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1. Yleistä  
 
Päätavoite toimintavuodelle 2021 on varmistaa vahva pohja seuran ja sen 
toimintaympäristön pitkäjänteisen kehitämiseen, jotta vuoden 2020 aikana luotu Visio “Takon 
Soutajat 2030” on mahdollista saavuta. Vision pääkohdat ovat: 
 

● Takon Soutajat on aktiivinen, elävä  ja taloudellisesti vahva seura 
● Jäsenten määrä tuplaantunut vuoden 2030 mennessä 
● Kansallinen menestys kaikissa soutu lajissa, kisoissa ja ikäryhmissä => Suomen 

paras soutuseura 
● •Kansainvälinen menestys o-luokissa ja coastalissa => maajoukkue-edustus EM, MM 

ja Olympialaiset 
● Takon soutupaviljonkia ja venevajaa Hatanpäällä jatkokehitetään => Keskellä 

Tampereen kaupunkia järvi urheilukeskus, joka tarjoaa monipuolista palvelua 
● Kaukajärven stadionin huippu-urheilu ja regatta keskus ja sitä myöten: 

○ Takon KV-kisat ovat aidosti kansainväliset 
○ Kaukajärvellä järjestetään kansainväliset arvokisat (Juniori-, U23-, Aikuisten 

–EM, Masters)  
 
Vision toteuttaminen vaatii kehittymistä seuran kaikissa osa alueissa ja ennen kaikkea 
sitoutuneita seuran jäseniä. Kun seuran toiminta on pohjustettu pääosin vapaaehtoistyöhön 
yksi kehitysprojektin avain tavoitteesta on aktivoida  jäseniä seura työhön ja näin pilkkoa 
kokonaistyömäärää sopiviin pieniin palasiin.  
Joten ensimmäinen askel  on luoda selkeä organisaatio, jossa vastuutehtävät on jaettu 
mahdollisimman tasaisesti jäsenten kesken. Organisaation johto muodostuu kukin 
toimintavuoden valittu hallitus. Jäsenten aktivointi tavoitellut sivuvaikutukset ovat mm. 
seuran yhteishengen parantaminen, antaa jäsenille mahdollisuutta vaikuttaa. 
Selkeitä organisaatio auttaa myös ymmärtämään ja havainnoimaan seuran toiminta ja 
tuomaan esiin koko potentiaali ja mahdollisuudet, joka seura tarjoaa jo aktiivisille jäsenille, 
mutta myös toiminnasta kiinnostuneita mahdollisia uusia jäseniä.  
Uuden organisaation tuoma työnjako tukee myös jo vuonna 2020 aloitettu toimistotyön 
hoitamisen osanan vapaehtoistyöna jolla on merkittävä vaikutus seuran talouteen ja näin 
mahdollistaa tulevat investoinnit.  
Seuran toiminta jakaantuu organisaation mukaan seuraaviin osa alueisiin: 
 

● Talous, hallinto ja kalusto 
● Kilpailut, koulut ja kurssit 
● Spinning ja sisäsoutu 
● Valmennus ja leirit 
● Olympialuokka ja coastal 
● Pienpuu veneet ja kirkkoveneet 
● Some, tiedotus ja markkinointi 
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Taloustavoitteet sekä uusien jäsenten hankintaan tullaan tasapuolisesti panostamaan 
tinkimättä seura jäsenille tarjottavien etuksista. Taloudellisesti merkittävin spinning 
toimintaan lisäksi tullaan jatkokehittämään jo 2020 onnistuneesti läpi viedyt erilaiset 
aikuisten soutu- koulut ja kurssit sekä selkeästi tiettyihin tavoitteisiin tähtäävät projektit kuten 
“Tavoite Pirkansoutu” tai “Tavoite Sisäsoutu SM”. Suomen suurin ja menestynein junioreiden 
soutukoulu tulee olemaan myös 2021 tärkeä tekijä sekä uusien harrastajien hankinnassa 
sekä tulevan kansallisen ja kansainvälisen kilpailumenestyksen rakentamiseen.  
Jotta kaikille on tarjolla myös sopivat ja hyväkuntoiset urheiluvälineet yksi tärkeimmistä 
projekteista 2021 tulee olemaan olemassa olevan kaluston kunnostaminen sekä 
tarpeelliseen korjaus- sekä uusi investointien suunnittelu ja mahdollisuuksien mukaan 
porrastettu toteutus. Nyky kaluston kunnostus mahdollista paitsi jäsenten harrastustoiminta 
myös veneiden vuokraus, joka on spinningin lisäksi yksi tärkeimmistä seuran tulolähteistä. 
Isoimmat ja tärkeimmät investoinnit ja niin tavoitellut hyödyt seuraaville vuosille tule 
olemaan:  
 

● Spinning laitteiden sekä spinningsalin audio ja videolaiteiden uusiminen => spinning 
tuntien kiinnostavuus ja tarjonnan varmistaminen ja kehittäminen 

● Coastal kaksikon ja yksikön hankinta => uuden nopeasti kasvavan soutulajin 
tarjoaminen jäsenille, tukee myös aloittelijan koulutusta sekä mahdollista 
olympialuokkien urheilijoiden talviharjoittelua 

● Keskikokoisen trailerin hankita => helpota regatta osallistumista myös tavallisella 
henkilöautolla pienemmällä kulutuksella kustannustehokkaampi ja 
ympäristöystävällisempi 

● Mahdollisuuksien mukaan uudehkot isomman painoluokan olympialuokan yksiköt => 
kilpailukykyiset veneet vahvimmalle junioreille sekä kasvavalle Masters-luokalle 

● Uusi kilpailukykyinen kirkkovene  aktiiviharrasteporukkalle => Kirkkovenesoutu 
mahdollistaa ison porukan yhteisen harrastamisen 

 
Kaluston lisäksi yksi panostuksen kohde tule olemaan tavoitteellisen urheilun 
mahdollistaminen tarjoamalla jäsenille sopivan tasoista valmennusohjelma sekä 
valmennusta. Varsinkin talvikauden aikana on tavoite saada erilaisten veneluokkien urheilijat 
ja harrastajat treenamaan yhdessä Hatanpään soutu paviljongissa sijaitsevassa kunto ja 
spinning salissa ja saada näin seuran jäsenet yhteen ja seuran sisällä oleva valmennus 
osaamista mahdollisimman hyvin hyödynnettyä.  
 
Seuran järjestettävien kilpailujen osalta on tavoite panostaa kilpailun ja laadun ja 
onnistuneen markkinoinnin kautta tuoda lisää kilpailijoita lähtöviivalle. Kaukajärvellä 
järjestettävät olympialuokan suomen ainoat kansainvälisten kisojen tavoite on saada 
Koronan jälkeiselle vuodelle houkuteltua ainakin muutama ulkomaalaisia joukkuetta 
Tampereelle. Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kahtena päivänä järjestetty Pirkan Soudun 
tavoite on kilpailla myös 2021 suomen suurimman soutukilpailun tittelista. Iso määrä 
positiivista palautetta Takon Soutajien järjestämistä kisoista alleviivaa seuran osaamista ja 
lisää soudun kiinnostavuutta. Vuodelle 2021 seura tavoite on järjestää kahdet uudet kisat. Jo 
alunperin vuodelle 2020 suunniteltu suomen vahvin soutaja sisäsoutu kisa marraskuussa 
Ideaparkissa sekä kauden päätös kisaksi ajateltu olympialuokan 8+ kisa Pyhäjärvellä jonka 
startti ja maali tulee olemaan Tampereen kaupungin ydinkeskusta.  
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Varsinaisen seuratoiminnan  lisäksi tavoite on saada erilaisten tahojen kanssa kehitettyä 
myös seura liittyvä toimintaympäristö. Isoimpana ja seuralle kokonaisuudessa merkittävin on 
Hatanpään Soutupaviljongilla elävöityminen ja  jatkokehitys joka tukee nykytoiminta 
huomioiminen tulevassa viinikanlahden kaavoituksessa. Yksi tärkeä askel oli Tampereen 
Soutukeskuksen Tukisäätiön uusi tontin vuokrasopimus joka ulottuu vuoden 2022 loppuun ja 
näin mahdollista toiminnan suunnittelun seuraaville vuosille.  
Vuonna 2020 perustettu, kaikille jäsenille avoin, tällä hetkellä  pääosin seuran nuorista 
koostuva Osuuskunta Airo Tre on tuonut jo menneenä kesänä kahvilatoiminnalla soudun 
ulkopuolista elämää soutukeskuselle. Osuuskunta pyörittää nykyään myös soutupaviljongin 
vuokraustoiminta joka on tärkein rahoituskeino tontin vuokran hoitamiseen ja kiinteistön 
ylläpitoon. Myös kirkko- ja muiden pienpuuveneiden vuokraus hoituu Osuuskunnan kautta. 
Yhteistyössä säätiön ja seuran kanssa, osuuskunnan tavoite on saada satamatoimiston 
kanssa lupa pyörittää edustussaunassa talviuintia, mikä olisi merkittävä lisätulonlähde 
soutukeskukselle. Osuuskunta järjestää myös kisakahvilan kisojen ajan, sekä Hatanpäällä 
että Kaukajärvellä.  
Soutukeskuksen tiivis yhteistyö alivuokralaisena keskukselle pyörivällä vesijetti 
vuokrauksella sekä kajakki vuokrauksella tullaan jatkamaan.  
 
Kaukajärven regattakeskuksen osalta toimintaympäristöön kehitys on ottanut ensimmäiset 
askeleet. Tampereen kaupunki remontoi  Maalitornin talvena 2020/2021 ja keväästä 2021 
alkaen nykyaikainen ajanottojärjestelmä on käytettävissä kilpailuissa. Investoinnit tulee 
helpottamaan kisojen järjestely merkittävästi. Takon Soutajat ovat muiden paikallisten 
seurojen sekä  Melonta-  ja Soutuliiton kanssa mukana keskusteluissa Tampereen 
kaupungin kanssa Kaukajärven kilpailukeskuksen muu infrastruktuurin kehittämisessä. 
Selkeä lisätarvetta on turvalliselle  säilytystila veneille ja muulle kalustolle sekä varsinkin 
toimivat lämpimät ja riittävän isot pukuhuoneet sekä suihku ja WC-tilat jotka palvelisivat 
kilpailujen lisäksi varsinaisesti päivittäisessä harrastus- ja harjoitustoiminta. Olemassa 
olevien muiden kehitysideoiden lisäksi sosiaalitilojen saavuttamien on seuran yksi 
tärkeimmistä tavoitteista Kaupungilta.  

2. Seuran johto  
 
Seuran toiminnasta vastaa hallitus. Kukin hallituksen jäsen ottaa vastuukseen yhden 
vastuualueen, jonka hän sitoutuu hoitamaan toimintakaudella. Kukin hallituksen 
jäsen kokoaa tarpeelliseksi katsomansa tiimin muista seuran jäsenistä avukseen.  
Seuran tavoitteet 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. Isommat investointipäätökset tekee hallitus. 
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3. Valmennustoiminta  
 
Seuran tukea kohdennetaan edelleen merkittävästi valmentajien korvauksiin. Aktiivisten 
nuorten harrastajien määrää tulee lisätä tulevilla kausilla. Nuorten houkuttelemiseksi seuran 
toimintaan panostetaan sekä seuran valmentajien että nykyisten jäsenten toimesta.  
 
Valmennustoiminnan kehittämisestä vastaa Takon Soutajien hallituksen nimeämä 
valmennustiimi. Valmennustiimi tulee koordinoida urheilijoiden 
valmistautumista ja harjoittelua yhteistyössä henkilökohtaisten valmentajien kanssa sekä 
luoda avoin ja vuorovaikutteinen ilmapiiri valmennus toiminnassa olevien ihmisten välille. 
Tällä pyritään luomaan seurallemme valmennusjärjestelmä, jolla saadaan aikaan jatkuvuutta 
ja kehittymistä valmennuksessa. Vuoden 2021 tavoitteena on edelleen lisätä yhteistyötä 
seuran sisällä puuvene- ja olympialuokan valmennustoiminnassa.  
 
Kaudelle 2020 - 2021 on laadittu seuran jäsenten käyttöön valmennusohjelmia. Seuran 
ohjattua valmennusta tullaan kauden 2020 - 2021 aikana laajentamaan kaikkien seuran 
jäsenten saataville, järjestämällä yhteistreenejä. Eri harrastusryhmille (esim. nuoret, seniorit, 
masters) tullaan nimeämään vastaava, joka huolehtii ryhmän tiedotuksesta ja harjoitusten 
organisoinnista. Tavoitteena on lisätä yhteisharjoitusten määrää kaikissa lajeissa ja myös 
lajien kesken. 
 
Seuran palkattuina valmentajina toimivat Juho-Pekka Petäjäniemi ja Antti Koiranen. Heidän 
johdollaan valmennusvaliokunta tekee selkeät toimintaohjeet urheilijoiden 
valmentautumisesta kilpailukaudelle. Seuraavat asiat edellytetään kaikilta, jotka edustavat 
seuraa tulevalla kilpailukaudella arvokisoissa: 
 

● Urheilijoiden tulee 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 kansallisissa regatoissa ja 

SM-kilpailuissa, ellei kansainvälinen merkittävä kilpailu (olympialaiset, MM- tai EM 
–kisa, maailmancup, opiskelijoiden EM-/MM-kisat tai Universiadit) tahi siihen 
valmistautuminen sitä estä. 

 
Valmennustiimi, joukkueenjohtaja tai harjoitusryhmän vastuuhenkilö vastaa veneiden 
käytöstä ja vene kohtaisista joukkueista seuran harjoitusten, sekä kisojen aikana. 
Joukkueenjohtaja kasaa kilpailuihin joukkueet ja ilmoittaa joukkueen kokonaisuudessaan 
kilpailuihin. 
Valmentautuminen suoritetaan talviaikaan Soutukeskuksella sekä muissa erikseen 
järjestettävissä harjoittelupaikoissa. Avovesikaudella harjoittelu tapahtuu Kaukajärvellä ja 
Pyhäjärvellä. Eri ryhmien harjoitusajat sovitaan yhteistuumin ennen alkavaa kautta, jotta 
kaikille ryhmille varataan riittävästi harjoitteluaikaa. Ryhmäharjoittelulla pyritään 
tehokkaampaan kaluston yhteiskäyttöön, etenkin joukkueveneiden osalta. 
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Joukkueenjohtajat valmennustiimin avulla nimeää ne veneet, jotka ovat tarkoitettu vain 
tiettyjen urheilijoiden käyttöön. Vähäisestä joukkuevenekaluston määrästä johtuen, 
joukkueveneet ovat lähtökohtaisesti kaikkien seuran jäsenten käytettävissä. Kaluston käytön 
osalta pyritään siihen, että sekä seuran kilpaurheilijoilla, että harrastelijoilla on 
mahdollisuudet harjoittelunsa toteuttamiseen. Kaluston käytössä tulee kuitenkin huomioida 
urheilijoiden taso; harrastelijat eivät välttämättä tarvi seuran uusinta ja parasta kalustoa 
käyttöönsä, vaan harjoitteluun kelpaa myös vähän vanhempi kalusto. Kaluston käytössä on 
nimellinen etuoikeus seuran kilpaurheilijoilla, kuitenkin niin ettei kenenkään 
harjoittelumahdollisuudet kärsi. Varauskalenterien käyttöä tullaan jatkamaan vuonna 2021 
“ylibuukkausten” välttämiseksi. 
 
Seura järjestää ohjattua valmennusta kaikille halukkaille talvikaudella vähintään kaksi kertaa 
viikossa sekä kesällä erikseen sovittavana aikana.  
 
Seura tukee vuosittain suunnitelman mukaisesti arvokilpailuihin tosissaan tähtääviä 
urheilijoita. Takon Soutajien huippusoutajia on melonta- ja soutuliiton valmennusryhmien 
(maajoukkue, haastajaryhmä, kehitysryhmä) kaikilla tasoilla. 
 
Melonta- ja soutuliiton strategian lähtökohtana vuosille 2018 - 2022 on ollut kunnianhimoinen 
ja mitattavissa oleva tavoite. Viiteryhmäksi on valittu kesälajit ja mittareiksi harrastajamäärät 
ja kilpailumenestys.  
  
Liiton strategiassa on määritelty kuusi painopistettä: 
  

● Elinvoimaiset seurat 
● Kasvava harrastetoiminta 
● Menestyvä kansallinen ja kansainvälinen urheilutoiminta 
● Olympiapolku Tokio/Pariisi 
● Riittävät voimavarat 
● Näkyvä, arvostettu ja vaikuttava laji 

 
Takon Soutajien tavoittena on huolehtia näiden tavoitteiden toteutuminen myös seuramme 
näkökulmasta. 

4. Juniori- ja nuorisotoiminta  
 
Seuran junioritoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen panostetaan aikaisempien 
vuosien tapaan. Päätavoitteena on harrastajamäärien lisääminen, sekä menestys niin 
kotimaisissa, kuin ulkomaisissa kisoissa. Nuorten osallistumista sekä kotimaisiin että 
ulkomaisiin kisoihin tuetaan ja näin kannustetaan hankkimaan arvokisa kokemusta ja 
menestystä myös kansainvälisellä tasolla. Suunnitelmassa on tarjota tukea seuran huipulle 
tähtääville nuorille vuonna 2021 mahdollisiin kisamatkoihin PM-kisoihin ja Baltic Cupiin. 
Lisäksi tukea voidaan mahdollisesti tarjota juniorien sekä alle 23 –vuotiaiden EM / MM 
-kilpailuihin, mikäli junioreiden ja nuorten kehittyminen antaa edellytykset osallistua näihin 
kansainvälisiin kilpailuihin. Keväällä 2021 nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua 
ulkomaanleireille melonta- ja soutuliiton valmennuspäällikön linjauksen mukaisesti. Pyhäjärvi 
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kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden aikaiseen avovesikauden aloittamiseen Suomessa. Takon 
Soutajat mahdollistaa nuorten avovesileirien järjestämisen jo aikaisin keväällä 
soutukeskuksella. 
 
Junioritoiminnan tavoitteena on lisätä D- ja C-juniori-ikäisten harrastajien määrää. 
Soutukoulussa kävi kesällä 2020 lupaavasti uusia junioreita kokeilemassa lajia. 
Edellisvuosien tapaan haasteena on saada aktiivisia soutukoululaisia jatkamaan soudun 
parissa myös avovesikauden jälkeen. Tavoitteena onkin kehittää talvikauden harjoittelua, 
jotta juniori-ikäiset saadaan pysymään lajin parissa ympäri vuoden. 
 
Lajimarkkinointia täytyy edelleen kehittää. Soudun vähäinen näkyvyys mediassa on johtanut 
siihen, että harva nuori edes tietää lajin olemassaolosta. Suurimmalla osalla soudun pariin 
tulevista nuorista on jo valmiiksi jotain kytköksiä lajin pariin. Lajimarkkinoinnin tavoitteena on 
tavoittaa myös nuoria, joilla ei ole sukulaisia/tuttavia soudun parissa. Markkinointi ei 
kuitenkaan ole ilmaista ja tällä hetkellä on haasteena löytää tarpeeksi varoja markkinoinnin 
järjestämiseen. Soutu vaatisi nuorten houkuttelemiseksi uutta lajibrändäystä sekä 
olympialuokkien, puuvenesoudun, kirkkovenesoudun, että sisäsoudun puolella. 
Markkinointialustoja ja -keinoja on arvioitava uudelleen oikean yleisön tavoittamiseksi. Tämä 
ei kuitenkaan ole pelkästään Takon Soutajien ongelma. Yhteistyötä tulisikin tehdä entistä 
enemmän liiton ja muiden seurojen kanssa lajinäkyvyyden parantamiseksi. 
  
 
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, vanhan kaluston kunnossapito 
soutukykyisenä, sekä entistä pidempien kilpailumatkojen tukeminen asettavat kuitenkin 
haasteita erityisesti varainhankinnan suhteen vuodelle 2021. Päätavoitteena osaavan 
valmennuksen kautta auttaa nuoria kilpauralle ja samalla pitää soutu matalan kynnyksen 
lajina, johon uusien nuorten on helppo tulla mukaan. 
 
Yhtenä tavoitteena on saada nuorisoa myös puuvenesoudun puolelle. Puuvenesoudun 
harrastajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet junioreissa. 
 
Vuoden 2021 nuorten soutajien leirit järjestetään seuraavasti: 

● Talvileiri Anjala 6. - 7.3. 
● Avovesileri Turku  2. - 5.4.  
● PM- & talenttileiri Valkeakoski  7. - 10.6.  
● Suurleiri (Helsinki tai Hämeenlinna) 4. - 6.8. 
● Syysleiri Tampere 13. - 14.11. 

 
 
Seuralla on vuonna 2021 järjestämisvastuulla syysleiri. Syysleirille osallistuvat sekä nuoret 
että aikuiset valmennusryhmäurheilijat ja niihin tavoittelevat. 
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5. Puuvenesoudun harjoittelu  
 
Seuran puuvenesoutajien osallistuminen yhteisharjoituksiin vaihtelee kauden eri aikoina.        
Talvisin soutajat harjoittelevat omatoimisesti eri kestävyyslajien ja lihaskuntoharjoittelun        
avulla. Kesällä harrastetoiminta on aktiivisinta ja treeneissä käydään vähintään kaksi kertaa           
viikossa, koko joukkueen voimin.  
 
Yhteistreenit on todettu tehokkaaksi tavaksi kehittää soutukuntoa ja talvikauden harjoituksia          
on päätetty yhdistää harraste- ja kisasoutajien kesken. Ohjelmassa on maanantaisin sisä- ja            
allassoutua, tiistaisin ohjattua tekniikkaharjoittelua / punttitreeniä vaihdellen ja torstaisin         
yhteinen sisäsoutuharjoitus. Näiden lisäksi puuvenesoudun harrastajat voivat osallistua        
seuran palkattujen valmentajien ohjaamiin harjoituksiin ja harjoittelussa voidaan hyödyntää         
valmentajien laatimia harjoitusohjelmia.  
 
Tulevana kesänä on tarkoitus saada lisää uusia soutajia puuvenesoudun pariin ja tarjota            
monipuolisemmin soutuharjoituksia tavoitteellisemmin harrastaville ja     
elämystyyppistäkuntoilua harrastaville jäsenille. Isompia soututapahtumia on kaksi       
(Sulkavan Soutu ja Pirkan Soutu) joihin Takon Soutajat kokoavat joukkueet. Lisäksi           
toukokuussa on Vikingsoutu, joka on mukava startti kohti soutukautta 2021. 
 
 
Kesällä kirkkovenesoutajien harjoituspäivät ovat tiistaina ja torstaina  sekä 
yhtenä päivänä viikonloppuisin. Naisten ja miesten kisajoukkueet sekä harrastejoukkue         
treenaavat samaan aikaan, jotta voidaan yhdistää joukkueita jos veneissä vajetta tai           
ylimääräisiä. Keväällä 2021 aloittaa mahdollisesti nykyisten kisa- ja harrasteryhmien lisäksi          
ns. aktiiviryhmä, jolla on myös omia harjoituksia. Tämän ryhmän harjoitusaikataulut          
täsmentyvät myöhemmin.  
 
Viikolla soutuharjoitus kestää keskimäärin 1,5 tuntia sisältäen sekä tekniikkasoutua että 
peruskestävyys- ja vauhtikestävyysharjoittelua. Viikonloppuisin tehdään yleensä pitkä 
peruskestävyysharjoitus järvellä. Joukkue pyrkii harjoittelussaan erityisesti 
vauhtikestävyyden kehittämiseen eri pituisilla kilpailumatkoilla. Tulevan kesän tavoitteena 
on jälleen saada uusia aktiivisia kirkkovenesoutajia mukaan harjoituksiin niin, että 
harjoituspäivinä saataisiin kolme kirkkovenettä samaan aikaan järvelle 
soutuseuran rannasta. 
 

6. Kalustotoiminta 

6.1 Sisätarvikkeet  
Soutualtaan käyttöä pyritään kasvattamaan.  Soutuallas vaatii kunnostusta, etenkin 
soutualtaan virtauksen käyttöönotto on tavoitteena tulevina vuosina. 
Voimaharjoittelua varten painonnostovälineitä ja salia on uudistettu erilaisilla 
hankinnoilla. Viime vuosina on hankittu esimerkiksi käsipainoja, jalkaprässi, 
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penkkipunnerruspenkki, reiden ojentaja/koukistajalaite, moniosainen räkki ja muita 
pienempiä harjoitusvälineitä. Harjoittelusalissa on kolme WattBike pyörää 
erityisharjoituksiin sekä yksi Concept 2 Dyno voimalaite lajinomaiseen 
lihasharjoitteluun. Salilla on myös yksi 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. Osa 
soutulaitteista alkaa olla jo elinkaarensa loppupuolella ja laitteiden korvaaminen 
uusilla tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Lisäksi salilla on yksi RP3-soutulaite + pädi 
dynaamista soutuharjoittelua varten. Concept 2 laitteisiin on 6 kpl slidejä 
dynaamiseen soutuharjoitteluun, joskin osa slideista on heikossa kunnossa ja 
kaipaisi korjausta. Shox-box -tasapainojärjestelmä mahdollistaa vesillä soudun 
omaisen harjoittelun yhdellä Concept 2 laitteella. Harjoitussalin 
äänentoistojärjestelmä alkaa olla elinkaarensa päässä ja se tulee uusia lähivuosien 
aikana. Pienimuotoisempia täydennyshankintoja voidaan tehdä tarpeen mukaan 
vuoden 2021 aikana. Hankintaesityksiä voivat tehdä valmentajat ja muutkin salia 
käyttävät soutajat. Hankinnat käsitellään hallituksen kokouksessa ehdotusten 
mukaan.  
 

6.2 Olympialuokat  
Vuodelle 2021 ei ole tällä hetkellä tiedossa uusia olympialuokan venehankintoja. Vuonna 
2016 hankitusta Filippin 85kg kaksikosta maksettiin viimeinen maksuerä vuonna 2019. 
Mahdolliset kauden aikana tulevat hankintaehdotukset käsitellään hallituksen kokouksessa 
tapauskohtaisesti. 
 
Seuran harrastuskäytössä oleva yksikkökalusto alkaa olemaan elinikänsä päässä. Vuoden 
2020 aikana valitettavan moni soutaja kärsi seuran yksikköjen välinerikoista. 20-40 vuotta 
vanha yksikkökalusto alkaa olla elinikänsä päässä ja heikkokuntoinen kalusto haittaa 
harrastus- ja kilpailutoimintaa. Seuran tulee tulevien vuosien aikana kunnostaa käytössä 
olevaa yksikkökalustoa soutukelpoiseksi ja varautua investoimaan uusiin seurakäyttöön 
tuleviin yksikköihin. Kauden 2020 aikana tehtiin olympialuokkien venekalustosta 
kuntokartoitus, johon on arvioitu venekohtainen korjausten kustannusarvio. 
 
Joulukuussa 2020 soutukeskukselle muuttava uusi talonmies on aiemmin korjannut o-luokan 
veneitä. Suunnitelmissa on tehdä vuoden 2021 aikana korjaus- ja päivitystoimenpiteitä, jotta 
nykyinen kalusto säilyisi käyttökuntoisena mahdollisimman pitkään. 
 
Myös veneiden huollon tärkeyttä painotetaan käyttäjille. Veneet on puhdistettava jokaisen 
käyttökerran jälkeen ja veneillä soutavien venekuntien on huolehdittava venekaluston 
asianmukaisista säädöistä. Kauden 2021 aikana tullaan pitämään veneiden säätötalkoot, 
jotta suurin osa soutukalustosta saadaan taas soutukelpoiseksi. Lisäksi seuran airojen 
kuntotilanne tulee tarkastaa vuoden 2021 aikana. 
 



Takon Soutajat ry 11 
Toimintasuunnitelma 2021 

6.3 Puuveneet  
Seuran yhteiskäytössä olevian pienpuuveneitä on vuodelle 2021 kaksi kaksikkoa, yksi          
yksikkö ja vene, jota voi soutaa sekä yksikkönä että kaksikkona. Näistä viimeisin eli             
yksikkö/kaksikko Parkkinen on kunnostettu vuoden 2020 aikana, jotta seuran oman          
harjoittelun lisäksi venettä voidaan käyttää myös Osuuskunta Airon toteuttamassa         
vuokraustoiminnassa. Muut pienpuuveneet ovat ensijaisesti seuran omassa käytössä, mutta         
tarvittaessa niitäkin voidaan vuokrata esimerkiksi Pirkan Soutuun. Yhteisten veneiden         
varauskirjat ovat seuran nettisivuilla. 
 
Kaikki seuran veneet ja airot kaipaavat vuotuista hiontaa ja lakkausta tai vähintään niiden             
kunnon tarkastamisen. Suurempia hankintoja seuran pienveneisiin ei 2020 ole tehty.          
Esimerkiksi airojen hankkimista ja muita hankintoja mietitään uudelleen keväällä 2021.          
Tarvittavista huolloista ja korjauksista huolehditaan puuvenevastaavien ja veneiden        
käyttäjien ehdotusten perusteella.  
 
Kirkkoveneitä on huollettu kesän 2020 aikana ja erityisesti Servus-veneen kunnostaminen          
on tehty perusteellisesti. Keväällä 2021 talkootyöt jatkuvat kaikkien seuran puuveneiden          
osalta. Huoltotoimet on vuodelle 2021 toteutetaan niin, että seuran puuvenevastaava          
järjestää talkoot pienveneiden huoltamiseksi, kirkkovenevastaava järjestää kirkkovene       
ryhmien kanssa talkoot kaikkien kirkkoveneiden huoltamiseksi. Keväällä tarkastetaan onko         
tarvetta esimerkiksi kiskoille, tahtimittarille, uusille pressuille tai airoille.  
 
Pienvenevajan paikat ovat aktiivisessa käytössä. Pienvenesoudun suosion kasvun myötä         
lähes kaikki venepaikat ovat käytössä. Puuveneiden säilytyksestä on ohjeet, joita tullaan           
keväällä ja kesällä 2021 soveltamaan Takon kisasoutajien hyväksi. Takon kisasoutajien          
yksiköt pyritään sijoittamaan alahyllyille ja lattialle, kaksikot seuraavalle hyllylle ja veneet,           
jotka harrastekäytössä tai muuten vähällä käytössä kolmoshyllyille. Kevään 2021 talkoissa          
venepaikat jaetaan uudelleen ja veneet siirretään uusille paikoille. 
 

6.4 Coastal 
Seuralla ei ole vielä coastal-veneitä mutta muutamalla jäsenellä on omia veneitä. Kesän            
2021 kalustehankinnoissa korkeimmalla prioriteetillä onkin ainakin yhden coastal-veneen        
hankinta seuralle. Siihen asti coastal-soudusta kiinnostuneet voivat lainata lupaa kysyen          
yksityisomistuksessa olevia veneitä. 
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7. Kilpailutoiminta 

7.1 Olympialuokat  
Seuran olympialuokkien kilpailulliset tavoitteet ovat vuonna 2021 sekä kotimaassa 
(erityisestiSM-kisat) että kansainvälisillä vesillä. Kansainvälisistä kilpailuista liitto panostaa 
erityisesti olympiakarsintaregattoihin: Euroopan olympiakarsintaregatta 5.- 7.4. (Varese), 
sekä viimeinen olympiakarsintaregatta 16. - 18.5. (Luzern). Mikäli olympiapaikkoja 
saavutetaan, liitto luonnollisesti panostaa Tokion olympialaisiin. Näiden lisäksi liiton 
tavoitteissa ovat myös maailmancup- , EM- ja MM-kisat. Edellä mainitut kisat ovat myös 
Takon Soutajien maajoukkueeseen ja valmennusryhmiin kuuluvien kesän 2020 
päätavoitteet. 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. Vuoden 2021 juniorien PM -kisa 
järjestetään RuotsinFarstassa. 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 2020, uudet 
valmennusryhmät 2021 julkistetaan joulukuussa: 

● Haastajaryhmä: Juho-Pekka Petäjäniemi, Jukka-Pekka Kauppi, Antti Koiranen ja 
Theodor Kivistö 

● Talenttiryhmä: Elias Haavisto, Juho Salonen, Stina Dewes ja Elmo Pyykkö 

  

Melonta- ja soutuliiton hyväksymän kilpailukalenterin mukaan kaudella 2020 kilpailtaisiin 
seuraavasti: 

Olympialuokan kansalliset kilpailut kesällä 2021 

○ 1.5. Kansallinen regatta, Lappeenranta 
○ 29.-30.5. Kanavasoudut, Lappeenranta 
○ 4.-5.7. Kansainväliset kilpailut, Tampere 
○ 17.7. Kansallinen regatta, Parainen 
○ 7.8. Kansallinen regatta, Hämeenlinna  

SM -kisat vuodelle 2021: 

○ 14.-15.8. Pienvene SM, Tampere 
○ 28.-29.8. Juniori ja isovene SM, Valkeakoski 
○ 11.-12.9. Sprintti-SM, Porvoo  
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Muut kotimaan kisat 

o syyskuu: Yliopistoregatta, Turku 

● Kansainväliset kilpailut 2021, seniorit 

●  5.-7.4. Euroopan olympiakarsintaregatta (EOQR), Varese, Italia 
●  9.-11.4. EM-kilpailut, Varese, Italia 
● 16.-18.4. Memorial Paolo D’Aloja, Piediluco, Italia 
● 30.4.-2.5. Maailmancup 1, Zagreb, Kroatia 
● 16.-18.5. Viimeinen olympiakarsintaregatta (FOQR), Luzern, Sveitsi 
● 21.-23.5. Maailmancup 2, Luzern, Sveitsi 
● 4.-6.6. Maailmancup 3, Sabaudia, Italia 
● 23.-30.7. Olympialaiset, Tokio, Japani 
● 17.-24.10. MM-kilpailut, Shanghai, Kiina 

● Kansainväliset kilpailut 2021, juniorit ja U23 

● ·         22.-23.5. Juniorien EM-kilpailut, München, Saksa 
● ·         19.-20.6. Juniorien PM-kisat, Tukholma, Ruotsi 
● ·         7.-11.7. Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Racice, Tsekki 
● ·         11.-15.8. Juniorien MM-kilpailut, Plovdiv, Bulgaria 
● ·         4.-5.9. Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, Kruszwica, Puola 
● ·         25.-26.9. Baltic Cup, Trakai, Liettua  

Kansainväliset kilpailut 2021, opiskelijat 

● 14.-16.7. EUSA-games, Belgrad, Serbia 
■ o   Osallistumisoikeus18-30-vuotiailla korkea-asteellaopiskelevilla. 
■ o   Joukkueedustaaomaakorkeakouluaan. 
■ o   EdustusoikeuttahaetaanOpiskelijoidenliikuntaliitosta(OLL). 

● 18.-29.8. Kesäuniversiadit, Chengdu, Kiina 
■ o   Osallistumisoikeus 17-25-vuotiailla korkea-asteella opiskelevilla. 
■ o   Tarkoitettu maajoukkue/valmennusryhmätason urheilijoille. 
■ o   Olympiakomitea tekee valintajärjestelmän. 

Kansainvälisenä tavoitteena on saada Takon edustaja 

1. Olympialaisiin LM2x -luokassa 
2. maajoukkuetehtäviin 

● yhteen venekuntaan jun.EM -kisoihin 
● kahteen venekuntaan PM -kisoihin 
● yhteen venekuntaan MM -kisoihin 
● yhteen venekuntaan alle 23 vuotiaiden EM-kisoihin 
● kahteen venekuntaan Baltic Cupiin 
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Liitto järjestää 2020 myös Italian Gaviratessa avovesileirin, jossa veneet ovat paikalla 
joulukuun alku –toukokuun puoliväli, jonka jälkeen Luzerninkautta Suomeen. Traileri 
Suomessa takaisin toukokuun lopulla. Leireille osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 
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! 

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

Masters luokkien ikäiset soutajat eli yli 27-vuotiaat kisaavat tänä vuonna omissa 
MM-kisoissaan Itävallan Linzissä 1.-5.syyskuuta. Edelleen seuramme kasi osallistuu 
Takon Soutajat ry Eestin Tartossa lokakuussa järjestettävään jokisoutuun 8+ -joukkueella. 
 

7.2 Sisäsoutu 
Ergo SM -sisäsoutukilpailuun helmikuun 6. päivä pyritään osallistumaan mahdollisimman 
suurella joukkueella. Tavoitteena ergolla on 5 SM -kultaa sekä 1-2 Suomen ennätystä. 

Sisäsoudun kilpailukalenteri 2021, SM -kisat 

●  6.2.2021 FIRC 2000m ja joukkue 1000m, Helsingin Urheilutalo 
● 20.-21.3.2021 FIRC 500m ja 10km/5km, Imatra 
● 24.4.2021 Ergomaraton, Gustavelund, Keravan Urheilijat 

 

7.3 Puuveneet  
Takon Soutajat tuli toiseksi puuvenesoudun seurapisteissä. Tavoite vuodelle 2021 on saada 
takaisin seuraliigan voitto ja entisestään kasvattaa niin puuvenesoudun suosiota kuin 
seuralaisten kisamenestystä kauden 2021 SM-kisoissa. Erityisesti Sulkavan 
Suursouduissa, pitkänmatkan SM-lähtöön ja Pirkan souduissa 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. 
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Puuvenesoutajien tavoitteena on saada uusia soutajia mukaan toimintaan sekä kehittyä 
lajissaan yhä paremmaksi ja vahvemmaksi soutuseuraksi. Parhaan puuveneseuran tittelin 
takaisin saavuttamisen tavoitteena on osallistua isolla ja hyvin menestyvällä joukkueella 
kaikkiin kesän 2021 SM-kisoihin. 
 
Puuvenesoutajien tärkeimmät kilpailut kesällä 2021 ovat 
● Toukokuussa Vikingsoutu 
● Kesäkuussa KV SM keskimatka Jyväskylässä 
● Heinäkuussa Sulkavan Suursoudut 
● Heinä-elokuun vaihteessa Pirkan soutu 
● Elokuussa KV sprintti ja normaalimatka Tanhuvaarassa 
● Elokuussa PV SM 1 km ja 10km Imatralla 
 
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 2021. Tavoitteena on, että Takon soutajat 
osallistuvat molemmilla kisaveneillä kilpailuihin. 
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7.4 Coastal  
 
Coastal-soutu on nopeasti kasvava soutumuoto, jota kansainvälinen soutuliitto on ehdottanut 
korvaamaan kevyen luokan sarjat tulevissa Pariisin olympialaisissa. 
 
Kesällä 2020 järjestettiin Suomessa ensimmäiset coastal-soudun SM-kilpailut. Takon 
Soutajista kilpailuihin osallistui yksi soutaja. 
 
Ensi kauden molempiin SM-kilpailuihin, pitkälle ja lyhyelle matkalle, on saatava Takosta 
useita osallistujia. Tätä varten seuran valmentajien on otettava coastal-soutu mukaan 
harjoitusten ohjelmaan. Soutajia tulee jopa ohjata siirtymään coastal-soudun puolelle, jos 
huomataan, että heidän fyysinen kokonsa ei tule vastaamaan olympialuokan soudun 
vaatimuksia (jos kevyt luokka lopetetaan). Seuran hallituksen on myös valvottava, että 
edustusurheilijat noudattavat toimintasuunnitelman kappaleen 3 edustusvelvollisuutta 
SM-kilpailuissa, joka koskee myös coastal-soutua. 
 
 Mikäli ensimmäiset coastal-soudun Pohjoismaiden mestaruuskilpailut  saadaan järjestettyä 
ensi kesänä, yritetään ko kilpailuihin saada ainakin yksi edustaja myös Takon Soutajista. 
 
Costal-soudun kesän 2021 tärkeimmät kilpailut 

● SM pitkä matka, kesäkuu, paikka avoin 
● SM lyhyt matka, syyskuu, paikka avoin 
● PM-kilpailut, 1.8. Helsingborg, Ruotsi 
● MM-kilpailut, 1.-3.10. Oieras, Portugali 

 

8. Tapahtumat 

8.1 Kaukajärvi regatta  
 
Tulevana vuotena järjestetään Suomen kansainvälisin ja julkisuusarvoltaan merkittävin 
olympialuokkien soutukilpailu Kaukajärvellä. Vuonna 2021 Kansainvälinen Regatta 
järjestetään 3.-4.7. Mukaan odotetaan kilpailijoita ainakin Pohjoismaista, Baltiasta ja 
Venäjältä. 
 

8.2 Kaukajärven olympialuokan yksiköiden ja kaksikoiden 
SM-kilpailut  
 
Vuonna 2021 järjestetään Kaukajärvellä tärkeät pienvene SM-kilpailut 14.-15.8. 
Pääjärjestelyvastuu on Takon Soutajilla. 
 



Takon Soutajat ry 17 
Toimintasuunnitelma 2021 

8.3 Viking soutu  
 
Vuonna 2021 Viking Soudun päivämääriksi ehdotetaan viikkoa 22; keskiviikkoa 2.6. ja 
torstai 3.6. Tavoitteena on edelleen saada osallistujamäärä vakiintumaan noin 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 panostusta pyritään tehostamaan kannustamalla myös 
seuramme jäseniä kutsumaan työyhteisöistään joukkueita mukaan. Viking soutu 
pidetään matalankynnyksen kuntoliikuntatapahtumana, johon kenen tahansa on helppo 
osallistua kuntotasosta riippumatta . Mukaan pääsevät myös yksittäiset henkilöt ns. 
spinning veneeseen. Tavoitteena on saada näitä koosteveneitä 2-3 kpl starttaamaan. 
Tapahtuman suunnittelu on jo käynnistetty ja markkinointi alkanut. 
 

8.4 Pirkan Soutu  
 
42. Pirkan Soutu järjestetään viikonloppuna 31.7.-1.8.2021. Pienpuuveneet, kajakit ja osa 
kirkkoveneistä lähtevät Viinikanlahdesta porrastetusti lauantaina. Kirkkoveneiden 
päämatkana soudetaan Luodon saaren ympäri (35km) ja pienveneillä Selkäsaaren ympäri 
(24km).Toinen aalto on retkipainotteinen ja tällöin loput kirkkoveneistä lähtevät kiertämään 
Luodon saarta. Varsinainen Pirkan retkisoutu järjestetään kolmatta kertaa keskellä viikkoa 
4.8.2021. 
 
Pirkan soudun puheenjohtajana toimii Juha Hänninen ja varapuheenjohtajana Kirsi-Maria 
Pänttönen. Pirkan Soutu järjestetään yhteistyössä Pirkan Kierroksen kanssa. Pirkan Soudun 
puheenjohtaja vastaa  tapahtuman järjestelytoimikunnan koolle kutsumisesta. 
Järjestelytoimikunnassa  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. 
 

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 2021. Takon 
soutajat ja Pirkan Kierros järjestävät yhteistyössä puuveneiden SM-kisat 31.7.2021, joka 
soudetaan Pirkan soudun yhteydessä. 
 



Takon Soutajat ry 18 
Toimintasuunnitelma 2021 

8.6 Mansen 8+ Lokakuun alussa  
 
Tavoitteena on järjestää olympialuokan kesän päättäjäiset 8+ kilpailuna Pyhäjärvellä. 
Mukavien kilpailukauden lopettajaisten lisäksi tarkoitus on järjestää olympialuokan 
“näytöskisa” Tampereen keskustassa ja siten mainostaa soutua, Takoa seurana ja 
Hatanpäänsoutupaviljonkia soutukeskuksena. Idea olisi, että lähtö olisi joko Viinikan 
lahdessa tai jopa Ratinan suvannossa ja maali Hatanpään Soutupaviljongin edessä.  
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9. Talous- ja markkinointitoiminta  
 
Seuran varainhankintaa hoidetaan lähinnä soututoiminnan avulla, 
yhteistyösopimuksilla, jäsenmaksuilla ja toiminta-avustuksilla. Merkittävimpinä 
varainkeruu aktiviteetteinä ovat edelleen soutuspinning ja kirkkoveneiden vuokraus 
eri ryhmille kesällä. 
 
Soutuspinning kävijöiden määrää pyritään lisäämään. Vetäjien riittävä määrä tullaan 
varmistamaan säännöllisellä koulutuksella ja spinning vetäjien yhteisillä idea päivillä. 
Tavoitteena vuodella 2021 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 2021. Tuntien sisältöjä pohditaan 
aina kauden alussa ja asiakkaiden toiveet ja palautteet pyritään ottamaan 
tuntitarjonnassa huomioon. 
 
Seuran markkinointi kohdistetaan lähinnä sellaisiin yhteisöihin, jotka voivat aidosti 
hyötyä tarjoamistamme palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista. Pyrimme myös 
tuomaan esille huippusoutajiemme mainosarvon. Markkinointitoimenpiteiden 
erityisalueena vuodelle 2021 on edelleen soutuspinning, Viking –soutu sekä 
venevuokraus. Venevuokrausta pyritään organisoida tehokkaaksi mm. Osuuskunta 
Airon kanssa,  jotta vuokraustoiminta on mahdollista edellisvuosista lisätä. 
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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 
- Tampereella ja lähialueilla toimivat paikallislehdet 
 
Seuran virallinen ajankohtaisista asioista tiedottaminen hoidetaan ensisijaisesti 
käyttäen Soutukeskuksen ilmoitustaulua ja seuran kotisivuja. Myös seuran Facebook 
sivuja käytetään tiedottamiseen, sillä Facebook sivut tavoittavat erityisesti 
nuoremman jäsenistön ja asiakaskunnan. Lisäksi vuonna 2017 perustettua seuran 
Instagram-tiliä käytetään 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. Lisäksi harjoitusryhmien sisäisessä 
tiedotustoiminnassa hyödynnetään seuran epävirallisia WhatsApp-ryhmiä. 
 
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. Vuoden 2021 tavoitteena on 
julkaista Moro-lehdessä myös puuvenesoutuaiheisia kisaraportteja. 
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11. Muuta 
 
Vuonna 2021 Hallitus pyrkii vastaamaan siitä, että ainakin yksi seuran jäsenistä 
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 2021 aikana. 
 
Seura vaikuttaa aktiivisesti Tampereen alueen päättäjiin, jotta Viinikanlahden 
soutuolosuhteet huomioidaan alueen uudistamisen yhteydessä. 
 
 


