
22. JYVÄSJÄRVI-SOUTU 12.6.2014 
Tule mukaan kirkkovenesoututapahtumaan, joka järjestetään nyt 22. kerran.  Kyseessä on siis todella 

perinteinen soutukilpailu, joka aloittaa kunnolla kesäkauden. 

Jyväsjärvi-soudussa on vuosittain lähes 40 joukkuetta, jotka starttaavat Alban luota kävelysillan alta 

maksimissaan 7 veneen ryhmissä noin viiden kilometrin reitille. Kisan voi ottaa leikkimielellä tai ihan 

vakavissaan. Jokaisesta venekunnasta palkitaan vähintään kolme soutajaa. Lisäksi kaikki venekunnat 

osallistuvat Hotelli Alban lahjoittaman palkinnon arvontaan.  

Kilpasarjassa palkitaan nopein vene kiertopalkinnolla. Kuntosarjassa palkinnon saa järjestäjien 

erityisperustein valitsema joukkue. Vuonna 2012 palkittiin Puhkupillit, joka toi iloa ja näkyvyyttä 

tapahtumaan soitollaan ja riemukkaalla soudullaan. Vuonna 2013 palkittiin ViPa, joka on vuosittain 

avustanut soutujen järjestelyissä ja tuonut kisaan mukaan 1-3 joukkuettaan. Lisäksi palkitaan jokaisesta 

veneestä kolme soutajaa. 

Jyväsjärvi-soudusta on tullut monen saman alan yrityksen leikkimielinen kisailu tai kaveriporukan 

kesäkauden avajaistapahtuma. Soudussa mittelevät keskenään rakennusfirmat, terveyden ja 

hyvinvointialan yritykset sekä yliopiston eri yksiköt. Mukana on paljon joukkueita, joille soudusta on tullut 

mukava yhteinen tapahtuma, josta riittää pitkäksi aikaa juteltavaa. 

Aiempien vuosien tuloksia voit tarkastella sivulta http://www.kensu.fi/tulospalvelu 

Aika: 12.6.2014 

 I lähtö15.30 

 II lähtö 16.20 

 III lähtö 17.10 

 IV lähtö 18.00 

 V lähtö 18.50 

 VI lähtö 19.40 

 VII lähtö 20.30 

Kisakeskus: Hotelli Alban ulkoterassi Jyväsjärven rannalla 

Soutureitti: Ylistön silta – Siltakadun silta – tutkimuslautta Aino – Siltakadun silta – Ylistön silta ( 5 km) 

Sarjat: Kilpasarja ja kuntosarja (veneessä 14 soutajaa ja 1 perämies) 

Palkinnot: Jokaisen venekunnan 3 jäsenelle arvontapalkinto 

Ilmoittautuminen: 5.6. mennessä internetitse. Ilmoittautuessa mainittava joukkueen nimi ja lyhenne, sarja, 
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, laskutusosoite (tarvittaessa), toivottu lähtöaika.  
 
Osanoton varmistus  täydellisine nimilistoineen ½ tuntia ennen starttia kisakeskukseen tai 
sähköpostitse anneli.mora-leino@elisanet.fi. 

  

http://www.kensu.fi/soutu/ilmoittautuminen/


Osallistumismaksu:   Omalla veneellä 100 euroa (5.6. saakka).  
    Järjestäjien kautta vuokratulla veneellä 175 euroa (5.6. saakka). 

Osallistumismaksu maksetaan 5.6. mennessä  
KENSU ry:n tilille FI35  5290 0220 2607 47.  

Mikäli ilmoittautuminen tai maksu tapahtuu 5.6. jälkeen, tulee 
osallistumismaksuun 50 euron korotus. 

Huomaa, että lasku lähetetään vain pyydettäessä. 

Veneen vuokraus:  Kisaan voi vuokrata veneen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Perämiehen vuokraus:  Veneeseen voi vuokrata perämiehen ilmoittautumisen yhteydessä (10 euroa). 

Osanoton peruutus:  Mikäli osanoton peruutus tapahtuu 1.6. jälkeen, peritään peruutusmaksua 75 
euroa. 

Osanottajille: Kisan jälkeen mehu ja saunomismahdollisuus, joukkueen kunniakirja ja 
arvontapalkinnot.  

Lisätietoja: Anneli Mörä-Leino 040 768 3494 (iltaisin ja viikonloppuisin)  
tai anneli.mora-leino@elisanet.fi 

Järjestäjä: KENSU ry 

TERVETULOA! 

mailto:anneli.mora-leino@elisanet.fi

