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1 Yleistä  
 

Takon Soutajat on kaikille avoin soutuseura.  

Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, harrastaa ja edistää soutua niin kuntourheilumuotona kuin 

kilpaurheiluna. Tähän päämäärään seura pyrkii mm. järjestämällä ympärivuotisia harjoituksia, osallistumalla 

kilpailuihin ja järjestämällä kilpailuja. Jäsenmaksut, lahjoitukset tai muulla tavoin kertyneet varat seura 

käyttää toimintansa rahoittamiseen. 

Seurassa voi harrastaa  seuraavia lajeja: 

- Olympialuokkien soutu 

- Puuvenesoutu: 

o Pienpuuvenesoutu 

o Kirkkovenesoutu 

- Coastalsoutu 

- Sisäsoutu 

Toimintaa järjestetään: 

- Tampereen soutukeskuksella Hatanpäällä 

- Kaukajärven melonta- ja soutustadionilla Kaukajärvellä 

Toiminnan rahoituksessa merkittävässä osassa ovat: 

- Erilaisten soutukilpailuiden järjestäminen 

- Soutuspinningtunnit 

1.1 Organisaatio  
Takon soutajat ry on rekisteröitynyt yhdistys. Seuran säännöt on päivitetty ja päivitetyt säännöt löytyvät 

liitteestä 1. Lisää liite 

1.1.1 Seuran johtokunta (hallitus) 
 

Seuraa edustaa sen lainmukaisena hallituksena vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu 
johtokunta. 

Uusien sääntöjen mukaan seura valitsee syyskokouksessa johtokuntaan 5-7 jäsentä. Aiemmin 

johtokunnassa on ollut 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. 

Syyskokouksessa valitaan johtokunnan lisäksi vähintään: 

- Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

- Kalustonhoitajat: Kirkkoveneet/ pienpuuveneet, olympialuokkien veneet, coastal veneet,  

sisäsoutukalusto sekä Trailerit. 

- Valmennus-, kilpailu- ja muiden toimikuntien puheenjohtajat 



   
 

   
 

Johtokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Sen lisäksi sääntöjen mukaan 
seuralla pitää olla sihteeri ja rahastonhoitaja.  
 
 

1.1.2 Seuran organisaatio 
Seuran johtokunnan ja säännöissä mainittujen vastuutehtävien lisäksi seuran organisaatiossa on toimintaan 

liittyviä muita vastuutehtäviä.  

Muita vastuutehtäviä vuodelle 2023: 

- Jäsensihteeri 

- Avainvastaava 

- Seuravaatevastaava 

- Viestintävastaava 

- Soutuspinningvastaava 

- Moottorivenevastaava 

- Trailerinkuljettajat (olympisoudun kilpailuihin) 

- Valmennusvastaava ja valmentajat (palkattuja työntekijöitä), soutukouluvastaava 

- Tapahtumien järjestämisessä kilpailunjohtaja, talkootyön koordinaattorit 

o Vakiotapahtumat: Viking-soutu, Pirkan soutu, pienvene-SM, Mansen kasi, Suomen vahvin 

soutaja 

- V. 2023 järjestettävät tapahtumat: EMG23 

- Liiton jaostoihin osallistuvat jäsenet 

- Joukkueenjohtajat: Olympiasoutu, kirkkovenejoukkueet: miehet, naiset ja seka- kilpajoukkueet, 

harrastusporukka, pienpuuvenesoutu, coastal soutu sekä sisäsoutu. 

Tavoite v. 2023: 

- Toimenkuvien täsmentäminen ja vastuun jakaminen tasaisesti, jäsenistön aktivoiminen yhteiseen 

seuratyöhön 

1.1.3 Seuran jäsenyydet 
Takon Soutajat Ry on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: 

- Suomen Melonta- ja Soutuliitto 

- Hämeen liikunta ja Urheilu HLU 

- SVUL Hämeen piiri 

- Tampereen Urheilun edistämissäätiö 

Tavoite vuodelle 2023: 

- Aktiivinen jäsen eri organisaatioissa 

- Edustus SMSL: 

o Hallituksessa (Kirsi-Maria Pänttönen) 

o Olympialuokkien jaosto (Niina Ijäs) 

o Puuvenejaosto (Soile Hakala)  

o Coastaljaosto (auki) 

o Sisäsoutujaosto (uusi jaosto) 

o Kilpailu- ja tuomarivaliokunta (Lassi Raami) 

o Huippu-urheiluvaliokunta (uusi) 

- Edustus Tampereen Urheilun edistämissäätiössä: 



   
 

   
 

o Kaija ja Turkka Virtanen 

- Edustus muissa yhteyksissä, jos aktiivisuutta löytyy 

1.2 Jäsenyys Takon soutajat Ry:ssä  
 

1.2.1.1 Seuran jäsenyys 

Takon Soutajalla on seuraavat jäsenluokat: 

o Aikuiset 

o Juniorit, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 

o Perheet 

o Kannatusjäsen 

o Kunniajäsen 

Vuoden 2022 syksyllä tehtiin päätös siirtää jäsenrekisteri Suomisport-palveluun. Vuonna 2022 

jäsenmäärä on ollut 148 jäsentä sisältäen eri jäsenluokkiin kuuluvat jäsenet. 

Aikuisjäsenluokkaan kuuluvat aikuiset yksilöjäsenet. Juniorijäsenyyteen v. 2023 ovat oikeutettuja 

nuoret soutajat, jotka ovat syntyneet v. 2005 tai myöhemmin. Opiskelijajäsenmaksuun ovat 

oikeutettuja päätoimiset opiskelijat ja työttömien jäsenmaksuun jäsenmaksuhetkellä työttömänä 

olevat. Eläkkeellä olevat ovat niin ikään oikeutettuja eläkeläismaksuun. Perhejäsenmaksun voivat 

maksaa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Kannatusjäsenet ovat seuran jäseniä, joilla ei 

ole oikeuksia seuran jäsenetuihin tai päätösvaltaa, mutta he voivat maksun maksaessaan tukea 

seuran toimintaa. Kannatusjäsenet ovat tervetulleita seuran päätösjuhlaan samoin oikeuksin kuin 

varsinaiset jäsenet. Kunniajäsenet ovat vapautettuja ansiokkaan seuratyön johdosta 

jäsenmaksusta. 

Seuran jäsenyydestä eroaminen vuodelle 2023 edellyttää kirjallista irtisanoutumista 31.12.2022 

mennessä (jäsenmaksut lähetetään automaattisesti Suomisport-maksupalvelun kautta). Samoin 

opiskelijoiden ja työttömien sekä eläkeläisten on esitettävä todistus 31.12.2022 mennessä 

oikeudestaan alennettuun jäsenmaksuun. Eläkeläisten riittää toimittaa todistus vain kertaalleen. 

Juniorit siirtyvät automaattisesti aikuisjäseniksi sen vuoden jälkeen, kun ovat täyttäneet 18-vuotta. 

Perhejäsenyydestä riittää vapaamuotoinen ilmoitus sisältäen tiedon jäsenmaksun maksajan 

nimestä 31.12.2022 mennessä, samoin tämä ilmoitus tehtävä vuosittain. Dokumentit 

jäsenyysasioihin liittyen toimitetaan seuran sähköpostiosoitteeseen. 

Jäsenedut v. 2023: 

o Oikeus osallistua seuran ohjattuihin harjoituksiin, harjoituksia tarjotaan lähes päivittäin 

ympäri vuoden 

o Oikeus käyttää seuran kalustoa (veneet, kuntosali, sisäsoutulaitteet, allas) 

o Oikeus osallistua seuran spinning-tunneille maksutta, mikäli tunneilla on tyhjiä paikkoja 

o Mahdollisuus saada avain soutukeskukselle ja venevajoihin 50 euron panttia vastaan 

o Ilmainen osallistuminen kaikkiin soudun ja sisäsoudun SM-kilpailuihin (Vaatii lisenssin) 

o Oikeus osallistua SM-kilpailuihin (liiton vaatima seurajäsenyys) 

o Ilmainen osallistuminen Sulkavan soutuun ja Pirkan soutuun (normaalin ilmoittautumisajan 

hinnalla) 

o Mahdollisuus vajapaikkaan omalle veneelle (paikkamäärä rajoitettu, vastuu 

kalustovastaavilla) 



   
 

   
 

o Ilmainen pysäköinti soutukeskuksella treenien ajaksi (Käytettävän auton rekisterinumero 

tulee ilmoittaa Takon Soutajien toimistolle) 

o Harjoitusohjelmat 

Takon Soutajat ry hallitus pidättää oikeuden muuttaa periaatteita, jos seuran taloudellinen tilanne 

sitä vaatii. 

1.2.1.2 Talkoovelvoite 

Talkoovelvoite kaudella 2023: 

- Talkoovelvoitteen avulla mahdollistamme: 

o Suomen hienoimpien soututapahtumien järjestämisen 

o Seuran varainkeruun 

o Muiden järjestämiin kilpailuihin osallistumisen 

o Laajan kaluston ylläpitämisen ja uuden kaluston hankinnan 

o Suuren ihmismäärän soutuharrastuksen (seuran jäsenet, spinnaajat, muut soutajat) 

o Suomen suurimman soutuseuran kehittämisen yhä paremmaksi 

- Seuran jäsenten tulee tehdä vähintään 10h talkootyötä seuran hyväksi, talkoopassi otetaan 

käyttöön heti alkuvuodesta 2023 ja talkoista ilmoitetaan sähköpostilla, talkoista voi antaa myös 

ehdotuksia takonsoutajat@takonsoutajat.fi  

- Jos talkoisiin ei halua osallistua, voi vaihtoehtoisesti maksaa talkoomaksun 90,00€/ vuosi, jolla 

katetaan ulkopuolisen työvoiman hankkimista 

- Perhejäsenten tulee osallistua talkoisiin samoin kuin muidenkin, ikätasolle sopivia 

talkootehtäviä löytyy myös junioreille 

- Seuran hallitus toivoo jäsenten aktiivista osallistumista seuran toimintoihin sekä seuran 

kehittämiseen 

1.2.2 Seuran yhteiset toiminnat 
Seuran yhteisöllisyyden kehittämiseksi panostetaan 2023 myös seuraavin osa-alueisiin 

1.2.2.1 Tiedotus 

Takon soutajilla on ollut v. 2022 seuraavat tiedotuskanavat käytössä: 

o Nettisivu www.takonsoutajat.fi 

o Sähköpostitiedotus 

o Facebook 

o Instagram 

o Vello.fi 

o Nimenhuuto.com 

o Erinäiset Whatsapp ryhmät 

Tavoite 2023: 

o Käyttää edelleen aktiivisesti eri tiedotuskanavia ja päivittää sosiaalista mediaa 

o Ottaa käyttöön Suomisportin tiedotuspalvelut 

1.2.2.2 Markkinointi ja mainonta 

 

mailto:takonsoutajat@takonsoutajat.fi
http://www.takonsoutajat.fi/


   
 

   
 

Takon Soutajat ovat yllä mainittujen tiedotuskanavien lisäksi mainostanut spinning- ja 

nuorisotoimintoja paikallislehdissä ja mainostauluilla. Lisäksi on jaettu painettuja mainoksia, 

asennettu toiminnasta kertovat mainosbannerit Hatanpään soutukeskukselle sekä markkinoitu 

tapahtumia ja soutukursseja muissa kuin seuran omissa sosiaalisen median kanavissa. 

Tavoite 2023: 

o Kehittää edelleen markkinointi- ja mainontastrategia 

o Lisätä harkitusti mainontaa ja markkinointia etsimällä uusia väyliä ja kanavia 

1.2.2.3 Talkoot 

 

Takon Soutajien toiminta pyörii käytännössä kokonaan talkootyövoimalla. Talkootyönä tehtyjen 

seuran toiminta-, johto- ja vastuutehtävien lisäksi merkittävimpiä yhteistalkoita ovat: 

o Hatanpään ja Kaukajärven kevät- ja syyssiivous- ja järjestelytalkoot 

o Kilpailujärjestelyt (kaikki soutuluokat) 

o Soutu- ja muun kaluston kunnossapito 

o Spinningtuntien ohjaaminen 

o Perämiehenä toimiminen 

o Varainkeruutalkoot 

Tavoite 2023: 

o Aktivoida jäsenet vielä aktiivisempaan osallistumiseen, talkoomaksu kannustimena 

o Jakaa tehtäviä useammille tekijöille, hyödyntää jäsenten siviiliosaamista 

o Organisoida talkoot jo ennalta näkyväksi, jotta uusien helppo tulla mukaan 

o Laajentaa varainkeruuhankkeiden toimintaa  

Alustava talkooaikataulut vuodelle 2023 

22.4.2023 Hatanpään kevättalkoot 

29.4.2023 Kaukajärven kevättalkoot 

14.10.2023 Hatanpään syystalkoot 

 

1.2.2.4 Juhlat 

Takon Soutajat on perinteisesti järjestänyt Joulujuhlan.  

Tavoite 2023: 

o Joulujuhla 15.12.2023 

1.2.2.5 Seuravaatteet 

Takon Soutajalla on omat seuravaatteet. Vuonna 2022 tilattiin seuravaatteita aiemmalta 

yhteistyökumppanilta Nonamelta. Soutuasujen tilaamista myös varsinaisilta 

soutupukuvalmistajilta kartoitettiin, mutta kustannukset olisivat olleet melko korkeat tilata 

ulkomailta.  

Tavoite 2023: 



   
 

   
 

Seura-asujen tilaustarpeen kartoittaminen heti tammikuussa 2023. Tarvittaessa tehdään 

esimerkiksi Noname- tilaus, jos minimimäärät 5 tai 10 kpl/ tuote täyttyvät. Asutoimittaja voidaan 

myös vaihtaa/ valita vapaasti, pitkäaikaisia sopimuksia ei ole solmittu. 

1.2.3 Fasiliteetit 
 

Takon Soutajat toimii seuraavissa paikoissa: 

1.2.3.1 Hatanpään soutukeskus 

Takon Soutajat ovat vuokralaisina Tampereen Soutukeskuksessa.  

Tiloihin kuuluu: 

o Seuran toimisto 

o Kuntosali sis. moottoroitu vesiallas sekä pukuhuoneet ja sauna 

o Venevaja sis. kylmä varasto ja lämmitettävä verstas 

Venevajassa, soutusalissa ja seuran toimistossa on tehty v. 2022 merkittäviä siivoustoimenpiteitä. 

Näihin tiloihin on saatu lisää tilaa ja raikkaampaa ilmettä. Vanhoja, kymmeniä vuosia käyttämättä 

olleita veneitä on myyty ja hävitetty ja nämä tuotot käytetty korjauskelpoisen kaluston 

ehostukseen. 

Tavoite 2023: 

o Tilojen ylläpitäminen ja kehittäminen 

o Siivoustoimien jatkaminen tarpeen mukaan 

o Panostaa yhteistyössä vuokraisännän Tampereen Soutukeskuksen tukisäätiön kanssa 

viestimiseen Tampereen kaupungin suuntaan, jotta voidaan varmistaa soudun ja Takon 

soutajien tulevaisuus Hatanpäällä uuden kaavoituksen valmistuessa 

1.2.3.2 Kaukajärven venevaja 

Takon Soutajilla on veneiden säilytystila kaupungin omistamalla peltivajalla sekä yksi oma 

veneiden säilytyskontti Kaukajärvellä. Kaukajärven vene vaja on siivottu ja järjestetty 

perusteellisesti keväällä 2022 sattuneen vesivahingon jälkeen. Myös työkalut ja niiden säilytys 

uudistettiin, jonka jälkeen vaja on pysynyt siistimpänä. 

Tavoite 2023: 

o Saada vaja pysymään järjestyksessä tilanahtaudesta huolimatta 

o Saada yksi uusi, pitkä lisäkontti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa 

o Saada uusi katamaraani/ useampi katamaraani Takon soutajien ja muiden toimijoiden 

käyttöön yhteistyössä kaupungin kanssa (EMG23 kisojen tuomarivenepäivitykset) 

o Korjata Takon soutajien vanha katamaraani ajokuntoiseksi (ollut käytössä vain 

Kaukajärvellä) 

1.2.4 Talous 
Takon Soutajien taloutta hoitaa hallitus rahastonhoitajan kanssa.  

1.2.4.1 Yleistä 

Takon Soutajilla on tilit Tampereen Osuuspankissa sekä Nordeassa.  



   
 

   
 

Takon Soutajien rahoitus perustuu: 

o Jäsenmaksut 

o Tuet ja avustukset 

o Spinningtuotot  

o Kalustovuokraus, kirkkovenevuokraus 

o Soutukoulut 

o Osingot  

o Erikoisprojektit 

o Kilpailujen tuotot 

Takon Soutajien isoimmat menoerät: 

o Soutukeskuksen vuokra 

o Sähkö, IT-, puhelin, palvelumaksut yms. 

o Kilpailuiden järjestäminen (Kaukajärven vuokra) 

o Kilpailujen osallistumismaksut 

o Kaluston ylläpito ja uusinta 

o Työntekijät (siivooja ja valmentajat) 

Tavoite 2023: 

o Pitää tulot ja menot tasapainossa 

o Mahdollistaa toiminnan laajentaminen  

o Mahdollistaa kaluston kunnossapito  

o Mahdollistaa investoinnin uuteen kalustoon 

o Kartoittaa ja käynnistää tuloja tuovia hankkeita 

1.2.4.2 Budjetti 

Takon Soutajien kokonaisbudjetti on ollut noin 100.000 € vuodessa. 

Budjetti vuodelle 2023 on noin 145.000 €. Talousarvio löytyy täältä: 

Tavoite 2023: 

o Tasapainoinen tulos 

1.2.4.3 Kirjanpito 

Vuonna 2022 Takon soutajien kirjanpito on toteutettu HLU:n toimesta. 

Tavoite 2023: 

o Jatkokehittää yhteistyötä seuran (rahastonhoitajan) ja HLU:n välillä  

o Jatkokehittää raportointia 

1.2.4.4 Haettavat avustukset 

Takon Soutajat on pyrkinyt hakemaan mahdollisia avustuksia sekä seuralle että yksittäisille 

jäsenille. Tärkeimmät avustukset ovat olleet: 

o Tampereen kaupungin yleisavustus ja avustus Kansainvälisten-kilpailuiden järjestämiseen 

o SMSL:n soutukoulutuki 

o HLU seteli ja OP nuoren palkkaustuki 



   
 

   
 

o Perinneapurahat (SVUL) 

o OKM joukkuesoutuhankkeen seuratuki 

Tavoite 2023: 

o Hakea kaikkia mahdollisia tukia, joita hakukriteerien puitteissa mahdollisuus hakea 

o OKM seuratuki hanke jatkuu vuoteen 2023 

1.2.4.5 Työntekijät 

Takon Soutajilla on ollut vuona 2022 seuraavat työntekijät palkkalistalla (0-tuntisopimuksin): 

o Siivooja 

o Valmentajina kaksi henkilöä 

o Soutukoulu- ja soutukurssiohjaajat 5 henkilöä 

Tavoite 2023: 

o Kehittää valmennus- ja ohjaustoimintaa harrastaja-/kilpaurheilijalähtöisesti  

o Laajentaa valmentajien ja ohjaajien pohjaa rekrytoinnilla ja koulutuksilla 

1.2.4.6 Yhteistyö 

Takon Soutajilla on viime vuosina ollut vähän yhteistyösopimuksia. Yksittäisille seuran urheilijoille 

on olemassa yhteistyösopimuksia, jotka on hoidettu seuran kautta.  

Tavoite 2023: 

o Kehittää yhteistyöstrategiaa 

o Kehittää yhteistyömalleja, esimerkiksi soutuprojektit yrityksille 

o Solmia uusia yhteistyösopimuksia 

 

1.3 Seuran tavoitteet 
 

Seuran tavoitteet voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen, mutta koko seuran päätavoite on olla aktiivinen 

soututoimija niin omassa ympäristössämme Tampereella kuin osana suomalaista soutuyhteistyötä ja myös 

kansainvälistä soutuyhteisöä.  

1.3.1 Taloudelliset tavoitteet 
Varmistaa budjetoidun 145.000 € liikevaihdon nollatulos: 

- Saada järjestettävät kilpailut kannattavaksi: Kaikkien kilpailujen tuotto positiivinen  

- Varmistaa jäsenmaksujen tulot: yli 20.000 € 

- Vahvistaa spinningtoiminnasta tuotot: yli 40.000 € 

- Vahvistaa kalustovuokrauksesta tulot: yli 3.000 € 

- Varmistaa saatavat avustukset ja tuet: yli. 5.000 € 

- Yhteistyötulot: yli 5.000 € 

- Minimoidaan kulut, esimerkiksi energiakustannuksien kasvu 

 



   
 

   
 

1.3.2 Kilpailulliset tavoitteet 
 

Suomen isoimpana soutuseurana tavoitteet vuodelle 2023 ovat:  

- Suomen menestynein seura kaikissa soutuliigoissa (kaikki soutulajit) 

- Vahva edustus kansallisissa kilpailuissa kaikissa seuran edustamissa lajeissa 

- Menestys SM-kisoissa (kaikki soutulajit) 

- Edustus kansainvälisissä kilpailuissa (olympia- ja coastalsoutu) 

1.3.3 Jäsenyyden tavoitteet 
 

Jäsenmäärä on ollut hienoisessa nousussa viime vuosina, tavoitteena on noin 10% kasvua jäsenmäärään 

kokonaisuudessaan ja junioreiden osalta tavoitellaan hiukan suurempaa kasvua joukkuesoutuhankkeen 

myötä. 

Tavoite 2023: 

- Kokonaisjäsenmäärä: 165 (148) 

- Junioreiden (U19)  jäsenmäärä: 20 (14) 

2 Lajit 
 

Takon soutajat edustaa kaikkia suomessa harrastettuja soutulajeja. Tavoitteet vuodelle 2023 ovat kaikille 

lajeille samat: 

- Lisää harrastajia, erityisesti junioreita 

- Aktiivista & avointa toimintaa 

- Mahdollisuus aikuisten ja lasten soutukoulujen, sekä aloittelijoille räätälöityjen harjoitusten myötä 

aloittaa soutuharrastus 

- Menestystä kisoissa 

2.1 Olympialuokkien soutu 
Nykytila: 

• Harrastajia n. 50-60 hlöä 

• Aktiivisia harrastajia n. 35-40 henkilöä (kilpailulisenssi) 

• Olympiasoudussa kilpaileminen laajentunut hiukan Masters-sarjojen myötä 

Tavoite 2023: 

• Harrastajia 70 hlöä 

• Aktiivisia harrastajia +45 hlöä 

• Olympiasoudun nuorten ”harrastetoiminnan” lisääminen (OKM nuorten joukkuevenehanke) 

2.1.1 Ryhmät 
 

Olympialuokkien soudussa on ollut toimintaa kaudella 2022 seuraavissa ryhmissä: 

• Juniorit (U19) ja nuoret (U23), omat treenit aloittelijoille, soutukoulu 



   
 

   
 

• Seniorit 

• Masters  

Ryhmät harjoittelevat osin yhdessä ja osin erikseen. Ryhmiä muokataan kaudelle 2023 tarpeen mukaan. 

2.1.2 Valmennusryhmäurheilijat 
 

Kaudella 2023 melonta- ja soutuliiton valmennusryhmätoiminnassa mukana ovat ainakin aikuisten Jukka-

Pekka Kauppi ja Juho-Pekka Petäjäniemi. Talenttiryhmässä (U23) mukana ovat ainakinn Iida Dewes, Iiris Ijäs 

ja Elias Haavisto. Ryhmää täydennetään viielä myöhemmin. 

Valmennusryhmäurheilijoiden tavoitteita ovat mm. maailmancupin osakilpailut, ikäryhmiensä EM- ja MM-

kisat, universiadit, PM-kisat ja Baltic Cup. 

2.1.3 Juniorit ja nuoret 
Seuran juniorit ja nuoret harjoittelevat yhdessä ja osittain myös erikseen muiden harrasteryhmien kanssa 

ohjatusti 1-3 krt/viikossa. Kesäkaudella järjestetään junioreille ja nuorille suunnattu soutukoulu, jolloin 

ohjattua valmennusta on mahdollista saada jopa 6 krt/viikossa. 

2.1.4 Seniorit 
Senioreille tarjotaan ohjattua valmennusta 1-3 krt/viikossa ympäri vuoden. Lajin pariin tavoitteleville 

aikuisharrastajille järjestetään kesäkaudella soutukursseja, joilla opetetaan olympiasoudun perustaitoja. 

Kurssin jälkeen on mahdollista osallistua alkuun aloittelijoiden omiin harjoituksiin, kunnes pärjää mukana  

yleisissä harjoituksissa. 

2.1.5 Masters 
Seuran masters-toimintaa aktivoidaan edelleen vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on yhdessä muiden 

seurojen kanssa luoda Suomeen laajempaa masters-kilpailutoimintaa. Kaudella 2022 SM-kilpailuohjelmaan 

lisätyt Masterslähdöt toivat  lisää soutajia kilpailuihin. Kaudella 2023 isossa roolissa ovat Tampereella 

järjestettävät EMG23 kilpailut, joihin toivotaan omasta seurasta ja koko Suomesta runsasta 

masterssoutajien osanottoa. 

2.1.6 Vesikauden harjoitukset 
Vesikaudella ohjattuja harjoituksia on 1-3 krt/viikossa. Harjoitukset noudattavat seuran omaa 

harjoitusohjelmaa. Harjoitukset ovat avoimia kaikille harrastajaryhmille. Kaudella 2023 valmentajina 

toimivat Juho-Pekka Petäjäniemi ja Antti Koiranen. Soutukouluun ja joukkuesoutuhankkeeseen palkataan 

määräaikaisia ohjaajia. Aikuisten soutukoulut järjestetään talkootyönä. 

2.1.7 Kalusto 
Nykytila: 

• Kaluston suhteen on tehty isoja korjauksia v. 2022, on uusittu kenkiä ja muita varaosia sekä 

huollettu veneiden pintoja, junioreille on hankittu uusia lusikka-airoja 3pr  

• Kaikki veneet nimetty ja inventoitu tunnistamisen helpottamiseksi v. 2022 

• Huonokuntoisten ja vaikeasti korjattavien 1980-luvun yksiköiden tilalle pyritään ostamaan uusia 

veneitä seurakäyttöön 

• Uusi Cox Vox hankittu  kirkkovenesoutajien ja 8+ soutajien yhteiskäyttöön 

• Venevarausjärjestelmän (varauskalenteri seuran nettisivuilla) käytössä on aktivoiduttu niin 

harjoitusten kuin kilpailuidenkin osalta 

Kausi 2023: 



   
 

   
 

• Esitetään hankittavaksi 2kpl uusia yksiköitä airoineen seurakäyttöön, rahoitus säätiön ja 

kalustorahaston tuella, kustannusarvio 2x 6500€ 

• Uusitaan vielä Dollarin 4x/4- ja Polan 8+, kiskot ja penkinlaakerit, sekä hankitaan Lokki 2x ip-

hankaimet sekä peräsinsetti, muita korjaustoimia ja varaosia hankitaan tarpeen mukaan, budjetti 

2000€ 

• Joukkuesoutuhanketta ajatellen hankitaan vielä 1pr lusikka-airoja, valmius pienten soutajien 4x tai 

2kpl 2x 

• Ehdotetaan hankittavaksi 1 uusi tahtimittari rikki menneen tilalle ja kaiutin valmentajien käyttöön 

• Kalustossa painotetaan harrastajien ennaltaehkäisevää toimintaa 

o Varovainen käsittely ja turvallinen liikkuminen vesillä 

o Kulutusosien vaihto ja rikkoutumisista raportoiminen heti kalustovastaavalle 

o Veneiden pesu ja kuivaus treenin jälkeen 

• Jatketaan periaatepäätöksellä: Veneitä tai muita tarvikkeita ei osteta yksityiskäyttöön 

• Veneiden käytöstä ja jakamisesta kilpailuihin vastaavat valmentajat ja kalustovastaava yhteistyössä 

• Tehdään pitkän tähtäimen huolto- ja hankintasuunnitelma kaluston suhteen 

2.1.8 Kotimaan kilpailukalenteri 
 

Lappeenranta:  Kanavasoudut 10-11.6.2023 (edeltävästi PM-leiri) 

EMG 2023  

Linna-Regatta, Hämeenlinna 15.7.2023 (edeltävästi soudun suurleiri) 

Aikuisten pienvene-SM ja junioreiden isovene-SM, Kaukajärvi 5-6.8.2023 

U19- ja U23 sekä Masters SM, Lotilanjärvi 19-20.8.2023 

Sprintti-SM Veckjärvi 2-3.9.2023  

Isovene-SM Lotilanjärvi 16.9.2023 (lisäksi kauden päättäjäiset) 

 

2.2 Puuvenesoutu: Kirkkovenesoutu ja Pienvenesoutu    
 

2.2.1 Yleistä 
Puuvenesoutu on seuran suurin toimintamuoto. Karkeasti noin 2/3 osaa jäsenistä harrastaa 

puuvenesoutua: joko kirkkovenesoutua ja/tai pienvenesoutua. Lisäksi muutamat puuvenesoutujat 

harrastavat myös o-luokan soutua ja/tai vahvasti nousevaa coastal-soutua.  

Nykytila: 

• Puuvenesoudun harrastajia yhteensä n. 70-90 hlöä 

• Aktiivisia harrastajia n. 40-50 hlöä 

Tavoite 2023: 

• Hankkia lisää puuvenesoudun harrastajia noin +20 - +30 hlöä (kok.tavoitteena noin 100-130 hlöä) 

• Saada lisättyä samalla aktiivisten harrastajien lukumäärää noin +20 hlöä 

• Saada lisättyä perämiesten määrää 



   
 

   
 

2.2.2 Ryhmät 
Puuvenesoudussa on toiminut 2 eri ryhmää. 

Kirkkovenesoutu:  

• Miesten Kilparyhmä 

• Naisten Kilparyhmä   

 

Pienvenesoutu: (pienvenesoudun yhteyshenkilönä Pekka Mäkelä) 

• Naisten pienvenesoutu 

• Miesten pienvenesoutu  

 

2.2.3 Kirkkovenesoudun Miesten kilparyhmä    
Miesten kirkkovenesoudun kilparyhmä harjoittelee yhdessä kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden ja 

osallistuu kirkkovenesoudun SM-kisoihin kaikilla matkoilla.  

Miesten kilparyhmän joukkueenjohtajana toimii Heikki Leppänen. Ryhmän perämiehenä on toimii Olavi 

Pirinen.  

2.2.3.1 Kirkkovenesoudun miesten kilparyhmän soutajat 

Nykytila:   

• Ryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 20 soutajaa, joista puolet osallistuu säännöllisesti ohjattuihin 

harjoituksiin. Toinen puoli satunnaisemmin 

• Tavoitteena on saada aktivoitua koko porukka mukaan yhteisharjoituksiin 

Tavoite 2023: 

• Tavoitteena on saada aktivoitua koko porukka mukaan yhteisharjoituksiin. 

• Tavoitteena Suomen mestaruus ja vähintään mitali kaikilta SM-matkoilta 

 

Vesikauden harjoitukset: 

Nykytila: 

• Yhteisharjoituksia alkukaudesta 2 kertaa viikossa 

• SM-keskimatkan jälkeen yhteisharjoituksia 1-2 kertaa viikossa 

Tavoite 2023: 

• Yhteisharjoituksiin osallistumisen lisäksi tavoitteena aktivoida kirkkovenesoutajia useammin 

mukaan myös pienveneisiin, joilla on tarkoitus saada järjestetyksi yhteisharjoituksia muutamia 

kertoja kesän aikana. 

• Kauden aikana joukkueella myös harjoituksia eri järvellä erilaisissa ympäristöissä 

(Näsijärvi/Kaukajärvi) 

Kalusto 

Nykytila:  



   
 

   
 

• Kilpaveneenä on Kalmarin Soutajat ry:n omistama ‘Sisukkain’, kuten on ollut aiempinakin vuosina. 

(Takon soutajien ja Kalmarin soutajien välinen seurasopimus vuoteen 2027) 

• Sisukkainta on huollettu aktiivisesti joka talvi perämies Olavi Pirisen johdolla 

Tavoite 2023: 

• Seurasopimus Kalmarin soutajien kanssa voimassa vuoteen 2027 Sisukkain-veneen käytöstä 

Kilpailukalenteri 2023 

• Joko Sulkavan suursoudut, Sulkava 7.7.  tai kirkkoveneiden SM-pitkä matka 27-28.5 

• Kirkkoveneiden SM-keskimatka,  10.-11.6. 

• Kirkkoveneiden SM-Sprintit, Luumäki 19-20.8. 

• Pirkan soutu 29.7.  

• Mahdollisesti erikseen sovittava muu kansallinen kilpailu 

 

2.2.3.2. Kirkkovenesoudun Naisten kilparyhmä  

Naisten kirkkovenesoudun kilparyhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden ja osallistuu 

kirkkovenesoudun SM-kisoihin kaikilla matkoilla. Harjoituksiin ilmoittautumisessa käytetään nimenhuuto-

järjestelmää ympäri vuoden 

Naisten kilparyhmän joukkueenjohtajana toimii Soile Hakala ja perämiehenä Paavo Salonen. Vuoden 2022 

aikana ryhmän toimintaan on saatu mukaan 10 uutta aktiivista soutajaa. 

Kirkkovenesoudun naisten kilparyhmän soutajat 

Nykytila:   

• Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 30 soutajaa 

• Ryhmä harjoittelee yhdessä 2 kertaa viikossa ympäri vuoden 

Tavoite 2023: 

• Ryhmän tavoitteena on Suomen mestaruudet ja saada mitaleja kaikilta kirkkovenesoudun SM-

kilpailumatkoilta, Sulkavan suursouduista ja Pirkan soudusta. 

• Saada uusia harrastajia mukaan ryhmän toimintaan 

Vesikauden harjoitukset 

Nykytila: 

• Ohjattuja harjoituksia on 2 kertaa viikossa huhtikuusta lokakuun loppuun saakka. Kesän 2022 

aikana naisten kilparyhmällä oli 57 harjoitusta vesillä. 

Tavoite 2023: 

• Ohjattuja harjoituksia on 2 kertaa viikossa heti järvien auettua lokakuun loppuun saakka 

Kalusto 

Nykytila:  

• Seuran omistama ‘Takotar’ toimii ryhmän harjoittelu- ja kilpaveneenä. Veneeseen tehty 

keulaohjaus kesän 2022 aikana 



   
 

   
 

Tavoite 2023: 

• Talven aikana veneeseen tehdään pieniä parannuksia ajatellen soutajien vaatimaa tilaa 

Kilpailukalenteri 2023 

• Viking soutu toukokuussa 

• Kirkkoveneiden SM-pitkä matka, Sulkava 27-28.5 

• Kirkkoveneiden SM-keskimatka,  10.-11.6. 

• Sulkavan suursoudut, Sulkava 7.7  

• Pirkan soutu 29.7 

• Kirkkoveneiden SM-Sprintit, Luumäki 19-20.8. 

 

2.2.3.3. Kirkkovenesoudun Harrasteryhmä (“Soutamalla kuntoon”)  (Sekajoukkue: naisia ja 

miehiä) 

Nykytila:  

- Toiminut alkukesällä soudun esittelynä kaikille kiinnostuneille, tarjonnut mahdollisuuden kokeilla 

kirkkovenesoutua kertamaksulla tai 10x spinningkorttia vastaan kahdesti viikossa 

Toimintasuunnitelma 2023:  

- selvitetään, löytyykö seurasta vapaaehtoisia kiertävään perämiesvuoroon esittelemään 

kirkkovenesoutua kaikille kiinnostuneille / olemaan perämiehenä vuorollaan 1x viikossa olevissa 

harjoituksissa.  

- Jos perämiehiä ei löydy, ei toimintaa 2023.  

 

2.2.4 Pienpuuvenesoutu 

• Ryhmässä on aktiivisesti kilpailevia ja satunnaisesti harrastavia, sekä naisia että miehiä 

• Soutajista suurin osa harrastaa yksikkö ja kaksikkosoudun ohella aktiivisesti myös 

kirkkovenesoutua. 

• Ryhmästä löytyy hyvin osaamista tekniikasta ja välineistä, ja ideoita/ajatuksia vaihdetaan paljon. 

• Ryhmän tuen merkitys on iso, koska lajia ei ole ulkopuolisen yksin helppo aloittaa 

Pienpuuvenesoututoiminnan vetäjänä toimi Pekka Mäkelä 2022.  

Nykytila:   

• Harrastajia noin 30, joista kilpasoutajia noin 15 

• Naisia pienvenesoudussa on tällä hetkellä 9 hlöä, jotka osallistuvat myös SM-kisoihin 

• Talvikaudella yhteisharjoitukset kirkkoveneporukan mukana 

Tavoite 2023: 

• Rohkeammin kisoihin mukaan. Helpointa osallistuminen on Pirkan soutuun. Hyvä tavoite on, että 

kaikki vajan veneet kisaavat silloin 

• Kirkkovenesoutajat kokeilemaan pienveneitä.  

Vesikauden harjoitukset 



   
 

   
 

Nykytila: 

• Pienvenesoutajat harjoittelevat pääosin itsenäisesti 

• Satunnaisesti järjestetään myös yhteisharjoituksia 

Tavoite 2023:  

• Yhteistreenien lisääminen 

o Kokemattomat kokeneempien pareiksi (näin saadaan uusia soutajia lajin pariin) 

o Treenit painottaen ominaisuuksia, joita yksin ei voi harjoitella: esim. peesaus, venetestit, 

jne. 

o Yhteistreenien onnistumisen kannalta veneet ja miehistö kannattaa valita niin, että vauhdit 

lähellä toisiaan. Esim. sekaparikaksikko sama vauhti kuin miesten yksiköllä 

Kalusto 

Nykytila:  

• Yksikkö (‘Lehto’): Kunto ok, huollettu vuonna 2021 

• Kaksikko (‘Pikkulintu’): Huolto vuonna 2023 

• Kaksikko (‘Karkki’): Huollettu 2022 

• Yksikkö/Kaksikko (‘Parkkinen’): Vuokrattu Pirkan soutuun. Ei muuta käyttöä. 

Tavoite 2023: 

• Huolletaan “pikkulintu” 

Kilpailukalenteri 2023 

• Pienvene pitkä matka, Sulkavan Suursoudut, 8.7.2023.  

• Pienvene keskimatka, Pirkan Soutu, Tampere 29.7.2023  

• Pienvene sprintti ja normaalimatka, yleinen sarja lahden SM-kisaviikolla elokuun alussa, 

ikäkausisarjat jyväskylässä,  2-3.9.2023 

 

2.3 Coastal soutu  
 

2.3.1 Yleistä 
Coastal-soudun tunnettavuutta ja sen harrastajamäärää pyritään kasvattamaan. Kilpailuihin osallistuvien 

soutajien määrää yritetään kasvattaa ja saada seurasta myös kansainvälisen tason coastal-soutajia.  

Keinot: 

• paras keino on yksinkertaisesti ”ottaa kaveria hihasta kiinni” ja sopia soututreffit 

• lajia esitellään Takon soutajien tapahtumien yhteydessä 

• lajista julkaistaan videoita ja kuvia sosiaaliseen mediaan 

• coastal-soutukoulua jatketaan 

• Joukkuevenehankkeen nuoret soutavat kesällä 2023 myös coastal veneillä 

• Aktiivisoutajille järjestetään laadukkaita harjoituksia 

2.3.2 Coastal Soutajat 
Nykytila: 



   
 

   
 

• Harrastajia alle kymmenen 

• Kilpasoutajia neljä 

Tavoite 2023: 

• Harrastajia parikymmentä, joista nuoria muutama 

• Kilpasoutajia kahdeksan 

 

2.3.3 Vesikauden harjoitukset 
Nykytila: 

• Ei ohjattuja harjoituksia 

Tavoite 2023: 

• Kerran viikossa ohjatut harjoitukset 

• Veneitä vuokrataan seuran harjoituksiin 

• beach sprint harjoituksia esim. Pyynikillä 

• poijuradoilla käännöksien harjoittelua 

• ryhmässä soudun harjoittelua 

• Hyviä harjoitusolosuhteita haetaan myös Näsijärveltä ja mini-leireiltä Porin Yyteristä 

• harjoitukset valmistellaan hyvin ja pidetään laadukkaina 

2.3.4 Kalusto 
Nykytila: 

• Seuralla yksi kaksikko 

• Yksityisomistuksessa viisi yksikköä 

Tavoite 2023: 

• Seuralle hankitaan OKM-tuesta toinen kaksikko 

• Seuran kaksikot aktiivisessa käytössä 

• Yksityisomistuksessa seitsemän yksikköä 

2.3.5 Kilpailukalenteri 

• 29.6-2.7.2022 EMG2023 kisat 

• 1.7.2022 Master BS Valkeakoski 

• 3.-4.8. 2022 Beach Sprint SM  Lahti 

 

2.4 Sisäsoutu 
 

Yleistä 

Talvikaudella pääasiallinen harjoittelumuoto seuran kalustolla Soutukeskuksella tai jäsenten omilla 

sisäsoutulaitteilla. Erittäin suosittu myös kansallisena ja kansainvälisenä kilpailumuotona, joissa Takon 

Soutajilla ollut hyvä ja menestyksellinen edustus. 



   
 

   
 

2.4.1 Spinning tunnit 
Nykytila: 

• Viikottaisia tunteja 17 

• Harrastajia useita satoja seuran ulkopuolelta kaikille avoimissa soutuspinning tunneilla.  

• Kävijäkerrat noin 9000 koko vuodessa. 

Tavoite 2023: 

• Tuntien täyttöasteen parantaminen 

• Uusien ohjaajien rekrytointi  

• Aktiivisia harrastajia +200 hlöä 

• Kävijäkertoja +1000 

• Tavoitteeseen pyritään mainonnan lisäämisellä ja tehostamisella. Somen käyttöä aktivoidaan ja 

mainosmateriaalia kehitetään. 

2.4.2 Harrastajat 
Nykytila: 

• n. 60 seuran jäsentä käyttää aktiivisesti salia 

• Harjoitusvuoroja päivittäin (Nimenhuudon kautta ilmoittautuminen treeneihin) 

Tavoite 2023: 

• Aktiivisia harrastajia lisää +20 

• Ohjattujen harjoitusvuorojen käyttöasteen kasvattaminen 

• Tavoitteeseen pyritään myös jäsenten määrää kasvattamalla  

Kalusto 

Nykytila: 

• Concept2 sisäsoutulaitteita 35 kappaletta. E mallia 12 ja D mallia 23 

• RP3 dynaaminen sisäsoutulaite 1 kappale 

• Soutuallas 4 paikkaa käytettävissä sekä kahden että yhden airon soutajille. Soutualtaan virtauksen 

moottori korjattu käyttökuntoiseksi vuonna 2022 

Tavoite 2023: 

• Laitteiden aktiivinen huolto 

• Concept laitteiden uusimisen selvittäminen ja tarjousten pyytäminen 

2.4.3 Kilpailukalenteri 
 

• 04.02.2023  2000m (juniorit 500 ja 1000m ja joukkueet 1000m), normaali paikalla tapahtuva 

kilpailu, Vuoksen Soutajat ry. 

• 18.03.2023  500m ja 6km (nuoret 5km) SM ja Finnish Open , virtuaali (Time team) Keravan Urheiljat 

• 22.04.2023 Ergomaraton, , hybridi, Keravan Urheilijat ry.  

 



   
 

   
 

3 Valmennus  
 

Valmennustoiminnan tavoitteet: 

• Tarjota  laadukasta valmennusta seuran jäsenille 

• Mahdollistaa kaiken tasoinen harrastaminen Takon Soutajissa 

• Tuoda seuralle lisää jäseniä 

Nykytila: 

• Valmennusresurssit harrastajille ovat olleet hyvät kaudella 2022 ja treeneissä ei ole ollut ruuhkaista 

• Seuralla kaksi varsinaista valmentajaa ja useampi vähintään nuoriso-ohjaajakoulutuksen käynyt 

harjoitusten ohjaaja 

Tavoite vuodelle 2023: 

• Seuralla vähintään 2 varsinaista valmentajaa ja lisäksi harjoitusten vastuuohjaajia tarpeen mukaan 

• Seuran toiminta organisoitu mahdollistamaan kilpaurheilu kaikilla tasoilla urheilijanpolun 

mukaisesti  

• Lisätään valmennusresurssia myös korkeamman tason urheilijoille, yhteistyösuunnitelmat viritteillä 

Trakain ja Pärnun soututoimijoiden kanssa, ulkopuolisen valmennusavun hankkiminen myös 

kotimaanvalmennukseen, rahoitus osittain stipendirahastosta ja osittain omavastuu urheilijoille 

• Yhteistyö Melonta- ja soutuliiton valmentajien kanssa 

• Seuralla on mahdollista saada laadukasta valmennusta, kaikissa harraste- ja lajiryhmissä 

3.1 Valmentajat 
 

Seuran palkattuina valmentajina toimivat Juho-Pekka Petäjäniemi ja Antti Koiranen. Nuorten 

joukkuesoutuhankkeessa ja soutukoulussa on työllistetty seuran nuoria soutajia ohjaajiksi tarpeen mukaan, 

samaa käytäntöä on tarkoitus jatkaa kaudella 2023. 

Lisäksi vapaaehtoistyön voimin seurassa vedetään erilaisia harrasteryhmiä ja kursseja.  

 

3.2 Treeniohjelmat 
 

Seuralla on käytössään kolme eri tasoista valmennusohjelmaa: 

• 1-taso: harrastelijat, aloittelijat ja nuoremmat juniorit 

• 2-taso: aktiiviharjoittelijat ja kilpailijat 

• 3-taso: tosissaan kilpailevat ja urheilevat 

Seuran harjoitusohjelmia noudatetaan yhteisharjoituksissa. Ohjelmat on jaettu Takon Soutajien 

nettisivuille. 

3.3 Talvitreenit 
 



   
 

   
 

Talvitreenit järjestetään pääasiassa Hatanpään Soutukeskuksella, jossa harjoittelumuotoina ovat sisäsoutu, 

voimaharjoitteet (puntti & kuntopiiri, crossfit-treeni), soutuallas ja erilaiset kehonhuoltoharjoitukset. 

 Treenimahdollisuuksia eri ryhmissä on lähes joka ilta, harjoitukset ovat esillä Nimenhuuto-sovelluksessa. 

Valmentajien ohjaamat harjoitukset Soutukeskuksella keskiviikkoisin ja perjantaisin n. klo 18-20. 

Sunnuntaisin on joukkuesoutuhankkeen treenit klo 18-20. Muista treeneistä ilmoitetaan Nimenhuudossa. 

 

3.4 Soutukoulut 
 

3.4.1 Olympialuokkien soutu: Lasten ja nuorten soutukoulu 
 

Olympialuokkien soutukoulun tavoitteena on tuoda uusia harrastajia lajin pariin ja madaltaa 

harrastuskynnystä. Soutukoulun osallistumisvaatimuksena on uimataito. Soutukoulu on suunnattu 12-

vuotiaista ylöspäin, mutta myös nuorempien kohdalla voidaan arvioida, riittävätkö fyysiset vaatimukset 

lajin aloittamiseen. Uimataito on ehdoton vaatimus soutukouluun osallistumiselle. Harjoitukset pyörivät 3-4 

krt/viikossa.  

3.4.2 Aikuisten soutukurssit ja aloittelijoiden harjoitukset 
 

Aikuisten soutukursseja järjestetään kysynnän mukaan touko-elokuussa 1-2 krt/kuukaudessa muutaman 

intensiivisen harjoituksen tehokursseina. Kurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa aloittelijoiden omassa 

treeniryhmässä. 

4 Tapahtumat 
 

4.1 Kilpailut  
 

Takon Soutajat järjestävät vuonna 2023 seuraavat kilpailut 

4.1.1 Kirkkoveneen keskimatkan SM-kisa  / Hatanpää  10.-11.6.2023 

4.1.2 EMG2023 European Masters Games  29.6.-2.7.2023 
- Noin 20 eri urheilulajin tapahtuma Tampereella, missä soutu yhtenä mukana  

o Olympialuokan kilpailut Kaukajärvellä 30.6.-2.7. 

o Coastal beach sprint 29.6. Pyynikin rannalla 

o Perinteisen KV-kisan lähdöt mahdollisesti mukana, jos aikatauluun saadaan mahtumaan 

4.1.3 Viking Soutu x.5.2023 

- Tavoite on järjestää Viking Soutu isommassa muodossa 

- Tavoite min. 10 osallistuvaa maksavaa kirkkovenejoukkuetta 

4.1.4 Pirkan Soutu 

- Samalla pienveneiden SM –keskimatka, Hatanpäällä 29.7.2023 



   
 

   
 

4.1.5 Olympialuokkien aikuisten pienvene SM, juniorien Isovene SM 5.-6.8.2023 

- Kaukajärvellä kisaviikonloppu Suomen huippu-urheilu soutajille 

4.1.6 Suomen vahvin soutaja 

- Joulukuussa jossain kauppakeskuksessa (Ratina?) 

 

4.2 Leirit  
 

Tampereella on jo useana vuonna järjestetty yhteistyössä Melonta- ja soutuliiton leirejä sekä Hatanpäällä 

että Kaukajärvellä. Liiton leirikalenteria vuodelle 2023 ei vielä ole julkaistu. Yhteistyö SMSL:n kanssa jatkuu 

ja leiritoimintaa kehitetään urheilijoiden tarpeita vastaavaksi.  

4.2.1 Leiritoiminnasta yleisesti 
 

Takon soutajilla on suunnitteilla leiritoimintaa kotileirin muodossa avovesikaudelle ja yhteistyötä Viron 

soutujoukkueen sekä Liettuassa sijaitsevan Trakain soutukeskuksen kanssa on tarkoitus aloittaa, mikäli 

kiinnostuneita soutajia omasta seurasta ja mahdollisesta yhteistyöseuroista saadaan riittävästi kasaan. 

Soudun suurleiri on sovittu järjestettäväksi Hämeenlinnassa heinäkuussa 2023. 

5 Muu toiminta 
 

Toiminnan rahoittamiseen Takon Soutajat on järjestänyt jo pitkään spinningtunteja. 

Vuonna 2023 on suunnitelmissa kokeilla soudun imagon muuttamista yksilölajista joukkuelajiksi OKM 

seuratukihankeavustuksen mukaisesti. Hankkeen tavoite on löytää nuoria suoraan joukkueveneeseen, 

jonka toimintaa alussa rahoittaa seuratukiavustus. Hankkeen toiminta vakiinnutetaan kahden tukivuoden 

aikana, tarkoitus on tuoda seuraan mukaan 12-22-vuotiaita soutajia joukkueveneisiin yli veneluokkarajojen. 

Toiminta käynnistynyt. 

5.1 Spinningtunnit  
5.1.1 Yleistä 

Spinningtunnit järjestetään seuran ulkopuolisille liikkujille osallistumismaksua vastaan. Tunnit ovat 

ryhmäliikuntatunteja ohjaajan opastuksella. Ohjaajina toimivat seuran aktiivijäsenet talkootyönä. 

5.1.2 Toiminta 
Nykytila: 

• Viikottaisia tunteja 17 

• Harrastajia useita satoja seuran ulkopuolelta kaikille avoimissa soutuspinning tunneilla.  

• Kävijäkerrat noin 9000 koko vuodessa. 

Tavoite 2023: 

• Tuntien täyttöasteen parantaminen 

• Aktiivisia harrastajia +200 hlöä 

• Kävijäkertoja +1000 

• Uusia ohjaajia +2 



   
 

   
 

• Tavoitteeseen pyritään mainonnan lisäämisellä ja tehostamisella. Somen käyttöä aktivoidaan ja 

mainosmateriaalia kehitetään. 

5.2 Kalustovuokraukset 
5.2.1 Kirkkovenevuokraus 

Takon Soutajat ovat vuokranneet seuran kirkkoveneitä tuntihinnalla halukkaille vuokralaisille. 

Asiakaskuntana ovat olleet sekä yritykset, opiskelijat että muut isommat ryhmät.  

Tavoite vuodelle 2023 

- kehittää toimiva perämiespalvelu 

- kehittää vuokrausten ehdot ja toimintaperiaatteet vahinkojen korjaukseen 

5.2.2 Sisäsoutulaitteiden vuokraus 
Mikäli koronatilanne vuoden 2023 aikana estää spinning toiminnan järjestämisen tai seuran jäsenien 

harjoittelun Hatanpään Soutukeskuksella, sisäsoutulaitteita vuokrataan sekä jäsenille että ei jäsenille. 

 

 


