
 
 

KeU, soutujaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 

Yleistä edellisestä toimintavuodesta 
 

Keravan Urheilijoiden soutujaoston toimintavuosi 2019 oli erittäin menestyksekäs. Sisäsoudussa Keravan 
Urheilijat voitti sisäsoutuliigan ylivoimaisesti. Seuran soutajat osallistuivat niin sisäsoudun EM- kuin SM-
kisoihinkin tuoden mukanaan kilpailuista useita EM- ja SM-mitaleja. Henkilökohtaisen sisäsoutuliigan voitot 
osuivat myös Keravalle vuonna 2019 kun Meeri Vaakanainen voitti naisten ja Jorma Lehtinen miesten 
sisäsoutuliigan. 

Myös kesä 2019 oli erittäin menestyksekäs. Keravan Urheilijat saavutti arvostetussa puuvenesoudun 
seuraliigassa toisen sijan. Sijoitus on seuran historian paras saavutus kautta aikojen. Seuramme osallistuikin 
kaudella 2019 kaikkiin puuvenesoudun SM-kilpailuihin niin kirkko- kuin pienveneissäkin, lukuun ottamatta 
kirkkoveneiden pitkän matkan SM-kilpailua Sulkavalla, saavuttaen useita SM-mitaleja. 

Melonta- ja soutuliitto palkitsi kaudella 2019 Keravan Urheilijoiden Juha-Matti Valkaman vuoden 2019 
pienvenesoutajana. Juha-Matti voittikin kaikki puuvenesoudun SM-lähdöt omassa sarjassaan (M50) ja myös 
spinttimatkalla hän ole hopealla parivenesoudun yleisessä sarjassa yhdessä Elisa Aunolan kanssa. Keravan 
Urheilijoiden Miko Storman huomioitiin myös Melonta- ja soutuliiton tunnustuspalkinnolla.  

Toimintavuosi 2019 oli muutenkin erittäin aktiivinen niin harraste- kuin kilpasoudussakin. Talven aikana 
järjestettiin säännöllisesti ohjattuja soutuspinningejä ja kesällä seuran kalusto oli aktiivisesti käytössä niin 
kirkko-, pienveneiden ja Coastal-veneen osalta.  Coastal rowingissa osallistuttiin myös epäviralliseen SM-
kilpailuun. Vuoden 2019 aikana Keravan Urheilijat järjesti huhtikuussa SM-arvoisen ergomaratonin 
Gustavelundissa. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Lohjan Seudun Soutajien 
kanssa Lohja-Tuusula pienveneregatta. Kesän kirkkoveneiden SM-kisoissa Keravan Urheilijoiden 
kumppanuusseurana toimi Neste Rowing Club, jonka kanssa muodostettiin yhteisjoukkueita.  

Kauden 2019 menestys ja tehdyt panostukset muodostavat hyvä pohjan kaudelle 2020. 

Valmennus 
 

Talvikaudella järjestetään 3-4 kertaa viikossa ohjattuja kaikille jäsenille avoimia ohjattuja soutuspinnigejä 
Tuusulan CrossFit-salilla. Harjoitukset ovat ohjattuja ja perustuvat ennalta laadittuun 
valmennussuunnitelmaan tavoitteena kilpatasolla osallistua MM-, EM- ja SM sisäsoutukilpailuihin. Laajan 
soutuspinning toiminnan mahdollistaa yhteistyö Tuusulan CrossFitin kanssa. Lisäksi seura omistaa 
ergosoutulaitteita, jotka mahdollistavat harjoittelun myös omatoimisesti esim. Keinukalliossa (laitteet 
lunastettu Keravan Urheilijoille kaudella 2019).  

Kesällä harjoittelun ja ohjattujen harjoittelujen painopiste on vesillä. Viikoittain järjestetään kolme ohjattua 
kirkkoveneharjoitusta sekä lisäksi on myös mahdollista harjoitella seuran omalla pienvenekalustolla 
(parisoutuveneet, yksikkö ja Coastal-rowing kaksikko) omatoimisesti. Tavoitteena osallistua kesän aikana 
erilaisiin soutukilpailuihin (mm. SM-soudut) sekä erilaisiin soututapahtumiin.  

 

 



 
 

 

 

Harrastusryhmät 

Kilpailutoiminnan lisäksi myös harrastussoutu on seurassa mahdollista niin sisä- kuin ulkosoudussa.  
Harrastustoimina onkin laajaa ja kaudella 2019 osallistuttiin mm. Heinäveden kanavasoutuun. Vastaaviin 
tapahtumiin on tarkoitus osallistua myös kauden 2020 aikana. 

Tavoitteet 
 

Talvikaudella seuran tavoitteena on menestyminen SM-, EM- ja MM-kilpailuissa sisäsoudussa. Kesällä 
tavoitteena on menestys kaikissa puuvenesoudun SM-kisoissa sekä menestys seuraliigassa sekä aktiivista 
toimintaa laajalla souturintamalla tavoitteena saada lisää aktiivisia soutajia. Lisäksi tavoitteena on saada 
enemmän nuoria mukaan soututoimintaan. Keravan Urheilijoiden soutujaoston tavoitteena on ylläpitää ja 
kehittää yhteistoimintaa muiden seurojen kanssa niin kilpailu- kuin harjoitustoiminnassa.  

Valmentaja- ja seuratoimintakoulutus 
 

Keravan Urheilijoiden soutujaosto järjestää tarvittaessa valmentaja- ja seuratoimintakoulutusta 
valmentajille ja seuratoimijoille. Koulutuksessa hyödynnetään Melonta- ja Soutuliiton koulutustarjontaa 
sekä mahdollisuuksien mukaan Etelä-Suone Liikunta ja Urheilu ry:n koulutustarjontaa.   

Tiedotus ja markkinointi 
Keravan Urheilijoiden soutujaostolla on oma tiedottaja ja kaikista tapahtumista ja kilpailuista tiedotetaan 
aktiivisesti niin seuran jäsenille, soutajille kuin julkisuuteenkin. Kaikista tapahtumista ja kilpailuista pyritään 
saamaan juttu Keski-Uusimaahan. Soutujaostolla on oma Facebook-sivusto, jota kautta sähköpostien lisäksi 
tiedotetaan tapahtumista ja kilpailuista sekä mahdollisista muista soutu-uutisista. 

 

Kilpailut ja tapahtumat 
Pääkilpailut / tapahtumat joihin osallistutaan  

Kauden 2020 aikana osallistutaan seuraaviin sisäsoutukilpaluihin: 

- Sisäsoudun EM-kilpailut, 11.1.2020, Praha 
- Alfa Race, 25.1.2020, Tallinna 
- FIRC, 2000 m sisäsoutu, 8.2.2019, Helsinki 
- Sisäsoudun MM-kilpailut, 7. - 8.2.2020, Pariisi 
- Sisäsoudun 500 m / 5-10 km SM-kilpailut, 28. – 29.3.2020, Imatra 
- Sisäsoudun maraton / puolimaraton, SM-kilpailu 25.4.2020, Gustavelund 

Keravan Urheilijoiden soutujaosto järjestää SM-kilpailuista maratonmatkan SM-kisat Gustavelundissa 

 

 



 
 

Kauden 2020 aikana osallistutaan seuraaviin soutukilpailuihin: 

- Kirkkoveneiden keskimatkan SM-kilpailut, 6.6 – 7.2.2020, Jyväskylä 
- Sulkavan Soudut, pitkän matkan SM-kilpailut, 11.7.2020, Sulkava 
- Pienveneiden keskimatkan SM-kilpailut, 1.8.2020, Pirkan Soutu, Tampere 
- Kirkkoveneiden sprintti- ja normaalimatkan SM-kilpailut, 15 – 16.8.2020, Tanhuvaara 
- Pienveneiden sprintti- ja normaalimatkan SM-kilpailut, 29. – 30.8.2020, Tampere 

Lisäksi osallistutaan ainakin Kulosaaren soutuun syyskuussa 2020 sekä Coastal-soudun kilpailutapahtumiin 
ja SM-kilpailuun. 

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös erilaisiin soututapahtumiin (Kanavasoutu) sekä lähialueilla 
tapahtuviin soutukilpailuihin esim. Iltasoutu Cup-kilpailut yhdessä Lohjan Seudun Soutajien kanssa.  

 

Järjestettävät kilpailut / tapahtumat 

Soutujaosto järjestää 25.4.2020 perinteisen ergomaratonin Gustavelundissa. Kesällä 2020 
on tarkoitus kehittää kesällä 2019 aloitettua Lohja-Tuusula regattaa, jossa soudetaan 
alkukesän aikana iltatapahtumina vuoroin Lohjalla ja Tuusulassa soutukilpailut. Myös 
harrastetapahtumia on tarkoitus järjestää kaudella 2020, kuten esim. Sipoon saaristosoutu. 

Talous 
 

Soutujaoston toimintamaksuksi esitetään 70 euroa per soutaja. Toimintamaksusta jaosto on 
vuosittain myöntänyt vapautuksen alle 22-vuotiailta lajin harrastajilta sekä antanut vapautuksen 
maksusta/osasta maksua palkituille soutajille ja talkootoiminnassa aktiivisesti mukana olleille. 
Nämä palkinnot jaetaan syyskokouksen yhteydessä. 

Toimintamaksusta ovat vapautettuja myös sellaiset Keravan Urheilijoita edustavat 
lisenssiurheilijat, jotka eivät osallistu ohjattuihin harjoituksiin tai käytä soutujaoston kalustoa 
harjoittelussa tai kilpailuissa. Näistä on päätetty aina soutujaoston johtoryhmässä erikseen.  

Korvausperiaatteet 

Jaosto on vuosittain maksanut omavastuuosuudella vähennetyn osuuden SM-kilpailujen 
osallistumismaksuista. Muut korvaukset ovat olleet km-korvauksia, joissa on kuljetettu seuran omaa 
kalustoa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOUTUJAOSTON TALOUSSUUNNITELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULOT

Koulutustoiminta 200,00 €          
3131 Omavastuuosuudet 200,00 €          

Kilpailutoiminta 3 750,00 €       
3330 Osanotomaksut -  €                 
3331 Osanotomaksut (omavastuut) 2 200,00 €       
3337 Varustemyynti 300,00 €          
3338 Muut tuotot (tapahtumat, ergo-SM) 1 250,00 €       
3339 Muut tuotot (SM-kisat) -  €                 
4340 Lisenssimaksut -  €                 

Tiedotustoiminta -  €                 
3531 Ilmoitustuotot -  €                 

Hallinto -  €                 
3832 Korkotuotot -  €                 

Muu varsinainen toiminta 12 700,00 €     
3931 Veneiden vuokraus 8 500,00 €       
3932 Toimintamaksu (60hlö á 70 eur) 4 200,00 €       
3933 Soutukoulut (14hlö á 50 eur) -  €                 
3934 Soutuspinning -  €                 

Kohdeavustukset 1 500,00 €       
8013 Kohdeavustus (kaup.) 1 500,00 €       

Pääseuralta 1 000,00 €       

TULOT YHTEENSÄ 19 150,00 €     



 
 

 

  

  

 

Keravan Urheilijat 

Soutujaosto 

MENOT

Koulutustoiminta 500,00 €-          
4131 Osallistumismaksut -  €                 
4133 Harjoitusleirit ja muu koulutus 500,00 €-          

Kilpailutoiminta 15 400,00 €-     
4331 Osanottomaksut 5 500,00 €-       
4334 Matkakulut 2 000,00 €-       
4335 Vakuutukset 1 000,00 €-       
4336 Varustekulut 400,00 €-          
4337 Kaluston kunnostus 4 500,00 €-       
3338 Muut tuotot (Ergo SM) 1 200,00 €-       
3339 Muut tuotot  (SM-kisat) -  €                 
3339 Muut tuotot  (SM-kisat liitolle) -  €                 
4340 Lisenssimaksut 300,00 €-          
4341 Soutuspinning 500,00 €-          

Tiedotustoiminta 500,00 €-          
4531 Julkaisut 100,00 €-          
4542 Muut kulut 400,00 €-          

Hallinto 2 750,00 €-       
4831 Jäsenmaksut, Melonta- ja Soutuliitto 500,00 €-          
4382 Posti- ja puhelinkulut 50,00 €-             
4833 Jäsenillat ja kokoukset 2 000,00 €-       
4835 Matkakulut -  €                 
4836 Muut kulut 200,00 €-          

Kaluston hankinta (sis. matkakulut) -  €                 

MENOT YHTEENSÄ 19 150,00 €-     

YLIJÄÄMÄ -  €                 


