
Subject: Jäsentiedote ja kutsu jäsenkokoukseen

Aktiivinen soutukesä alkaa olla takana ja on jälleen aika suunnata katseet kohti seuraavaa
kautta. Ennen sitä on kuitenkin hyvä vähän summata kesän päätapahtumia ja viettää
soutukauden 2022 päätöstapahtumaa jäsenkokouksen jälkeen.

* * * * *

Nuorisosoutuhaaste ja -soutukoulu

Alkuvuodesta Melonta- ja soutuliitto järjesti valtakunnallisen nuorisosoutuhaasteen (Rowing
Challenge), jonka tavoitteena oli tutustuttaa yläkoululaisia soutulajeihin. Haaste oli hieman
nykyaikaistettu versio perinteisestä kotiratasoudusta. Keravan Urheilijat oli mukana
nuorisosoutuhaasteessa ja sen kautta saatiinkin kaksi lupaavaa nuoriso-ohjaajaa Jaro
Mannermaa ja Antti Vähä-Vahe.

Rowing Challengen luonteva jatkumo avovesikaudella olikin nuorisosoutukoulu, jossa
ohjaajina toimivat challenge kautta mukaan tulleet nuoriso-ohjaajat Antti ja Jaro sekä
konkarit Pentti Soini ja Tarita Vähä-Vahe. Nuorisosoutukoulussa olikin mukavasti osallistujia,
kaikkiaan 10 nuorta kävi kokeilemassa vähintään kerran, mutta suuri osa jatkoi
soutukoulussa koko kesän ajan. Mukana oli muutama hieman varttuneempi nuori, jotka alun
perin ehkä tulivat rantaan vain kuskin ominaisuudessa, mutta innostuivat itsekin lajin pariin.

* * * * *

Uusi coastal-kaksikko - Titanic

Kevään alussa aloimme pohtia, onko meillä soutukoulua varten koulutukseen sopiva kalusto.
Edellisen kesän tilastojen perusteella oli selvää, että coastal-soutu on kasvava laji niin
KeUssa kuin muissakin soutuseuroissa, ja koulutuskäyttöön parhaiten soveltuu kaksikko.
Coastal-kaksikon hankintapäätöstä helpotti aktiivisen jäsenemme Mika Sairasen hankkimat
sponsorituet, joiden edellytyksenä oli, että tuki käytetään nuorisosoudun edistämiseksi.
Sponsoritukea uuden veneen hankintaan saimmekin yli puolet veneen hankintahinnasta.

Swiftin valmistamaan veneeseen päädyttiin muun muassa siksi, että kyseisellä merkillä
soudetaan myös kansainväliset soutukisat. Lisäksi vene sopii hyvin kaikenkokoisille
soutajille ja sen käsittely vedessä on helppoa. Uusi vene onkin ollut ahkerasti vesillä
jäsenten toimesta myös soutukoulujen ulkopuolella.

Veneen nimeämisellekin löytyy tarinansa ja siihen voi tutustua tarkemmin Soudun
Facebook-sivulla

* * * * *

Kansainvälistä kisaedustusta coastal-soudussa

Coastal-soudun Euroopan mestaruuskilpailut 2022 soudetaan 27. - 30.10. San
Sebastianissa, Espanjassa. Keravan Urheilijat on vahvasti mukana maajoukkueessa kahden
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tai tavallaan jopa kolmen soutajan voimin. André Salmi soutaa Beach Sprintissä
U19-sarjassa, Pekka Lensu osallistuu C1X-sarjassa Endurance-matkan kilpailuun. Lisäksi
Pekka soutaa kaksikolla kaimansa Mäkelän kanssa Keravan Urheilijoiden nimissä
seurajoukkueena. Pekka Mäkelä edustaa Suomessa kilpaillessaan Takon Soutajia.
EM-kisojen seuraedustuksessa mainittavan seuran miehet ratkaisivat rehdisti kolikkoa
heittämällä.

Lisää kolmikon kisakuulumisista voi lukea täältä.

* * * * *

Rantaprojekti

Viime talvi ei ollut armollinen vanhalle kirkkovenelaiturille ja siitä saimmekin sysäyksen
miettiä rannan parantamista kokonaisuudessaan. Sorapäälllysteistä ranta-aluetta
laajennetaan hieman ja laitureita kunnostetaan operoinnin helpottamiseksi. Lisäksi nykyinen
kalustovaja on tarkoitus korvata maisemaan paremmin sopivalla ja toimivammalla vajalla.
Työt onkin jo aloitettu ja vielä ennen talven tuloa on tarkoitus tehdä pohjatyöt kuntoon, jotta
keväällä jäiden lähdettyä ranta olisi mahdollisimman pikaisesti käyttökelpoinen.

* * * * *

Sauvavaellukset ja soutuspinning syyskaudella

Sauvavaellukset alkavat sunnuntaina 16.10. klo 9:00. Vaellusten kesto noin 2 - 3 tuntia.
Jatkossa vaellusten alkamisaika on sunnuntaisin klo 9:30. Lähtöpaikkana on Keupirtti, ellei
toisin ilmoiteta.

Soutuspinningit jatkuvat viime keväältä tutussa paikassa Myllynummella, Keravan
Naisvoimistelijoiden salissa, Myllynummentie 10, Kerava. Spinningvuorot ovat tiistaisin klo
15 - 17 (musiikki tulee lopettaa klo 16:15) ja lauantaisin klo 10 - 13 (nuoret klo 10 alkaen,
aikuiset klo 11).
Spinningit alkavat lauantaina 29.10. Tuttuun tapaan ilmoittautuminen Nimenhuudon kautta.

* * * * *

Jäsenkokous ja kauden 2022 päätöstilaisuus

Jäsenkokous ja kauden 2022 päätöstilaisuus järjestetään 11.11.2022 Ravintola Kerhossa,
Tykkitie 1, Tuusula. Tilaisuus alkaa jäsenkokouksella klo 18, kokouksen jälkeen palkitaan
kauden aikana menestyneet soutajat ja seuratyöntekijät, ja palkitsemisen jälkeen on
yhteinen illallinen.

Jäsenkokouksen asialista löytyy täältä,

Illallisen ruokalista löytyy tästä. Illalliselle tulee ilmoittautua viimeistään 4.11. oheisella
lomakkeella, illallisen omavastuu on 25 € ja sen voi maksaa ennakkoon soudun tilille FI36
2074 1800 0262 59, mobile paylla numeroon 59102 tai käteisellä jäsenkokouksessa.
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Tervetuloa!


