
23. STADIN SOUDUT

Hyvät soutajat, soudun ystävät ja kannustusjoukot!

Stadin Soudut-tapahtuman järjestelytoimikunta toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi
perinteiseen, yhteiseen tapahtumaamme. Kisajärjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja
odotettavissa on jälleen hieno ja mieliinpainuva tapahtuma. Osallistuvien venekuntien määrä
ylittää 80 rajan, hieman viimevuotista vähemmän mutta kuitenkin meitä on soutustadionilla
sellainen määrä soutuväkeä, että järjestelyissä riittää haasteita.

Myös tänä vuonna käytämme 15 minuutin lähtöväliä. Eli 15 minuutin välein starttaa 5 veneen
ryhmä Porsassaarta kiertämään. Soudettava matka on n. 4 km. Lähtöalueella on melkoinen
härdeli ja järjestelytoimikunta haluaa muistuttaa joukkueita muutamasta asiasta.

– olkaa paikalla hyvissä ajoin ( suositus 30 min. Ennen starttia )
– Stadin Soutuklubi pyrkii järjesttämään paikalle varasoutajia, näitä voi tiedustella
kisan infopisteestä
– veneessä EI SAA OLLA PERÄMIEHENÄ ENSIKERTALAINEN.  Soutuklubi pyrkii
auttamaan myös perämiesasiassa eli yhteyttä kannattaa ottaa klubin yhteyshenki-löihin tai
paikan päällä infopisteeseen.
– Perämiesinfo annetaan laiturilla laiturivääpeleiden toimesta ennen starttia
– tapahtuman osallistumismaksu sisältää lämpimän aterian jokaiselle soutujoukkueen
jäsenelle, ruokalipukkeet jaetaan infopisteestä ilmoittautuneille joukkueille, muu väki +
kannustusjoukot voivat ostaa lämpimän aterian asevelihintaan ruokapisteestä, ruokakattaus
on käytettävissä klo 15.00 – 20.30 ja paikan päällä on myynnissä olutta, siideriä ja virvokkeita
– järjestyspoliisin vaatimuksesta tiedotetaan kaikille, että omien alkoholijuomien
tuominen alueelle on kiellettyä
– tämän tiedotteen mukana kaikki joukueet saavat lähtölistan josta selviää oman
joukkueen lähtöaika
– mikäli joukkueella on toiveita starttiajan suhteen, on siitä ilmoitettava VIIMEISTÄÄN
22.8.  Teijo Rautiolle: teijo.rautio@hel.fi tai 050-559 1604. Muutostoiveen toteuttamista ei
voida taata mutta kannattaa ottaa yhteyttä!
– järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia joten jokainen osallistuu omalla vastuullaan
– soutajilla on mahdollisuus lainata kelluntavälineitä soudun ajaksi
– soudun jälkeen käytettävissä on suihkut ( ei saunaa!) ja kaikkia pyydetään soudun
jälkeen siirtymään ripeästi peseytymään



– paikalle järjestetään viimevuotiseen tapaan narikka, jonne voi tapahtuman ajaksi jät-
tää tavaroita säilytykseen
– peseytymistilat suljetaan siivousjärjestelyjen vuoksi klo 22.00

– oheistapahtumina on karaokelaulantaa klo 18.00-20.30 ja tanssia elävän musiikin
tahdittamana klo 21.00-23.00
– tapahtumaan on järjestetty maksuton nonstop bussikuljetus välille soutustadion-
Helsingin keskusta aikavälillä 21.00 – 24.00
– suuri tapahtuma kiinnostaa eräitä ulkopuolisia tahoja ja sen vuoksi portilla olevat
järjestysmiehet on valtuutettu tarvittaessa varmistamaan, että alueelle pääsee vain kaupungin
omaa väkeä
– ongelmatapauksessa on hyvä ottaa yhteyttä infopisteeseen, järjestelytoimikunnan
henkilöt tunnistaa siellä paikan päällä kirkkaanoranssisista bikeepaidoista, he ovat parhaita
henkilöitä kysymyksiin vastaamaan

Palkintojen jako suoritetaan heti tulosten selvittyä. Seuraavat joukkueet palkitaan:

GP-sarja:       I, II ja III sijat ( Stadin Soudut-mitali )
Sirkus-sarja: I, II ja III sijat ( Stadin Soudut-mitali )
Paras asu:      I sija ( Stadin Soudut-mitali )
Karaoke:        I, II ja III sijat ( Kaupunginpuutarhan lahjakortti )

Järjestelytoimikunta toivoo, että palkittavat joukkueet olisivat palkintojenjaossa
mahdollisimman runsaslukuisesti.

KOSKA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ON MONIA, KAIKKIA SOUTUUN OSALLISTUVIA
KOSKEVIA OHJEITA JA NEUVOJA, JÄRJESTELYTOIMIKUNTA TOIVOO, ETTÄ
YHTEYSHENKILÖT MONISTAVAN TÄMÄN OHJEEN JOKAISELLE VENEKUNTA-
LAISELLE!

Lämpimästi tervetuloa 23. STADIN SOUDUT-tapahtumaan!

Helsinki 12.08.2014
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