SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleistä
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien melontaa ja soutua niiden eri muodoissa
harrastavien yhteisöjen keskusjärjestö, yhdysside ja etujen valvoja. Liitto edustaa Suomen melonta- ja soutuurheilua kansainvälisillä areenoilla. Liitto ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna
sekä kunto- ja harrasteliikuntana. Vuosi 2021 on Suomen Melonta- ja Soutuliiton kymmenes toimintavuosi.

Uudistetun strategian kolmas toteuttamisvuosi 2021
Hallitus päivitti vuoden 2018 aikana liiton strategian (liite 1). Strategian aikajänne ulottuu vuoteen 2022 asti.
Hallituksen lähtökohtana on ollut kunnianhimoiset ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttaminen
harrasteliikunnassa ja kilpaurheilussa.
Strategian painopisteitä ovat elinvoimaiset seurat ja kasvava harrastetoiminta, Menestyvä huippu-urheilu
sekä kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta ja lisäksi näkyvä, arvostettu, vaikuttava sekä riittävät
voimavarat. Kaikki nämä painopisteet ovat toimintasuunnitelman kolmannen vuoden osalta
toimintasuunnitelmassa mukana. Strategiassa on määritelty mittareita, joiden saavuttamiseksi pyritään
toimintasuunnitelman mukaisilla toimilla.

Pandemian vaikutukset vuoteen 2021
Vuonna 2020 lähes kaikki kansainvälinen toiminta keskeytyi alkukeväästä. Pandemian iskiessä myös
Suomeen, teimme muun yhteiskunnan mukana rajoitustoimia omaan toimintaamme. Pandemia voi
vaikuttaa edelleen vuoteen 2021. Pandemia tulee joka tapauksessa vaikuttamaan kansainväliseen huippuurheiluun. Huippu-urheilijat tavoitteidensa suunnassa pyrkivät järjestämään turvalliset leiritysolosuhteet,
jotta kansainvälisen menestyksen tavoittelu on mahdollista. Pandemia voi vaikuttaa myös muihin liiton
tavoitteisiin merkittävästi. Liitto pyrkii kaikessa toiminnassaan toimimaan turvallisesti ja terveellisesti.
Vuonna 2021 ollaan varmasti paremmin tietoisia koronaviruksen riskitekijöistä ja varautuminen harrastus ja
seuratoiminnassa on arkipäivää. Liitto toteuttaa siis strategianmukaisia toimenpiteitä kuitenkin ottaen
huomioon pandemian vaikutukset seuratoimintaan, kilpailutoimintaan ja kansainväliseen huippu-urheiluun.
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Tärkeimmät toimet painopistealueilla
Seuraavassa on koottu tärkeimmät kehittämistoimet eri painopistealueilla. Strategian mukaisia
painopistealueita on yhdistetty teemoittain. Myöhemmin toimintakertomuksessa löytyy tarkemmat
kuvaukset toiminnasta.

Elinvoimaiset seurat ja kasvava harrastetoiminta
•

Tähtiseuratoiminnan ja liiton muiden seurapalveluiden aktiivinen kehittäminen

•

#olenmeloja-hankkeen jalkauttaminen koko toimialalle

•

Nuorisotoiminnan konseptien jalkauttaminen uusien harrastajien rekrytoimiseksi

Olympiapolku ja menestyvä huippu-urheilu
•

Ratamelonnan ja Olympiasoudun laadukas maajoukkuetoiminta ja kansainväliset kilpailut

•

Kilpailutoiminnan ja tapahtumien kehittäminen yhdessä järjestäjien kanssa

Riittävät voimavarat ja vaikuttavuus
•

Viestinnän kehittäminen ja tehostaminen ja näkyvyyden parantaminen

•

Varainhankinnan lisääminen

•

Vastuullisuustyön jalkauttaminen
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Elinvoimaiset seurat ja kasvava harrastetoiminta
Liiton jäsenistö koostuu seuroista. Liiton toiminnan ydin on seuratoiminta. Elinvoimaiset seurat ovat perusta
menestyksekkäälle melonnan ja soudun kilpa- ja harrastetoiminnalle. Liitto toimii jäsenseurojaan ja niiden
jäseniä varten. Tavoitteena on luoda edelleen parempia edellytyksiä elinvoimaiselle seuratoiminnalle ja
kasvavalle harrastetoiminnalle. Tavoitteena on tukea seurojen kehittymistä paikallisesti sekä luoda seurojen
toimintaa helpottavia tukitoimintoja.

Seuratoiminnan kehittäminen
Seurakysely toteutetaan alkuvuodesta 2021. Sen on tarkoituksena selvittää keinoja, joilla liitto voi parhaiten
tukea seurojen toimintaa.
Liitto jatkaa Tähtiseura-laatuohjelman toteuttamista. Tavoitteena, että vuoden 2020 aikana mukaan
tähtiseuraprosessiin saadaan neljä seuraa. Tuetaan prosessissa mukana olevia seuroja seurakäynnein ja muin
tukitoimin. Tähtiseuratoiminta luo hyvän pohjan seurojen oman toiminnan kehittämiselle. Liitto tukee
seuroja prosessin aikana.
Viestintää ja tiedonjakoa lisätään uusin keinoin mm. jatkamalla keväällä 2020 alkaneita Zoomseurawebinaareja, jotka toimivat seurojen kouluttamisessa, tiedottamisessa ja muussa yhteydenpidossa.
Webinaarit järjestetään noin kuukauden välein eri aihein. Webinaarit ovat vuorovaikutteisia, joissa
osallistujilla on aina mahdollisuus kertoa oman seuran tilanteista ja tuoda viestejä liittoon.
Liiton uusi viestintä- ja seurapalvelukoordinaattori tulee tehostamaan seurapalvelujen kehittämistä.
Tavoitteena on, että lanseerataan uusia seurapalveluja vuoden 2021 aikana. Elinvoimaisten seurojen
toimintaa tukemaan tarvitaan uusia tukipalveluja. Näistä esimerkkinä on Suomisport -seurapalvelun
jalkauttaminen melonta- ja soutuseuroihin, joka tullaan ottamaan laajemmin käyttöön SMSL:n
jäsenseuroissa vuoden 2021 aikana.
Liitto julkaisi kesän 2020 aikana eri lajien esittelyvideot, joiden hyödyntämiseen avustetaan seuroja jatkossa.
Seurat voivat käyttää videoita vapaasti omassa lajimarkkinoinnissaan.

Nuorisotoiminta
Melonta- ja soutuliitossa nuorisotoiminnaksi katsotaan kaikki alle 23-vuotiaiden toiminta kansainväliseen
kilpailumenestykseen tähtäävää edustusurheilua lukuun ottamatta. Nuorisotoimintaa toteutetaan yhdessä
lajijaostojen kanssa.
Nuorisotoiminnassa on kaksi painopistettä:
Nuorten harrastustoiminnan tukeminen ja uusien harrastajien rekrytoiminen liikkujan polulle
Seuroille suunnattua nuorten seuraohjaajien stipendin toimintamallia kehitetään vuodelle 2021.
Tarkoitukseen varataan talousarviossa tukea 3-4 seuralle. Toiminnan tavoitteena on ohjaajia palkkaamalla
auttaa seuroja melonta- ja soutukoulujen järjestämisessä ja turvata säännöllisen harrastustoiminnan
jatkuminen läpi kesäkauden.

Uusien nuorten harrastajien rekrytoiminen melonnan ja soudun lajien pariin:
Käytännön jäsenhankintatyö tehdään seuroissa. Seurojen jäsenhankintatoimia ovat mm. avoimet
lajikokeilut, seurojen kurssitoiminta sekä koulu- ja kuntayhteistyö.
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Lasten ja nuorten melontakoulun ja soutukoulun konseptia kehitetään edelleen ja keskitytään etenkin näiden
konseptien jalkauttamiseen. Lisäksi IRCF (Indoor Rowing Challenge Finland) -konseptia viedään seurojen
toteutettavaksi ja tavoitteena luoda siitä soutuseuroille oman toimintansa markkinointimahdollisuus uusien
soutajien saamiseksi toimintaan. Mikäli korona-pandemia antaa mahdollisuuden toteuttaa IRCF-kiertueen,
tavoitteena saavuttaa yli 2000 nuorta kouluyhteistyön kautta. Liitto on mukana myös Vesisankarithankkeessa yhdessä Koululiikuntaliiton, SUH:n ja muiden vesiliikuntaliittojen kanssa. Tavoitteena on saada
vesillä liikkumisen taidot kansalaistaidoiksi.

Nuorten harrastustoiminnan tukeminen:
Liitto järjestää valtakunnallinen harjoitteluleiritoimintaa ratamelojille ja olympialuokkien soutajille. Nämä
leirit kulkevat nimillä melonnan suurleiri ja soudun suurleiri. Kanoottipoolossa, freestylemelonnassa eri tason
harrastajille, myös nuorille järjestetään leiritoimintaa.

Nuorten urheilijoiden tukeminen urheilijan polulla
Tavoitteellisesti urheilevia nuoria kannustetaan urheilijanpolulla tarjoamalla mm. avoimia leirityksiä,
valmennusryhmätoimintaa tai tukemalla seurojen valmennustoimintaa. Lajikohtaiset toimenpiteet on
esitelty lajiliitteissä. Käytetään olympiakomitean tuottamia kasva urheilijaksi ja kehity urheilijaksimateriaaleja. Järjestetään yläkoululeiritystä melonnassa Varalan urheiluopistolla sekä Pajulahden
urheiluopistolla.

Aikuisliikunta
Retki- ja virkistysjaosto
Retki- ja virkistysjaoston toiminta aktivoidaan. Jaoston tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä sekä
yhdyssiteenä liiton hallinnon ja retkimelojien välillä. Tavoitteena on tukea ja viedä eteenpäin retki- ja
virkistysmelonnan kehitystyötä liitossa.
Soudun aikuisliikunnan osalta tehdään kehitystyötä puuvenejaoston kanssa.

#olenmeloja-hanke
Kolmivuotisen aikuisten melonnan matalan kynnyksen kehittämishanketta jatketaan #olenmeloja -konsepti
-nimellä. 2021 on hankkeen toinen toimintavuosi. Hankkeessa ovat mukana Suomen Latu ja Finlands Svenska
Idrott. Tavoitteena on saada 10 000 uutta melonnan harrastajaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 130 000€.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki hankkeelle on 70% - 75%.
Seurojen mahdollisuus vastaanottaa tällaista uusien koulutettavien melojien määrää on rajallinen. Osana
hanketta liitto selvittää henkilöjäsenyyden mahdollistamista liitossa. Lisäksi uusien melojien tavoittaminen
voi mahdollistaa uusia varainhankinta mahdollisuuksia liitolle.

Melonnan ja soudun virkistyskoulutustoiminnan kehittäminen:
Jatketaan retki- ja virkistysmelonnan koulutusjärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on virtaviivaistaa
koulutusjärjestelmää ja etsiä valmennuskoulutuksen kanssa yhteisiä sisältöjä ja toimintamalleja. Yhteistyötä
EPP (Euro Paddle Pass) yhteisön kanssa jatketaan. Yhteistyötä oppilaitosten sekä muiden melonnan
koulutusta tarjoavien tahojen kanssa tiivistetään. Lisäksi etsitään keinoja järjestää koulutuksen osia
etäyhteyksillä, mikäli poikkeustilanne on päällä, eikä koulutuksia voi järjestää fyysisinä tapaamisina.
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Vuoden 2021 aikana järjestetään seuraavat koulutukset, mikäli korona-pandemia siihen antaa
mahdollisuuden:
- #olenmeloja-konseptin käyttöönottokoulutuksia
- kansallisten tuomareiden koulutusta
- taitokokeiden vastaanottokoulutusta tarpeen mukaan
- 1-2 kpl melonnan koulutustapaamista.
- Avustetaan seuroja tarpeen mukaan muun koulutuksen, kuten melontaohjaajakurssien,
melontaopaskurssien ja EA-koulutuksen järjestämisessä.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset
Liitto järjestää kilpalajien yhteiset valmentaja- ja ohjaajakoulutukset koordinoidusti tavoitteena
valmennusosaamisen lisääminen ja jakaminen lasten, nuorten ja aikuisten valmennuksessa. Vuonna 2021
järjestään VOK1 ja NOK koulutukset. Koulutussisällöt noudattavat OK osaamisohjelman
valmennusosaamisen mallia. Koulutuksiin pyritään saamaan mahdollisimman suuri joukko
valmennusosaamisen lisäämisestä kiinnostuneita eri lajeista (o-soutu, coastal, puuvene- ja sisäsoutu, rata,
maraton, slalom, freestyle, poolo, sup).
Lisäksi yhteistyössä Varalan urheiluopiston kanssa järjestetään maaliskuussa 2021 melontavalmentajille ja
kouluttajille sekä kiinnostuneille harrastajille melonnan voimaharjoittelu- ja valmennuskoulutus. Alkuvuonna
2021 julkaistaan samaan kokonaisuuteen liittyvä melonnan lajivoimaharjoittelun ilmainen vapaasti
käytettävissä oleva materiaalipankki voimanpolku.net-sivustolla sekä melonnan lajivoimaharjoitteluosio
voimanpolku-appplikaatiossa valmennuksen ja harjoittelun tueksi.
Lajikohtaisista teema- ja tuomarikoulutuksista vastaavat ko. lajit/lajijaostot. (kts-lajiliitteet)

Uudet lajit
Uudet kehittyvät lajit toimivat liiton alla joko omina lajijaostoinaan tai osana jotain olemassa olevaa
lajijaostoa.
Coastal-soutu tuli mukaan vuonna 2020 ja sen kehitys jatkuu oman lajijaoston alaisuudessa.
SUP otetaan mukaan uutena lajina. Liitto kehittää SUP-melontaan oman koulutuksensa ja edesauttaa seuroja
ottamaan SUP mukaan omaan lajivalikoimaansa. SUP-melonnan kilpailutoimintaa selvitetään yhdessä rataja maratonjaoston kanssa.
Suosiota kasvattaneet packraft -kajakit / kanootit huomioidaan retki- ja virkistysmelonnan uusina välineinä.
Muiden lajien osalta arvioidaan liiton ja sen jäsenseurojen hyötyjä uusien lajien mukaan ottamisesta.

Tapahtumat
Liitto on mukana Suomi Meloo kanoottiviestissä. Suomi Meloo -kanoottiviestiä kehitetään yhteistyössä
Suomi Meloo ry:n hallituksen ja Suomen Ladun kanssa.
Liiton jäsenseurat järjestävät paljon erilaisia tapahtumia, joissa liitto on aktiivisesti mukana. Liiton
jäsenistössä on mukana myös tapahtumanjärjestäjäjäseniä. Tapahtumanjärjestäjille ja tapahtumia
järjestäville jäsenseuroille järjestetään vuoden 2021 aikana tapaaminen, jossa voidaan jakaa kokemuksia.
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Olympiapolku Tokio/Pariisi
Olympiapolku Tokioon jatkuu vielä vuoden. Korona-pandemia aiheutti kilpailujen siirtoja ja sen vuoksi
tavoitteet tulevalle vuodelle ovat samankaltaisia kuin edellisenä vuonna. Molemmissa olympialajeissa
tavoitellaan olympiapaikkoja ja niiden saavuttamiseen on mahdollisuuksia.

Olympiasoudun keskeiset kehitystoimet
Vuoden päätavoite on saada olympiapaikkoja Euroopan olympiakarsintaregatasta ja viimeisestä
olympiakarsintaregatasta. Tokion olympialaisissa tavoitellaan kahta pistesijaa. Valmennusryhmätoiminnassa
painotetaan potentiaalisten olympiaurheilijoiden valmennusta.
Nuorten valmennuksen tukemiseksi on palkattu osa-aikainen valmentaja, jonka tehtävänä on koordinoida
nuorten kilpailuihin tähtääviä venekuntia. Nuorten valmennusta tuetaan laadukkaan leiritystoiminnan
kautta.

Ratamelonnan keskeiset kehitystoimet
Vuoden 2021 keskeisin tavoite on saavuttaa olympiapaikka(oja)kevään 2021 olympiakarsintaregatoista
Unkarin Szegedistä sekä Venäjän Barnaulista. Saavutettujen olympiapaikkojen myötä kahden pistesijan
menestymistavoite Tokion olympialaisissa. Eurooppalaisittain erittäin tiukan olympiaseulan myötä ko.
urheilija (tai alus) on automaattisesti myös vahva pistesijapotentiaali itse olympialaisissa.
Painopiste on senioreiden maajoukkuevalmennuksen mahdollisimman laadukkaassa läpiviemisessä.
A23v. ja A18v. maajoukkuemelojien osalta vuoden 2021 keskeinen painopiste on ympärivuotisen
lajiliittojohtoisen akatemiatoiminnan parantaminen. Akatemiavalmennuksessa urheilee pääosa Suomen
parhaista melojista ja valmentautumisen koordinointi toteutetaan Tampereen Urheiluakatemian alla.
Uusia Olympiapolun urheilijoita aletaan tukea uuden leiritystoiminnan kautta. Nuorten valmennuksen
tukemiseksi on perustettu Olympic Hopes valmennusryhmä. Ryhmän leiritys pitää sisällään sekä
yläkoululeirityksen sisällä järjestettävää leiritystä sekä kevään ja kesän aikana seuraympäristössä tapahtuvaa
leiritystä. Tämä ryhmä on tavoitteellinen ja tähtää kohti nuorten ja aikuisten maajoukkuetta.

Menestyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta
Kilpaurheilutoiminta mukaan lukien maajoukkuetoiminta ja huippu-urheilu on esitetty lajiliitteissä.
Yleisenä kehitystoimena toteutetaan kilpailutoiminnan tueksi ilmoittautumis- ja tulospalvelujärjestelmä.
Järjestelmä palvelee kilpailuihin ilmoittautumista, tulospalvelua ja arkistointia ja helpottaa merkittävästi
seurojen kilpailuiden ja tapahtumien järjestelyä.
Tuomaritoimintaa kehitetään ja tuomareita koulutetaan kaikissa kilpalajeissa. Selvitetään mahdollisuutta
tuomarivaliokunnan perustamiseksi, jotta tuomaritoimintaa voidaan ohjata jatkossa tehokkaammin.
Kilpailutoiminnan kehittämiseksi toteutetaan kilpailun- ja tapahtumanjärjestäjille suunnattu opas ja
järjestetään tapaaminen, jossa peilataan hyviä ja huonoja kokemuksia.
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Näkyvä, arvostettu ja vaikuttava
Viestintä
Näkyvyyden ja vaikuttavuuden lähtökohta on uskottava ja näkyvä viestintä Liitto panostaa jatkossa
paremmin viestinnän ja seurapalvelujen kehittämiseen. Alkukevään 2021 aikana päivitetään liiton
viestintäsuunnitelma ja päivitetään liiton sisäiset ja ulkoiset viestintäkanavat. Kootaan jo olemassa olevat
viestinnälliset vahvuudet yhteen. Liittoon palkattava seurapalvelu- ja viestintäkoordinaattori tulee
koordinoimaan liiton viestintää, jotta eri kohderyhmät saavutetaan entistä tehokkaammin tehokkaasti.
Keskeisenä tavoitteena on lisätä lajien näkyvyyttä ja arvostusta.
Liiton pääasialliset ulkoiset viestintäkanavat ovat toistaiseksi liiton internetsivut sekä Facebook-kanava. Osa
lajeista ja/tai niiden maajoukkueista ylläpitää myös omaa Facebook- tai blogi-sivustoa, joiden
sisällöntuotannosta ne vastaavat itsenäisesti. Liiton jäsentiedotusta hoidetaan ensisijaisesti sähköisillä
uutiskirjeillä. Seurat välittävät liiton jakamaa tietoa seurassa edelleen eteenpäin. Viestintäkoordinaattori
kehittää vuoden 2021 aikana viestintään uudet toimintatavat.
Kansalliset arvokilpailut ja kansainväliset kilpailutapahtumat viestitään tehokkaasta niin lehdistölle kuin
sosiaalisessa mediassa. Kansallisten kilpailuiden järjestäjille laaditaan viestintäohjeistus osana kilpailun- ja
tapahtuman järjestäjän opasta.

Mediasuhteet
Liiton näkyvyyttä varten parannetaan mediasuhteita. Kootaan vaikuttavat mediat eri toimialoilta ja
kehitetään tehokkaita keinoja saada tehostaa viestinnän läpäisevyyttä eri medioissa. Tavoitteena pyrkiä
lisäämään näkyvyyttä kaikilla toiminnan sektoreilla.

Edunvalvonta
Liitto on aktiivinen toimija urheilun ja liikunnan yhteistyöverkostoissa. Liitto pyrkii osaltaan edistämään
liikuntapoliittisen selonteon tavoitteiden toteuttamista. Liiton tavoitteena on olla yhteiskunnallinen
vaikuttaja omalla toimialueellaan. Liitto toimii säännöllisesti Olympiakomitean eri verkostoissa. Liitto toimii
myös mm. Ulkoilufoorumissa ja veneilyverkostossa vaikuttaen lainsäädäntöön ja jokamiehen oikeuksiin.
Liitto pyrkii vaikuttamaan melonnan ja soudun kansainvälisissä kattojärjestöissä. Pohjoismainen yhteistyö eri
lajeissa on erittäin tärkeää. Liitto on myös mukana Euro Paddle Pass-yhteisössä ja osallistuu sen
kehitystyöhön.
Liitto toimii aktiivisessa yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden, Varalan Urheiluopiston sekä Turun ja
Tampereen urheiluakatemioiden kanssa.

Olosuhdetyö
Kansallisen edunvalvonnan keskiössä on olosuhdetyö. Liitto on mukana kansallisesti merkittävissä
olosuhteiden kehittämisen hankkeissa. Näitä ovat mm. Kaukajärven, Helsingin Vanhankaupunginkosken
kehittämishankkeet. Liitto antaa lausuntoja eri olosuhdehankkeista ja antaa toiminnallista tukeaan
jäsenseurojen olosuhdevaikuttamisen työssä.

Vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyö
Vuonna 2016 on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelmaa päivitettiin vuoden 2020
aikana ja toteutetaan uudessa muodossaan vuoden 2021 aikana. Vuoden aikana jatketaan yhdenvertaisuus7
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ja tasa-arvonäkökulmien sisällyttämistä liiton kaikkiin koulutuksiin. Tästä aiheesta lisää erillisessä osiossa
seuraavassa luvussa.

Hankkeet
Liitto vetää tai on osaltaan mukana useassa eri hankkeessa. Hankkeiden tavoitteina on luoda pysyviä
toimintamalleja jollekin toiminnan sektorille. Hankkeet toimivat sekä ulkoisen että oman rahoituksen
varassa. Liitto on mukana myös valmistelemassa kahta uutta hanketta.

#olenmeloja-hanke
SMSL vetää #olenmeloja -matalan kynnyksen melonnan kehittämishanketta, jossa hankekumppaneina ovat
Suomen Latu ja Finlands Svenska Idrott. Hanke saa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista
liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta. Hankkeesta enemmän otsikon kasvava harrastustoiminta
alla.

Freedom on water
SMSL on hankekumppanina Freedom on water, Ruotsin Erasmus + sport -vammaismelonnan
kehittämishankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää ja kirjata toimintamalleja vammais(para)melonnan
toteuttamiseksi seuroissa. Hankeen toteuttaja on Ruotsin kanoottiliitto ja mukana on myös muita
Eurooppalaisia liittoja.

Ulkoilujärjestöjen yhteinen hanke
Melonta- ja Soutuliitto on mukana ulkoilujärjestöjen yhteisessä hankehakemuksessa, jolla pyritään
kehittämään lisääntyneeseen ulkoilutarpeeseen ihmisille lisätietoa. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen
auttaisi jo nykyisiä harrastajia sekä vastaisi uusien harrastajien kysyntään omaehtoisen harrastamisen
lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös jakaa tietoa eri harrastamisen muodoista ja sitä kautta auttaa
ihmisiä uusien ulkoiluharrastusten pariin turvallisesti.

Soudun kehittämisen hanke
Liitto hakee rahoitusta soudun kehittämishankkeeseen, jonka kautta voitaisiin tukea seurojen
välinehankintoja ja uusharrastajahankintaa.
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Vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja kurinpito- ja
antidopingtoiminta
Liiton toiminnan periaatteina ovat Olympiakomitean vastuullisuusohjelman mukaisesti hyvä hallinto,
turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping-asiat.

Vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Liiton toimenpiteinä on Olympiakomitean vastuullisuusohjelman implementointi. Liitto päivitti
toimintasääntönsä vuoden 2020 syksyllä ja toimintasäännöt ovat päivitetty vastaamaan hyvän hallinnon
vaatimuksia. Liitossa on voimassa olevat kurinpitosäännöt, antidopingohjelma sekä yhdenvertaisuus ja tasaarvosuunnitelma, joiden toteuttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Liitto on päivittänyt syksyn 2020
aikana sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmansa sekä luonut kilpailumanipulaation ja korruption
vastaiset toimenpiteet-asiakirjan. Kaikkia asiakirjoja ja ohjelmia tarkastellaan ja arvioidaan vuoden 2021
aikana ja päivitetään vastaamaan kehittyvää tilannetta.
Liitto toteuttaa koulutuksen ja tiedonjaon kautta vastuullisuusohjelman implementointia seuroihin. Se
toteutetaan webinaarien sekä artikkelien kautta. Liitto toimii reilun pelin periaatteiden mukaisesti.
Urheilijasopimuksissa sitoutetaan urheilijat noudattamaan reilun pelin periaatteita ja antidopingsäännöstöä
ja esimerkiksi suorittamaan Puhtaasti paras-verkkokoulutus.
Vuoden 2021 tullaan liitolle luomaan kestävän kehityksen ohjelma. Tätä tarkoitusta varten perustetaan
alkuvuodesta työryhmä valmistelemaan asiaa. Lisäksi luodaan toimintamalli urheilijan kaksoisurien
tukemiseksi. Kaksoisuratoiminnassa tukeudutaan vahvasti akatemiaverkoston tukeen. Esimerkkinä on hyvät
alut Tampereen Urheiluakatemian tukiverkoston tekemästä työstä ratamelonnan maajoukkueen ympärillä.

Turvallisuustyö
Liiton toiminnan erikoispiirteenä on erittäin laaja turvallisuustyössä vaikuttaminen. Vesillä liikkumiseen liittyy
aina potentiaalinen turvallisuusriski. Liitto jatkaa vesillä liikkumisen turvallisuuteen tähtäävää
viranomaisyhteistyötä. Liitto kerää läheltä piti - ja onnettomuusraportteja kerätäkseen aineistoa
turvallisuuden kehittämistä ja turvallisuuskoulutuksia varten. Lisäksi liitto kouluttaa jäsenistöään ja pitää
huolta oman toimintansa turvallisuussuunnitelmista ja riskiarvioista. Turvallisuustyöstä vastaa
harrastekoordinaattori.

Kurinpito
Kurinpidollisista toimista liitossa vastaa kurinpitovaliokunta ja se kokoontuu tarpeen vaatiessa.
Kurinpitovaliokunta on hallituksesta riippumaton toimielin. Kurinpitovaliokunta koordinoi ja valvoo myös
liiton antidopingtoimintaa. Kurinpitovaliokunnan valitsee liiton syyskokous.
Liitto on mukana myös urheilujärjestöjen yhteisessä keskitetyn kurinpidon valmistelussa. Kurinpidon
keskittäminen on tavoitteena nimenomaan vakavien eettisten rikkomusten osalta.

Antidopingtoiminta
Antidopingtoimintaa hoidetaan antidopingsääntöjä noudattaen. Vuonna 2020 päivitettiin liiton
antidopingohjelma ja vuonna 2021 toteutetaan antidopingtyötä ohjelman mukaisesti.
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Liitto järjestää yhteistyössä SUEKin kanssa antidoping-koulutusta vuosittain tarpeen mukaan. Olympialuokan
soutu ja ratamelonta suunnittelevat yhdessä SUEKin kanssa omien lajiensa antidopingtoimintaa.
Arvokilpailuihin valitut tai urheilijasopimuksen allekirjoittavat urheilijat suorittavat Puhtaasti paras verkkokoulutuksen. Antidoping-tietoiskut sisällytetään kaikkiin lajien syystapaamisiin.
Antidopingasioista viestitään laajasti liiton eri kanavissa: seuratiedotteissa, nettisivuilla sekä sosiaalisessa
mediassa.
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Riittävät voimavarat, talous ja varainhankinta
Lajien edistäminen perustuu olennaisesti suureen määrään vapaaehtoistyötä seuroissa ja liiton tasolla mm.
eri valiokunnissa ja jaostoissa. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii myös taloudellisia resursseja sekä
harrasteliikunnassa että erityisesti kilpaurheilussa. Näin turvataan riittävät henkilö- ja osaamisresurssit.
Liiton talous on ollut pitkään vakaalla pohjalla. Toiminnan kulut on kyetty kattamaan ilman velkaantumista.
Liiton talous ei ole juurikaan antanut mahdollisuuksia lisäpanostuksiin painopistealueilla silloin, kun
sellaiseen olisi tarvetta. Esimerkkinä voi mainita olympiavuoden tarpeet ja nuorten toiminnan kehittämisen.

Varainhankinta
Jatkossa liiton tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yksityisen rahoituspohjan vahvistamista. Seurojen
järjestäytymisastetta liittoon ja siten jäsenmäärää pyritään kasvattamaan. Merkittävin mahdollisuus
rahoituspohjan vahvistamiseen on lisätä yritysyhteistyötä. Vuoden 2021 aikana kehitetään ja markkinoidaan
yhteistyökonsepteja. Tavoitteena on laventaa rahoituspohjaa ja sitä kautta saada jatkossa enemmän
rahoitusta toiminnalle.

Kulut
Liiton toimintaa varainkäytön osalta ohjaa liittokokouksen hyväksymä talousarvio. Lajit vastaavat
tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä niille osoitetun toimintarahan puitteissa.

Tulot
Talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus
vuodelle 2021 pysyy viimeisten vuosien tasolla. Liiton talous pidetään tasapainoisena ja sitä seurataan
jatkuvasti.
Lisenssitulot, osallistumismaksut sekä seurojen jäsenmaksut ovat liiton merkittävimpiä tulonlähteitä.
Liitonvarainhankintaa pyritään kehittämään yksityiseltä sektorilta osoittamalla siihen toimenpiteitä.
Lajit voivat suorittaa itsenäisesti alueellista ja paikallista varainhankintaa, mikäli se ei ole ristiriidassa liiton
suorittaman varainhankinnan kanssa. Maajoukkueurheilijoille on maajoukkuetapahtumissa varattu oikeus
henkilökohtaisiin sponsoreihin omissa aluksissaan. Edustusasuun on erikseen määritellyille paikoille
mahdollisuus myydä sponsoritilaa urheilijan, jaoston tai liiton.
Talousarvio päätyy 0 €:n tulokseen. Liiton kokonaiskulubudjetti on noin 759 000 euroa.
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Liite 1 STRATEGIA 2022 tiivistelmä
Strategia on voimassa 2018-2022. Hallituksen lähtökohtana on ollut kunnianhimoinen ja mitattavissa oleva
tavoite. Viiteryhmäksi on valittu kesälajien yksilölajit ja mittareiksi harrastajamäärät ja kilpailumenestys.
Visiokirjauksessa tunnustetaan myös nykytila; emme vielä ole tavoitteessa, mutta toimenpitein sinne
voimme päästä.
Seuratoiminnan elinvoimaisuus on edellytys vision saavuttamiselle. Seuratoiminnan tukeminen onkin
strategiassa nostettu avaintekijäksi.
Liiton toiminta perustuu harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun. Vaikka jaottelu ei ole yksiselitteinen ja eikä näin
mustavalkoinen, kuvaa tämä toiminnan tavoitteellisuutta. Osa kilpalajeista on olympialajeja. Kansallinen
kilpailutoiminta ja ikäkausi-/ mastersurheilu on laajaa. Kilpaurheilussa onkin haluttu korostaa menestystä
sekä kansallisessa kilpailutoiminnassa että kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Erillisenä painopisteenä on
nostettu esiin olympiamenestykseen tähtäävä huippu-urheilu.
Nuorisotoiminnassa luodaan mahdollisuuksia erilaisille liikkujan ja urheilijan poluille.

Liiton arvopohja on puhdas, terve ja turvallinen urheilu sekä yhteistyö eri lajien kesken. Lisäksi liiton arvona
on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea ja luonnon kestävää kehitystä. Tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelmallisesti. Toiminta on kaikille avointa ja kaikki ovat mukana
tasa-arvoisina.
Liitto toimii rakentavasti ja vastuullisesti jäsenten, tukijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kunnioittaen
jäseniä, kollegoita ja tukijoita sekä jäsenistön erilaisia tavoitteita ja lajeja.
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Strategiset painopisteet ja niiden mittarit:
Strategia

Selite

Tavoite

Mittarit

Elinvoimaiset
seurat

Seurat ovat hyvin
toimivia ja aktiivisia
ja toiminta seuroissa
laadukasta

10 kpl Tähtiseuroja
vuoteen
2022
mennessä

Tähtiseurojen määrä
Seurojen jäsenmäärä
Seurakysely ja tyytyväisyys
liittoon

Kasvava
harrastetoiminta

Liiton jäsenmäärän
kasvattaminen

+5
%
seuraharrastajia ja
100 uutta nuorta
mukaan toimintaan
vuosittain

Seurojen jäsenmäärä
Nuorten
alkeiskoulun
käyneiden määrä
EPP-korttien määrä

Koulutusjärjestelmä
Olosuhteiden
kehittäminen
Harrastetoiminnan
palveluiden kehittäminen

Menestyvä
kansallinen
ja
kansainvälinen
kilpaurheilu

Lisää
lisenssiurheilijoita ja
laadukkaita
tapahtumia,
menestys
arvokilpailuissa
(PM, EM, MM)

Lisenssiurheilijoita
+15%, kilpailuiden
osallistujamäärä
+15%

Lisenssiurheilijoiden määrä
SM-osallistujien määrä
Valmennuskoulutukseen
osallistuneiden määrä
EM- ja MM-kilpailuiden
pistesijaurheilijoiden määrä

Valmentajaohjaajakoulutus
Toimivat
kilpailujärjestelmät
Regattajärjestelmä
Houkuttelevat
kilpailutapahtumat
Olosuhdetyö

Olympiapolku
Tokio/
Pariisi:
Menestyvä
huippu-urheilu

Menestys Tokion ja
Pariisin
olympialaisissa

Tokio 2020: soutu 2
pistesijaa, melonta 2
pistesijaa,
Pariisi
tavoite mitali ja
pistesijoja

Piste- ja mitalisijat
Olympiaedustuspaikat
Olympialajien EM- ja MMedustajien määrä
Potentiaalisten urheilijoiden
määrä

Motivoituneet urheilijat
Houkutteleva urheilijan
polku
Laadukas
valmennusjärjestelmä
Taloudelliset
ja
osaamisresurssit
Laadukkaat olosuhteet

Riittävät
voimavarat

Jäsenseurojen
tyytyväisyys,
taloudellisten
ja
henkilöresurssien
varmistaminen

Liiton
talous
vahvistuu
ja
taloudellinen tilanne
on vakaa, seurojen
tyytyväisyys
jäsenkyselyssä hyvä

Tulojen lisäys
Kustannusten hallinta
Työtyytyväisyys

Lisääntyvä omarahoitus
Toimiva hallinto
Omistautunut ja osaava
johto ja henkilöstö

Hyvä lajibrändi ja
tehokkaat
viestintäkanavat

Lajit ovat huippuurheilun
investointilajeja,
arvostettu
lajibrändi,
lisääntynyt
medianäkyvyys
päämedioissa

Mediaseuranta
Valtionavustus
Urheilun
puhtaus:
antidopingkoulutusten
kattavuus
Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman
toteutuminen

Lajien näkyvyys ja aseman
vahvistaminen
Suunnitelmallinen
ja
kohderyhmän saavuttava
viestintä
Yhteiskunnallinen
edunvalvonta
Antidopingohjelma

Näkyvä,
arvostettu
vaikuttava

ja

Kriittiset
menestystekijät
Osaava ja motivoitunut
seurajohto
Riittävästi seuratoimijoita
Seuratoiminnan laatu

ja
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LIITE 2 Olympialuokkien soutu
Keskeiset kehitystoimet
Tavoitteena on saavuttaa Tokion olympialaisissa kaksi pistesijaa. Tämä edellyttää, että saadaan
olympiapaikkoja Euroopan olympiakarsintaregatasta ja viimeisestä olympiakarsintaregatasta.
Olympiapaikkojen saavuttaminen vaatii onnistumista karsintakilpailuissa. Valmennusryhmätoiminnassa
painotetaan potentiaalisten olympiaurheilijoiden valmennusta.
Toinen kehityskohde on nuorten valmennuksen tukeminen. Nuorten valmennusta tuetaan kotimaan
leiritystoiminnan sekä henkilökohtaisten valmentajien sparrauksen avulla.

Kilpailutoiminta
Kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä maailmancupeihin valitaan urheilijoita liiton valintajärjestelmän kautta.
Liitto järjestää kansainvälisiä kilpailumatkoja. Osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin riippuu urheilijoiden
tavoitteista, tasosta sekä taloudellisista resursseista. Kotimaassa tavoitteena on edelleen jatkaa kansallisen
kilpailutoiminnan elävöittämistä yhdessä seurojen kanssa.

Kansallinen kilpailukalenteri
Päätetään 7.11. pidettävässä seuraseminaarissa
Esitys:
1.-2.5. Regatta, Lappeenranta
29.-30.5. Regatta
3.-4.7. Kansainvälinen regatta, Tampere
17.7. Regatta
7.-8.8. Juniorien ja alle 23-vuotiaiden SM-kilpailut
4.-15.8. Pienveneiden SM-kilpailut, Tampere
28.-29.8. Isoveneiden SM-kilpailut
11.-12.9. Sprintti-SM

Kansainvälinen kilpailukalenteri
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
22.-23.5. Juniorien EM-kilpailut, München, Saksa
4.-6.6. Maailmancup 3, Sabaudia, Italia
19.-20.6. Juniorien PM-kisat, Tukholma, Ruotsi
7.-11.7. Alle 23-vuotiaiden MM-kilpailut, Racice, Tsekki
14.-16.7. EUSA-games, Belgrad, Serbia
23.-30.7. Olympialaiset, Tokio, Japani
11.-15.8. Juniorien MM-kilpailut, Plovdiv, Bulgaria
18.-29.8. Kesäuniversiadit, Chengdu, Kiina
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1.-5.9. Masters regatta, Linz-Ottensheim, Itävalta
4.-5.9. Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, Kruszwica, Puola
25.-26.9. Baltic Cup, Trakai, Liettua
17.-24.10. MM-kilpailut, Shanghai, Kiina

Valmennustoiminta
Maajoukkueurheilijoille tarjotaan liiton toimesta valmennusta ja testausta henkilökohtaisten suunnitelmien
mukaan. Maajoukkuetoiminnan tärkeimmät painopisteet ovat: laadukas päivittäisvalmennus ja tiivis
seuranta, kansainvälisen tason avovesileiritys, kansainvälinen kisaaminen ja kansainvälinen yhteistyö.
Haastajat-ryhmän valmennusta tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Olympiavuonna valmennus keskittyy
potentiaalisiin olympiaehdokkaisiin. Päävastuu olympiasoudun huippu-urheilutoiminnasta on
valmennuspäälliköllä.
Talenttiryhmäläisille (alle 23-vuotiaat) sekä juniorien PM-joukkueen urheilijoille järjestetään leirejä
kotimaassa ja tuetaan valmennusta tehden yhteistyötä henkilökohtaisten valmentajien kanssa.
Talenttiryhmätoiminnan ja juniorien PM-joukkueen päävastuu on erikseen nuorten vastuuvalmentajalla.
Harjoitusolosuhteiden ja urheilijoiden valmennusta tukevien palveluiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä
Turun seudun Urheiluakatemian kanssa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden akatemioiden ja
urheilukoulun kanssa urheilijoiden harjoittelun kehittämiseksi. Jatketaan yhteistyötä Tampereen kaupungin
kanssa Kaukajärven olosuhteiden kehittämisen osalta.
Vuosittaisella syysleirillä järjestetään SUEKin antidopingkoulutus.
Maajoukkueen valmennustoiminnan kalenteri:
tammi-toukokuu avovesileiri, Gavirate, Italia
13.-14.11. Syysleiri, Tampere
Talenttiryhmän ja juniorien PM-joukkueen valmennustoiminnan kalenteri:
6.-7.3. Talvileiri, Anjala
2.-5.4. Avovesileiri, Turku
7.-10.6. PM-leiri, Valkeakoski
13.-14.11. Syysleiri, Tampere

Nuorisotoiminta
Liiton nuorten valmennusvastaava järjestää vuoden aikana kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville nuorille
kotimaan leirejä seurojen kanssa yhteistyössä. Leireillä yksi tavoite on nuorisovalmentajien osaamisen
lisääminen ja työn tukeminen sekä valmentajaverkoston vahvistaminen. Liiton kaikille nuorille avoin suurleiri
järjestämisen paikka ja ajankohta päätetään seuratapaamisessa ja päivitetään toimintasuunnitelmalle.
Seurat vastaavat liiton tuella kansallisen kilpailutoiminnan organisoinnista ja sen kehittämisestä, jotta
nuorille on tarpeellinen määrä kansallisia kilpailuja.

Ohjaaja- ja valmennuskoulutus
Valmennuskoulutukselle etsitään uusi toimintamalli ja se käynnistetään vuoden 2021 aikana.
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Seuratoiminta
Olympialuokkien soutuseuroille perustetaan uusi foorumi, joka kokoontuu säännöllisesti ohjaamaan
Olympialuokkien kansallista kilpailutoimintaa sekä vaihtamaan kokemuksia muusta soudun
kehittämistoimista.

Viestintä ja lajitunnettuuden lisääminen
Viestinnän kehittämistoimet ovat liiton kaiken toiminnan kattavia, joita kehittämään on palkattu
viestintäkoordinaattori.
Sisäinen viestintä tapahtuu SMSL:n nettisivuilla olympiasoudun lajiosiossa, sähköpostilla sekä seuroille
järjestettävillä Teams-palavereilla. Lajia tuodaan näkyville maajoukkueen facebook-sivuilla sekä perustetaan
Instagram-tili maajoukkueelle.

Hallinto
Lajin kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisen toimintatapa sovitaan seuraseminaarista 7.11.
Lajin kansainvälisen tason valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö. Nuorten
kansainvälisestä valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa nuorten valmennusvastaava.
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LIITE 3 Ratamelonta
Keskeiset kehitystoimet
Ratamelonnassa tavoitteena on saavuttaa kaksi pistesijaa Tokion olympialaisissa. Tämä edellyttää
olympiapaikkojen saamista kevään 2021 olympiakarsintaregatoista Unkarin Szegedistä tai Venäjän
Barnaulista. Paikkojen saavuttaminen on vaativa tavoite, mutta on mahdollista. Eurooppalaisittain erittäin
tiukan olympiaseulan myötä ko. urheilija (tai alus) on automaattisesti myös vahva pistesijapotentiaali itse
olympialaisissa.
Painopiste on olympiapaikkoja tavoittelevien seniorimaajoukkuemelojien valmentautumisen
mahdollisimman laadukkaassa läpiviemisessä. A23v. ja A18v. maajoukkuemelojien osalta vuoden 2021
keskeinen painopiste on ympärivuotisen lajiliittojohtoisen valmennusleirien ja tapahtumien sisällöllisen
laadun lisääminen. Valmennusryhmätoiminnan pääpainopiste on miehistömelontakykyjen edistämisessä.

Kilpailutoiminta
Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kansainväliset kilpailut (alustavasti)
Päivämäärä
23-25.4.2021
12-13.5.2021
14-16.5.2021
19-20.5.2021
21-23.5.2021
3-6.6.2021
15-18.7.2021
31.7-1.8.2021
2-7.8.2021
15-19.9.2021
24-26.9.2021

Paikka
Kööpenhamina (DEN)
Szeged (HUN)
Szeged (HUN)
Barnaul (RUS)
Barnaul (RUS)
Duisburg (GER)
Montemor O Velho (POR)
Tampere (FIN)
Tokio (JPN)
Kööpenhamina (DEN)
Racice, (CZE)

Kilpailu
Copenhagen Spring Open
Euroopan maanosakarsinnat
MC-osakilpailu 1
Tokyo 2020 Global qualification event
MC-osakilpailu 2.
Ratamelonnan EM- kilpailut
A23v./A18v. MM-kilpailut
PM- kilpailut, U16, U18, U21v.
Olympialaisten ratamelonta
Ratamelonnan MM- kilpailut
Olympic Hopes Regatte (U15/U17)

Kansallinen kilpailutoiminta
Ratamelonnan kansallisen kilpailutoiminnan organisoimisesta vastaa lajijaosto. Melonnan Suomen Cup
koostuu 10-12 osakilpailusta.
Kauden 2021 kansallinen kilpailukalenteri täydennetään myöhemmin.

Valmennusryhmätoiminta
Syksyllä 2018 julkaistu Tokion 2021 -olympiakarsintajärjestelmä painottaa olympiakarsintajärjestelmässä
olympiapaikkojen osalta aikaisempaa enemmän miehistöaluksia. Miehistöaluspainotus tulee niin ikään
näkymään 2024 olympiapaikkojen jaoissa. Tästä syystä valmennusryhmätoiminnan pääpainopiste kaikissa
ikäryhmissä on miehistömelonnassa ja miehistömelontataitojen edistämisessä.

Seniorimaajoukkue
Seniorimaajoukkueen kilpailullinen päätavoite kaudella 2021 on Tokyon olympialaisten ratamelontakilpailut.
Olympiakilpailusta tavoitellaan kahta pistesijaa. Seniorimaajoukkueen leiritys- ja kilpailusuunnitelma kattaa
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vuonna 2021 noin 135 leiritysvuorokautta sekä noin 35 ulkomaan kilpailuvuorokautta. Senioreiden
valmennuksesta vastaa ratamelonnan valmennuspäällikkö.

U18/U23v. valmennusryhmä
U18/U23v. valmennusryhmä koostuu tulevaisuuden potentiaalisimmista ratamelojista, joiden tavoitteena on
nousta kansainväliselle senioritasolle 2020-2024 olympiadin aikana. Ryhmän valmennuksesta vastaa lajiliiton
päätoiminen NOV valmentaja. Valmennusryhmän leiritys koostuu kotimaan talven aikaisesta leirityksestä,
kevättalven ulkomaan avovesileirityksestä sekä kilpailukauden kotimaan avovesileirityksestä ja
kilpailutapahtumista.

Olympic Hopes valmennusryhmä
Nuorten Olympic Hopes valmennusryhmään on vuodelle 2021 valittu kaksitoista lupaavaa 14-17v.
ratamelojanuorta. Olympic Hopes valmennusryhmän tavoite on tehostaa nuorten ratamelojien
valmentautumista ja miehistömelontavalmiuksia. Ryhmän vuosittainen pääkilpailu on Olympic Hopes
regatta, joka käydään 2021 Tsekin Racicessa.

Urheiluakatemiatoiminta
Ratamelonnan urheiluakatemiatoiminta on keskitetty Tampereen urheiluakatemiaan yhteistyössä Varalan
urheiluopiston ja olympiakomitean kanssa. Akatemiatoiminnasta vastaa SMSL:n Tampereen NOVvalmentaja. Akatemiavalmennus on suunnattu akatemiaan kuuluville ratamelojille ja painottuu
päivittäisvalmennukseen arkipäivinä opiskeluvuoden aikana.
Ratamelonnan valmennusryhmien keskeiset leirit:
Päivämäärä

Tapahtuma

Paikka

Valmennusryhmä

15.-17.1.2021

Varala

U18/U23v, Seniorit

27.1.-21.2.2021

Kotimaan leiriviikonloppu, fyysiset
testit
Avovesileiri

Coimbra, POR

Seniorit

25.-28.1.2021

Yläkoululeiri

Varala

Ratanuoret

5-14.2.2021

Hiihtoleiri

Paikka Avoin

U18/U23v.

19-21.2.2021

Viikonloppuleiri

Varala

Olympic Hopes

12-14.3.2021

Viikonloppuleiri

Varala

U18/U23v.

11.3-13.4.2021

Avovesileiri

Montebelo, POR

Seniorit

1.4-14.4.2021

Avovesileiri

Montebelo, POR

U18/U23v.

28.4-11.5.2021

Olympiakarsinnat Pre Camp

Szeged, HUN

Seniorit

30.4-2.5.2021

Viikonloppuleiri

Paikka avoin

Olympic Hopes

17-20.5.2021

Yläkoululeiri

Pajulahti

Ratanuoret

25.5-31.5.2021

Duisburg EM- Pre Camp

Hazewinkel, BEL

Seniorit

15-18.6.2021

Avovesileiri

Pajulahti

Olympic Hopes

21-24.6.2021

Avovesileiri

Pajulahti

Seniorit, U18/U23v.

8-13.7.2021

U18/U23v. MM- Pre Camp

Montebelo, POR

U18/U23v.

12-28.7.2021

Tokyo 2021Pre Camp

Tokyo, JPN

Seniorit

12-15.7.2021

Suurleiri

Pajulahti

Ratanuoret, Olympic Hopes
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22-25.7.2021

PM- kilpailu Pre Camp

Pajulahti

Olympic Hopes, U18, U21

24-28.7.2021

MM- kilpailu Pre Camp I

Pajulahti

Seniorit, U23v.

6-10.9.2021

MM- kilpailu Pre Camp II

Pajulahti

Seniorit, U23v.

11-30.11.2021

Syysleiri (Ulkomaa)

Paikka Avoin

Seniorit, U23v.

Nuorisotoiminta
Esitelty yleisessä osassa. Ratamelonnan lajijaosto vastaa kansallisen nuorten kilpailutoiminnan
organisoinnista ja sen kehittämisestä niin että nuorille on tarpeellinen määrä kansallisia kilpailuja sekä
kansallinen Suomen Cup -kilpailusarja.

Ohjaaja- ja valmennuskoulutus
Esitelty yleisessä osassa.

Seuratoiminnan kehittäminen
Esitelty pääpiirteittäin yleisessä osassa. Seuratoiminnan laajempi kehittämiskohde on lasten- ja nuorten
seuravalmennuksen edistäminen pitkällä aikajänteellä kohti puoliammattimaisuutta, jotta lasten- ja nuorten
seuratoiminnalle saadaan turvattua tarvittava osaaminen, urheilijan polun mukaiset sisällölliset
vaatimustasot sekä pitkäjänteinen sitoutuminen nuorisotyöhön seuratasolla. Seuravalmentajien
osallistumista ja osaamisen lisäämistä edistetään tarjoamalla mahdollisuus osallistua maajoukkueleireille,
jossa maajoukkuevalmentajat jakavat osaamistaan.

Hallinto
Lajin kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisestä vastaa lajijaosto. Lajin kansainvälisille kentille
kohdistuvasta valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö, A23v. vastuuvalmentaja (NOV)
sekä OTO-pohjalta toimivat apuvalmentajat ja urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Kv.
kilpailuvalinnoista vastaa kilpailu- ja valmennusvaliokunta (kvvk).
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LIITE 4 Coastal-soutu
Keskeiset kehitystoimet
•
•
•
•

Coastal-soudun tunnettavuutta on lisättävä.
Mahdollisimman moni soutaja tulisi saada kokeilemaan coastal-venettä.
Tavoitteena pitkällä aikavälillä on, että coastal-soudun SM-kilpailujen osallistujamäärät ovat
yleisessä sarjassa samalla tasolla kuin puuvene- ja olympialuokan soudussa.
Seuroja ohjataan coastal-veneiden (erityisesti kaksikot) hankintaan.

Kilpailutoiminta
•
•

•

Vuosittain järjestetään lyhyen ja pitkän matkan SM-kilpailut.
Lisäksi kansallisten soutukilpailujen järjestäjiä rohkaistaan lisäämään coastal-sarja kilpailuihinsa.
MM-kilpailuihin yritetään saada suomalaisia osallistujia.

Valmennustoiminta
Vuosittain järjestetään kansainvälisistä kisoista kiinnostuneille soutajille leiripäiv(i)ä, jossa jaetaan
kokemuksia coastal-soudun erikoispiirteistä sekä harjoitellaan ryhmässä soutamista.
Mikäli coastal-soutu valitaan Pariisiin olympialajiksi, aloitetaan myös ns maajoukkuetoiminta. Tällöin täytyy
suunnitella yhdessä olympialuokan valmennuksen kanssa, kuinka coastal-soutajat voisivat hyödyntää
olympialuokan valmennusta.
Coastal-soudun kansainvälisestä tasosta ja tekemisestä on saatava tietoa. Tätä varten yritetään saada
suomalaisia osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin ja/tai kutsuttava kansainvälisen tason coastal-soutajia
Suomeen kilpailemaan ja luennoimaan. Tämä saattaa vaatia pientä rahallista tukea.

Nuorisotoiminta
Kansainvälinen coastal-soutu ei tunnista nuorisosarjoja. Osittain syynä lienee coastal-soudun vaativuus.
SM-kilpailuissa järjestetään sarjat junioreille mutta varsinainen junioritoiminta tehdään olympialuokka
soudun alla (seuroissa, joissa on olympialuokan toimintaa). Junioreita rohkaistaan osallistumaan coastalkisoihin ja käyttämään coastal-veneitä harjoitusvälineinä mutta ensisijaisena nuorison kilpailulajina pidetään
olympialuokan soutua.
Seuroissa, joissa ei harjoiteta olympialuokan soutua, coastal-soutu toimii myös tutustumisena olympialuokan
soutuun ja täten helpottaa mahdollista siirtymistä olympialuokan soudun pariin (kuin pelkällä sisäsoutu- tai
puuvenetaustalla).

Ohjaaja- ja valmennuskoulutus
Toistaiseksi ei järjestetä coastal-soutuun omaa valmennuskoulutusta.

Seuratoiminnan kehittäminen
Seuroissa täytyy tuoda esiin, kuinka coastal soutu tukee
sekä olympialuokkaa
•

hyvä harjoitusväline huonoilla keleillä, pitkille lenkeille, isoille vesille,
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•
•

erilaista ja mielenkiintoista yhteistreeniä peesauksineen, vuorovetoineen, käännöksineen
uusia mahdollisuuksia kansainväliseen kilpailemiseen

että puuvenesoutua
•
•
•
•

uutta haastetta kokeneillekin puuvenesoutajille
teknisesti tarkempaa soutua, joka parantaa myös puuveneen nopeutta
mielekästä soutua myös tuulisilla keleillä
vene on helppo ylläpidettävä kylmillä ja kosteilla keleillä

Seuroihin viestitään, että coastal soutu tukee jo olemassa olevia soutumuotoja sen lisäksi, että se tarjoaa
aivan uuden mahdollisuuden harrastaa soutua (kuten extreme-olosuhteet).
Coastal-soutua jo harrastavien tulisi järjestää seuroille tilaisuuksia/kursseja, joissa opetetaan coastalveneiden käyttöä ja itse soutamista.

Viestintä ja lajitunnettuuden lisääminen
Coastal-soudun esittelytilaisuuksia tullaan jatkamaan soututapahtumien yhteydessä. Lehdistötiedotteita
tullaan niin ikään tekemään myös jatkossa SM-kilpailujen yhteydessä.
Järjestetään talven aikana keskustelutilaisuus webinaarina coastal-soudusta

Hallinto
Kansallista coastal-soututoimintaa organisoi lajijaosto, jonka valitsee lajipäällikkö. Lajipäällikkö voi valita tarvittavan
määrän asiantuntijoita jaokseen. Lajipäällikön valitsee vuosittain hallitus.
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LIITE 5 Freestyle
Keskeiset kehitystoimet
•

•
•
•

Lajitunnettuuden kasvattaminen ja kiinnostuksen ylläpitäminen niin muita melontalajeja
harrastavien kuin laajan yleisönkin joukossa. Tähän pyritään erityisesti lajin dynaamista ja visuaalista
puolta hyödyntämällä sekä some-kanavissa että valtakunnan mediassa.
Hyvätasoisen ja laaja-alaisen maajoukkuevalmennuksen kehittäminen arvokisamenestyksen
saavuttamiseksi sisältäen lajivalmennuksen ohella talven fysiikka- ja psyykkisen valmennuksen.
Junnujen lukumäärän kasvattaminen ja heidän yleiseen sarjaan siirtymisen tukeminen lajin
elinvoimaisena pitämiseksi.
Avoin yhteisö: jatketaan kaverin tukemista suoritustekniikan, matkojen, kaluston, jne. osana
välitöntä lajiyhteisöä.

Kilpailutoiminta
•
•
•
•

•

EM Pariisi (siirretty 2020:stä) ja MM Nottingham.
Maailmacupit ja/tai eurocupit tilanteen mukaan.
SM:t freestylessä ja boatercrossissa. Lisäksi katsastuskisat 2021 arvokisoihin (EM).
Hyvän kilpailurutiinin tukemiseksi muodostetaan pienimuotoisten ”Suomi-Cup”-freestylekisojen
formaatti kesäkauden aikana kerran kuussa, esim. huhtikuu Kymijoki/Häjyrodeo, toukokuu Lappi,
kesäkuu Konnekoski, heinäkuu Taivalkoski, elokuu Neiti-/Saarikoski. Arvostelu 1 tuomari tai jamsession.
Muina kilpailuina ovat perinteiset huhtikuun Häjyrodeo, Myllykoski Bigwater ja IceBreak sekä
loppukauden Ruunaan rysäys.

Valmennustoiminta
•
•

•
•
•

Valmennuksessa jatketaan maajoukkuevalmentaja Dennis Newtonin ohjauksessa. Lisäksi
järjestetään mj-melojan vetämä harjoitusleiri.
Kaksi mj-harjoitusleiriä – toinen keväällä uusittavalla Nottinghamin MM-suorituspaikalla. 2020
kokemuksien perusteella myös etäohjaus (videoleirit) on todettu onnistuneeksi vaihtoehdoksi –
tutkitaan mahdollisuutta kolmanteen, Denniksen etänä ohjaamaan leiriin.
Mj-toiminnassa jatketaan 2020 aloitettua tavoitteellisia lihaskuntoon ja liikkuvuuteen keskittyvää
fysiikka- ja toisaalta psyykkistä valmennusta erityisesti talvikauden harjoitteina.
Jatketaan aktiivista videoiden hyödyntämistä harjoittelussa
Valmennusleirit myös mj-tason ulkopuolella, joita voidaan käyttää osittain myös rahoituskeinona:
oma leirinsä kohderyhmille edistyneet harrastajat, aikuiset harrastajat ja kaksi junnuille.

Nuorisotoiminta
•
•

Junnujen lukumäärän kasvattaminen matalan kynnyksen junnuleirityksellä. Tätä tehdään myös
freestyleä harrastavien seurojen kanssa.
Jatketaan junnujen yleiseen sarjaan siirtymisen aktiivista tukemista

23
Suomen Melonta ja Soutuliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki
+358 44 727 3229, toimisto@smsl.fi, www.melontajasoutuliitto.fi

Ohjaaja- ja valmennuskoulutus
•
•

Pidetään freestyle-yhteisö avoimena ja helposti lähestyttävänä. Vertaisvalmennus on lajin yksi
suurista voimavaroista.
Mj-taustaa hyödynnetään lajivalmennuksen laajentamiseksi.

Seuratoiminnan kehittäminen
•
•
•

Uusia seuroja rekrytoidaan kisojen järjestäjiksi, mitä tuetaan tuomarein.
Seurojen koskikurssien tukeminen
Käytetään SMSL:a tiedotuskanavana

Viestintä ja lajitunnettuuden lisääminen
•
•
•
•
•

Visuaalinen laji: kisoihin uutisryhmiä, kilpailuja suunnataan myös yleisötapahtumiksi.
Haetaan valtakunnantason medianäkyvyttä lajille ja erityisesti mj-urheilijoille.
Laadukas arvokilpailutiedottaminen erityisfokuksena lajinäkyvyyden parantamiseksi.
Suora lajikohtainen tiedotuskanava SMSL:n sivut tapahtuma- ja kilpailukalenterin sekä lajitiedon
osalta
Lisäksi käytetään mj-blogia, hyödynnetään laajaa videomateriaalia (esim. arvokisoista), haetaan
laajempaa some-näkyvyyttä sekä lajille että yksittäisille kilpailijoille.

Hallinto
•
•

Freestylejaostoon kuuluu 5-6 jäsentä. Puheenjohtajana toimii lajipäällikkö.
Jaoston tehtävinä ovat harjoitus- ja kilpailutoiminnan koordinointi, edustussääntöjen pitäminen
selkeinä ja lajin yleinen kehitys.

Tuomaritoiminta
•
•

Freestyle on arvostelulaji. Hyvätasoisen arvostelun takaamiseksi koulutetaan kykeneviä tuomareita,
akkreditoidaan vähintään yksi henkilö ICF:n tuomariksi.
Yleisesti noudatetaan ICF:n liikesääntöjä ilman kansallisia tulkintoja.

Melontapaikkojen kehittäminen
•

Freestylen suorituspaikkojen suunnitteluohjeistus on saatu luotua OKM:n tuella:
Freestylemelontapaikan rakennusohje. Jaosto tukee seuroja rakennushankkeissa, joita ovat esim.
Taivalkosken aallon kunnostus tai Jyväskylän lisärakentaminen ja Saramon Louhikoski.
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LIITE 6 Kanoottipoolo
Keskeiset kehitystoimet
Vuoden 2021 tavoite on saada lisättyä harrastajamäärää sekä pidettyä nykyiset harrastajat mukana
kanoottipoolon parissa tarjoamalla tavoitteita sekä mielekkyyttä urheilla.

Divisioonat
Alkuun meidän tulee jaoksena luoda selkeät määritelmät divisioonille. Haluamme että kaikki uskaltautuvat
mukaan turnauksiin kokemuksesta riippumatta, kuitenkin niin että myös maamme parhaat pelaajat pääsevät
halutessaan osallistumaan. Toiminnan tarkoitus on tarjota kaikille harrastuksen mahdollisuus niin kesällä
kuin talvella sekä kehittää lajin pariin vasta tulleita. Tulemme uudistamaan Suomi Cupin esimerkiksi niin että
junioreilla olisi mahdollisuus pelata ns. 3divisioonaa.

Suomalaisten pelaajien kehittäminen
Pyrimme luomaan innokkaista pelaajista ryhmän jolle ulkomaan (Euroopan) turnauksissa pärjääminen on
tavoite. Näin saamme nostettua suomalaisen poolon tasoa sekä motivoitua harrastajia pysymään lajin
parissa. Tämä ryhmä organisoi ja järjestää matkansa itse. Ryhmään sitoudutaan n.3 vuodeksi kerrallaan.
Antti Löppönen toimii organisaattorina. Ryhmälle asetetaan tavoitteeksi pitää talvi- sekä kesäleirit, kolme
turnausta, etäkokouksia, valmennusta ja säännöllisesti ulkomaanturnauksia. Ryhmä sopii kaikille pelaajille
jotka ovat kiinnostuneita kehittymään ja nostamaan tasoaan. Alustavat turnaus maat joihin ryhmä lähtisi on
Hollanti, Saksa, Belgia ja Tanska.

Naisten toiminnan käynnistäminen
Naisten toiminnan herättely on myöskin startannut ja tavoitteena on saada naisista joukkue joka treenaisi
yhdessä. Olemme perustaneet naisten joukkueessa pelaavista naisista ryhmän jonka olisi tarkoitus treenata
niin itsenäisesti kuin porukallakin. Naisia alkaisi valmentamaan Kasper Peterzéns.

Poolopäivä
Ensi vuodelle olemme suunnitelleet myös ”Poolopäivä” konseptin jonka tarkoitus on järjestää jokatoinen
viikko valmennetut yhteistreenit kaikkien seurojen pelaajille. Poolopäivässä pääsee harjoittelemaan myös
tuomarointia kun ei ole vedessä pelaamassa. Jokaisesta Poolopäivästä luodaan oma facebook eventinsä.

Näkyvyyden lisääminen
Lisäämme kanoottipoolon näkyvyyttä Facebookissa sekä Instagramissa.

Tuomaroinnin kehittäminen
Jatkamme vuonna 2019 lanseerattua positiivisen tuomaroinnin projektia. Järjestämme huhtikuussa
tuomarikoulutuksen/turnauksen. Suomi Cupissa sekä Poolopäivissä pääsee harjoittelemaan tuomarointia.

Kilpailutoiminta
Pyrimme jatkuvasti kehittämään kilpailutoimintaamme. Tavoitteenamme on järjestää Suomi Cupin 3-5
uimahalliturnausta. Haluamme myös rohkaista uusia harrastajia sekä junioreja mukaan turnauksiin tekemällä
heille oman matalan kynnyksen lohkon.

Kansalliset kilpailut vuonna 2021
Tammikuu: Suomi Cup osa3, Nummela (HiiPu)
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Helmi-Maaliskuu: Suomi Cup osa4, Pieksämäki (PKS)
Huhtikuu: 2.4.2021 Tuomarikoulutus ja turnaus, Lohja (MeVä)
Toukokuu: Meripoolo, Helsinki (Merimelojat)
Kesäkuu: Lohjapoolo, Lohja (MeVä)
Heinä-Elokuu: SM-kisat, ?
Elokuu: Kesämanse, Tampere (Kajak)
Loka-Marraskuu: Suomi Cup osa1, Jyväskylä (Meloiloa)
Joulukuu: Suomi Cup osa2, Helsinki (Merimelojat)

Valmennus
Kanoottipoolon valmennus hoidetaan pääsääntöisesti seuroissa.
Aktiiviryhmän valmennuksesta vastaavat kokeneemmat pelaajat, naisten joukkueen valmennuksesta vastaa
Kasper Peterzéns. Leireille ja turnauksiin tulemme saamaan kovatasoista valmennusta. Miesten 1div
joukkueella on pelaajavalmentaja. Tavoitteena olisi saada niin miesten kuin naistenkin joukkueet ulkomaille
pelaamaan ja kerryttämään pelitaitojaan sekä mittaamaan kehitystään.

Markkinointi ja viestintä
Vuonna 2021 panostamme instagramin ja facebookin sisältöön. Tulemme lataamaan koulutus videoita sekä
kuvia käyttäen seuraavia tageja: #canoepolofinland, #kanoottipoolo, #canoepolo, #melontajasoutuliitto.
Pyrimme myös tekemään jokaisesta tapahtumasta oman eventin facebookkiin sekä kirjoittamaan jokaisesta
tapahtumasta tekstin kuvien kera.

Nuorisotoiminta
Järjestämme useammassa seurassa pooloa aloittelijoille ja junioreille. Haluamme kehittää toimintaamme
niin että kaikki uskaltautuvat mukaan pelaamaan. Tähän meillä onkin suunnitteilla 3divisioona.

Ohjaaja- ja valmennuskoulutus
Rohkaisemme seuroja lähettämään ohjaajia liiton nuoriso-ohjaajakoulutukseen.

Tuomaroinnin kehittäminen
Tarjoamme maksutonta tuomarikoulutusta ja tuomaroinnin harjoittelua SuomiCup:in sekä Poolopäivien
yhteydessä. Pyrimme pitämään huhtikuussa tuomaripäivän/leirin jossa paneudumme tuomarointiin opetus
videoin. Vuonna 2019 lanseerattiin positiivisen tuomaroinnin projekti, jolla edistettiin myönteisempää
ilmapiiriä tuomaroinnin ympärillä. Keskustelimme lajiyhteisössä myös pelisäännöistä koskien tuomaroinnin
kritisointia. Tätä linjausta jatkamme, ja pyrimme kehittämään tuomarointia entisestään vuonna 2021.
Turnausten yhteydessä otetaan tuomarointikokous, jossa korostetaan tuomaroinnin kritisointiin ja muuhun
epäurheilijamaiseen käytökseen välitöntä puuttumista. Jokaisella, joka toimii tuomarina, tulee olla tuomari
paidat päällä. Panostamme erityisesti tuomarointiin vuonna 2021.

Muu seuratoiminnan kehittäminen
Olemme tiiviissä yhteydenpidossa toisiimme, keskustelemme asioista ja mikäli tarvetta tulee
laajempialaiseen keskusteluun niin järjestämme kokouksen etänä.
Järjestämme myös vuosittain Kick Offin jossa hahmottelemme tulevaa vuotta ja kuumimpia asioita joilla
saamme kehitettyä toimintaamme.
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Pyrimme selvittämään sellasten melontaseurojen kiinnostusta kanoottipooloon joilla se ei vielä ole osana
seurojen melonta valikoimaa.

LIITE 7 Kanoottipujottelu
Maajoukkuetoiminta
Kanoottipujottelun maajoukkueeseen kaudella 2021 kuuluu Iisa Mäenpää. Mäenpää on valittu vuodesta
2016 alkaen neljä kertaa peräkkäin kansainvälisen kanoottiliiton (ICF) Talent Identification –ohjelmaan (TIP),
jonka tavoitteena on saada edustajia olympialaisiin urheilijamääriltään pienistä maista. Ohjelma on kattanut
majoitus-, valmennus- ja kilpailukulut sekä ratamaksut. Iisan toivotaan saavan jatkaa TIP-ohjelman urheilijana
myös vuonna 2021.
Ensi vuoden tärkein tavoite on saada olympiapaikka Tokion kisoihin Ivrean EM-kisoista. Tämän lisäksi
tavoitteena on selvitä vähintään semifinaaliin U23 EM-kisoissa.
Suurin osa Tokion olympiapaikoista jaettiin Espanjan MM-kisoissa syyskuussa 2019. Kaikki vahvat
melontamaat saivat jo nyt MM-kisoissa paikan naisten K1-luokkaan ja jäljelle jäävästä paikasta kilpailee 4-5
maata, joiden urheilijat ovat tällä hetkellä tasoltaan samanlaisia. Iisa Mäenpäällä on realistiset
mahdollisuudet saavuttaa paikka Tokioon ensi kevään EM-kisoissa Ivreassa, mikäli talven harjoittelukausi
pystytään toteuttamaan suunnitellusti.

Maajoukkueen kilpailut:
Pyrenee Cup 2021 17.-18.4.21 La Seu D´Urgell, Espanja ja 24.-25.5.21 Pau, Ranska.
EM-kilpailut 7.-9.5.21 Ivrea, Italia.
U23 EM-kilpailut 19.-22.8.21 Solkan, Slovenia

Maajoukkueen harjoitusleirit
Talvileirit Espanjan San Sebastianissa sekä Ranskassa
Harjoitusleirit Ivreassa
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LIITE 8 Maratonmelonta
Keskeiset kehitystoimet
•
•
•

Valmennusleiritoiminta kotimaassa
Testaustoiminta, suorat hapenotto- ja voimatestit
Kotimaan kilpailutoiminnan kehittäminen

Kilpailutoiminta
•
•
•
•

17.04.2021 Waterland Martahon (NED)
PM Marathon 4-6.06.2021 (SWE)
EM Marathon Moscow 8-11.07.2021 (RUS)
MM Marathon Pitesti 30.09-3.10.2021 (ROM)

In 2022 Marathon will be on the program of the World Games in Birmingham, Alabama USA. Athletes can
earn a quota spot at the World Championship in 2021. In the short track races, the Finnish athletes can have
a fair chance to earn a quota spot since discipline is quite close to the 5km long distance racing. To do this
the athletes must learn to master the skills of portage, wash riding, tactics and have more competition
experience in the short track racing national and international. If this is something that we would like to
achieve then we must stimulate and support the athletes more to race international during the year in
smaller and bigger events.
To have 2-4 athletes in the ICF marathon development program at the World championship marathon 2021.

Valmennustoiminta
Valmennusryhmätoimintaa tehdään tiiviisti yhdessä ratamelonnan kanssa.

Nuorisotoiminta
Jatketaan leiritystoiminta ratamelonnan kanssa siten, että molempien lajien melojat osallistuvat samoille
leireille.

Include more short track races in the competition calendar as part of a sprint competition or then
to be separated, for example can be organized on Wednesday or Fridays.
Stimulate more the youth games with the obstacle racing, short track racing, running... all these kind
of skills will promote on overall development of the athletes, it can as well promote and boost
marathon racing and avoiding drop outs of young athletes.

Viestintä ja lajitunnettuuden lisääminen
•

More promoting of the sport trough social media
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LIITE 9 Puuvene ja sisäsoutu
Keskeiset kehitystoimet
Puuvenesoudun painopisteenä on kotimaisen SM-kilpailutoiminnan kehittäminen sekä lajin
harrastajamäärän lisääminen. Sisäsoudussa kilpaillaan SM-tasolla puuvenesoudun tavoin ja tavoitteena on
laajentaa sisäsoudun harrastus- ja kilpailutoimintaa yhteistyössä muiden lajien kanssa. Nuoria harrastajia
pyritään saamaan soudun pariin lisää ja luomaan sekä puuveneseuroissa että sisäsoudussa nuorille sellaiset
olosuhteet, että myös nuori harrastaja voisi kehittyä soutajana aina kansainvälisille kilpakentille asti.
Vuoropuhelu toisten lajiryhmien kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa. Vuoden 2020 aikana panostettiin
edelleen tuomarikoulutukseen ja myös kaudella 2021 tavoitteena on lisätä tuomarikoulutusta sekä saada
lisää ammattitaitoisia tuomareita niin puuvene- kuin sisäsoudussakin.

Kilpailutoiminta
Koronapandemian takia osa vuoden 2020 sisäsoudun ja puuvenesoudun SM-kisoista jouduttiin siirtämään tai
perumaan ja tämä vaikuttaa jonkin verran myös vuoden 2021 kilpailukalenteriin. Puuveneiden vuoden 2021
SM-kilpailukalenteri säilytetään kuitenkin ajankohdiltaan lähtökohtaisesti edellisvuosien kaltaisena
mahdollisesti kuitenkin siten, että kaudella 2021 järjestetään ensimmäistä kertaa virallisesti myös seurojen
välinen pienveneviesti kirkkoveneiden keskimatkan kilpailujen yhteydessä. Kilpailujärjestys tukee luontevasti
harjoittelua ja mahdollistaa sen, että sama soutaja voi kilpailla hyvin sekä pien- että kirkkoveneissä.
Osallistujamäärät SM-kilpailuissa ovat viimeisten vuosien aikana pysynyt suhteellisen vakiintuneella tasolla,
mutta etenkin kirkkoveneiden SM-kilpailuissa pidemmillä matkoilla on monella seuralla ollut haasteena
joukkueen kokoaminen. Ratkaisun kirkkoveneiden SM-kilpailujen joukkueongelmaan on mahdollistettu
nykyisissä säännöissä kahden seuran väliset joukkueet yhteistoimintajoukkueina.
Sisäsoudussa SM-kilpailukalenteri noudattaa ajankohdiltaan hyväksi havaittuja ajankohtia. Sarjajako
perusteissa on otettu huomioon sekä puuvenesoudun että olympiasoudun erityispiirteet, jotta molempien
soutumuotojen harrastajille löytyvät omat tutut sarjat.

Puuvenesoutu / Kilpailukalenteri SM 2021
13.-.13.6.2021 SM-keskimatka

S +M+N +Seuraviesti kv
Jyväskylä
+seuraviesti

Vihtavuoren Pamaus

10.7.2021

SM pitkä matka M+N+S

pv,kv

Sulkava

Sulkava Seura

31.7.2021

SM-keskimatka

M+N+S

pv

Tampere

Pirkan Soutu

21.8.2021

SM-sprintti

M+N+S

pv

Imatra

Joutsenon Kullervo

22.8.2021

SM-10 km

M+N+S

pv

Imatra

Joutsenon Kullervo

4.9.2021

SM-sprintti

M+N+S

kv

Tanhuvaara

Sulkavan Urheilijat -41

5.9.2021

SM-10 km

M+N+S

kv

Tanhuvaara

Sulkavan Urheilijat -41

PV = pienpuuvene , KV = kirkkovene, M= miehet/ avoin sarja, N= naiset, S = sekasarja yleinen / nuoret
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Sisäsoutu / Kilpailukalenteri SM 2021
8.2.2021
20 - 21.3.2021
24.04.2021

FIRC 2020 2000m
FIRC 2020 500m /10 km
FIRC Ergomaraton

Helsinki
Finnrowing
Imatra
Finnrowing
Kerava/Gustavelund Keravan Urheilijat

Puuvenesoudussa seuraliiga on koettu erittäin kannustavaksi lajille ja laaja-alaiselle seuratyölle. Seuraliiga on
kerryttänyt huipussaan yli 10 000 euron palkintorahat, jotka jakaantuvat kuudelle parhaalle puuveneseuralle
ja näiden lisäksi tunnustuspalkinnon saajille. Liigakilpailuina toimivat kaikki pien- ja kirkkoveneiden SMkilpailut.
Sisäsoudussa sisäsoutuliiga on myös koettu kannustavana soutuseuroille. Kaudella 2020, joka on
sisäsoudussa osin vielä kesken, toteutetaan seuraliiga myös sisäsoudussa, missä liigapalkinto jaetaan kolmen
parhaan kesken sekä siinä palkitaan myös Nonathlon-pisteytyksen mukaan menestyneimmät sisäsoutajat.

Koulutus- ja valmennustoiminta
Kaudella 2021 on tarkoitus edelleen laajentaa puuvenesoudun tuomaritoimintaa ja näin ollen panostaa
tuomarikoulutusten järjestämiseen. Tämän lisäksi perämieskoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, niin
että kursseja olisi tarjolla koko maata kattavasti.
Sisäsoudun valmennustoiminnassa tehtiin yhteistyötä Elias Lehtosen kanssa vuonna 2020 ja tätä toimintaa
on jatkettu syksyllä 2021 siten, että kaikille soutajille avoin sisäsoutuvalmennus (nettipohjainen) on
sisäsoudun harrastajien käytössä syksyn 2020-kevään 2021 aikana. Tämän toivotaan lisäävän kiinnostusta
sisäsoudun aktiiviseen harjoitteluun ja näin lisäävän kiinnostusta myös SM-kilpailuihin.

Hallinto
Puuvene- ja sisäsoudun hallinnosta vastaa puuvenejaos, johon puuvenesoutuseurojen yhteinen
suunnittelupalaveri valitsee vuosittain jäsenet (kausi kaksi vuotta, erovuoroiset vaihtuvat vuosittain).
Nykyinen puuvenejaos koostuu puheenjohtajasta ja 7 jäsenestä. Puuvenejaos kokoontuu kauden aikana
tarpeen mukaan.
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LIITE 10 Kehittyvät lajit
Avokanoottimelonta ja kanoottipurjehdus
Avokanoottimelontaa ja kanoottipurjehdusta kehitetään yhteistyössä lajien toimijoiden kanssa.
Avokanoottimelonta on mukana olenmeloja -matalan kynnyksen melonnan konseptissa.

SUP-melonta
SUP-melonnassa etsitään toimintamalli, miten kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö toimii tehokkaimmin
harrastajien mahdollisuuksien näkökulmasta. Kehitetään kansallista koulutusta SUP-melontaan pohjana
kansainvälinen EPP-järjestelmä. Tuodaan SUP lajina mukaan kansalliseen kilpailutoimintaan.

Surfski
Surfski -melontaa kehitetään yhteistyössä harrastajien kanssa. Surfski-melonnan tiedotuskanavana toimii
Surfskifinland -verkkosivusto ja Facebook.

Packraft
Suosiota kasvattaneet packraft -kajakit / kanootit huomioidaan retki- ja virkistysmelonnan uusina välineinä.

Vammaismelonta ja -soutu
Vammaisten harrastusmahdollisuuksia seuroissa pyritään parantamaan jakamalla tietoa esimerkiksi
vammaisurheilijoiden apuvälineistä. Seuratasolla erityistä tukea tarvitseville on monenlaisia
harrastuspalveluita. Huomioidaan erilaiset harrastajat liiton eri koulutuksissa. Kilpailutoiminnassa tarjotaan
mahdollisuuksia kilpailla vammaisurheilun eri kilpailuluokissa sekä Special Olympics että Paraurheilun
puolella. Kilpailut on integroitu kansallisten kilpailuiden yhteyteen.
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