LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT R
TOIMINTAKERTOMUS 202
Kulunut vuosi oli merkittävä monessakin suhteessa. Seura täytti 30 vuotta mutta juhlien
järjestäminen siirtyi tulevaisuuteen. Maailmanlaajuinen koronapandemia haittasi toimintaa
koko soutukauden aiheuttaen merkittäviä toimintarajoituksia jäsenten harjoituksiin,
kilpailuihin osallistumisiin ja järjestämisiin. Jouduimme perumaan alkukesän perinteisen
Järvipäivien soutukilpailun. Toki samoin kävi monen valtakunnallisen soutukilpailun.
Keskikesällä rajoitukset lieveni muutamaksi viikoksi, silloinkin turvavälit huomioiden ja se
mahdollisti aktiivisimpien jäsenten osallistumisen kilpailuihin. Elokuussa onnistuimme
järjestämään pienveneille kohdennetun LoSS 30-juhlasoudut kilpailun jossa soudettavan
matkan pituus oli 30 km
Kiinteistö ja kalusto
Ranta-alue vuokrattu Lohjan kaupungilta toistaiseksi voimassa olevalla vuokra
sopimuksella. Marraskuussa alueen katuosoite muuttui
Virallinen osoite on Kokkokallionkatu 6, 08150 Lohj
Hiidensalmen venevajassa
• Puuveneet: 1 kirkkovenettä, 2 vuorosoutuvenettä, 1 parisoutuvene, 2 yksikkö
• 1 Coasta
• Olympialuokka: 2 olympialuokan ulkohankainkaksikkoa ja 1 yksikkö
• 1 ergosoutulaite Compact
Tiedottamine
• Tiedottaminen on ollut ensisijaisesti sähköistä
o sähköpostits
o Whats up -ryhmän kautt
o LoSS:n Facebook-sivu
o www-sivujen (www.loss. ) kautta
• Muina viestintäkanavina käytetty vajan seinän ilmoitustaulua, puheluita ja tekstiviestejä
Seuran järjestämä harrastus- ja kilpailutoimint
Koronarajoitusten takia kirkkoveneharjoituksissa sai veneessä olla maksimissaan 8
soutajaa ja kippari. Pienvenesoutua saattoi harrastaa sekä harrastus- että kilpatasolla
joissa turvaetäisyydet pystyi huomoimaan.
Soutukauden päätyttyä useista yrityksistä huolimatta sisäsoututilaa talvikaudeksi ei
löytynyt joten ohjattua ergosoutua
vuokralaitteilla ei voitu käynnistää. Seuran oma
ergolaite laitettiin joulukuussa jäsenkiertoon viidelle halukkaalle. Ergolaitteen käyttöaika 1
kk/jäsen
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Seuran järjestämissä tapahtumissa tehtiin vuoden 2020 kuluessa yht. 53
liikuntasuoritusta joist
sauvakävely suorituksia 1
iltasoutu-cup suorituksia 4
kirkkoveneharjoituksissa soutusuorituksia 528, osan kaudesta rajoitusten takia veneessä
veneessä sai olla vain 8 soutajaa
Henkilökohtaisia soutuja seuran veneillä oli varauskirjauksen mukaan
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa järjestettiin soutumahdollisuuksia uusille henkilöill

kirkkovenesoudun merkeissä Laavujen kierroksen yhteydessä, tapahtumapaikka oli
Liesaari 4.10.2020.
34. Suurlohjan Soudut Aurlahdesta jouduttiin koronarajoitusten takia perumaan
Koronarajoitusten lievennyttyä saimme järjestettyä 8.8.2020 Hiidensalmessa 30vuotisjuhlasoudut jossa soudettava matka oli 30km, kilpailu kohdennettiin pienveneille.
Kilpailuun osallistui 6 pari- ja vuorosoutuvenettä, 10 yksikköä ja 2 Coastal venettä,
yhteensä 36 soutajaa
6.9.2020 olimme kirkkoveneellä yhdessä Ingalundin soutuseuran kanssa merellä jossa
retkisoudun reittinä oli Inkoon satama-Barösund-Inkoon satama yhdessä
LoSS:n omat iltasoutucupit järjestettiin 24.6., 6 km, 4.7., 15 km, 22.7.,6 km, 18.8. sprintti 1
km. Soutajia cup-tapahtumissa oli yhteensä 47
Seuran jäsenten kilpailumenestys vuonna 202
• Jäsenistöä osallistui LoSS:n nimissä kilpailuihin, joissa tuli mitalimenestyst
seuraavasti:
1.8.2020 Pirkan Soudussa 25km:llä Tiia-Maria Rauttola saavutti hopeaa naisten Coastal
yksiköllä.
19.9.2020 Espoon Otarannassa Coastal lyhyen matkan SM jossa naisten kaksikon
hopeaa Tiia-Maria Rauttola - Marleena Valtasola ja sekapari sarjassa hopeaaTiia-Maria
Rauttola - Lee Wassell
5.-6.12.2020 järjestettiin Ergomaratonin SM-kilpailut virtuaalikilpailuissa miesten
puolella kilpailtiin täysmittaisella maratonmatkalla ja avoimen sarjan voiton nappasi Samuli
Hänninen.
• Kirkkoveneellä ei osallistuttu kisoihin
Seuran hallint
• Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.3.2020
• johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kerta
• Seuran toimintaa ja taloutta hoiti johtokunta, kokoonpanolla
Raili Luomala, puheenjohtaja, tiedottamine
Ari Arpiainen, varapuheenjohtaja, valmennusvastaav
Hannu Kröger, sihteeri, tiedottamine
Lars Svenskberg, kalustovastaava, veneiden vuokrau
Pentti Koponen, kalustovastaava, veneiden vuokrau
Marja Rauttola, jäse
Jarmo Ekman, jäse
Henrik Fyrkqvist,varajäsen, jäsenrekisterin hoitaja ja talousvastaav
Heidi Korventausta, varajäsen
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Muu toiminta seurass
• Soutustadionin aluetta siivottiin ja kunnostettiin keväällä ja syksyllä talkoovoimin ja
samoissa yhteyksissä oli myös pienimuotoista jäseninfoa ja keskustelua toiminnasta
• Kirkkoveneitä ja pienveneitä sekä venevajaa kunnostettiin ja huollettiin tarpeen mukaan
• Pienveneiden käyttäjille luotiin oma WhatsApp-ryhmä jossa venevaraukset näkee
reaaliajassa. Varausten välissä suos. puolen tunnin siirtymäaikaa
• Järjestettiin nimikilpailu veneille. Ehdotusten perusteella arvottiin nimet
Yksiköt ovat: Suvi ja Tuulia, parisoutuvene on Pilvi, vuorosoutuveneet ovat Varma ja
Tuulikki, Coastal on Aino, kirkkovene on Ilmatar, olympialuokan yksikkö Ariel ja kaksikko
Hiisi
Veneisiin tuli myös seuran logo ja nimi

Kalustomuutokse
Vanhempi kirkkovene myytiin hintaan 4000€, vene ei täyttänyt SM-kilpailuvaatimuksia, ja
tavoite onkin jossain vaiheessa hankkia kilpailuvaatimukset täyttävä kirkkovene. Toinen
yksiköistä myytiin ja tilalle ostettiin toukokuussa Kauko Simoselta yksikkö hintaan 1500€.
Seuralle hankittiin 4 taittopöytää kisa- ja talkootapahtumiin
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Varainhankint
• Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 45 €, muut samassa taloudessa olevat perheenjäsenet ja
opiskelijat 25 € ja alle 18v. 10€/ kausi, kannattajajäseneltä 200 €/ vuosi
Veneen säilytysvuokra venevajassa oli 30 €/ kausi/ jäsen ja ei jäseniltä 100 €/kausi
• Kuluvan kesän aikana kirkkoveneen vuokrakysyntä oli pohjalukemissa, k-venettä
vuokrattiin ainoastaan 6 kertaa
• Liikuntakeskus Oy:lle tarjottiin palveluna kirkkovenesoudatuksia
• Koska toiminnot olivat koronan takia alasajettu ei toiminta-avustuksiakaan haettu

