Lohjan Seudun Soutajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2017
Toimintamuodot

Kesäisin soutua harrastus- ja kilpatasolla, lisäksi ergosoutua ja sauvakävelyitä talvikaudella.
Kalusto

Puuveneet: 2 kirkkovenettä, 3 vuorosoutuvenettä, parisoutuvene ja yksikkö

Olympialuokka: yksikkö ja 2 kaksikkoa
Tiedottaminen
 Tiedottaminen on ensisijaisesti sähköistä:
o sähköposti
o 2 What's up -ryhmää, toinen koko seuralle, toinen kirkkoveneporukalle (alkoi 2017)
o LoSS:n Facebook-sivu
o www-sivujen (www.loss.fi) kautta, joissa uutuutena nyt myös keskustelufoorumi
o ergosoutujen tiedotus nimenhuudon (http://lohjanseudunsoutajat.nimenhuuto.com) kautta.
 Muita viestintäkanavia: vajan seinän ilmoitustaulu, Länskärin seurapalsta, kirjeet ja puhelut.
Seuran järjestämä harrastus- ja kilpailutoiminta
 Seuran järjestämissä tapahtumissa tehtiin vuoden 2017 kuluessa reilut 3800 liikuntasuoritusta (3900
vuonna 2016 ja 3000 vuonna 2015), jotka jakautuivat seuraavasti:
o Kirkkovene 1350 (1404 vuonna 2016)
 Kirkkoveneharjoituksia 2 kertaa viikossa (ma ja to). Lisäksi kilpailuihin osallistuville
kirkkovenejoukkueille ylimääräisiä omia harjoituksia.
 Kirkkoveneretkiä tehtiin ympäri Lohjanjärveä ja käytiin myös mm. Kisakalliossa ja
Hiidenvedellä.
 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa järjestettiin soutumahdollisuuksia uusille henkilöille
kirkkovenesoudun merkeissä mm. seniorisoutuina ja Laavujen kierroksen yhteydessä.
o Lohjan koulusoutu ja seuran ergosoudut 2100 (2100 vuonna 2016)
 Lohjan koulusoudussa soudatettiin helmi - huhtikuussa Lohjan kaupungin yläasteen- ja
lukioluokkien koululaisia. LoSS:n edustajat olivat mukana liikuntatunnilla ja oppilaat
perehdytettiin soutuun ja he saivat suorittaa 500 metrin kilpailusuorituksen. Parhaille
soutajille järjestettiin yhteisenä tapahtumana loppukilpailu Lohjantähdessä, jossa soudettiin
koulujen välinen viestikilpailu.
 Talvikaudella järjestettiin jäsenistölle ergosoutuharjoituksia Mahis-talolla kolme kertaa
viikossa tammikuusta huhtikuuhun, sekä lisäksi ergosoutua työttömille tilan vuokraa vastaan
o Suurlohjan soudut ja haasteviestit 155 (220 vuonna 2016)
 32. Suurlohjan Soudut järjestettiin Aurlahdesta käsin lauantaina 17.6.2017. Reitti oli tuttu
Jalassaaren kiertävä 25 km. Samassa yhteydessä järjestettiin perinteinen haasteviestisoutu.
Soutumääriä verotti samaan aikaan järjestetty kirkkovenesoutujen keskimatkan SM-kisa.

o
o
o

Pienveneet 150 (100 vuonna 2016)
 Pienveneillä soutavat harjoittelivat omien aikataulujensa mukaisesti. Pienvenevajan ovessa
olevaa kalenteria käytettiin seuran veneiden varauksiin.
Sauvakävelyt 40 (60 vuonna 2016)
Iltasoutu-cup 39 (51 vuonna 2016)
 LoSS:n Iltasoutu-cupin soutuja järjestettiin kuutena keskiviikkona: 17.5. / 31.5. / 7.6. / 28.6.
(tuplamatka 12km) / 19.7. / 16.8.2017 (sprintti =1 km). Normaalimatka oli 6 km.

Seuran kilpailumenestys vuonna 2017
 Jäsenistö osallistui LoSS:n nimissä puuveneluokkien SM-kilpailuihin, joissa tuli mitalimenestystä
seuraavasti:
o nuorten 5 km parisoutu 1. sija Tiia-Mari Rauttola ja Juuso Nurminen
o 10 km vuorosoutu sekasarja 2. sija Marja Rauttola ja Ari-Pekka Rouvali
o 10 km parisoutu yli 40 v. 1. sija Ari Arpiainen ja Mikko Isokangas
o 60 km parisoutu yli 40 v. 3. sija Veli-Pekka Niemikallio ja Marko Nieminen
o 60 km vuorosoutu yli 70 v. 2. sija Tauno Tuomikoski ja Toivo Ruuska.
 Kirkkoveneellä osallistuttiin Suurlohjan Soutuihin, Sulkavan Suursoutuihin ja Kulosaari-soutuun.
Seuran hallinto
 Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.3.2017 ja sen lisäksi johtokunta kokoontui
virallisemmin 4 kertaa (1.3., 11.5., 2.10. ja 13.12).
 Seuran toimintaa ja taloutta hoiti johtokunta, kokoonpanolla:
o Kari Torikka, puheenjohtaja
o Jarmo Ekman, varapuheenjohtaja, talousvastaava
o Hannu Kröger, sihteeri
o Lasse Svenskberg, kalustovastaava
o Stig Westerholm, organisaattori, kilpailunjohtaja
o Ari Arpiainen, jäsen, valmennusvastaava
o Heidi Korventausta, jäsen
o Raili Luomala, varajäsen ja jäsenvastaava
o Risto Ahokas, varajäsen
Muu toiminta seurassa
 Soutustadionin kunnostettiin keväällä ja syksyllä ja samoissa yhteyksissa oli myös pienimuotoista
jäseninfoa ja keskustelua
 Kirkkoveneitä ja pienveneitä sekä venevajaa kunnostettiin ja huollettiin tarpeen mukaan.
Varainhankinta
 Jäsenmaksu vuonna 2017 oli 45 €, perheenjäsen 25 € ja alle 18v. 10€/ kausi,
kannattajajäseneltä 200 €. Veneen säilytysvuokra venevajassa oli 30 €/ kausi/ jäsen ja ei jäseniltä
100 €/kausi.
 Seura vuokrasi veneitään yksityisille henkilöille ja yhteisöille perämiehen kanssa. Kirkkoveneen
vuokra perämiehen kanssa oli 200 €/kerta.
 Liikuntakeskus Oy:lle tarjottiin palveluna kirkkovenesoudatuksia.
 Yleisavustusta saatiin Liikuntakeskukselta 500 euroa.
 Seura haki ja sai Liikuntakeskukselta vuonna 2017 koululaisten ergosoudatuksiin hankekohtaisen
avustuksen, joka oli arvoltaan 700 euroa.

