja siellä
olevien nuorten kehittymisen. Tämän vuoden juniorien PM -kisa järjestetään Tanskassa.
Melonta- ja soutuliiton tuki kisoihin lähetettäville urheilijoille on edelleen olematon - kaikki
kulut  on  urheilijoiden  itse  maksettava.  Tästä  syystä  Tako  suuntaa  tukeaan  erityisesti
kansainväliselle  tasolle  tähtääviin  ja  siellä  jo  oleviin  urheilijoihin.  Takon  soutajista
seuraavat henkilöt olivat mukana liiton valmennusryhmissä 2017, uudet valmennusryhmät
2018 julkistetaan joulukuussa:

 Soutumaajoukkue: Juho-Pekka Petäjäniemi

 Haastajaryhmä: Joonas Petäjäniemi

 Kehitysryhmä: Elias Haavisto, Antti Koiranen, Anniina Potkonen

Melonta- ja soutuliiton hyväksymän kilpailukalenterin mukaan kaudella 2018 kilpailtaisiin
seuraavasti:

 Sisäsoutukilpailut

o La 9. joulukuuta 2017 Euro Open, Amsterdam

o La 27.tammikuuta Alfa 2018 1000m, Tallinna/Viro 

o La 3.helmikuuta Finnish Open 2000m - Helsinki/Suomi

o La - Su 24.-25.3. SM-500m & SM-10km/5km, Imatra

o Huhtikuu SM -Ergomaraton 42195m - Kerava/Suomi

 Olympialuokan kansalliset kilpailut kesällä 2018

o La 19. toukokuuta – Turku tonni

o La-su 26.-27. toukokuuta – Lappeenranta kanavasoutu

o 9.6. kesäkuuta Jyväskylä näytöskisa

o Juniorileiri 12.-15.6. Parainen – siihen päälle mahdollisesti yksipäiväinen kisa 

o Su 29 heinäkuuta – Valkeakoski

 SM -kisat vuodelle 2018: 

o La-Su 11.-12. elokuuta – Tampere, SM pienveneet aikuiset ja samalla juniorien
isot veneet

o La-Su 25.-26. elokuuta – Valkeakoski, nuorten pienvene SM ja aikuisten isovene
SM

o La-Su 8.-9. syyskuuta – Porvoo, SM sprintti



 Muut kotimaan kisat

o syyskuu: Yliopistoregatta, Turku

 Kansainväliset kilpailut 2018

o Su 8. huhtikuuta, Gavirate (ITA) 

o Pe-su 1.-3. kesäkuuta, Belgrad (SRB), MC-kisa

o Pe-su 22.-24. kesäkuuta, Linz (AUT), MC-kisa

o La -Su 30.6. - 1.7. Tampere 

o La-su 7.-8. heinäkuuta – PM kisat Tanska

o Pe-su 14.-15. heinäkuuta, Luzern (SUI), MC-kisa

o To- su 25.-29. heinäkuuta U23MM Poznan (POL)

o To-su 2.-5. elokuuta, Glasgow (GBR), EM –kisa

o To - su 8.-12. elokuuta, JunMM Racice (CZE)

o La- su 1.-2. syyskuuta U23EM Brest (BLR)

o Su - su 9. - 16.syyskuuta, Plovdid (BUL), MM –kisa

o 23.-24.9. Baltic cup (15-17-vuotiaat), paikka avoin 

o 26.-30.9. Masters MM -kilpailut, Sarasota (USA)

o 6.10. Tartu Emäjogi -regatta, Tartto (EST)

Kansainvälisenä tavoitteena on saada Takon edustajia maajoukkuetehtäviin  

 kahteen venekuntaan EM -kisoihin

 neljään venekuntaan PM -kisoihin

 yhteen venekuntaan MM -kisoihin

 yhteen venekuntaan alle 23 vuotiaiden MM-kisoihin

 yhteen venekuntaan alle 23 vuotiaiden EM-kisoihin

 kahteen venekuntaan Baltic Cupiin

Liitto  järjestää  2018  myös  Italian  Gaviratessa  avovesileirin  2.3.-23.4.2018,  joille
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

Lisäksi liiton valmennusryhmissä oleville on tulossa FISAn järjestämä leiri Skandinavian ja
Baltian maille Liettuan Trakaissa 27.4 -  6.5.  Leirien osalta on huomioitava,  että  traileri
veneineen lähtee Suomesta  25.2.2018 Gavirateen ja tulee Suomeen  takaisin vasta 7.
toukokuuta. Leireillä Osallistujat varaavat Gaviraten majoituksen itse ja voivat näin ollen
olla siellä haluamansa ajanjakson

Italian leirin kustannukset ovat
 venekuljetus 200-500€/hlö 
 Gaviraten vaja/ratamaksu 9€/vrk
 lennot 200-400 € 
 majoitus 30-90€/vrk 
 lentokenttäkuljetukset (juna 20€, taksi 60 €) 
 ruokailut on hoidettava itse
 vakuutukset: matkavakuutus ja kalusto(vene)vakuutus ulkomaille! 

Lisäksi



 kesäkuussa pidetään nuorisoleiri Paraisilla / Turussa 
 pe - su 19.-21. lokakuuta pidetään liiton syysleiri, jonka yhteydessä seuraavan 

kauden suunnitteluleiri

SM -kisojen päätavoite on nostaa neljäntenätoista vuotena peräkkäin Suomen parhaan
olympialuokan soutuseuran pysti (Schultenin kannu) ilmaan.

Ergo SM -sisäsoutukilpailuun helmikuun 3. päivä pyritään osallistumaan mahdollisimman
suurella joukkueella. Tavoitteena ergolla on 7 SM -kultaa sekä 1-2 Suomen ennätystä.

Masters  luokkien  ikäiset  soutajat  eli  yli  27-vuotiaat  kisaavat  tänä vuonna omissa MM-
kisoissaan  syyskuussa  USA:n  Sarasotassa.  Edelleen  seuramme kasi  osallistuu  Eestin
Tartossa lokakuussa järjestettävään jokisoutuun miesten ja naisten 8+-joukkueella.

7.2 Puuveneet (kisatoiminta + harjoitukset)

Takon  Soutajat  voitti  vuoden  2017  Puuvenesoutuliigan  ja  on  näin  Suomen  paras
puuvenesoutuseura.  Tavoite  vuodelle  2018  on  jälleen  uudistaa  seuraliigan  voitto  ja
entisestään  kasvattaa  niin  puuvenesoudun  suosiota  kuin  seuralaisten  kisamenestystä
kauden 2018 SM-kisoissa. Puuveneitä koskeva kilpailutoiminta on muuttumassa kesällä
2018.  Muutokset  kuuluvat  myös urheiluun ja puuvenekilpailukäytäntöjä  koskeva haaste
otetaan  Takon  soutajissa  innokkaasti  vastaan  ja  kootaan  iskukykyinen  joukkue  sekä
kirkko- että pienveneisiin kesälle 2018.

Talviajan harjoittelu on sovittu vuodelle 2018 seuraavasti:
- Naisten  kisajoukkue  harjoittelee  yhdessä  miesten  kisajoukkueen  kanssa,

noudattaen miesten joukkueen harjoitusohjelmaa. Yhteiset harjoitusajat ovat:
o tiistaina klo 18:30 voimaharjoittelu/kuntopiiri (soutukeskus)
o torstaina klo 18:30 soututreeni (soutukeskus)
o näiden ajankohtien lisäksi sovitaan erikseen yhteisiä harjoituksia pitkin talvea

ja kevättä (esimerkiksi porrastreenit)
- Harrastajasoutajilla  yhteiset  soutuharjoitukset  soutukeskuksella  maanantaisin  klo

18:30, sekä osallistuminen kisaporukan treeneihin on mahdollista

Kesällä  kirkkovenesoutajien  harjoituspäivät  ovat  tiistaina,  keskiviikkona  ja  torstaina  klo
18:00, sekä sunnuntaisin klo 17:00. Eri joukkueet harjoittelevat seuraavasti:

- Tiistai klo 18: Naisten ja miesten kisajoukkueen kirkkoveneharjoitukset
- Keskiviikko klo 18: Harrastajien kirkkoveneharjoitukset
- Torstai klo 18: Miesten ja naisten kisajoukkueiden kirkkoveneharjoitukset
- Sunnuntaina klo 17: Miesten ja naisten yhteinen kirkkoveneharjoitus

Viikolla soutuharjoitus kestää keskimäärin 1,5 tuntia sisältäen sekä tekniikkasoutua että
peruskestävyys-  ja  vauhtikestävyysharjoittelua.  Sunnuntaisin  tehdään  yleensä  pitkä
peruskestävyysharjoitus  järvellä.  Joukkue  pyrkii  harjoittelussaan  erityisesti
vauhtikestävyydenkehittämiseen eri pituisilla kilpailumatkoilla. Tulevan kesän tavoitteena
on  jälleen  saada  uusia  aktiivisia  kirkkovenesoutajia  mukaan  harjoituksiin  niin,  että
harjoituspäivinä saataisiin  ainakin kolme tai  neljä  kirkkovenettä  samaan aikaan järvelle
soutuseuran rannasta. 

Vuoden 2017 aikana naisten kirkkovenetoiminta jatkoi hyvällä menestyksellä ja SM-
kilpailuista saavutettiin kaksi prossia keskimatkalta ja 10 kilometrin matkalla. Miesten 
menestys vuoden 2017 kilpailuissa oli myös hyvää tasoa, joskaan ei edellisten vuosien 
tasoon ylletty. Sekajoukkueen menestys oli huimaa ja Takon sekajoukkueilla soudettiin 
kesällä kolme kultamitaliaja yksi pronssimitali. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2018 ja 



tavoitteena tottakai seuraliigan voitto ja menestystä odotetaan kaikissa kesän SM-
kilpailuissa.

Kirkkovenejoukkueiden lisäksi seuran jäsenet harjoittelevat aktiivisesti myös pienveneillä.
Pienvenesoudun  suosio  on  kasvussa,  ja  tavoitteena  onkin  kasvattaa  niin  kilpailuihin
osallistuvien  soutajien  määrää  kuin  menestystä  kilpailuissa.  Erityisesti  Sulkavan
Suursouduissa, pitkänmatkan SM-lähtöön ja Pirkansouduissa keskimatkan SM-lähtöön on
tavoitteena saada  edellisiä  vuosia  enemmän pienevenekuntia.  Lyhyiden matkojen  SM-
kisoissa tavoitteena on pitää yllä edellisvuosien hyvää tasoa.

Harrasteporukka pyrkii kohottamaan profiiliaan kuntourheilijoiden joukkueeksi. Tähän 
joukkoon liittyminen pidetään helppona ja se on selkeä jatkumo esimerkiksi 
soutuspinningiä aktiivisempaa treenaamista tavoitteleville. Harrasteporukan treenit 
tähtäävät pitkiin retkisoutuihin. Harrasteporukka osallistuu aikaisempien vuosien tapaan 
myös Vikingsoutuun, Pirkansoutuun ja Sulkava suursoutuihin.

Puuvenesoutajien tavoitteena on saada uusia soutajia mukaan toimintaan sekä kehittyä 
lajissaan yhä paremmaksi ja vahvemmaksi soutuseuraksi. Parhaan puuveneseuran tittelin 
puolustamiseksi tavoitteena on osallistua isolla ja hyvin menestyvällä joukkueella kaikkiin 
kesän 2018 SM-kisoihin.

Puuvenesoutajien tärkeimmät kilpailut kesällä 2018 ovat
 Toukokuussa Vikingsoutu

 Kesäkuussa KV SM keskimatka

 Heinäkuussa Sulkavan Suursoudut

 Heinäkuussa Pirkan soutu

 Elokuussa KV SM lyhyet matkat, 2km ja 10 km

 Elokuussa PV SM 1 km ja 10 km 

Sulkavan Suursouduissa alustava suunnitelma on panostaa pienvenelähtöihin, mikä 
tarkoittaa sitä, että kirkkovenelähdöissä ei välttämättä nähdä kahta SM-kisajoukkuetta 
Takon Soutajilta. Päätökset kirkkovenejoukkueiden osallistumisesta sm-kisalähtöihin 
tehdään huhti-toukokuussa 2018. Tavoitteena kuitenkin on, että Takon soutajat osallistuvat
molemmilla kisaveneillä kilpailuihin, tulevista kisamuutoksista huolimatta.



8. Tapahtumat

8.1 Kaukajärvi regatta

Tulevana  vuotena  järjestetään  Suomen  kansainvälisin  ja  julkisuusarvoltaan  merkittävin
olympialuokkien  soutukilpailu  Kaukajärvellä.  Vuonna  2018  Kansainvälinen  Regatta
järjestetään  30.6.-1.7.  Mukaan  odetaan  kilpailijoita  ainakin  Pohjoismaista,  Baltiasta  ja
Venäjältä.

8.2 Kaukajärven  olympialuokan yksiköiden ja kaksikoiden SM-kilpailut

Vuonna 2018 järjestetään Kaukajärvellä myös jo seitsemännen kerran peräkkäin tärkeät
pienvene SM-kilpailut 11.-12.8.  Pääjärjestysvastuu on Takon Soutajilla.

8.3 Viking soutu

Vuonna 2018 Viking Soudun päivämääriksi ehdotetaan  viikkoa 22; tiistai 29.5. ja 
keskiviikko 30.5. Tavoitteena on saada  osallistujamäärä vakiintumaan 30 venekuntaan. 
Viking soutu on tärkeä kesän aloitus  ja työhyvinvointitapahtuma Tampereella. Se  kokoaa 
laajalti  osallistujia  yrityksistä ja on  siten  tärkeä seuran varainhankintamuoto 
hyväntekeväisyyteen lahjoitettavasta summasta huolimatta. Tämän  vuoksi tapahtuman 
markkinointiin on  tarkoitus tulevana kautena   panostaa entistä tehokkaammin ja 
laajemmin myös seuramme jäsenten toimesta  Viking soutu  pidetään matalankynnyksen  
kuntoliikuntatapahtumana,  johon kenen tahansa on helppo osallistua kuntotasosta  
riippumatta .Tapahtuman suunnittelu on jo käynnistetty ja markkinointi alkanut.

8.4 Pirkan Soutu

40.  Pirkan  Soutu  järjestetään  lauantaina  28.7.2018.  Pienpuuveneet,  kajakit  ja  osa
kirkkoveneistä lähtevät Viinikanlahdesta porrastetusti klo 10. Kirkkoveneiden päämatkana
soudetaan  Luodon  saaren  ympäri  (35km)  ja  pienveneillä  Selkäsaaren  ympäri  (24km).
Toinen aalto on retkipainotteinen ja tällöin loput kirkkoveneistä lähtevät kiertämään Luodon
saarta klo 16. Varsinainen Pirkan retkisoutu järjestetään kolmatta kertaa keskellä viikkoa
1.8.2018.

Pirkan  soudun  puheenjohtajana  toimii  viidettä  vuotta  Kirsi-Maria  Pänttönen.  Pirkan
Kierroksen  toimistotyöntekijän  Outi  Kartanon  kanssa  pj  kutsuu  järjestelytoimikunnan
jäsenet koolle maaliskuussa. Tällöin päätetään vastuualueiden hoidosta. Pirkan kierroksen
toimisto  vastaanottaa  kisailmoittautumiset  ja  antaa  lisätietoja  tapahtumasta.  Takon
Soutajien toimiston kanssa voi sopia kirkkoveneharjoituksista ja seuran omien veneiden
vuokrauksen  tapahtumaan.  Pirkan  Soutu  järjestetään  yhteisenä  talkooponnistuksena,
johon osallistuivat  seuran seniorit,  juniorit  sekä heidän vanhempansa.  Vesivalvonnassa
yhteistyökumppaneina  ovat  Tampereen  meripelastus,  Nokian  veneilijät  ja  Pirkkalan
pursiseura.

Juhlavuoden tavoitteena on nostaa vuoden 2018 Pirkan soudun osallistujamäärä takaisin
yli 1200 kuntoilijaan. 40. Pirkan Soutu järjestetään perinteisiä matkoja ja soutumenetelmiä
kunnioittaen.  Osallistujilla  on  mahdollisuus  soutaa  matka  myös  kiinteäpenkkisellä



kirkkoveneellä.

8.5 Pienpuuveneiden keskimatkan SM- kisat

Takon Soutajat ovat järjestäneet pienpuuveneiden keskimatkan kisoja ansiokkaasti ja ovat
saaneet  kiitosta  hyvin  toimivista  järjestelyistä.  Suomen  melonta-  ja  soutuliitto  myönsi
pienpuuvenesoudun SM kisat Takon soutajien järjestettäväksi myös vuonna 2018. Takon
soutajat ja Pirkan Kierros järjestävät yhteistyössä puuveneiden SM-kisat 28.7.2018, joka
soudetaan Pirkan soudun yhteydessä.



9. Talous- ja markkinointitoiminta

Seuran varainhankintaa hoidetaan lähinnä soututoiminnan avulla,  yhteistyösopimuksilla,
jäsenmaksuilla  ja  toiminta-avustuksilla.  Merkittävimpinä  varainkeruuaktiviteetteina  ovat
edelleen soutuspinning ja kirkkoveneiden vuokraus eri ryhmille kesällä.

Soutuspinning  kävijöiden  määrää  pyritään  lisäämään.  Vetäjien  riittävä  määrä  tullaan
varmistamaan  säännöllisellä  koulutuksella  ja  spinningvetäjien  yhteisillä  ideapäivillä.
Tavoitteena vuodella 2018 on saada uusia vetäjiä ja soutajia mukaan toimintaan.

Markkinointia  lisätään  ja  rekrytointikampanja  sekä  keväälle  että  syksylle  pyritään
järjestämään. Lisäksi ilmaisia näytetunteja järjestetään säännöllisesti pitkin vuotta.

Nettivarausjärjestelmän käyttöä jatketaan vuonna 2018. Tuntien sisältöjä pohditaan aina
kauden  alussa  ja  asiakkaiden  toiveet  ja  palautteet  pyritään  ottamaan  tuntitarjonnassa
huomioon.  Spinningtunnit  kaipaavat  profilointia  ja  tätä  mietitään  uuden  soutuvuoden
alkaessa syksyllä 2018.

Seuran markkinointi kohdistetaan lähinnä sellaisiin yhteisöihin, jotka voivat aidosti hyötyä
tarjoamistamme palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista. Pyrimme myös tuomaan esille
huippusoutajiemme mainosarvon. Markkinointitoimenpiteiden erityisalueena vuodelle 2018
on edelleen soutuspinning, Viking –soutu sekä kirkkovenevuokraus. Kirkkovenevuokrausta
on mahdollista edellisvuosista lisätä ja sen markkinointiin panostetaan keväällä 2018.

Kesällä 2017 soudettiin Kaukajärvellä pienpuuveneiden sprintti ja keskimatkan kilpailut. 1
kilometrin sprinttimatka soudettiin Kaukajärvellä olympialuokan radalla ja näin saatiin myös
puuveneille  samanaikaisesti  lähtijöitä  jopa  kuusi  venekuntaa  kerrallaan.  Kilpailuihin
osallistui  useita  soutajia  ja  muutenkin  kilpailujärjestelyt  onnistuivat  hyvin.  Kaukajärven
kilpailuja kuvattiin myös kuvauskopterilla, ja materiaalia käytetään tulevaisuudessa myös
markkinoinnissa.



10. Tiedotustoiminta

Seuratoiminnasta tiedottamiseen on käytettävissä useita eri kanavia, joista keskeisimpinä
ovat:

- Seuran ilmoitustaulu Soutukeskuksella
- Seuran kotisivut internetissä 
- Sähköposti
- Seuran sivut Facebookissa
- Seuran Instagram-tili
- Paikallisen Aamulehden seuratoimintapalsta
- Tampereella ja lähialueilla toimivat paikallislehdet

Seuran virallinen ajankohtaisista asioista tiedottaminen hoidetaan ensisijaisesti käyttäen
Soutukeskuksen ilmoitustaulua. Myös seuran Facebook sivuja käytetään tiedottamiseen,
sillä Facebook sivut tavoittavat erityisesti nuoremman jäsenistön ja asiakaskunnan. Lisäksi
vuonna  2017  perustetun  seuran  Instagram-tilin  käyttöä  kasvatetaan  tulevaisuudessa
erityisesti nuorten tavoittamiseksi sekä seuran somenäkyvyyden parantamiseksi.

Nopean  ja  laaja-alaisen  tiedottamisen  keskeisimmäksi  välineeksi  on  noussut  seuran
kotisivut sekä sähköposti, jonka merkitys valmiine postituslistoineen nopeana kanavana on
nykyisin merkittävä.

Vuoden 2016 aikana uudistetut  kotisivut  pyritään pitämään mahdollisimman hyvin ajan
tasalla.  Vuodesta  2013  lähtien  on  kotisivujen  kautta  ollut  käytössä  myös  sähköinen
spinningvarausjärjestelmä.  Kotisivuilta  löytyy  yhteystietojen  lisäksi  viimeisin  informaatio
kilpailumatkoista ja tuloksista, seuratoiminnasta sekä mm. soutuspinning - aikatauluista.
Mahdollisista  harjoitussalin  käyttöaikataulun  muutoksista  tiedotetaan  myös  kotisivujen
kautta. 

Seuran tiedotustoimintaa kehittää ja koordinoi  tiedotustoimikunta,  jonka hallitus nimeää
vuodeksi  kerrallaan.  Tiedotustoimikunta  kokoontuu  vuoden  aikana  tarpeen  mukaan.
Tulostiedotusta  ja  soutuaiheisia  ”valmiita  tekstejä”  pyritään  saamaan  julkisten
tiedotusvälineiden  kautta  esille.  Erityisesti  kisaraporttien  julkaisemista  Moro-lehden
urheilupalstalla jatketaan edellisten vuosien tapaan.



11. Muuta

Hallitus pyrkii vastaamaan siitä, että ainakin yksi seuran jäsen edustaa seuraa Suomen
Melonta- ja Soutuliiton hallintoelimissä.

Seura  pyrkii  aktiivisesti  pitämään  yhteyttä  sellaisiin  henkilöihin  Tampereen  kaupungin
organisaatiossa, jotka voivat vaikuttaa Takon Soutajien toiminnan edellytyksiin.

HLU:n, Melonta- ja Soutuliiton ja myös seuran itse järjestämiin koulutuksiin osallistutaan
tarpeen mukaan. Tavoitteena on myös tehdä ja ylläpitää juniorisoutajille ”kehityspolkua”,
jonka  kaikki  käyvät  läpi  vuosien  kuluessa.  Tämä  alkaa  terveystarkastuksilla,  siirtyy
ohjelmoidun  valmennuksen  kautta  valmennuskoulutukseen  ja  tuottaa  näin  pitkällä
aikavälillä sekä itsensä tuntevia urheilijoita että myöhemmin myös valmentajia. Urheilijan
”kehityspolun”  apuna  on  mahdollista  käyttää  Tampereen  Urheiluakatemian  tarjoamia
mahdollisuuksia. Yhteistyötä Akatemian kanssa kehitetään vuoden 2018 aikana.
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