LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT
Seuran sääntöjen16 §:n mukaan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT RY
TOIMINTASUUNNITELMA V.2021
Toimintasuunnitelma on laadittu siten, että siinä ei ole huomioitu jo toista vuotta jatkuneen
koronapandemian mahdollisesti aiheuttamia viranomaisten määräämiä rajoituksia joilla
voi olla vaikutusta seuramme toimintaan. Mahdolliset rajoitukset ja toiminnan supistukset
kesän 2021 suunnitellussa toiminnassa tapahtuvat viranomaisten kulloinkin voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Seuran ohjelmassa toimintavuonna ovat: Soutu harrastus- ja kilpailumuotona mukaan
lukien talvikautena ergosoutu sekä sauvakävely ja hiihto.
Arvot
Seura on Suomen melonta- ja soutuliiton jäsen ja se on sitoutunut puhtaaseen,
terveeseen ja turvalliseen urheiluun.
Seura haluaa kunnioittaa jäsenistönsä erilaisia soudullisia tavoitteita sekä toimia
rakentavasti ja vastuullisesti jäsentensä, tukijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa
kanssa.
Strategiset päämäärät
Seuran päämääränä on muodostua hallinnollisesti toimivaksi, vakavaraiseksi ja
menestyväksi seuraksi sekä nostaa kilpa- ja kuntosoudun asemaa ja vaikuttavuutta
Lohjalla.
Vuoden 2021 painopistealueet ovat:
1. Jäsenpalvelujen kehittäminen, keinoina soudun tekninen valmennus/ ohjaus niin
kuntosoutajille kuin kilpasoutajille.
2.Soutuinnostuksen laajentaminen. Keinoina soutuvalmennus eri venetyyppien mukaan,
3.Vapaaehtoistyön hyödyntäminen soudun hyväksi, keinoina seuran kokeneiden ja
osaavien jäsenten tietotaidollinen työpanos talkootyönä.
4.Taloudellisen vakavaraisuuden ylläpitäminen. Keinoina uusien jäsenten hankinta ja
erityisesti tulevan asuntomessualueen asukkaille kohdennettua markkinointia
soutuseuramme toiminnasta.
5.Pyritään säilyttämään nykyisen rakennuksen ja kaluston hyvä kunto säännöllisin
huolloin talkootyönä ja kaluston asianmukaisella käytöllä.
Toimintapuitteet
Seuran tukikohtana ja veneiden säilytyspaikkana on Hiidensalmen venevaja, jonka tontti
on vuokrattu Lohjan kaupungilta. Rannassa on tarvittavat laiturit.
Vuokratun ranta-alueen virallinen osoite on Kokkokallionkatu 6, 08100 Lohja.
Seuran omistuksessa on 1 kirkkovene, 2 puuveneluokan vuorosoutuvenettä, 1

parisoutuvene , 2 yksikköä, 1 Coastal, sekä olympiaveneluokan yksikkö ja 2
olympialuokan kaksikkoa. 1 kirkkovenetraileri
Toimintamuodot soutukauden 2021 aikana
• Kesäkauden harjoituskausi järvellä on pääsääntöisesti toukokuusta lokakuun
puoliväliin.
• Pienveneillä soutavat harjoittelevat omien aikataulujensa mukaisesti, käytössä veneiden
varauskalenteri.
• Uusien jäsenten saamiseksi lajin piiriin toteutetaan nuorille aikuisille/ kaikille
kiinnostuneille soutukoulu touko-kesäkuussa tai kesän kuluessa veneen käytön ja
soudun ohjausta henkilökohtaisena opetuksena.
• Ohjauksen saaneille jäsenille jotka kiinnostuvat lajista kilpailumielessä, järjestetään
henkilökohtaista soudun tekniikkaopastusta pienveneillä ja ryhminä kirkkoveneellä. Näin
pyritään saamaan ohjatun valmennuksen piiriin erityisesti jäsenet jotka ovat kiinnostuneita
kilpailemaan. Henkilökohtaiset ohjausajat sovitaan hyvissä ajoin suoraan valmentajan/
valmentajien kanssa.
● Ohjaustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ehdotetaan, että nykyisen kaluston
mukaan kullekin soutumuodolle olisi omat yhteyshenkilöt / valmennusvastuu:
● pienpuuvenesoutu -> Lasse Svenskberg ja Ari Arpiainen
● kirkkovenesoutu ->Lasse Svenskberg, Lars Tenlenius
● Coastal-soutu -> Ari Arpiainen
● O-venesoutu -> Tiia-Maria Rauttola
● ergosoutu -> Samuli Hänninen?
• Lisätään kirkkoveneiden soutuharjoituksien määrää huomioiden aloittelijat, kunto- ja
kilpasoutajat. Yleiset kuntoharjoitukset maanantaisin ja torstaisin klo 18.00.
Aloittelijoille ajallisesti lyhyempi kv-soutu jossa tekniikkaohjausta esim maanantaisin
klo 17:00 tai 19:15 . Kv-kilpasoutuharjoitukset esim. keskiviikkoisin klo 18 tai
lauantaisin klo 9:00
Keskiviikkoaamuisin klo 9 seniorisoutu.
• Järjestetään kestävyysharjoituksina kirkkoveneretkiä jossa kohteet määräytyy jäsenten
toivomusten pohjalta

• Järjestetään kerran kuukaudessa, touko- syyskuu välisenä aikana, kirkkovene- ja
pienvenesoudun esittelytilaisuuksia, joiden tarkoituksena on lisätä kiinnostusta
soutuharrastusta kohtaan ja saada seuraan uusia jäseniä.

Kilpailut
• Järjestetään soutukilpailut 8.8.2021 XXXIIII Järvipäivät Aurlahdessa. Kilpailusarjat ovat:
Coastal, MYYL, NYYL, MY50, MY60, MVYL, NVYL, MV50, SVYL, MPYL, MP50, NPYL, SPYL, Mkirk,
Nkirk, Osallistumismaksu sis. kevyen keittolounaan, 40 € ( 5.8. mennessä) / 50 € /jälki-ilm.),
kirkkoveneet 200 € ja jälki-ilmoittautuminen 300 €. Matka 25 km Jalassaaren kiertona ja
tuulisen sään osuessa ajankohtaan pienveneiden reitti Kisakallion suuntaan. Lähdöt
kirkkoveneet ja pienveneet klo 10. Osallistutaan omalla kirkkovenejoukkueella 8.8.
kilpailuun.
• LoSS:n XIII Lohjanjärven Cup-soudut ovat: ke 19.5., ke 26.5., ke 16.6.,ke 30.6., ti 20.7.,
ti 10.8., jokaisessa tapahtumassa startti klo18:30. Osallistumismaksu on 5 €.

Palkitseminen(3) niiden soutajien kesken jotka osallistuneet 5:een cup-kisaan.
Iltasoutujen valvontaveneellä varmistetaan soutajien turvallisuus. Kauden tavoitteena on
jäsenistön runsas osallistuminen perinteiseen tapahtumaan soutajina.
• Jäsenistö osallistuu LoSS:n nimissä sekä puuveneluokkien että olympialuokan SM
kilpailuihin.
• Jäsenistö osallistuu talven kuluessa järjestettäviin kansallisiin ergosoutukilpailuihin
mm. sisäsoudun SM-kilpailuihin.
Kulukorvaukset
• Seura maksaa pienvenesoutajien ja kirkkovenesoutajien ja ergosoutajien
SM-kilpailumaksut.
• Seura ei maksa kilpailujen majoituskustannuksia.
• Matkakustannusten korvauksista päätetään anomusten perusteella johtokunnassa
tapauskohtaisesti
• johtokunnan jäsenille korvauksia kokousmatkakustannuksista todellisten
polttoainekulujen mukaan. .
Tiedottaminen ja näkyvyys
• Kotisivut www.loss. , jäsenten WhatsApp-ryhmä, somealusta face, insta ym….
• Seuralla on omat sähköpostisivut: lohjanseudunsoutajat@outlook.com , joka toimii
yhteydenpitokanavana johtokunnan jäseniin.
• Seuran ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan www.loss. , paikallislehtien
järjestöpalstoilla,
• Paikallislehdissä pyritään uutisina saamaan seuralle näkyvyyttä seuran toiminnasta. •
Jäsenistölle ajankohtaisista asioista sähköpostilla, WhatsApp-jäsenet ryhmän kautta,
sekä vajan seinällä olevilla tiedotteilla sekä harjoitusten yhteydessä.
Tiedotusyhdyshenkilönä lehdistöön toimii Marja Rauttola ja sosiaalisen median
alustoille yhdyshenkilöinä toimivat Tiia-Maria Rauttola ja Jenna Arpiainen
Seuran hallinto
• Seuran sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja muita
kokouksia tarpeen mukaan johtokunnan päättäminä ajankohtina. Vuoden 2021
vuosikokous pidetään 22.4.2021.
• Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-6 jäsentä
ja 1-3 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa
vuosittain. Kaudella 2021-22 johtokunnassa on puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista
jäsentä ja 2 varajäsentä.
• Vuosikokouksessa valitaan seuran äänioikeutta käyttävä edustaja ja esteen varalta
hänen varaedustajansa liiton kokouksiin sekä jäsenet valiokuntiin ja jaostoihin.
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Varainhankinta
• Jäsenmaksu vuonna 2021 on 45 €/ kausi, opiskelija ja alle 18v. 10 €/kausi. Kannattajajäsen
200 €/ v.. Veneen säilytysvuokra venevajassa 50 €/ kausi/ jäsen ja ei jäsen 100€/kausi
• Ehdotetaan, että venevuokra silloin kun LoSS:n veneellä ollaan kisassa, joissa ei
edusteta LoSS:ia yksikkö 10/20 eur, vuorosoutu/Coastal/kaksikko 20/40 eur (seuran

jäsen vs ei jäsen)
Jäsenmaksu on maksettava kunkin toimintavuoden toukokuun loppuun mennessä.
Maksamaton jäsenmaksu ei peru jäsenyyttä seurassa vaan erosta tulee ilmoittaa
kirjallisesti johtokunnalle jolloin ero tulee voimaan seuraavan vuoden alussa.
• Seura vuokraa omistamiaan kirkkoveneitä yksityisille henkilöille ja yhteisöille.
Kirkkoveneen vuokra perämiehen kanssa on 200€/ kerta
• Seura hakee vuonna 2021 tapahtumiinsa ja kunnostushankkeisiinsa muita saatavissa
olevia hankekohtaisia avustuksia.
• Myydään soudun harrastustoiminnan palveluja Lohjan Liikuntakeskukus Oy:lle niin
kaluston kuin järjestely- ja ohjausavun muodossa..
• Mikäli mahdollista varojen hankkimiseksi pyritään saamaan pienimuotoisia rakentamis
tai järjestämisprojekteja seuran hoidettavaksi joko yksinään tai yhteistyössä jonkin toisen
järjestön kanssa.
Muu toiminta
● ryhdytään työstämään toiminnan pitkäjänteistä suunnitelmaan seuraavalle
5-vuotiskaudelle, jatkossa suunnitelmaa päivitetään vuosittain.
• Kirkko- ja pienveneiden kunnostus tehdään tarpeen mukaan talkoovoimin.
• Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus osallistua valmentaja-, perämies-, tuomarikortti-,
soutuspinningohjaaja-, tai järjestysmieskortti kiinnostuksen mukaan. • Uutta
kalustoa hankitaan tarpeen mukaan kassavarojen salliessa.
• Tulevan asuntomessualueen asukasmäärän lisääntyessä ja soutustadionin kaavoituksen
valmistuttua tavoite on rauhoittaa ranta-alue ja turvata rakennukset investoimalla raja
aitaan. Aitahanke on täysin riippuvainen kaavoituksen etenemisaikatalusta.
• Soutustadionin syyskunnostus tehdään talkoovoimin la 30.10. 2021 klo 10 ,
samassa yhteydessä järjestetään jäsenille yhteinen informaatio-/keskustelutilaisuus
kahvituksen ja makkaranpaiston merkeissä.
• Yhteistoimintakohteena edellisten vuosien tapaan olemme mukana
järjestämässä Laavujen kierrokselle kirkkovenesoututapahtumaa.
Soutukauden ulkopuolella ennen hiihtokautta jäsenistölle järjestetään yhteisiä
sauvakävelyvaelluksia.

