
MELONTA- JA SOUTULIITON PUUVENESEUROJEN
SEURAKYSELY

Sivu 1

Seurakyselyn tarkoituksena on tuoda puuveneseurojen seurakokoukselle ja jaostolle seurojen palautetta mm:
- Puuvene- ja sisäsoudun kehittämisestä;
- Puuvene- ja sisäsoudun säännöistä;
- Seuratoiminnan kehittämisestä sekä
- Muita mahdollisia seurojen esittämiä toiveita ja ajatuksia soudusta

VASTAA KYSELYYN 18.11.2021 MENNESSÄ

Seura *

Osallistuiko seurasi vuoden 2021 Sulkavan Souduissa SM-lähtöön kirkkoveneissä *

kyllä

ei

Osallistuiko seurasi edustajia vuoden 2021 Sulkavan souduissa SM-lähdöissä pienveneissä *

kyllä

ei

Vuoden 2023 Sulkavan Suursoutujen kirkkoveneiden lähdön yhteydessä ei järjestetä enää SM-lähtöä, sillä
Suursoudut ei ole hakenut ko. kisaa, koska vuonna 2021 SM-lähdöissä oli ainoastaan muutamia veneitä
(Miehet 2, Naiset 2 ja sekasarja 1 joukkue). Tulisiko mielestänne järjestää erillinen pitkän matkojen
kirkkoveneiden SM-kilpailu esim. jonakin muuna ajankohtana/muussa paikassa? *

kyllä

ei



Jos jokin muu erillinen kirkkoveneiden SM-kilpailu järjestetään, mikä olisi mielestänne paras ajankohta sille?

Minkä pituinen pitkän matkan kirkkoveneiden SM-kilpailun tulisi olla

Noin 60 km (sama kuin Sulkava); Noin 50 km; Noin 40 km; Noin 30 km;

Mikä olisi paras paikkakunta kilpailun järjestämiseksi?

Jaosto on pohtinut vaihtoehtoa, jos pitkän matkan kilpailu kirkkoveneissä järjestettäisiin, niin se olisi
yksipäiväinen kilpailu ja vain sekasarjan osalta. Voisiko kilpailussa järjestää vain sekasarjan osallistujamäärän
maksimoimiseksi?

kyllä

ei

Muita mahdollisia kommentteja/huomioita kirkkoveneiden SM-kilpailuun liittyen?
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PIENVENEVIESTI

Pienveneviestin ensimmäiset viralliset SM-kilpailut järjestettiin Jyväskylässä syksyllä 2021. Jaosto pohtii erilaisia vaihtoehtoja
pienveneviestin kehittämiseksi. Anna palautetta pienveneviestistä.



Pienveneviestin lähtöjärjestys on nykyisissä säännöissä seuraava:
1. Naiset yksikkö,
2. Parisoutu avoin;
3. Miehet 60 v, alle 23 v tai nainen avoin yksikkö;
4. Vuorosoutu avoin;
5. Yksisoutu avoin;
6. Sekaparisoutu avoin.

Mikä olisi teistä paras lähtöjärjestys eri veneluokille ja/tai miten muuttaisitte veneluokkia?

Mitä muita kommentteja tai huomioita teillä on pienveneviestiin liittyen?
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SISÄSOUTU

Vuonna 2021 kaikki sisäsoudun SM-kilpailut järjetettiin virtuaalikilpailuna. Koronasta huolimatta kaikki kilpailut pystyttiin näin
vuoden 2021 aikana järjestämään. Vuonna 2022 osa kilpailuista on normaaleja paikan päällä toteuttevia kilpailuja ja osa
virtuaali/etäkilpailuja. Mikä on mielipiteenne näistä?

Sisäsoudun SM-kilpailut tulisi mielestämme järjestää

Virtuaalikilpailuna; Paikan päällä tapahtuvana; Molemmat mahdollisia



Mitä muita kommentteja teillä on sisäsoudun SM-kilpailujen järjestämisestä
virtuaalisesti/hybridinä/paikanpäällä tapahtuvana?

Ajatuksia ja näkemyksiä sisäsoudun kehittämisestä?
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SEURATOIMINTA

Puuvenesoudussa harrastajamäärän kasvattaminen on viime vuosina ollut haasteellista. Harrastajamäärää voidaan kasvattaa
parhaiten aktiivisen seuratoiminnan avulla. Mitä ideoita ja ajatuksia teillä on seuratoiminnan kehittämisestä puuvene- ja
sisäsoudussa

Miten seurat voisivat kehittää puuvenesoutua?



Miten seurat voisivat kehittää sisäsoutua?
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PALAUTETTA JA EHDOTUKSIA SEURAKOKOUKSELLE

Joka syksy järjetettävä puuvenesoudun seurakokous on foorumi, jossa Melonta- ja Soutuliiton jäsenseurat voivat tuoda
esityksiä ja ehdotuksia puuvenesoudun ja myös sisäsoudun kehittämiseksi sekä antaa muuta palautetta soutuun liittyen.

Mitä ehdotuksia tai esityksiä teillä on puuvenesoudusta, sen säännöistä ja toiminnan kehittämisestä?

Palautetta soudusta, jaoston toiminnasta sekä muita ehdotuksia?
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