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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2020
Covid 19 - viruksen aiheuttama pandemia ravisutti kertomusvuonna voimakkaasti lähes kaikkia maita. Myös
Suomessa – vaikka maamme on muun muassa pääosin oikeiden torjuntatoimien johdosta päässyt monia
maita vähemmällä – vaikutukset olivat ja tulevat myös jatkossa olemaan merkittäviä. Tämä koskee kaikkia
yhteiskunnan osa-alueita, myös liikuntaa ja urheilua.
Liiton toimiston ja hallituksen ajasta huomattava osa on kulunut terveysturvallisuuden ylläpitämistä
lajeissamme koskevaan valmisteluun, päätöksentekoon ja toimien toteuttamiseen. Lajiemme harraste- ja
kilpaurheilutapahtumia jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään myöhemmin järjestettäviksi taikka
toteuttamaan voimakkaasti sopeutettuna. Seurat tapahtumien järjestäjinä osoittivat merkittävää
sopeutumiskykyä ja yhteisen vastuun kantamista järjestäessään tapahtuma-aikatauluja uusiksi ja
toteuttaessaan tapahtumia terveysturvallisuuden ehdoin. Vastuullisen toimintamme seurauksena
tapahtumistamme ei olekaan raportoitu tartuntoja tartuntaryppäistä puhumattakaan.
Myös kansainvälinen kilpailutoiminta pysähtyi lähes täysin aiheuttaen erityisesti huippu-urheilussa
merkittävän haasteen urheilijoiden motivaation ja tuloskunnon ylläpitämiseksi. Sopeutumisen uuteen
tilanteeseen, kuten Tokion olympialaisten siirtämiseen, voi arvioida onnistuneen. Urheilijoidemme valmius
tuleviin koitoksiin on säilynyt hyvänä.
Pandemia on edesauttanut digitaalisaation etenemistä. Näin on laita myös liitossamme. Liitomme
liittokokoukset, monet muut kokoukset ja tapahtumat järjestettiin etänä kokemusten ollessa pääosin
myönteisiä. Kokousten ja webinaarien osanottajamäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Maantieteellisten
etäisyyksien merkityksettömyys etäkokouksissa on edesauttanut aktiivisuutta. On syytä olettaa, että
saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään jatkossakin lähitapaamisista tietenkään luopumatta.
Lähitapaamisten vuorovaikutusta ei voi kokonaan korvata digitalisaation keinoin.
Poikkeuksellinen vuosi aiheutti muutoksia tai katkoksia vuonna 2018 päivitetyn strategiamme
toteuttamiseksi suunniteltuihin toimiin. Esimerkiksi yksityisen varainhankinnan tehostaminen on täytynyt
lykätä yritysten joutuessa sopeuttamaan toimintaansa, huippu-urheilun tavoitteet siirtyivät tuonnemmaksi
jne. Kertomusvuonna on ylläpidetty valmiutta pandemian pysäyttämiin toimiin heti kun se mahdollista.
Seuratoiminnan kehittäminen on yksi painopisteistämme. Esimerkkinä merkittävää potentiaalia omaavista
toiminnoista mainittakoon olen meloja – hanke, jolla on tarkoitus kannustaa merkittävä määrä uusia
harrastajia lajin pariin. Hankkeesta saatu palaute on ollut myönteistä. Organisaatiotamme vahvistettiin
asettamalla retki- ja virkistysjaos edistämään nimensä mukaista seuratoimintaa. Jaoksen toimintaan
kohdistuu odotuksia, joita se ei vielä ole toiminnan ollessa alkuvaiheessa ole päässyt lunastamaan.
Pandemia on vaikuttanut ulkoliikunnan harrastamisen lisääntymiseen. Tämä näkyy myös kasvavana
kiinnostuksena lajejamme kohtaan. On syytä olettaa, että kasvava kiinnostus melontaa ja soutua kohtaan
vaikuttaa ajan oloon – yhteisten toimiemme lisäksi – myönteisesti myös seurojen jäsenmääriin. Liittomme
jäsenseurojen määrä on kasvanut muutamalla uudella seuralla. Jäsenseuroja on kertomusvuoden lopussa
122.
Viestinnän kehittäminen liitosta seuroille on edennyt mm. seuratiedottamisen määrän ja laadun
kohenemisena. Sitä vastoin lajien ja liiton näkyvyys yleisissä tiedotusvälineissä ei juurikaan ole kohentunut.
Asiantilanteen parantamiseksi tehdään toimia.
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Liiton taloudellinen tilanne parani kertomusvuonna merkittävästi. Tämä johtuu ensisijaisesti pandemian
aiheuttamasta toimintojen supistamisesta, mistä syntyi kulusäästöjä budjetoituun. Taloustilanteen
parantaminen toimintoja supistamalla ei luonnollisesti ole dynaamisesti kehittyvien lajiemme tavoitteena,
mutta nyt syntynyt ylijäämäinen tulos parantaa jatkossa mahdollisuuksia panostaa painopisteisiimme.
Liiton toimistoa on kehitetty ja organisoitu uudelleen uuden toiminnanjohtajan Hannu Hämäläisen
aloitettua työnsä vuoden alkupuolella. Mahdollisuudet saavuttaa asettamamme tavoitteet ovat näin
vahvistuneet.
Kiitän seurojemme jäseniä, seurojemme aktiiveja, liittomme luottamushenkilöitä,
yhteistyökumppaneitamme ja liiton toimistoa melonnan ja soudun hyväksi antamastanne panoksesta
vuonna 2020.
Jussi Järventaus
Puheenjohtaja
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1

TOIMINTA-AJATUS

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
soutu-urheilua kansainvälisillä areenoilla. Liitto ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippuurheiluna sekä kunto- ja harrasteliikuntana.
Liitto on sitoutunut puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken.
Liiton arvona on liikunnan avulla edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea
kulttuurien monimuotoisuutta ja luonnon kestävää kehitystä.
Melonta- ja Soutuliiton päättävänä elimenä toimivat liiton kevät- ja syyskokoukset. Kokousten päätösten
täytäntöön panijana toimii hallitus.
1.1 HARRASTETOIMINTA
Harrastetoiminta sisältää elämänkaariajattelunmukaisen kilpailullisen ja ei-kilpailullisen toiminnan
nuorisotoiminnasta masters-toimintoihin saakka.
1.2 HUIPPU-URHEILU
Huippu-urheilulla käsitetään kansainväliseen menestykseen tähtäävä toimintaa.
1.3 SEURA- JA JÄRJESTÖTOIMINTA
Seura- ja järjestötoimintaan kuuluvat yhteiset asiat kuten vuosikokoukset, hallitus-, valiokunta- sekä
jaostotyöskentely. Myös toimisto- sekä viestintäpalvelut, talous- ja henkilöstöhallinto sekä seurapalvelut, koulutukset ja -tapaamiset ovat osa tätä toimintaa.

2 STRATEGIA 2018-2022
Hallitus päivitti vuoden 2018 aikana liiton strategian. Vuosi 2020 oli strategian toinen toimintavuosi.
Tavoitteena päivitystyössä oli kunnianhimoinen visio ja toimenpiteet, jotka ovat mitattavissa.
Visio on kunnianhimoinen: ”Melonta ja soutu nousevat harrastetuimpien ja menestyneimpien kesälajien
joukkoon.”
Elinvoimaiset seurat ovat toiminnan kulmakivi, jonka kautta voidaan laajentaa harrastetoimintaa ja luodaan
edellytyksiä menestyvälle kansalliselle ja kansainväliselle kilpailutoiminnalle. Riittävät voimavarat ja lajin
arvostus sekä vaikuttavuus on nostettu strategiassa selkeiksi kehittämisen kohteiksi. Seuratoiminnan
elinvoimaisuus on edellytys vision saavuttamiselle. Seuratoiminnan tukeminen onkin strategiassa nostettu
avaintekijäksi.
Uuden strategian aikajänne ulottuu vuoteen 2022 asti. Lähtökohtana on 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.
Liiton toiminta pitää sisällään harrasteliikuntaa ja kilpaurheilua. Osa kilpalajeista on
olympialajeja. Harrasteliikunta pitää sisällään mm. retki- ja virkistystoiminnan ja koulutustoiminnan.
Kansallinen kilpailutoiminta ja ikäkausi-/ mastersurheilu on laajaa. Erillisenä painopisteenä on nostettu esiin
olympiamenestykseen tähtäävä huippu-urheilu. Nuorisotoiminnassa luodaan mahdollisuuksia erilaisille
liikkujan ja urheilijan poluille.
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3 JÄSENET
Liiton jäsenseurat sekä seurojen jäsenmäärät ovat maltillisesti kasvaneet. Vuoden 2020 lopussa liitolla oli
122 jäsenseuraa (v. 2019: 119), joissa oli henkilöjäseniä seurojen antamien tietojen mukaan 11 496 (v.
2019: 11 378).
Kilpailulisenssin lunasti 724 (v. 2019: 1018) urheilijaa. Kuviossa 1 on kuvattu lisenssien määrän muutos
vuosina 2008-2019 ja kuviossa 2 lisenssien jakautuminen ikäryhmittäin. Lisenssien määrään pandemia
vaikutti negatiivisesti ja esimerkiksi kirkkovenekilpailujen peruuntuminen vaikutti lisenssien määrään
paljon. Myös lajien kilpailukauden käynnistyminen varsinaisesti vasta elokuussa vaikutti varmasti osaan
lajin kilpailijoista, lisäksi useita SM-kilpailuja jouduttiin joko siirtämään tai perumaan.

Lisenssien määrä 2008-2020
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013
Soutu

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Melonta

KUVIO 1 Lisenssien määrän kehitys 2008-2020

6

Lisenssien jakautuminen ikäryhmittäin 2020

131

418

Alle 18-vuotiaat

175

U23 ja yleinen sarja

Masters-sarja (35+)

KUVIO 2 Lisenssien määrän jakautuminen ikäryhmittäin

4 NUORISOTOIMINTA
4.1 Kampanjat
Koululiikuntaliiton, muiden vesiliikuntajärjestöjen ja SUH:n kanssa yhteistyössä vuonna 2014 käynnistetty
Vesisankarit-hanke jatkui. Hankkeen tarkoituksena on saada vesillä liikkumisen taidot kansalaistaidoiksi
vaikuttamalla ala-asteikäisiin koululaisiin ja heidän opettajiinsa. Vuonna 2020 hanke sai rahoituksen Reijo
Rautauoman säätiöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.
Vuonna 2020 järjestettiin 21 tapahtumaa. Koronarajoitusten vuoksi 56 tapahtumaa jouduttiin perumaan.
Tapahtumissa oli yhteensä 2093 osallistujaa, eli noin 1 000 osallistujaa enemmän, kuin vuonna 2018.
Vuosina 2015-2019 on järjestetty 263 tapahtumaa yli 120 paikkakunnalla, joissa on ollut yhteensä yli 50 000
osallistujaa. Tapahtumat keräsivät 48 uutisosumaa.
Korona-rajoitusten vuoksi 2020 keskityttiin materiallituotantoon ja some-näkyvyyteen. Someen tuotettiin
10 videota. Kouluihin tuotettiin Vesisankarit koulussa –materiaalia.
Vesisankarit-tapahtumissa oli käytössä 50 kpl vakuutusyhtiö Fennian lahjoittamia pelastusliivejä sekä 50 kpl
melontaliivejä.
Lasten ja nuorten melontakouluja järjestettiin Tampereella ja Lahdessa. Fennia tuki lasten ja nuorten
melontakouluja ja konseptin käyttöönottaneet seurat saivat kurssitoimintaan pelastusliivejä.
Sisäsoututapahtuma Indoor Rowing Challenge Finland (IRCF) jouduttiin Korona-rajoitusten vuoksi
perumaan.
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4.2 Leirit
Ratamelonnan suurleiri järjestettiin 6.-9.7. Pajulahden liikuntakeskuksessa. Leirille osallistui 26 urheilijaa, 8
special olympics urheilijaa, 4 seuravalmentajaa ja 2 liittovalmentajaa.
Soudun nuorten suurleiri järjestettiin 5.-7.8. Tampereella. Järjestelyistä vastasi Takon Soutajat. Leirille
osallistui 24 nuorta urheilijaa, 4 seuravalmentajaa ja 1 liittovalmentaja.
4.3 Kehitystoimet
Nuorten ohjaajakurssi järjestettiin 29.-30.9. Lahdessa Vesisamoilijoiden isännöimänä. Kurssilta valmistui 8
uutta nuorten melontaohjaajaa.
Melonta- ja Soutuliitto myönsi Takon Soutajille, Kangasalan Melojille ja Vanajaveden Vesikoille tukea
nuorten seuraohjaajien palkkaukseen. Tuen suuruus oli 150 €/ kk. Tuen tarkoitus on kannustaa seuroja
järjestämään nuorille kesäkaudeksi säännöllistä ohjelmaa palkkaamalla nuorille ohjaajia ja valmentajia.
Toiminnan tavoitteena on ympärivuotinen ohjattu toiminta ja sitä kautta aktiivisten nuorten harrastajien
lisääminen seurassa. Kerätyn palautteen mukaan tuki on lisännyt seuroissa toiminnan määrää ja laatua.
4.4 Huomionosoitukset
Vuoden nuorisotoimija -tunnustus annettiin Takon Soutajien Antti Koiraselle tunnustuksena aktiivisesta
valmennustyöstä Takon Soutajissa sekä merkittävästä roolista soudun suurleirin 2020 organisoinnissa.

5 AIKUISLIIKUNTA
Korona rajoitusten vuoksi Melonta- ja Soutuliiton ja Suomen Ladun yhteinen Suomi Meloo tapahtuma
jouduttin perumaan. Tapahtuma olisi ollut järjestyksessä 36:s.
31.3. 19.-20.9. järjestettiin melonnan koulutustapaaminen Pajulahden liikuntakeskuksessa. Aiheina olivat
olenmeloja –konseptin lanseeraus, packraft –melonta ja melonnan taitokokeet. Tapaamisessa oli n. 25
osallistujaa.
Koulutustoiminta oli edelleen vilkasta ja uusia melontaohjaajia valmistui runsaasti, myös Meloja –
taitokortteja (EPEP) suoritettiin edellisvuosia enemmän. Seurojen, yritysten ja oppilaitosten melonnan
alkeiskursseille on osallistunut 2020 aikana arviolta 1500 – 2000 aloittelevaa melojaa. SMSL
tapahtumakalenterissa julkaistiin vuoden 2020 aikana yhteensä 36 koulutustapahtuman tiedot. Tapahtumia
järjestivät liitto, seurat, yritykset ja oppilaitokset. Melonta- ja soutuliiton koulutusmäärien kehitys 20142012 löytyy liitteistä.
Melontaohjaajakurssin oppimateriaalia Opi ohjaamaan -kirjaa tilattiin 73 kpl. Opi melomaan -opasta,
melonnan peruskurssin kurssimateriaalia tilattiin seurojen käyttöön 573 kappaletta. Keväällä lähetettiin
retki- ja virkistysmelonnan uutiskirje, jossa käsiteltiin mm. Koronarajoituksia ja melontaturvallisuutta.
Suomi isännöi EPP (Euro Paddle Pass) hallinnolliseen kokoukseen Helsingissä 12.-13.3, sekä osallistui EPP –
etätapaamiseen 25.9.
Sipoon Kanoottiklubin Miika Silfverberg palkittiin vuoden seuratoimijana SKK:n koulutustoiminnan eteen
tekemästä väsymättömästä, kannustavasta ja innovativiisestä työstä.
Melojien ”Tonnarilistan” 2020 kärkitulokset olivat:
Kari Paunasalo Mallasveden Melojat
7 865 km
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Jorma Sajaniemi Joensuun Kauhojat
Hannu Taipale Merimelojat

6 788 km
6 422km

5.1 Retki- ja virkistysjaosto
Vuonna 2018 perustettu retki- ja virkistysjaosto piti yhteyttä sähköpostin välityksellä. Keskusteltiin mm.
Korona-rajoitusten vaikutuksesta seuratoimintaan, retkimerkkien myöntämisperusteista. Jaostoon
kuuluivat vuonna 2020 Eero Oura, Paavo Juntunen ja Marko Uusitalo. Jaoston tehtävänä on toimia
asiantuntijana retki- ja virkistysmelontaa koskevassa kehittämistyössä ja päätöksenteossa sekä toimia
yhteistyöelimenä lajiliiton retki- ja virkistysmelontaseurojen välillä.
5.2 Olenmeloja -konsepti
Vuoden 2020 alussa alkoi matalan kynnyksen melonnan kehittämishanketta. Kolmen vuoden hankkeen
tavoitteena on 10 000 uutta melojaa. Hankekumppaneina ovat Suomen Latu ja Finlands Svenska Idrott.
Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 130 000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta n. 70 %
osuudella.
Hankkeessa kehitettiin Olenmeloja- ja Meloja 1 –kurssi -konseptit. Konseptien tarkoituksena on madaltaa
melonnan harrastamisen aloittamiskynnystä muokkaamalla mielikuvaa melonnasta urbaanimmaksi ja
nuorekkaammaksi ja tarjoamalla melonnasta kiinnostuneille selkeä väylä harrastuksen aloittamiseen.
Konsepteihin kuuluu graafinen ilme, verkkosivut, markkinointimateriaalit mm. videot. Konsepti
lanseerattiin 19.9. ja syksyn aikana järjestettiin useita perehdyttämistilaisuuksia seuroille ja
latuyhdistyksille.
5.3 Turvallisuus
Järjestäytyneessä melonta- ja soututoiminnassa ei vuoden 2020 aikana sattunut vakavia onnettomuuksia.
Vaaratilanteita raportoitiin neljä. Ongelmia aiheuttivat voimakas virta joessa, kova tuuli ja aallokko merellä,
kylmä vesi ja merkitsemätön verkko järvessä.
Liitto osallistui melontaturvallisuuden neuvottelukunnan ja Trafin veneilyjaoston kokouksiin (4 kpl).
Kokouksissa käsiteltiin onnettomuustapauksia, turvallisuusohjeita sekä valmistelussa olevaa
vesiliikennelakia.
Seurakirjeissä ja Facebook -sivulla on julkaistu melonnan turvallisuustiedotteita. Jäsenseuroille on
tiedotettu turvallisuus- ja koulutusasioista jäsentiedotteilla. Esillä ovat olleet erityisesti korona –tartuntoja
ehkäisevät toimet. Keväällä lähetettiin retki- ja virkistysmelonnan uutiskirje, jossa käsiteltiin mm.
Koronarajoituksia ja melontaturvallisuutta.
Melonnan peruskurssin kirjasta myyty n. 650 kpl, kirjasessa on 14 sivua melontaturvallisuutta käsittelevää
asiaa. Melonnan ohjaajakurssin kurssikirjaa on myyty 74 kpl, kirjassa 26 sivua melontaturvallisuutta
käsittelevää asiaa.

6 SEURA-, JÄRJESTÖ- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
6.1 Järjestötoiminta
Melonta- ja Soutuliiton hallinto uudistui, kun uutena toiminnanjohtajana aloitti Hannu Hämäläinen. Liiton
organisaatiossa tehtiin uudelleenjärjestelyjä ja tässä yhteydessä toimistosihteerin tehtävä lakkautettiin.
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Liiton strategian mukaisesti liitto haluaa panostaa entisestään lajien näkyvyyteen, varainhankintaan ja
seurojen toiminnan kehittämiseen. Syyskuussa avattiin uusi työtehtävä nimikkeellä seurapalvelu- ja
viestintäkoordinaattori ja toimessa aloitti marraskuussa Sini Rönnqvist.
Liitto panostaa jatkossa kehittyviin seurapalveluihin, joihin vuonna 2020 kuuluivat mm. Pohjola
vakuutuksen Tuplaturvavakuutus eli vapaaehtoisten tapaturmavakuutus sekä toiminnan vastuuvakuutus,
Teoston ja Gramexin sopimukset, joka mahdollistaa jäsenseuroille julkisen musiikin esittämisen
tapahtumissaan ilman tekijänoikeuskorvauksia.
Vuoden 2020 aikana pandemia vaikutti verkostotyöhön, joka muuttui etäkokouspainotteiseksi. Liiton
henkilöstö on mukana vaikuttamassa asiantuntijana mm. seuraavissa elimissä:
- Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Suek:in verkoston tapaamiset ja koulutukset
- Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyverkosto, jossa käsiteltiin mm. vesiliikennelakia
- Melontaturvallisuuden neuvottelukunta
- Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategian vesiliikenteen työryhmä
- Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunta, Ulkoilufoorumin verkostotapaamiset
- Euro Paddle Pass -tapaamiset
- Suomen Melontamuseon museotoimikunta
- Vesisankarit -hankkeen ohjausryhmä
- Olympiakomitean yhteistyötilaisuudet ja vuosikokoukset
- Olympiakomitean huippu-urheiluverkoston tapaamiset
- SUEK:n liittotilaisuudet
Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyjaoston, Melontaturvallisuuden
neuvottelukunnan, Ulkoilufoorumin, Metsähallituksen, muiden vesilajiliittojen, Olympiakomitean,
Paralympiakomitean, Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistyksen (NIL), Suomen Ladun, Helsingin
kaupungin, urheiluakatemioiden, Puolutusvoimien kanssa.
SMSL on ollut mukana muiden ulkoilujärjestöjen kanssa suunnittelemassa yhteishanketta, jolla erilaiset
ulkoilumahdollisuudet pyritään tuomaan paremmin suomalaisten tietoisuuteen. Hankkeen on suunniteltu
käynnistyvän vuoden 2021 aikana.
Melonta- ja Soutuliitto sai OKM:n erityisavustuksen tapahtumakonseptien kehittämiseen. Kehitystyö
tehdään 2021 aikana.
6.2 Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö keskeytyi pandemian aikana ja mm. kansainvälisten järjestöjen vuosikokouksia
joko siirrettiin tai niitä pidettiin etäyhteydellä. Melonta- ja Soutuliitto kuuluu Kansainväliseen
Kanoottiliittoon (International Canoe Federation, ICF), Euroopan Kanoottiliittoon (European Canoe
Association, ECA) sekä Kansainväliseen Soutuliittoon (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron,
FISA). Kansainvälisissä tapaamisissa Suomea ovat edustaneet vuonna 2020 Hannu Hämäläinen ja Ilona
Hiltunen.
Melonta- ja Soutuliitto järjesti helmikuussa 2020 Euro Paddle Pass- kokoontumisen Helsingissä. Kokoukseen
osallistuivat Tanskan (pj), Saksan, Ranskan, Norjan sekä etäyhteydellä Ruotsin ja Italian lajiliitot.
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Pohjoismaista yhteistyötä liitto teki molempien lajien osalta vaihtelevin kokoonpanoin. Vuonna 2020
Suomessa järjestettäväksi tarkoitetut ratamelonnan PM-kilpailut siirrettiin liittojen yhteisellä päätöksellä
vuoteen 2021. Sama tehtiin olympialuokkien soudussa vuoteen 2021 suunnitelluille nuorten PM-kilpailuille,
jotka siirrettiin vuoteen 2022. Molemmat kilpailut on tarkoitus järjestää Tampereella.
6.3 Seuratoiminta
Strategian mukaisesti elinvoimaiset seurat ovat yksi liiton toiminnan strateginen painopiste. Tähtiseuraohjelma on valittu työkaluksi, jonka kautta seurakehittämistä tullaan tekemään. Melonnassa ja soudussa on
kolme Tähtiseuraa: Kangasalan Melojat, Saaristomeren Melojat ja Mallasveden Melojat. Vuoden 2020
aikana tähtiseurapolulle lähti muutama uusi seura, mutta uusia auditointeja ei tehty. Strategian tavoitteena
on saada 10 tähtiseuraa vuoden 2022 loppuun mennessä.

7 LAJITOIMINNAT
Lajien toimintakertomukset löytyvät toimintakertomuksen liitteisistä. Ohessa seurantataulukko
maajoukkuetta edustaneiden lukumääristä kansainvälisissä kilpailuissa seniorisarjoissa. Vuoden 2020
aikana järjestettiin ainoastaan yhden kansainväliset arvokilpailut, Olympialuokkien soudun EM-kilpailut.
Niissä Suomella oli mukana 6 urheilijaa.

TAULUKKO 1 Suomen edustajien lukumäärä kansainvälisissä kilpailuissa seniorisarjoissa 2016-2019
Lajiliitteet:
Liite 1 Olympiasoutu
Liite 2 Ratamelonta
Liite 3 Freestyle ja Boatercross
Liite 4 Kanoottipoolo
Liite 5 Kanoottipujottelu ja koskisyöksy
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Liite 6 Maratonmelonta
Liite 7 Puuvene ja sisäsoutu
Liite 8 Surfski, SUP-melonta, Kanoottipurjehdus

8 HUIPPU-URHEILU
Lajiliitteissä on avattu tarkemmin lajien huippu-urheilutoimintaa ja -saavutuksia.
Vuoden 2020 piti olla Olympiadin huipentuma ja huipentua Tokion Olympialaisiin. Pandemian vuoksi lähes
koko kansainvälinen kilpailukalenteri pyyhittiin pois ja Tokion olympialaiset siirrettiin vuoteen 2021.
Olympialaisiin tähdänneet maajoukkueet leireilivät kotimaassa ja kilpailijat aktiivisesti kansallisissa
kilpailuissa kesän 2020 aikana.
Yleisesti vuoden 2020 tavoitteena oli saavuttaa olympiapaikkoja. Liiton suunniteltu toiminta pyrki
tukemaan urheilijoiden valmentautumista kohti kansainvälistä kärkeä.
Melonta- ja Soutuliiton lajeista Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tukea saivat olympiasoutu ja
ratamelonta. Ratamelonta kuuluu uudessa järjestelmässä ns. investointilajiohjelmaan. Olympiasoutu on
sijoitettu yksilötukiohjelmaan. Lisäksi molemmat lajit nuorten olympiavalmentajatukea ratamelonta kahden
valmentajan palkkaukseen ja olympiasoutu yhden valmentajan palkkaukseen.

9 ANTIDOPINGTOIMINTA
Suomen Melonta- ja Soutuliitto on sitoutunut puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun eli reilun
pelin periaatteisiin. Liitto on tehnyt antidopingohjelman mukaista yhteistyötä Suomen Urheilun Eettisen
Keskuksen SUEKin toimijoiden kanssa edistääkseen puhdasta urheilua. Yhteistyön käytännön
koordinoinnista ovat vastanneet toiminnanjohtaja sekä kurinpitovaliokunnan antidopingasiantuntija Jyrki
Aho. Vuoden aikana antidopingtoimintaa toteutettiin vuonna 2017 hyväksytyn antidopingohjelman
mukaisesti.
Ratamelonnan ja olympiasoudun valmennuspäälliköt organisoivat maajoukkueurheilijoille ADT-koulutusta
maajoukkueleirien yhteydessä. Maajoukkueurheilijat allekirjoittivat valmennustukisopimuksen, jossa he
sitoutuvat puhtaaseen urheiluun. Lisenssin ostamisen yhteydessä jokainen kilpaurheilija sitoutui
noudattamaan antidopingsäännöstöä. Kaikilta sopimusurheilijoilta velvoitettiin Puhtaasti Paraskoulutuksen käymistä.
Vuoden 2020 aikana 20 urheilijaa ja valmentajaa suoritti Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen.
Verkkokoulutus suositellaan suoritettavan kahden vuoden välein.
Antidopingtietoutta jaettiin liiton verkkosivuilla.

10 VIESTINTÄ
Liiton virallisina viestintäkanavina käytettiin liiton verkkosivuja, sähköpostia, seuratiedotteita ja uutiskirjeitä
ja liiton Facebook-sivua. Melontajasoutuliitto.fi tarjosi tietoa mm. lajeista, kilpailuista, koulutuksista,
turvallisuudesta, maajoukkuetoiminnasta, tapahtumista ja seuroista. Liiton Facebook-sivulla viestittiin mm.
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ajankohtaisista lajiasioista sekä välitettiin arvokilpailutunnelmia. Sivustolla oli seuraajia vuodenvaihteessa
noin 1800. Jäsenseuroille lähetettiin kymmenen seuratiedotetta. Liitto alkoi järjestää keväällä 2020
seurawebinaareja jäsenseuroille. Seurawebinaareissa käsiteltiin useita eri aiheita aina korona-toimista
seurakehittämiseen. Toimintatapaa jatkettiin syksyllä 2020. Ratamelonnan ja olympiasoudun
maajoukkuetiedottamista ostettiin Viestintäpalvelu Heidi Lehikoiselta.
Yleisissä tiedotusvälineissä lajiemme ja liiton näkyvyys ei ole ollut riittävää. Tähän tarpeeseen yritetään
vastata jatkossa paremmin. Liiton viestintä sai vahvistusta syksyllä, kun Sini Rönnqvist rekrytoitiin
koordinoimaan liiton viestintää.

11 TALOUS
Pandemia vaikutti liiton talouteen kahdella tavalla. Liiton liikevaihto pieneni jonkin verran, mutta samassa
kustannussäästöjä tuli kansainvälisen toiminnan eli leiritysten ja kilpailutoiminnan peruuntumisesta.
Tilikauden 2020 taloudellinen tulos oli 73 096,82 euroa ylijäämäinen. Vuosien jälkeen taseen omapääoma
nousee positiiviseksi. Melonta- ja Soutuliitto sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää toimintaavustusta 425 000,00€. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta jäi
10 000 € budjetoidusta.
Budjetoiduista eristä varainhankinta jäi tavoitteesta, lisenssituotot olivat pienemmän kuin oli budjetoitu.
Liiton henkilöstökulut olivat hieman budjetoitua pienemmät uudelleen järjestelystä johtuen. Saavutettu
ylijäämä selittyy tapahtuneilla kustannussäästöillä ja tiukalla taloudenpidolla. Positiivisen tuloksen myötä
liitto on paremmin varautunut mm. mahdollisiin yleisavustusten leikkauksiin ja pystyy jatkossa
investoimaan kehitystoimiin.

12 YRITYSYHTEISTYÖ
Melonta- ja Soutuliitto teki vuoden aikana yritysyhteistyötä Fennian ja Trexetin kanssa. Fennian yhteistyö
painottuu nuorisotoimintaan ja lasten melontakouluun ja Trexet vaatetti ratamelonnan ja olympiasoudun
maajoukkueita sekä tarjosi yhteistyöhinnoin Craft-tekstiilejä muiden liitonalaisten ryhmien käyttöön.
Palkintotukku Kääty toimitti palkintoja SM-kilpailuihin. Trexetin kanssa neuvoteltiin jatkosopimus syksyn
2021 aikana.
Varalan urheiluopisto ja Pajulahden valmennuskeskus tarjosi liitolle mahdollisuuden käyttää mm.
urheiluopiston majoitus- ja tilapalveluja yhteistyöhinnoin.

13 OLOSUHDETYÖ
Liitto on ollut vuoden 2020 aikana mukana useissa paikallisissa olosuhdeasioissa paikallisten seurojen
tukena tai itse aktiivisena toimijana. Tällaista työtä tehtiin mm. Helsingissä, Tampereella, Lieksassa,
Valkeakoskella. Olosuhdevaikuttaminen on lajien kannalta erittäin tärkeää ja liiton toimisto tukee seuroja
sekä tekee työtä aktiivisesti myös itse lajien kehittymistä edistäen.

14 HALLINTO
Pandemialla oli vaikutuksia myös järjestön hallintoon ja sen toimintaan. Liiton toimisto loi uusia
toimintatapoja vastaamaan uutta tilannetta. Sääntömääräiset kokoukset jouduttiin ensin siirtämään ja
lopulta järjestettiin etäyhteyksin. Hallituksen kokouksia järjestettiin etäyhteyksin. Liiton toimistolla
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toteutettiin töiden uudelleen järjestelyjä ja samassa lakkautettiin toimistosihteerin tehtävä ja rekrytoitiin
vuoden lopulla uusi viestintä- ja seurapalvelukoordinaattori.
14.1 LIITTOKOKOUKSET
Pandemia vaikutti myös liiton sääntömääräisiin kokouksiin. Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
Helsingissä ja etäyhteydellä syyskuussa. Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsenseuraa. Kokouksessa
vahvistettiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin
sääntömuutos. Sääntöihin tehtiin muokkauksia vastaamaan uusia OKM:n, SUEK:n sekä muita suosituksia.
Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin etäyhteydellä 23.11. Kokouksessa oli edustettuna 17
äänivaltaista jäsenseuraa. Kokouksessa vahvistettiin liiton talous- ja toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksut
vuodelle 2021 sekä valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksessa käytettiin etääänestykseen soveltuvaa sovellusta.
Syyskokous hyväksyi uuden hallituksen kokoonpanon: Jussi Järventaus (pj, erovuorossa 2021), Minna
Kantsila (2021), Jyri Hämäläinen (2022), Ari Järvinen (2022), Matti Jääskeläinen (2022), Marika Laaksonen
(2021) ja Anne Rikala (2021).

14.2 HALLITUS
Liiton hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Jussi Järventaus ja varapuheenjohtajina Minna
Kantsila ja Marika Laaksonen. Hallituksen muina jäseninä olivat Jyri Hämäläinen, Matti Jääskeläinen, Ari
Järvinen ja Anne Rikala. Hallitus piti vuoden aikana yhteensä 14 kokousta.
Hallitustyö keskittyi keväällä pandemiaan liittyviin ratkaisuihin sekä toimiston uudelleenjärjestelyyn ja
muuten vuoden aikana uuden strategian toimeenpanoon toimintasuunnitelman mukaisesti.

14.3 VALIOKUNNAT
14.3.1 KURINPITOVALIOKUNTA
Kurinpitovaliokunnan muodostivat Jorma Holmström (pj), Jyrki Aho ja Mika Backman.
Kurinpitolautakunnalla ei ollut kurinpidollisia tapauksia vuoden 2020 aikana. Kurinpitovaliokunta siirrettiin
uusissa toimintasäännöissä syyskokouksen valittavaksi. Näin ollen kurinpitovaliokunnasta tuli hallituksesta
riippumaton elin, jolla edistetään hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.
14.3.2 KOULUTUSVALIOKUNTA
Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunnan muodostivat Antti Löppönen, Ville
Mantere, Jari Marno, Anssi Nupponen, Anne Rikala, Petri Sutinen ja Tiina Ven. Esittelijänä ja sihteerinä
toimi liiton harrastekoordinaattori Kai Lindqvist. Valiokunta käsitteli koulutustoiminnan kehittämistä.
14.3.3 KILPAILU- JA VALMENNUSVALIOKUNTA
Kilpailu- ja valmennusvaliokunta piti vuoden aikana yhteensä 18 kokousta. Valiokunnan Jyrki Aho (pj),
Marleena Valtasola, Jussi Immonen, Markus Lehtiniemi ja Laura Hallapää.
Hallinto-ohjeen mukaisesti valiokunta vastasi valmennus- ja lajipäälliköiden sekä soudun
asiantuntijaryhmän esityksiin pohjautuen maajoukkue- ja urheilijavalinnoista arvokilpailuihin sekä hyväksyi
arvokilpailuiden karsintajärjestelmät. Keväällä jouduttiin poikkeuksellisesti hyvin nopealla aikataululla
reagoimaan koronaepidemiaan, mikä näkyi ratamelonnan ja olympiasoudun valintakriteereiden pikaisena
muuttamisena. Valiokunta aloitti lisäksi kilpailusääntöjen päivittämisen.
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14.4 TOIMIHENKILÖT
Liiton uusi toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen aloitti tammikuussa 2020. Toukokuussa toimistosihteerin
tehtävä lakkautettiin. Uutena viestintä- ja seurapalvelukoordinaattorina aloitti Sini Rönnqvist. Soudun
valmennuspäällikkönä toimi Ilona Hiltunen, harrastekoordinaattorina Kai Lindqvist, ratamelonnan
valmennuspäällikkönä Petteri Pitkänen sekä ratamelonnan valmentajana Jonas Saelens.
14.5 YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOTYÖ
Vuoden 2020 aikana päivitettiin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa ja asiaa edistettiin sen
mukaisesti. Vuoden 2020 aikana Olympiakomitean vastuullisuusohjelmaa on lähdetty toimeenpanemaan.
Pandemian aikana yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioista järjestettiin erillinen seurawebinaari.
Vuoden 2021 hallitusvalinnoissa tasa-arvo toteutui: hallituksen jäsenistä puolet on naisia ja puolet miehiä.
Nuorten ohjaajakoulutuksissa oli oma osionsa yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle.
Ratamelonnan kilpailuissa järjestettiin kehitysvammaisille urheilijoille Special Olympics -lähtöjä. Lähtöjä oli
paraurheilijoille, mutta sarjoissa ei ollut osallistujia.
Melonta- ja Soutuliitto on mukana yhdessä Tanskan ja Puolan kanssa Ruotsin Erasmus + Sport vammaismelonnan kehittämishankkeessa, joka käynnistyi vuonna 2020. Hankkeessa on tarkoitus kehittää
soveltavaa melontaa, Special olympics -melontaa sekä kilpa- / ratamelontaa.
Henkilöstön osallisuutta edistettiin säännöllisin yhteispalaverein. Syrjintätapauksia ei tullut tietoon.

LIITTEET
Liitteet 1-9:
Liite 10:
Liite 11:
Liite 12:

Lajien toimintakertomukset
Suomen Melonta- ja Soutuliiton palkitut 2019
Myönnetyt ansiomerkit ja standaarit 2019
Koulutusmäärien kehitys 2014-2019
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LIITE 1 OLYMPIASOUTU
Vuonna 2020 olympiasoudun päätavoitteena oli olympiapaikkojen saavuttaminen kevään
olympiakarsinnoista sekä Tokion olympialaisissa menestyminen. Olympiakarsinnat ja Olympialaiset
kuitenkin peruttiin Covid-19-pandemian vuoksi. Covid-19-pandemian vuoksi suurin osa kansainvälisistä
kilpailuista peruttiin ja ainoat kansainväliset kilpailut olivat eri ikäluokkien EM-kisat kesällä ja syksyllä.
Kotimaan kilpailut saatiin pienin muutoksin toteutettua Covid-19-pandemiasta huolimatta. Myös nuorten
leiritystoiminta saatiin pienin muutoksin toteutettua. Juniorien EM-kisoihin valittiin joukkue, mutta Covid19-pandemia esti joukkueen osallistumisen Serbiassa järjestettyihin kilpailuihin.
Hallinto
Olympiasoudun päätoimisena valmennuspäällikkönä toimi Ilona Hiltunen. Valmennuspäällikkö vastasi
olympiasoudun huippu-urheilutoiminnasta. Olympiakomitea osallistui valmennuspäällikön palkkaukseen
Nuorten Olympiavalmentaja -tuella ja tämä edellytti 80 % työajasta käytettävän
valmennusryhmäurheilijoiden käytännön valmentamiseen ja siihen liittyviin toimintoihin. Olympiasoudun
osa-aikaiseksi nuorten valmentajaksi valittiin keväällä Laila Finska-Linna. Nuorten valmentaja vastasi
talenttiryhmän sekä kansainvälisiin kilpailuihin tähtäävien nuorten toiminnasta. Olympiasoudun
asiantuntijaryhmään vuonna 2020 kuuluivat liiton valmennuspäällikön lisäksi Laila Finska-Linna, Matti
Jääskeläinen ja Samuli Toikka. Asiantuntijaryhmä auttoi valmennuspäällikköä olympiasoudun
valintaesityksissä kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle, joka teki valintoihin liittyvät päätökset. Seurojen
syystapaaminen järjestettiin etänä ZOOM-palvelulla. Läsnä oli 16 henkilöä, joista neljä oli liiton edustajia,
yksi tuomarien edustaja ja 11 henkilöä kahdeksasta eri seurasta. Seurojen syystapaamisessa päätettiin
vuoden 2021 kilpailukalenteri sekä suunniteltiin olympiasoudun kansallista toimintaa.
Kilpailutoiminta
SM-kilpailut
Olympialuokkien Suomenmestaruuksista soudettiin kolmessa eri kilpailutapahtumassa:
• Juniorien ja alle 23-vuotiaiden SM-kilpailut sekä isojen veneiden SM-kilpailut 8.-9.8.,
Valkeakoski, järjestäjänä Valkeakosken Vesiveikot.
• Pienveneiden sekä junioreiden isojen veneiden SM-kilpailut 29.-30.8., Tampere,
järjestäjänä Takon Soutajat.
• Sprintti-SM 12.-13.9. Porvoo, järjestäjänä Nesteen Soutajat.
Muut kansalliset kilpailut
Kansallisia kilpailuja vuonna 2020 oli SM-kilpailujen lisäksi kolme kilpailua.
• 13.-14.6. Kanavasoudut, Lappeenranta, järjestäjänä Lappeenrannan Soutajat
• 27.-28.6. Kansainväliset soudut, Tampere, järjestäjänä Takon Soutajat
• 18.7. Linna-regatta, Hämeenlinna, järjestäjänä Hämeenlinnan Soutajat
Kaikki suunnitellut kotimaan kilpailut saatiin järjestettyä huolimatta Covid-19-pandemiasta. Vain
Lappeenrannan kanavasoutuja jouduttiin siirtämään toukokuun lopulta kaksi viikkoa eteenpäin.
Kansainväliset kilpailut
Covid-19-pandemian vuoksi kaikki globaalit kansainväliset kilpailut peruttiin vuodelta 2020. Myös juniorien
PM-kilpailut sekä Baltic Cup peruttiin. Vain eri ikäluokkien EM-kilpailut järjestettiin. Juniorien ja seniorien
EM-kilpailut siirrettiin keväältä loppukesään ja syksyyn. Juniorien EM-kilpailuihin 26.-27.9. Belgradiin,
Serbiaan valittiin joukkue, mutta Covid-19-pandemian aiheuttamien riskien vuoksi joukkuetta ei lähetetty
kilpailuihin. Seniorien EM-kilpailuihin Poznaniin valittiin ja osallistui kuuden urheilijan joukkue.
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9.-11.10. EM-kilpailut, Poznan, Puola
Valmentajat: Ilona Hiltunen ja Reima Karppinen
W1x Eeva Karppinen
LM2x Juho-Pekka Petäjäniemi – Kasper
Hirvilampi
M1x Robert Ven
M2x Joel Naukkarinen – Olli-Pekka Karppinen

sijoitus 14.
sijoitus 14.
sijoitus 16.
sijoitus 16.

Juniorien EM-kilpailujoukkue
Valmentajat: Laila Finska-Linna, Jaakko Nevalainen, Kimmo Kangasmäki
JM4x Juho Salonen – Elmo Pyykkö – Lauri Nevalainen – Kaj Siltanen
JW1x Vilma Kangasmäki
Valmennustoiminta
Maajoukkuetoiminta
Olympialuokkien soudun valmennusryhmiä vuonna 2020 olivat maajoukkue, haastajat- ja talenttiryhmä.
Maajoukkueen ja haastajat-ryhmän toiminnasta vastasi liiton valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen.
Talenttiryhmän toiminnasta vastasi Laila Finska-Linna. Maajoukkueeseen kuuluivat Eeva Karppinen ja
Robert Ven. Haastajat-ryhmää kuuluivat Antton Helmi, Kasper Hirvilampi, Joonas Jousimo, Olli-Pekka
Karppinen, Jukka-Pekka Kauppi, Theodor Kivistö, Antti Koiranen, Joel Naukkarinen ja Juho-Pekka
Petäjäniemi. Lahjakkaista alle 23-vuotiaista urheilijoista koostuvaan talenttiryhmään kuuluivat Stina Dewes,
Malin Eriksson, Elias Haavisto, Maiju Kainlauri, Vilma Kangasmäki, Miika Kankkunen, Kaisa Nevalainen, Lauri
Nevalainen, Lotta Nylund, Adeliina Parikka, Elmo Pyykkö ja Juho Salonen.
Valmennusryhmille järjestettiin vuoden aikana leirejä, testejä sekä kilpailumatkoja ulkomaille.
Valmennusryhmäurheilijoille järjestettiin valmennusta Turussa ja Hämeenlinnassa Ilona Hiltusen toimesta.
Olympiakomitean tukiurheilijoihin vuonna 2020 kuului Robert Ven. Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilijaapurahaa sai Robert Ven.
Yhteistyötä Turun seudun urheiluakatemian kanssa jatkettiin tiiviisti. Akatemiasta
valmennusryhmäurheilijat saivat monipuolisia asiantuntijapalveluita.
Valmennusryhmien leirit ja muut tapahtumat
•
•
•

8.1.-7.3. Avovesileiri, Gavirate, Italia.
7.-14.3. Avovesileiri, Hazewinkel, Belgia
15.-16.8. Näyttökilpailu kansainvälisiin kilpailuihin, Tampere

•

23.-25.10. Syysleiri, Tampere. Leiri sisälsi kauden 2021 infotilaisuuden, yhteisharjoittelua vesillä
joukkueveneissä sekä SUEK:n antidopingkoulutuksen.
Keväälle 2020 oli suunniteltu avovesileiritys Gavirateen tammikuusta toukokuulle eli viimeiseen
olympiakarsintaregattaan asti. Avovesileirille oli osallistumassa maajoukkueen ja haastajat-ryhmän
urheilijoiden lisäksi useita talenttiryhmäläisiä. Helmikuussa Eurooppaan levisi Covid-19-pandemia, jonka
vuoksi lopulta maaliskuun alussa jouduttiin leiri Gaviratessa keskeyttämään. Leiritystä jatkettiin
Hazewinkelissa, Belgiassa, jossa siihen mennessä ei ollut vielä pandemiasta johtuvia rajoitustoimia. Pian
kuitenkin ilmeni, että pandemia oli jo levinnyt koko Eurooppaan ja rajoitustoimet laajenivat niin, että myös
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Hazewinkelin leiri jouduttiin keskeyttämään ja koko maajoukkue joutui palaamaan Suomeen. Myös kevään
kaikki kilpailut, kuten MC-kilpailut ja olympiakarsinnat peruttiin. Myöhemmin kaikki kesän kilpailut peruttiin
lukuun ottamatta eri ikäluokkien EM-kilpailuja. EM-kilpailuja varten tehtiin uusi valintajärjestelmä, jonka
mukaisesti elokuun puolivälissä järjestettiin Tampereella näyttökilpailu.
Junioritoiminta
Covid-19-pandemian vuoksi nuorten suurleiri jouduttiin siirtämään kesäkuulta myöhemmäksi, mutta saatiin
pidettyä 5.-8.8. Takon soutajien järjestämänä. Leirille osallistui 17 soutajaa ja 4 valmentajaa. Leirin
johtajana toimi Antti Koiranen.
Liitto järjesti talenttiryhmälle ja kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville junioreille ja nuorille leirejä. Leirit
olivat 24.-26.1.talvileiri Lappeenrannassa, 15.-18.7. Hämeenlinnassa sekä syysleiri yhdessä aikuisten kanssa
23.-25.10. Tampereella.
Antidoping
Valmennuspäällikkö osallistui joulukuussa vuosittaiseen tapaamiseen SUEKin kanssa. Lajin huiput kuuluivat
SUEKin testauspooliin, johon kuuluvat ovat velvollisia päivittämään olinpaikkatietonsa SUEK:lle.
Valmennusryhmien ja kansainvälisiin kilpailuihin tähtäävien syysleirillä oli SUEK:n järjestämä
antidopingkoulutus. Olympiasoudun urheilijoita testattiin vuonna 2020 kotimaan kilpailuissa sekä
harjoituskauden yllätystesteinä urheilijoiden kotipaikkakunnilla ja leireillä. Kaikki testit olivat negatiivisia.
Kaikki olympiasoudun valmennusryhmäurheilijat ovat allekirjoittaneet urheilijasopimuksen, jossa he
sitoutuvat antidopingtoimintaan. Valmennusryhmäurheilijoilta sekä kansainvälisiin kilpailuihin valituilta
urheilijoilta vaadittiin SUEKin Puhtaasti Paras – koulutuksen suorittamista.
Tiedottaminen
Olympiasoudun ulkoista viestintää toteutettiin Melonta- ja Soutuliiton internetsivujen sekä Melonta- ja
Soutuliiton facebook-sivujen kautta. Kilpailutiedottamisen hoiti Heidi Lehikoinen ja toiminnanjohtaja Hannu
Hämäläinen. Olympiasoudun maajoukkueella on omat facebook-sivut, joiden kautta maajoukkue tiedotti
toiminnastaan. Maajoukkueurheilijoilla on lisäksi omia internet- ja facebook-sivuja, joiden kautta he
tiedottivat itseään koskettavista tapahtumista. Sisäinen viestintä hoitui sähköpostin, puhelimen sekä liiton
internetsivujen välityksellä.
.
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LIITE 2 RATAMELONTA
Hallinto
Vuonna 2020 ratamelonnan kansallista Suomen cup -kilpailutoimintaa organisoi rata- ja maratonjaosto.
Ratamelonnan kilpailuteknisiä asioita hoiti melonta- ja soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunta.
Ratamelonnan valmennuspäällikkönä toimi Petteri Pitkänen ja NOV- valmentajana Jonas Saelens.
Rata- ja maratonjaostot kokoontuivat yhdessä ja niiden kokoonpano muodostui 2019 Suomen Cupin
pisteiden perusteella ja oli:
• Canoa
• Kangasalan Melojat
• Mikkelin Melojat
• Merimelojat
• Pirkka-Melojat
• Tampereen Vihuri
• Vanajaveden Vesikot
• Wågen
Kilpailutoiminta
Kansallinen kilpailutoiminta käynnistyi vasta 28.6.2020 johtuen koronapandemiasta ja
aluehallintoviranomaisten kokoontumisrajoituksista, jotka siirsivät kilpailuajakohtia alkukesästä
loppukesälle.
SM-kilpailut
o Nuorisomestaruuskilpailut ja masters-kilpailut melottiin Tampereella 8-9.8.2020
o SM-kilpailut osa 1 melottiin Lahdessa, Joutjärvellä 15-16.8.2020
o SM-kilpailut osa 2 melottiin Tampereella 22-23.8.2020
Suomen Cup -osakilpailut
Kansallinen Suomen Cup kattoi vuonna 2020 seuraavat osakilpailut:
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Ratamelonnan erityisryhmien liikunta
Special Olympics lähtöjä järjestettiin Suomen Cup kilpailujen yhteydessä.
Alle 16-vuotiaiden ja 17-23-vuotiaiden edustuskilpailut
Koronapandemian myötä kaikki vuoden 2020 kansainväliset edustuskilpailut peruttiin.
Junioreiden ja alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, Racice, Tsekki, 11.7.-14.7.2020
Koronapandemian myötä kaikki vuoden 2020 kansainväliset edustuskilpailut peruttiin.
Senioreiden edustuskilpailut
Koronapandemian myötä kaikki vuoden 2020 kansainväliset edustuskilpailut peruttiin.
Valmennustoiminta
Yleistä
Ratamelontavuosi 2020 piti sisällään leiritys- ja kilpailutoimintaa ikäryhmissä A16v, A18v, A23v sekä
senioritasolla. Koronapandemian myötä ulkomaan leiritystoiminta jouduttiin lopettamaan 15.3.2020, jolloin
kaikki urheilijat ja valmentajat päätettiin tuoda kotimaahan Portugalin leiriltä, hallituksen ohjeistuksen
mukaisesti. Ensimmäinen kevään koronasulun jälkeinen lajiliittojohtoinen valmennusleiri toteutettiin 9-14.6
Paujulahden urheiluopistolla, jonka myötä valmennusryhmätoiminta palautui asteittain, poislukien
kansainvälinen kilpailutoiminta joka peruuntui kokonaisuudessaan
Alle 16-vuotiaiden valmennusryhmä
Alle 16-vuotiaille järjestettiin 6-9.7.2021 melonnan suurleiri, joka oli kesän 2020 ainoa ko. ikäluokan
valmennusleiri, kevään ja alkukesän koronasulun peruutettua leiritystoiminnan touko-kesäkuussa.
Olympic Hopes-valmennusryhmä käynnistettiin, jonka tavoitteena on vuosittainen Olympic Hopes-kilpailu.
Kilpailu ja valmennusryhmä on tarkoitettu 15-17-vuotiaille urheilijoille. Kilpailujen tarkoitus on kasvattaa
nuoria kohtin nuorten arvokilpailuja. Suomen oli tarkoitus lähettää joukkue kilpailuun, joka pidettiin
syyskuussa Unkarissa, mutta terveysturvallisuussyistä Suomi ei lähettänyt joukkuetta kilpailuun.
Olympic Hopes-ryhmän toiminta käynnistyi kick-off leirillä lokakuussa 2020 Varalassa ja jatkui kahdella
yläkoululeirillä lokakuun lopussa Pajulahdessa sekä yläkoululeirillä marraskuussa Varalassa. Ryhmän
vastuuvalmentajana toimii Jonas Saelens.
17-23-vuotiaiden valmennustoiminta
Valmennusryhmän leiritys koostui kotimaan talven aikaisesta viikonloppuleirityksestä, kevään ulkomaan
avovesileirityksestä aina koronapandemiaan saakka, sekä kesän aikana valmennusryhmäleirejä yhdessä
seniorimaajoukkueen kanssa.

Päivämäärä

Tapahtuma

Paikka

17-19.1.2021
11.3-31.3.2020

Testileiri, Varala
Ulkomaan avovesileiri,
Portugal (keskeytyi
15.3.2021)
Pajulahden avovesileiri
Pajulahden avovesileiri
Pajulahden avovesileiri

Varalan Urheiluopisto
Montebelo, Portugal

9-14.6.2021
29.6-4.7.2021
20.7-25.7.2021

Pajulahden urheiluopisto
Pajulahden urheiluopisto
Pajulahden urheiluopisto
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Yllä mainittujen valmennustapahtumien lisäksi 17-23-vuotiaiden valmennusryhmän urheilijat leireilivät
omatoimisesti, vastuuvalmentajien tai henkilökohtaisen valmentajan kanssa.
Senioreiden maajoukkueen valmennustoiminta
Senioreiden maajoukkuetoiminta keskittyi kaudella 2020 Tokyon olympiakarsintoihin ja olympiakilpailuihin.
Valmennusvuoden leiritys toteutui suunnitelman mukaisesti aina 15.3.2021 saakka, jonka jälkeen
loppuvuoden toimintaa saneli koronapandemian kansallinen ja globaali tilanne.

Päivämäärä
17-19.1.2021
25.1.-1.3.2020
11.3.- 31.3.2020
9-14.6.2021
29.6-4.7.2021
20.7-25.7.2021
25.11-.9.12.2020

Tapahtuma
Testileiri, Varala
Avovesileiri
Avovesileiri (keskeytyi 15.3.2021)
Pajulahden avovesileiri
Pajulahden avovesileiri
Pajulahden avovesileiri
Syysleiri

Paikka
Varala
RSA
Portugal
Pajulahden urheiluopisto
Pajulahden urheiluopisto
Pajulahden urheiluopisto
Milfontes, Portugal

Junioritoiminta
Kaudella 2020 järjestettiin liiton toimesta melonnan suurleiri Pajulahden urheiluopistolla 6-9.7. Ko.
tapahtumassa oli yhdistettynä valmennusryhmien leiri ja melonnan nuorisoleiri. Osallistujat olivat
ratamelontaa tai maratonmelontaa harrastavia nuoria sekä eri valmennusryhmiin kuuluvia.
Antidoping
Seniorihuiput kuuluvat SUEK:n ja / tai ICF:n testauspooliin ja päivittävät näin ollen olinpaikkatietonsa
suoraan ko. tahoille. SUEK suoritti dopingtestejä kotimaan ja ulkomaan valmennusleireillä vuonna 2020
sekä teki yllätystestejä valmennusryhmäurheilijoiden kotipaikkakunnilla. Tämän lisäksi SUEK suoritti
dopingtestausta SM-kilpailujen yhteydessä.
Tiedottaminen
Ulkoinen ratamelontajäsenistölle kohdistuva viestintä toteutettiin liiton www-sivuja ja Facebook-sivustoa
sekä Instagram palvelua hyödyksi käyttäen.
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LIITE 3 FREESTYLE
Vuonna 2020 freestylejaosto mukautti edelliskausina hyviksi havaittuja toimintatapojaan koronarajoituksiin
ja lisäsi toimintaansa freestylemelonnan kehittämiseksi. Leirejä oli useita niin junnuille,
maajoukkuemelojille, harrastelijoille kuin aktiiveillekin. Maajoukkuevalmentaja Dennis Newtonin lisäksi Visa
Rahkola antoi lajivalmennusta. Maajoukkueen fysiikka ja psyykkinen valmennus käynnistettiin syksyllä
arvokilpailujen peruuntumisen vapautettua rahallisia resursseja. Molemmat valmennukset oli jo aiemmin
identifioitu merkittävänä mahdollisuutena viedä lajia seuraavalle tasolle. Lajin EM-kilpailut Pariisissa
siirrettiin vuoteen 2021.
Hallinto
Freestylejaoston kokoonpanoa kasvatettiin: Jyri Hämäläinen (pj, lajipäällikkö), Olli Nyrhilä, Teemu Väliahdet
jatkoivat, Juuso Karttunen palasi, Ville Eronen ja Risto Mutikainen aloittivat uusina jäseninä.
Kilpailutoiminta
SM-kilpailut
Freestylen ja boatercrossin SM-kisat suunniteltiin pidettäväksi keväällä Tornionjoen Svansteinissä ja
Rovaniemen Vikakönkäällä, järjestäjänä RoiMeloo, mutta rajoitusten vuoksi ne jäivät pitämättä. Freestylen
SM:t siirrettiin Neitikoskelle Lieksaan 5.9.2020 Merimelojien järjestäminä. Suomen mestaruuksista
kilpailtiin viidessä eri sarjassa: miehet yleinen, naiset yleinen, yhdistetyt junnut, miehet yli 35v, naiset yli
35v ja naiset yli 50v. Miesten Suomen mestaruuden vei pistein 1126,7 Visa Rahkola ensi kertaa. Toiseksi tuli
Tuomas Kaukola 851,7 pisteellä viiden peräkkäisen mestaruuden jälkeen. Kolmanneksi sijoittui Olli Nyrhilä.
Naisten Suomen mestaruuden vei Jonne Kuronen, toiseksi Anni Mykkänen ja kolmanneksi Outi Lahti. SMkilpailut toimivat samalla katsastuksena vuoden 2021 arvokilpailuihin tulosrajojen osalta.
Muut kotimaiset kilpailut
14.3. suunnitellut Jyväskylän hallikisat peruttiin uimahallin sulun vuoksi. Myös 19.4. iceBREAK peruttiin
Uudenmaan koronasulun loputtua vain 4 päivää aiemmin. Samoin Häjyrodeo Pohjanmaalla jäi pitämättä.
Ruunaan rysäys järjestettiin freestylen SM:ien yhteydessä syyskuussa.
Kansainväliset kilpailut
Freestylemelonnan EM-kisat Pariisissa siirrettiin vuoteen 2021, tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuulle.
Maailmancupin kisat peruttiin 2020.
Valmennustoiminta ja koulutus
Maajoukkuetoiminta
Keväälle suunniteltu Nottinghamin valmennusleiri peruttiin. Maajoukkueelle järjestettiin kaksi
maajoukkueleiriä 5 vuorokauden leiri 25.-29.7. sekä 4 vuorokauden leiri 10-13.9. Neitikoskella.
Valmentajana toimi jo monena vuonna maajoukkuevalmentaja toiminut Dennis Newton Iso-Britanniasta,
nyt molemmilla leireillä etänä. Harjoitussessioiden suoritukset lähetettiin editoituina videoleikkeinä
valmentajalle, joka antoi suoraan palautetta melojalle joka harjoituksen jälkeen. Etävalmennus todettiin
käyväksi toimintatavaksi myös teknisen arvostelulajin valmennuksessa, joskin tukihenkilöitä tarvitaan
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enemmän kommunikointiin. Valmistautuminen on suunnattu ensi kauteen sekä MM-kilpailuja ja EMkilpailuihin, uudessa kilpailutilanteessa globaalisti muuttuneiden valmennusolosuhteiden vuoksi.
Fysiikkavalmennus aloitettiin maajoukkuemelojille TMI Markus Kangasvieren ohjauksessa koko
maajoukkueelle. Aloituskatselmuksessa lokakuussa testattiin perustaso ja jaettiin yleiset nousujohteiset
harjoitusohjelmat sovittaen ne aiempaan harjoitteluun. Joulukuun seurantakatselmuksessa laadittiin
yksilölliset lajivoiman kasvattamiseen tähtäävät harjoitteluohjelmat. Ohjelmaan kuuluu vielä jatkoon
tähtäävä kolmas lähiharjoittelukerta keväällä 2021. Erityisesti junnut ja vasta aikuisten sarjaan siirtyneet
nuoret ovat saaneet hyvin ohjausta ja innostusta tavoitteelliseen fysiikkaharjoitteluun.
Myös psyykkinen valmennus aloitettiin syksyllä 2020 Tanja Keskisen, Sportfocus Oy:n ohjauksessa ulottuen
talvikauden yli. Valmennus muodostuu verkossa tapahtuvista viidestä yhteistapaamisesta sekä
urheilijakohtaisista urheilupsykologikeskusteluista tukemaan arkiharjoittelua ja kehittymään freestylen
lyhyissä kilpailusuorituksissa.
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi omatoiminen harjoittelu kotimaassa korostui, mikä tilanne
jatkuu vielä loppuvuodesta. Leuto talvi alkuvuonna antoi hyvät mahdollisuudet ulkoharjoitteluun. Fysiikkaja psyykkinen valmennus tukevat omatoimista harjoittelua.
Junioritoiminta
Kauden ensimmäinen junnuleiri pidettiin neljälle juniorille 8.-9.5. Kymen Hirvivuolteen Vinssihontossa, joka
olikin ollut usean mj-melojan suosima kevään harjoittelupaikka.
Vuonna 2020 pidettiin toinen junnuleiri 22.-24.7. Lieksan Neitikoskella, jossa oli mukana yhdeksän
osallistujaa. Junnuleireillä valmensivat tunnustusta saaneet nimet maajoukkueesta, erityisesti SM-1 Visa
Rahkola. Leirillä opeteltiin monipuolisesti alkaen alkulämmittelystä freestylen alkeisiin ja kilpailusuoritusten
harjoitteluun.
Lisäksi Visa Rahkola piti junnurinkiin kuuluville melojille yksittäisiä lajitreenejä kauden aikana mm.
Enontekiön Kelokurkkiolla ja Neitikoskella.
Uusien juniorien saanti lajin piiriin on pysyvä haaste. Osallistumiskynnys pidetään mahdollisimman
matalana. Nivellytys aikuisten kilpasarjaan on tuettu, vaikka kuluneena vuonna palkintosijoja ei siirtyneille
melojille tullutkaan.
Harrasteleiri
Harrasteleiri palvelee vuodesta toiseen ja saattaa lajin pariin laajempaa melojajoukkoa. Vuonna 2020
harrasteleiri järjestettiin 21.-23.8. Neitikoskella ja osallistujia oli täydet 18. Maajoukkueesta tutut melojat
neuvovat viikonlopun ajan freestylen alkeita ja jakavat tietämystään lajista eteenpäin. Näin myös entistä
laajempi melojajoukko osallistuu kansallisiin kilpailuihin.
Edistyneiden harrastajien leiri
Leiri järjestettiin myös Neitikoskella Lieksassa heti maajoukkueleirin jälkeen 30.7.-2.8.2020 ja osallistujia oli
10. Opettajana leirillä toimi Visa Rahkola maajoukkueleirin edellä etänä vetäneen Dennis Newtonin etänä
häntä tukiessa. Leirin tarkoitus on tarjota vaativimpiin temppuihin valmennusta melojille, jotka eivät vielä
ole ylittäneet maajoukkuerajaa. Leirin tarkoitus on tarjota samaa todella laadukasta valmennusta
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maajoukkueen ulkopuolisille melojille kuin mitä maajoukkue on monta vuotta saanut. Tämä nostaa
haastajaryhmän tasoa sekä uusia nimiä maajoukkueeseen tulevaisuudessa.
Leirillä oli hyvä ja kehittävä ilmapiiri. Leiri nosti monen aktiivimelojan tasoa lähemmäs kilpatasoa, mikä
näkyi etenkin SM-kilpailuiden tuloksissa.
Huomionosoitukset ja vuoden valinnat
Vuoden freestylemelojaksi valittiin Visa Rahkola uutena miesten Suomen mestarina, lajin toistaiseksi
korkeimmilla SM-finaalin suorituspisteillä.
Tiedottaminen
Jaosto käytti tiedottamiseen koskimelojien keskustelupalstaa sekä liiton nettisivuja. Maajoukkue jakoi
kokemuksiaan freestylemelonta.com-blogissa sekä Facebook- ja Instagram-tileillään.
Lajin kehittäminen
Kaudella 2020 freestylejaosto onnistui kehittämään toimintaansa ja erityisesti junnutoiminnan ja
kilpailutoiminnan eteen tehty työ kantaa hedelmää. Junnuringin kasvateille on polku aikuisten
maajoukkueeseen ja selkeytetyt pisterajat muodostavat tavoitteita, joita junioreiden on helppo lähteä
tavoittelemaan. Erityisesti kannattaa mainita maajoukkueen sekä fyysisen että psyykkisen valmennuksen
käynnistäminen arvokilpailujen peruuntumisen vapautettua taloudellisia resursseja ammattilaisten
palkkaamiseen. Olennaista on löytää taloudelliset resurssit valmennuksen jatkamiseksi myös tulevina
vuosina.
Freestylen Suomi-Cup -kisaformaattia alettiin suunnitella alkamaan vuodesta 2021 lähtien. Se on suunnattu
erityisesta madaltamaan kilpailukynnystä lajin harrastajamäärän kasvattamiseksi mutta myös kasvattamaan
kokeneiden melojien kisarutiinia.
Freestylen suorituspaikkojen parantamista tuettiin Taivalkosken slalomradan freestylehonton
kunnostamisen, Jyväskylässä Tourunjoen rakentamisen ja Helsingin Vanhankaupunginkosken muutostöiden
valmistelun osalta. Vesistöjen muiden intressiryhmien ääni kuuluu paljon selkeämmin erityisesti
virkistyskalastajien suunnalta, jolloin valmistelutyöt voivat vaikuttaa vain pitkäaikaisen tai hyvin ohjattujen
yhteisten intressien kautta. Freestylejaosto pyrkii jatkossakin olemaan mukana tukemassa seuroja
freestyle- ja koskimelonnalle kriittisten koskien kunnostamishankkeissa jo alkuvaiheessa, että lajin
harrastusedellytykset kohenisivat Suomessa.
Freestylen valmennuksen käsikirjan kokoamiseen on tunnistettu tarve. Sen toteutus on suunniteltu Visa
Rahkolan opintojen näyttötyönä. Tavoitteena on koota yksiin kansiin tai pikemmin pdf:ään freestylen
lajiharjoittelun, valmennuksen ja kilpailusuorituksen tietopankki tukemaan lajissa kehittymistä. Työ tukee
sekä seuroissa, ystäväpiirissä että yksilöllisesti harjoittelevien henkilöiden kehittymistä kaikilla tunnistetuilla
freestylemelonnan osa-alueilla.
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LIITE 4 KANOOTTIPOOLO
HALLINTO
Jaosto kokousti 4 kertaa.
Jaoston kokoonpano 2020:
Laura Sipiläinen
Jerry Mansner
Ville Vainio
Pekka Vilja
Pami Pihlström
Sami Kähkönen
Juuso Järventie
Jarkko Hautamäki
Ilkka Heinonen

Hiidenveden Purjehtijat (lajivastaava)
Melan Vääntäjät
Merimelojat
Kajak
Hiidenveden Purjehtijat
Meloiloa
Vihuri
PKS
Melan Vääntäjät (tuomarointi vastaava)

Kick Off järjestettiin lokakuussa Sporttitalolla. Osallistujia oli etänä 3 ja paikalla 8. Kick Offissa kerättiin
paljon hyviä ajatuksia aikaan kehitettäväksi seuraaville vuosille.
KILPAILUTOIMINTA
Suomi Cupin 2019–2020 turnauksia järjestettiin kolme ja neljäs turnaus olisi ollut finaali, joka peruttiin.
Suomi Cupin voittajaksi pistetilanteen perusteella päätettiin Kajak. Uimahallit suljettiin, joten seuraava
turnaus järjestettiin kesällä Lohjalla, Lohjapoolo. SM-kisat järjestettiin elokuun alussa Tampereella samaan
aikaan kuin Melonnan Suomen Cup.
SM-kilpailut
8.-9.8.2020

Kaukajärven melonta- ja soutukeskus (Kajak)

Sijoitukset yleinen sarja:
1. Melan Vääntäjät, Lohja
2. Kajak, Tampere
3. Merimelojat Fatblack, Helsinki
4. Meloiloa, Jyväskylä
5. Hiidenveden Purjehtijat, Nummela
6. Merimelojat 2, Helsinki
MUUT KANSALLISET KILPAILUT
Suomi Cup
2019-2020
1. Osaturnaus 9.11.2019
2. Osaturnaus 26.1.2020
3. Osaturnaus 16.2.2020
Suomi Cup sijoitukset pisteiden mukaan:
Kajak 68 pistettä

Jyväskylä (Meloiloa)
Nummela (HiiPu)
Pieksämäki (PKS)
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Merkkarit2 61 pistettä
Milo1 33 pistettä
MeVä2 31 pistettä
HiiPu 30 pistettä
Merkkarit3 24 pistettä
PKS 16 pistettä
Milo2 10 pistettä
Lohjapoolo
13.6.2020 Aurlahti, Lohja (MeVä)
MAAJOUKKUETOIMINTA/NEXT STEP
Maajoukkue toiminta lakkasi vuonna 2020. Uuden maajoukkuetoimintaan tähtäävä projekti Next Step
aloitettiin, jota hallinnoi Antti Löppönen. Hän kasasi tavoitteellisia pelaajia yhteen ja jatkaa heidän kanssaan
suunnittelua ja treenaamista.
NUORISOTOIMINTA
Kesällä HiiPulla oli enemmän junioreita kuin muutamana aiempana vuonna. Kesällä HiiPu järjesti
epävirallisen naiset vastaan junnut ottelun. Lapset jatkoivat innolla syksyllä uimahallissa mutta koronan
takia kuitenkin toiminta lakkasi uimahallien suljettua ovensa.
LAJIN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS
Tuomaroinnin kehittäminen oli ja on yksi tärkeimmistä lajin kehittämismuodoista. Kesällä oli myös
pelitaitoja kehittävä leiri Jyväskylässä, sekä tuomarointia ja pelaamista kehittävä Poolopäivä. Syyskuun
lopulla lanseerattiin uusi tapa harjoitella tuomarointia ja pelaamista Poolopäivällä. Naisten toimintaa
pyrittiin aktivoimaan.
Vuonna 2020 poolossa järjestettiin yksi kansallinen leiri Jyväskylässä, jonne osallistui 26 henkilöä.
TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI
Poolosta tiedottaminen tapahtuu liiton, facebookin, instagramin sekä kanoottipoolosuomi.fi-sivuston
kautta. Jokaisesta tapahtumasta on tehty event facebookiin.
HUOMIONOSOITUKSET JA VUODEN VALINNAT
Vuoden pooloilijaksi valittiin Anna-Riina Mustonen.
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LIITE 5 KANOOTTIPUJOTTELU JA KOSKISYÖKSY
Kanoottipujottelujaosto ei järjestänyt liittotasoista koulutustoimintaa. Kanoottipujottelun kansainvälinen
maajoukkue- ja kilpailutoiminta on ollut viime vuodet yhden melojan varassa. Iisa Mäenpää on ollut
mukana 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. Melonta- ja Soutuliitto tuki Iisan olympiaprojektia.
Kansainväliset kilpailut peruttiin vuodelta 2020.
Kilpailutoiminta
SM-kilpailut järjestettiin Taivalkoskella 19.8.2020.
KOSKISYÖKSY
Toimintavuoden aikana ei ollut liittojohtoista toimintaa.
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LIITE 6 MARATONMELONTA
Vuonna 2020 maratonmelonnan kotimaiset kilpailut olivat rata- ja maratonmelonnan yhteistä Suomen Cup
-kilpailusarjaa. Kansainväliset kilpailut peruttiin tai niihin ei ollut osallistujia Suomesta vuonna 2020.
Kilpailutoiminta
SM-kilpailut
Maratonmelonnan SM-kilpailut järjestettiin Tampereella 10.-12.7.2020
Muut kansalliset kilpailut
Muut kansalliset kilpailut järjestettiin osana Suomen Cupia.
Ajankohta
Järjestäjä
Kilpailu
Paikka
28.6.2020
Wågen
Gullö Runt
Tammisaari
Pori

5.-6.9.2019

TaVi

Maraton Sekapari-SM

Kansainväliset kilpailut
Kansainvälisiin kilpailuihin ei osallistunut suomalaisurheilijoita vuonna 2020.
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LIITE 7 PUUVENE- ja SISÄSOUTU
Puuvenesoudun painopisteenä on kotimaisen SM-tasoinen kilpailutoiminta ja sen kehittäminen. Myös
erilaiset soututapahtumat kuuluvat oleellisena osana lajiin ja antavat siten oivan mahdollisuuden kasvattaa
harrastajakunnan määrää. Nuoria harrastajia pyritään saamaan soudun pariin lisää ja luomaan
puuveneseuroissa nuorille sellaiset olosuhteet, että myös puuvenesoudun kautta nuori harrastaja voisi
kehittyä soutajana aina kansainvälisille kilpakentille asti.
COVID-19 pandemia vaikutti myös puuvenesoudun kilpailukalenteriin. Puuvenesoudussa kaudella 2020 SMkilpailuja järjestettiin ainoastaan pienveneissä, joissa ei kuitenkaan pitkän matkan SM-kisoja eli Sulkavan
Suursoutuja pystytty koronapandemian takia järjestämään. Kirkkoveneiden osalta kausi oli hankala –
alkukaudesta voitiin harjoitella rajoitusten takia ainoastaan vajailla miehistöillä ja loppukauden osalta ei
enää pystytty järjestämään SM-kilpailuja.
Kaikesta huolimatta Tampereella järjestetyt pienveneiden SM-sprintti- ja normaalimatkankilpailut keräsivät
erittäin hyvän ja laajan osanoton. Myös Tampereen Pirkan Soudussa järjestetyissä pienveneiden SMkilpailuissa nähtiin laaja osanotto. Seuraliigassa pisteet jaettiin tänä vuonna ainoastaan pienveneiden
suoritusten perusteella.
Venekuntien määrä SM-kilpailuissa on ollut vuositasolla melko vakaa viime vuosina vaikkakin erityisesti
kirkkoveneiden osalta huolena on joukkueiden vähäisyys SM-kisoissa. Kirkkoveneiden määrää pyritään
tulevana vuosina kasvattamaan mahdollistamalla SM-kisoihin osallistuminen myös kahden joukkueen
yhteistoimintajoukkueilla. Positiivisella kasvukäyrällä ovat lyhyen matkojen kilpailut kokonaisuudessaan
myös kirkkovenesoudussa sekä pienveneissä yksinsoutu.
Sisäsoutu toimii erinomaisena talvikauden harjoitusmuotona niin puuvenesoudun kuin olympialuokan
soutajille. Sisäsoudussa kilpaillaan SM-tasolla puuvenesoudun tavoin.
COVID-19 pandemian takia alkukaudesta sisäsoudussa voitiin järjestää ainoastaan helmikuussa 2000 m ja
joukkueiden SM-kilpailut. Kevääksi suunnitellut sprintti- ja normaalimatkan sekä maratonmatkan
sisäsoudun SM-kilpailut jouduttiin siirtämään syksyyn. Syksyllä voitiin nämä kilpailut järjestää virtuaali- tai
etäkilpailuna, mikä mahdollistaa sisäsoudun kilpailujen toteuttamisen siten, että soutajat soutavat etänä eri
paikkakunnilla samanaikaisesti. Virtuaalikilpailut tuovatkin sisäsoutuun uuden ja uusia mahdollisuuksia
tuovan tavan järjestää sisäsoudun kilpailuja. Kaikki sisäsoutukilpailut pystyttiinkin koronasta huolimatta
näin ollen järjestämään. Viime vuonna mukaan saatiin erityisesti CrossFit-harrastajien parista uusia
osallistujia myös sisäsoudun pariin. Tavoitteena on lisätä sisäsoutukilpailujen osallistujamääriä ja lajin
näkyvyyttä.
Hallinto
Puuvenejaoston puheenjohtajana toimi Juha Karttunen. Puuvenejaoksen jäseninä toimivat Anu Takala, Kari
Aronen, Jukka Paananen, Heikki Joskitt, Taina Taskinen, Kirsi-Maria Pänttönen, Harri Metsäranta ja Carla
Urbano.
Puuvenejaostossa sisäsoutua edustivat lajipäällikkö Carla Urbano tukenaan sisäsoutu-team, jossa olivat
mukana Kari Aronen, Jukka Paananen ja Kirsi-Maria Pänttönen.
Juha Karttunen toimi puuvenesoudun lajipäällikkönä.
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Kilpailutoiminta
Puuvene- ja sisäsoudun SM-kilpailuja järjestettiin seuraavasti:
Sisäsoutu:
SM 2000m
SM 500m
SM 10 km
SM Marathon

Helsinki
Virtuaalikilpailu
Virtuaalikilpailu
Etäkilpailu/Kotka

Finnrowing
Finnrowing / Vuoksen Soutajat
Finnrowing / Vuoksen Soutajat
Kouvolan Soutajat

8.2.2020
14.11.2020
15.11.2020
5. – 6.12.2020

Sulkava
Tampere
Tampere
Tampere

Sulkava Seura
Takon Soutajat / Pirkankierros
Tako Soutajat
Takon Soutajat

PERUTTU
1.8.2020
29.8.2020
30.8.2020

25 km
60 km

Jyväskylä
Sulkava

Vihtavuoren Pamaus
Sulkava Seura

PERUTTU
PERUTTU

2 km
10 km

Tanhuvaara
Tanhuvaara

Sulkavan Urheilijat -41
Sulkavan Urheilijat -41

PERUTTU
PERUTTU

Pienveneet:
60 km
25 km
1 km
10 km
Kirkkoveneet:

Seuraliiga
SM-kilpailujen yhteydessä kilpailtiin eri seurojen välillä edelliskausien tyyliin seuraliigan pisteistä, jossa tänä
vuonna liiga muodostui ainoastaan pienvenekilpailuista. Seuraliigan voitti tänä vuonna Keravan Urheilijat,
toiseksi tuli Takon Soutajat ja kolmanneksi sijoittui Virtain Urheilijat. Muut seuraliigan palkinnoille yltäneet
seurat olivat Kouvolan Soutajat, Oulun Kilpa-Veljet ja Sulkavan Urheilijat -41.
Junioritoiminta
Nuoret olivat vahvasti edustettuina pienveneiden lyhyiden matkojen SM-kilpailuissa. Lisäksi nuoria oli
mukana erityisesti sisäsoudun SM-kilpailuissa.
Koulutus
Vuonna 2020 panostettiin tuomarikoulutukseen. Puuvenesoudun sääntöjä myös selkeytettiin ja tästä syystä
kaikilta tuomareilta edellytettiin sääntökoulutukseen osallistumista. Tuomaritoimintaan on tarkoitus
panostaa myös jatkossa. Perämieskursseja pidettiin myös tarpeen mukaan.
Huomionosoitukset ja vuoden valinnat
Puuvenejaosto palkitsi soutukauden 2020 päätteeksi seuraavat henkilöt ja soutuseurat:
-

Paras kirkkovene: Virtain Urheilijat
Paras pienvene: Pekka Mäkelä ja Tanja Jantunen, Takon Soutajat
Sisäsoutu: Joel Naukkarinen, Nesteen Soutajat
Seuraliigan tunnustuspalkinto kaudelta 2020 päätettiin jakaa Forssan Salmalle, joka on
aktiivisella seuratyöllä saanut viime vuosina laajan joukon osallistumaan puuvene- ja
sisäsoudun SM-kilpailuihin.
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LIITE 8 COASTAL-SOUTU
Keväällä 2020 muutama suomalainen coastal-soudun pioneeri ja liiton toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen
alkoivat suunnittelemaan coastal-soudun järjestäytymistä. Coastal-soudusta päätettiin tehdä oma
lajijaostonsa Suomen Melonta- ja soutuliiton, SMSL, alle, eikä yhdistää sitä olympialuokan tai
puuvenesoudun lajijaostoihin. SMSL:n organisaatiossa coastal-soutu sijoitettiin olympialuokan soudun
tavoin kilpailu- ja valmennusvaliokunnan alle.
Coastal-veneitä rekisteröitiin 20(17 yksikköä ja 3 kaksikkoa) ja rekisteröidyille veneille osoitettiin pysyvät
kilpailunumerot. Veneitä rekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä
Kevään ja alkukesän aikana coastal-soudulle laadittiin kansalliset säännöt, jotka perustuvat kansainvälisen
soutuliiton coastal sääntöihin sekä SMSL:n kilpailusääntöihin. Joitakin poikkeuksia mainittuihin sääntöihin
tehtiin, joilla helpotetaan alkuvaiheessa coastal-kilpailujen järjestämistä.
Mainitsemisen arvoinen uusi asia suomalaisessa soudussa on myös coastal-veneiden rekisteröinti, joilla
saadaan yksinkertaistettua veneiden katsastusta. Rekisteröinnin yhteydessä coastal-veneille annetaan
pientä maksua vastaan pysyvä kisanumerotarra, jolloin kilpailujärjestäjien ei tarvitse hankkia numeroita
coastal-kisoihin ollenkaan. Tämä systeemi toimi ainakin ensimmäisenä vuotena hyvin.
Hallinto
Coastal-soudun perustamistyöryhmä valitsi lajipäälliköksi Perttu Kivimäen. Lajipäällikkö muodosti jaoston,
johon hän valitsi seuraavat henkilöt: Sauli Jankari, Hanna Neugebauer, Jari Rantamäki, Veikko Sinisalo ja
Pentti Soini.
Coastal-lajijaosto kokoontui MS Teams-palaveriin pari kertaa vuoden aikana. Pohjustavaa keskustelua
käytiin lajijaoston sähköposti- ja WhatsUp ryhmässä.
Lajijaoston suurin työ ensimmäiselle kesälle oli ensimmäisten coastal-soudun SM-kilpailujen myöntäminen
ja järjestäminen yhdessä järjestäjäseurojen kanssa. Toinen tärkeä tehtävä oli lajin tunnetuksi tuominen.
Kilpailutoiminta
Pitkänmatkan SM-kilpailut myönnettiin Pirkan soudulle. 1.8. pidettyjen kisojen järjestelyt sujuivatkin
rutiinilla ja viikonloppu oli onnistunut. SM-kilpailuun osallistui 11 soutajaa, joka tarkoitti, että yli puolet
Suomen coastal-veneistä oli mukana. Samanaikainen puuvenesoudun SM-kilpailu pudotti muutaman
kilpailijan pois mutta ajankohta valittiin tarkoituksella, jotta coastal-soutu sai hyvää näkyvyyttä
puuvenesoutajien keskuudessa. Viikonloppuna pidettiin rannassa myös lajiesittelyä ja halukkaat pääsivät
kokeilemaan coastal-venettä. Paikallinen Aamulehti teki vielä coastal-soudusta ison jutun paperilehteenkin.
Lyhyen matkan SM-kilpailut myönnettiin Espoon Soutajille Otaniemessä järjestettäviksi 19.9. Jälkeenpäin
kuitenkin huomattiin, että samassa paikassa samaan aikaan tulisi olemaan myös Espoo maraton. Tästä
aiheutui valmisteluihin ylimääräistä työtä. Lisäksi coastal-jaoston, erityisesti Pentti Soinin, panos
järjestelytyössä kasvoi huomattavasti ennakoitua suuremmaksi. Itse kisat sujuivat kuitenkin erittäin hyvin.
Samanaikainen Espoo maraton ei haitannut kilpailun läpivientiä ja itseasiassa se vain paransi
kisatunnelmaa. Kilpailurata oli hyvä, sisältäen myös kohtuullista aallokkoa ja veneiden yhteiskäytöllä
saatiinkin lähemmäs viisikymmentä kilpailusuoritusta. Myös näistä kilpailuista saatiin mukavat jutut
paikallislehtiin.
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SM-kilpailuiden lisäksi coastal-lähtöjä oli myös Lohjan souduissa ja Porvoon olympialuokan sprinttikilpailun
yhteydessä.
Ensimmäisen coastal-vuoden paras soutaja oli SMARK:n Marika Laaksonen. Hän voitti sekä pitkän, että
lyhyen matkan SM-kilpailun, kuin myös Lohjan soudut.
Coastal-soudun MM-kilpailu siirrettiin seuraavalle vuodelle korona-viruksen takia.
Tiedottaminen
Coastal-soudulle perustettiin SMSL:n kotisivuille oma osionsa, jota Hanna Neugebauer on päivittänyt
ansiokkaasti. Kuten mainittua, SM-kilpailuista saatiin isot jutut myös sanomalehtiin. SMSL:n viralliset
coastal-ilmoitukset jaettiin seuroille SMSL:n sähköpostijakelulistoilla. Aktiivisimmat tiedotus- ja keskustelufoorumit ovat kuitenkin ollut Facebook:n coastal-souturyhmät. Ne eivät ole SMSL:n hallinnassa mutta vielä
ei ole ilmennyt tarvetta SMSL:n omalle FB-ryhmälle.
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LIITE 9 SURFSKI, SUP-MELONTA, KANOOTTIPURJEHDUS
Surfski
Surfskissa ei ollut liittojohtoista toimintaa vuoden 2020 aikana. Pohjoismaisten liittojen välistä yhteistyötä
on aloitettu surfskissa.

Stand Up Paddling
SUP on vakiinnuttamassa asemaansa yhtenä seuratoiminnan muotona. Liitto on selvittänyt
koulutusjärjestelmän kehittämistä yhdessä EPP-yhteisön kanssa.

Kanoottipurjehdus
Kanoottipurjehtijoiden toiminta on vuonna 2020 ollut omatoimista. Liiton alaista toimintaa ei ole
järjestetty.
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LIITE 10 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON PALKITUT 2020
Melojien ja soutajien etätilaisuutena pidetyssä päätösjuhlassa 22.12. palkittiin vuoden 2020 aikana
ansioituneita urheilijoita ja seuroja. Juhlaan osallistui noin 45 melojaa ja soutajaa
Juhlassa palkittiin ansioituneita urheilijoita, seuroja ja seuratoimijoita.
VUODEN URHEILIJAT
Freestylemelonta: Visa Rahkola, Tuus-Melojat
Kanoottipoolo:
Maratonmelonta: Netta Malinen, Tampereen Vihuri
Ratamelonta: Jeremy Hakala, Kangasalan Melojat
Olympialuokkien soutu: Robert Ven, Hämeenlinnan Soutajat
Pienvenesoutu: Tanja Jantunen ja Pekka Mäkelä, Takon Soutajat
Sisäsoutu: Joel Naukkarinen, Nesteen Soutajat
Special Olympics -melojat
Tanja Pyykkö, Kangasalan Melojat
Anni Aalto, Tampereen Vihuri, Kangasalan Melojat
VUODEN NUORI URHEILIJA
Olympialuokkien soutu, junioreiden M4x: Kaj Siltanen, Elmo Pyykkö, Lauri Nevalainen, Juho Salonen
Ratamelonta, Emma Nieminen, Kangasalan Melojat

VUODEN PARHAAT SEURAT
Paras ratamelontaseura: Kangasalan Melojat
Paras Maratonmelontaseura: Tampereen Vihuri
Paras Olympiasoutuseura: Takon Soutajat
Paras Kirkkoveneseura: Virtain Urheilijat
Para Kanoottopooloseura: Melanvääntäjät
Paras Freestylemelontaseura: Lieksan Melojat

Vuoden nuorisotoimija
Antti Koiranen Takon Soutajat

Vuoden Seuratoimija
Miika Silfverberg Sipoon Kanoottiklubi

VUODEN TONNARIPALKINTO
Kari Paunasalo Mallasveden Melojat
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LIITE 11 MYÖNNETYT ANSIOMERKIT JA STANDAARIT 2020
Standaarit
Ansiomerkit
Kultainen ansiomerkki
Juhani Keinonen
Pieksämäen kanoottiseura
Markku Itkonen
Pieksämäen kanoottiseura
Hopeinen ansiomerkki
Maritta Hämäläinen
Pieksämäen kanoottiseura
Tarmo Tarkiainen
Pieksämäen kanoottiseura
Antti Kauppinen
Pieksämäen kanoottiseura
Pronssinen ansiomerkki
Sirpa Öster
Pieksämäen kanoottiseura
Jarkko Hautamäki
Pieksämäen kanoottiseura

Myönnetyt retkimerkit
Jorma Mäkinen
Risto Lehtinen
Nea Hietala

Joensuun Kauhojat
Melaveikot
Tampereen Vihuri

suurmestarimerkki neljällä timantilla
suurmestarimerkki kahdella timantilla
pronssimerkki
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LIITE 12 KOULUTUSMÄÄRIEN KEHITYS 2014-2020
Ohjaajatodistukset
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

72 kpl (sis. 17 nuorten ohjaajaa)
62 kpl (sis. 6 nuorten ohjaajaa)
44 kpl
61 kpl (sis. 16 nuorten ohjaajaa NOK)
74 kpl (sis. 22 nuorten ohjaajaa NOK)
100 kpl (sis. 17 nuorten ohjaajaa NOK)
95 kpl (sis. 8 nuorten ohjaajaa NOK)

Opastutkinnot
2014 13 kpl (ei erillistä tutkintoa)
2015 2 kpl
2016 3 kpl
2017 2 kpl (8 opaskurssin käynyttä)
2018 3 kpl (9 opaskurssin käynyttä)
2019 1 kpl
2020 13 kl

Kouluttajat
2017
2018
2019
2020

2 kpl
0 kpl
1 kpl
2 kpl

Taitokokeet
2020 taitokokeet
Meloja 1 638
Meloja 2 101 kajakki, 9 avokanootti
Meloja 3 34 avovesi, 0 avokanootti
2020
782 kpl
Meloja-taitokortit 2013-2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

71 kpl (2013 - 2015 vain 2-3 tasot)
150 kpl
105 kpl
444 kpl
390 kpl
368 kpl
557 kpl
782 kpl
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