SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY:N PALVELULISTAUS SEUROILLE
Lapset ja nuoret
- Junioritoiminnan kehittämiskoulutukset sekä tutorpaketit
- Koulutusmateriaalien kehittäminen ja jakelu
- Kiertävä IF Veneilykoulukonsepti niin seuratoimintaan kuin lajiesittelyihin ympäri vuoden
- Seurojen kanssa yhteisesti työstämät teematapahtumat, seminaarit sekä liittokohtaiset lajiesittelyt
- SPV:n kouluttajien toiminta tapahtuu seuroissa ja näin myös seuratoimijat voivat käydä
vuoropuhelua heidän kanssaan
- Alue- ja liikuntajärjestöjen ohjelmien markkinointi ja tiedotus
- IF-ryhmätapaturmavakuutuksen tarjoaminen
- Sinettiseuratoiminnan laajentaminen ja sisällön kehittäminen
- Keskustelu seuratoiminnan yhteisistä arvoista ja etiikasta seminaareissa, koulutuksissa sekä
liiton julkaisuissa

Matkaveneily
- Edunvalvonta: toimikunta pitää huolta seurojen ja veneilijöiden oikeuksista
- Matkaveneily: toimikunta järjestää kansallisia ja kansainvälisiä matkoja ja kilpailuja.
- Seurojen jäsenille myydään alan kirjallisuutta jäsenhintaan
- Väylä- ja satamatiedot: toimikunta ylläpitää tietoja, satamakomiteaa sekä vieras- ja
palvelusatamia kehittäviä hankkeita
- Kansainvälinen toiminta: toimikunta varmistaa suomalaisten veneilijöiden kansainvälisessä
lainsäädännössä olevat oikeudet ja jakaa tietoa kansainvälisestä veneilystä.

Veneilyturvallisuus
- Katsastustoiminta on yksi liiton arvostetuista palveluista, joka kohdistuu suoraan seurojen
jäsenille.
- Kouluttaa seuroille katsastajia
- Katsastustoiminta ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta seuroissa ja seurojen jäsenten
keskuudessa veneilyturvallisuutta opastamalla.
- Katsastajat ohjaavat ja opastavat veneilijöitä veneiden hoidossa, varustamisessa ja varusteiden
käyttötaidoissa sekä turvallisuusmyönteisen ajattelun omaksumisessa.
- Vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksia katsastetuille veneille venevakuutuksista.

Koulutus
- Uusia kouluttajia seuroille, jonka kautta seuroille luodaan aktiivista koulutustoimintaa
- Veneilyturvallisuuden edistäminen seurojen veneilijöille
- Kouluttajarekisterin ylläpito
- Tutkintojen suorittaminen

Kilpapurjehdus
- Kilpailuhakemusten käsittely ja koordinointi kansallisissa kilpailuissa
- Kansainvälisissä kilpailuhakemuksissa liitto on käsittelyissä mukana ja apuna
- Järjestää kilpailutoiminnan koulutukset ja auktorisoi kilpailutoimihenkilöt
- Kilpailumääräysten ja sääntöjen ylläpito sekä valvonta
- Muutoksenhakuprosessit, kurinpitolautakunta sekä urheilun oikeusturvalautakunnan
lausuntopyynnöt
- Myyntimateriaalien painaminen ja uudistaminen
- Purjenumeron hakeminen ja rekisteröinti
- Kansainvälinen edunvalvonta
- Näkyvyys, tunnettavuus, lajitietoisuus
- Urheilijan pisteytyspyynnöt (ei maajoukkue)

Nopeuskilpailu
- Ohjaajaluvat, mittakirjat kilpaveneille ja kansainväliset kilpailuvahvistukset
- Immersiontestit ja testilaitteistot
- Tiedotustoiminnan tukeminen
- Messut ja esittelytapahtumat
- Juniorileirien pito
- Kansainvälinen edunvalvonta
- SM-sarjan palkintojenjakojuhlan järjestäminen
- UIM:n yhteystoiminta
- Kilpailutoiminnan tukeminen
- Turvaveneet ja kuljettajat SM- ja kansainvälisiin kisoihin
- SPV:n kilpailunvalvoja
- Ajanottopäällikkö SM- ja kansainvälisiin kisoihin
- Toimitsijakoulutukset
- Katsastajakoulutukset

Huippu-urheilu
- Valmentajakoulutus: luokkavalmentajakoulutus tasot II ja III – koulutamme seurojen ohjaajista eri
luokkiin perehtyneitä valmentajia
- Valmentajarekisteri – yhteistyössä Suomen Purjehdusvalmentajien kanssa koottava kattava
rekisteri valmentajista
- SPV:n valmentajien toiminta tapahtuu seuroilla ja näin myös seuravalmentajat voivat käydä
vuoropuhelua heidän kanssaan
- Maajoukkue- ja olympiavalmennus
- Valmennusryhmät ja niiden tukipalvelut
- Keskustelu seuratoimijoiden kanssa huippupurjehduksen vaatimuksista
- Seurojen toiminnan ohjaus suuntaan, joka mahdollistaa purjehtijoiden polun kohti
huippupurjehdusta
- Keskustelu urheilun ja purjehduksen yhteisistä arvoista ja etiikasta
- Antidopingtiedotus ja neuvonta
- Edustus kansainvälisen purjehtijaliiton ISAF:n päättävissä elimissä
- Kansainväliset kontaktit huippupurjehduksen kautta

Järjestötoiminta
- Neuvontapalvelut seuroille
- Aktiivinen kouluttamistyö tapahtumien kautta
- Ansiomerkkien hallinnointi
- Jäsenetujen kehittäminen seuroille
- Jäsenien ryhmätapaturmavakuutus
- Jäsenrekisterin kehittäminen
- Aluevastaavien kouluttaminen
- Seuratukihakemusten ohjaus

Viestintä- ja markkinointi
- Jäsenille ilmestyy kaksi kertaa vuodessa liittolehti Nautic
- Liiton verkkosivuja uudistetaan palvelemaan jäsenistöä paremmin
- Liiton uudet verkkosivustot tarjoavat myös seuroille oman www-sivualustan heidän niin
halutessaan.
- Uudet verkkosivut myös tarjoavat uusia vaikuttamiskanavia seuroille ja heidän jäsenilleen
erilaisten keskustelufoorumeiden kautta.
- Liitto viestii aktiivisesti seuroille uutiskirjeiden muodossa noin kerran kuukaudessa
- Seurojen tapahtumien ja kilpailujen viestiminen ulospäin
- Viestinnällistä koulutusta erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuorganisaatioihin on tarjolla
- Seurojen oman työn tueksi luodaan erilaisia materiaaleja käytettäväksi
- Messu- ja tapahtumatoiminnan materiaalit ja tuki

Hallinto ja talous
- Jäsenrekisterin neuvonta ja tukipalvelut
- Laskutusjärjestelmän tukipalvelut
- Seurojen liittokokousäänimäärien tuottaminen
- Liittokokousten äänestykset ja vaalikone
- SPV:n kustannuspaikkakohtainen tuloslaskenta liittokokouksen käyttöön

