Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Uutiskirje joulukuu 2014
Toimistomme on suljettuna 23.12 – 1.1. sekä loppiaisena 6.1.2015. Toivotamme teille
rauhallista joulua ja menestyksekästä ja aktiivista vuotta 2015.
Terveisin toimiston väki

Tässä uutiskirjeessä:
Järjestötoiminta
Lasten ja nuorten toiminta
Kilpapurjehdustoiminta
Nopeuskilpatoiminta
Koulutus
Matkaveneily
Huippu-urheilu
Messutarjous seuroille!

Järjestötoiminta
Uusien seurojen luottamushenkilöiden yhteystiedot
Useissa seuroissa on syyskokouksissa tapahtunut muutoksia seurojen luottamustoimia hoitavien
henkilöiden osalta. Jotta liitosta lähtevät sähköiset kirjeet tulisivat suoraan oikeille henkilöille,
päivittäkää muutokset yhteiseen reksiteriimme nettiosoitteessa https://rekisteri.spv.fi. Seurojen
entiset käyttäjätunnukset ja salasanat toimivat edelleen.
Rekisterinkäytön pikaohje on liitteenä.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroilta perimä liittomaksu vuonna 2015
Liittomaksu on edelleen seuran jäsenmaksu liittoon, huomioiden seuran koko = seuran jäsenten
määrä ja seuran oma jäsenrakenne.
Jäsenmaksuperusteena on käytetty seurojemme rekisterissä olevien jäsenten ikä ja osoitetietoja.
Vuoden 2015 liittomaksun suuruus pidettiin syysliittokokouksessa entisellään, joten henkilö, perhe
ja seniorjäsenen liittomaksu on 12,50€ ja juniorjäsenen 5,00€.
Henkilöjäsen: on seuran perusjäsen, kuten ennenkin. Heistä lasketaan aina täysi liittomaksu.
Perhejäsen: täysin sama osoitetieto, kuin henkilöjäsenellä, eikä ole yli 70 vuotias tai alle 19 vuotias
kun yksi jo aiemmin rekisteriin lisätty henkilö ko. osoitteesta on jo henkilöjäsen.
Nuorisojäsen: jäsenrekisterin tiedoissa on henkilön syntymäaika, joka osoittaa henkilön olevan alle
19 vuotias.
Seniorijäsen: jäsenrekisterin tiedoissa on henkilön syntymäaika, joka osoittaa henkilön olevan yli
70 vuotias.
Jäsentietojen päivitys tulee tehdä normaalissa jäsenrekisterin nettiosoitteessa https://rekisteri.spv.fi
31.12.2014 mennessä.
Aluetoiminnan muutoksia
Kolmen SPV:n veneilyalueen nimet ovat muutettu helpommin hahmotettaviksi
* Vuoksen vesistöalue => Saimaan vesistöalue
* Kymijoen vesistö alue => Keitele-Päijänne vesistöalue
* Kokemäenjoen vesistö => Hämeen vesistöalue

Kaikki alueemme aluevastaavineen löydätte nettisivuiltamme http://www.spv.fi/sv/aluetoiminta
Veneiden vuosi- ja runkokatsastusten päivitykset
Seuranne katsastusvastaava huolehtii merkinnät sähköisesti Katsastusvastaavan tietokantaan.
Samassa tietokannassa on myös lista seuranne katsastajalisenssien haltijoista. Voimassaolevat
katsastajaluvat on tässä kohtaa hyvä tarkistaa. Joidenkin seurojen kohdalta olisi hyvä tarkastaa
myös muiden luottamushenkilöiden yhteystiedot. Muistattehan pitää huolta siitä, että katsastajilla
on käytössää kulloinkin voimassa olevat katsastajan käsikirjat.
Katsastusmerkinnät on hyvä huolehtia kuntoon, sillä tänä vuonna seurassanne katsastetuiksi
merkityt veneet vaikuttavat ensi vuoden liittokokouksessa käytettävien äänien määrään.
Katsastajakoulutukset:

31.1-1.2.2015 Espoo
7. – 8.2.2015 Turku
28.2-1.3.2015 Espoo
28-29.3.2015 Espoo

Seurakysely seuroille ja luokkaliitoille
Lokakuun lopussa julkaistaan seuroille suunnattu seurakysely, jonka avulla kartoitetaan tietoja
lajimme kokonaisvaltaisesta harrastamisesta. Tieto on tärkeää seuroille itselleen haettaessa
kuntien/kaupunkien avustuksia toimintaan sekä myös SPV:n näkökulmasta toiminnan
raportoimisessa sidosryhmille, kuten Opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Olympiakomitealle.
Toivomme, että jokainen seura on aktiivinen vastatessaan kyselyyn. Näin saamme kerättyä myös
tilastollista tietoa lajimme monipuolisuudesta ja harrastuneisuudesta.
Kyselyssä kartoitetaan harrastuneisuutta eri ikäryhmissä, kuten alle 12 vuotiaat, 13-18 vuotiaat,
19-35 vuotiaat ja yli 35 vuotiaat. Toimintaa mitataan niin eri tapahtumissa kuin kilpailuissa ja
mittareina toimivat niin järjestäjät, toimihenkilöt kuin valmentajat ja itse kilpailijatkin. Kyselyssä
kartoitetaan myös niin paikallista, alueellista kuin valtakunnallistakin toimintaa ja eri
yhteistyömuotoja. Myös eri veneluokkia ja kilpailusarjoja ja tasoja kartoitetaan.

Lapsi- ja nuorisotoiminnan terveiset
Junioritoiminnan kysely 2014 Pyydämme kaikkia seuroja
vastaamaan vuosittaiseen kyselyyn (20.12.2014 mennessä), jotta
saamme lajimme toiminnasta kattavamman kuvan sekä voimme
luoda paremmin seuroja tukevaa toimintaa tulevina vuosina.
https://www.webropolsurveys.com/S/14737CB48039789C.par
Hae mukaan Tulevaisuuden menestysseuraksi – lasten ja
nuorten toiminta elävöittää jokaista seuraa.
Valitut seurat pääsevät SPV:n lasten ja nuorten toiminnan kehittämään ohjelmaan. Ohjelmassa
seuran lasten ja nuorten työtä tuetaan ympäri vuoden suunnitelmallisesti ja tiiviisti. Seurat saavat
myös oman tutorin ja toiminnallista avustusta hankkeen eteenpäin viemiseen.
Valinnassa korostuvat seuran sitoutuneisuus työskentelemään lasten ja nuorten toiminnan
kehittämiseen ja valmius aloittaa työ. Hankkeeseen halutaan seuroja ympäri Suomea, jossa lasten
ja nuorten seuratyö saadaan käyntiin mahdollisimman laajalla alueella. Tulevien vuosien
menestysseurat saavat nyt aloittavista seuroista mainion tuen tulevaisuuteen ja alueellinen
vahvuus kasvaa. Hakuaikataulu: Seurojen hakemukset ohjelmaan 31.12.2014 sähköpostilla
mika.hollo@spv.fi LaNu valitsee seurat ja tiedottaa 15.1.2015 Lisätietoja: Lasten ja nuorten
toiminnan koordinaattori Mika Hollo (mika.hollo@spv.fi tai 0440 888 440) ja lasten ja nuorten
toiminnon puheenjohtaja Hannu Hoviniemi hannu@hoviniemi.com.
Nyt on aika ottaa koppi seurasi tulevaisuudesta ja hakea mukaan Tulevaisuuden
menestysseuraksi.
Harjoituskirja uudistuu Junioripurjehtijan harjoituskirjaan on nyt yhdistetty myös veneilytaidot.
Harjoituskirjasta on vedos lasten ja nuorten sivuston materiaaleissa. Tuleviin ohjaajakoulutuksiin
tuodaan paremmin esille myös veneilytaitojen opettaminen eri merkkitasoilla.
http://www.spv.fi/materiaalipankki1
Koulutukset ja tapahtumat
SPV:n ohjaajakoulutukset 2015 nettisivujen kalenterissa lasten ja nuorten sivuilla Koulutuspaikat
ovat seurojen haettavissa ko. päiville. http://www.spv.fi/lasten-ja-nuorten-kalenteri
Junioritoiminnan päivät alueilla Katso lisätietoja tapahtumista Lasten ja Nuorten kalenterista
http://www.spv.fi/lasten-ja-nuorten-kalenteri 17.1.2015 Uusikaupunki (junioritoiminnan talvipäivä)
17.1.2015 Oulu – LiikukkoNää –tapahtuma + purjehduksen ja veneilyn lajikokeilu 18.1.2015 Oulu
(junioritoiminnan talvipäivä) 14.-15.2.2015 Kuopio-Tahkovuori (junioritoiminnan talvipäivät)
xx.xx.2015 Etelä-Suomi, paikka ja aika avoin
9.-12.2.2015 Vene2015 koululaispäivät klo 11-14 SPV etsii yhteistyöseuroja lajiesittelyihin omalle
osastolle.
5.-8.3.2015 Ball Expo ja Go Expo, Helsinki SPV etsii yhteistyöseuroja lajiesittelyihin omalle
osastolle.

Seuroille suunnatut koulutuspaketit löytyvät myös www-sivuilta. http://www.spv.fi/lasten-ja-nuortentoiminnan-koulutukset Liikunnan Aluejärjestöjen koulutukset tukevat seuratyössä niin ohjaajia kuin
valmentajiakin. Katso koulutustarjontaa omalta alueelta. http://www.sport.fi/lasten-ja-nuortenurheilu/apua-arkeen/koulutukset/alueiden-koulutukset/vok-superviikonlopu Internet-linkit kunkin
Liikunnan aluejärjestön koulutussivuille alla:

Lisätietoja lasten ja nuorten toiminnoista
Mika Hollo
Lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori
e-mail: mika.hollo@spv.fi
puh. 0440888440

Kilpapurjehdustoiminta
Tuomariseminaari 17.-18.1.2015
Tuomariseminaari järjestetään Scandic Simonkentän tiloissa. Seminaari alkaa la klo 10 ja päättyy
su klo 12.45.
Seminaarin ohjelman löydät liiton sivuilta.
Ilmoittaudu mukaan: https://www.webropolsurveys.com/S/0CCD55477885F75A.par
Seminaarin hinta on 95 euroa sisältäen lounasbuffeen ja kokouskahvit molempina päivinä.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.
Majoituskiintiö on avattu ja varauksia voidaan tehdä suoraan hotellin myynnistä varaustunnuksella
SUO170115 ja 5.1.2015 saakka. HUOM! Majoittuminen ei kuulu seminaarin hintaan.
Scandic Hotels
+358 10 80 8002
sales.helsinki@scandichotels.com
Kevään muut kilpailutoimihenkilökoulutukset
28.2-1.3
Aluetuomarikurssi
HSK, Helsinki
7.-8.3
Kilpailunjärjestäjäkurssi
HSK, Helsinki
14.-15.3
Kilpailupäällikkökurssi
HSK, Helsinki
21.-22.3
Kansallinen tuomarikurssi
HSK, Helsinki
Erotuomarikurssi suunnitteilla pidettäväksi huhti-toukokuunt aikana.
llmoittautumisohjeet ja tarkemmat aikataulut löytyvät liiton nettisivuilta lähiviikkojen aikana.
Kilpapurjehdusseminaari 21.-22.3
Järjestämme avoimen kilpapurjehdusseminaarin Helsingissä 21.-22.3. Luvassa paljon
mielenkiintoista asiaa parhaimmilta asiantuntijoilta. Tapahtuma on tarkoitettu kaikkien luokkien
purjehtijoille. Lähestymme luokkaliittoja ja seuroja tarkemmin lähiviikkojen aikana.

Nopeuskilpailutoiminta
Alustava kilpailukalenteri julkaistaan joulukuussa. SM-kilpailusarja vahvistetaan 15.2.2015
Kauden 2016 kansainväliset kisahakemukset on lähetettävä 15.02.2015 mennessä NKT:lle.
Kansainväliset (UIM) sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.7 mennessä.
Kansalliset sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.9 mennessä.
Koulutuspäivä Lohja Meriturva 21-22.3.2015
Lohjan Meriturvan tiloja käytetään nopeusveneilyn koulutuspaikkana myös ensi vuonna.
Koulutusaiheet jaetaan kahdelle päivälle ja allastoimintaan lisätään vedestä pelastautumista sekä
omatoimista harjoittelua+ immersiontestit
Nopeusveneily ja Teamit Vene 2015 messuille Messut on lähettänyt oman tarjouksen 2014
lisenssilistojen tietojen pohjalta. Tarjous on kaikille venekunnille. Lisätietoja mika.hollo@spv.fi

Koulutuspäivä Lohja Meriturva 21-22.3.2015
Lohjan Meriturvan tiloja käytetään nopeusveneilyn koulutuspaikkana myös ensi vuonna.
Koulutusaiheet jaetaan kahdelle päivälle ja allastoimintaan lisätään vedestä pelastautumista sekä
omatoimista harjoittelua+ immersiontestit

SPV:n Kilpailutoiminnan sivut tukevat kilpailujen tiedottamista
Kilpailutoiminta - uutiset
http://www.spv.fi/index.php?sivu=34606
Nopeuskilpailut – tiedot ja tiedotteet
http://www.spv.fi/index.php?sivu=35099
Tiedottaja Nina Paloheimo
puhelin 040 581 6996
e-mail: nina.paloheimo@spv.fi

Lisätietoja Nopeuskilpailutoiminnoista
Ilmoittautumiset, ohjaajaluvat ja mittakirjat
Toimistosihteeri Marika Bister-Sandström
Puhelin 020 796 4200 (kello 10-15)
Sähköposti: toimisto@spv.fi

Veneily
Veneilyssä haetaan ensi vuodelle aktiivisia seuravapaaehtoisia mm. ulkoiluun,
retkisatamatoimintaan ja turvallisuuteen liittyvän seuratoiminnan puitteissa.
Perinteisessä Volvo Penta -kisassa on uutena mukana kolmen viikon kesälomasarja. Tämän
kautta toivomme, että mahdollisimman moni veneilijä voisi osallistua kisaan. Kannustamme
erityisesti uusia seuroja ja venekuntia lähtemään mukaan kisaan.
Osallistumislomake löytyy sähköisenä versiona nettisivuiltamme ja lomakkeita on lähetetty kaikkiin
seuroihin.

Koulutus
Auktorisoiduksi veneilykouluttajaksi pätevöityy kouluttajakursseilla. Kursseja pidetään aikanakin:
24.-25.1.2015 Joensuussa
28.2.-1.3.2015 Helsingissä
14.-15.3.2015 Turussa
Seuranne järjestämät koulutukset tulisi kirjata vuoden loppuun mennessä. Saamme näin seurojen
koulutusten määrät kokonaisuudessaan. Toivoisimme, että jokaisella seuralla olisi oma
koulutusvastaava. Muistattehan, että kansainväliseen huviveneenkuljettajakirjaan tähtäävät kurssit
ilmoitetaan vuosittain. Näitä ovat Veneilijä/purjehtija – ja Venepäällikkö-kurssit. Kurssikirjojen
hinnat nousevat vuoden vaihteessa.

Huippu-urheilu
Tuula Tenkanen purjehti hopealle Abu Dhabin maailman-cup finaalissa.
Laser Radial purjehtija Tuula Tenkanen purjehti upeasti hopealle historian ensimmäisissä
purjehduksen olympialuokkien maailman cup –finaalissa Abu Dhabissa. Hän lähti kolmannelta
sijalta päivän mitalilähtöön, mutta todella jännittävä kaksintaistelu Belgian Evi Van Ackerin kanssa
siivitti hänet lopputuloksissa hopealle, jättäen tanskalaisen Anne-Mared Rindomin kolmanneksi.
Belgian Evi Van Acker nappasi kultaa.
Olen kyllä tosi iloinen medal racen tuloksesta. Tuuli oli tosi shiftaava, joten tärkeätä oli päästä
puuskaan sisään. Onnistuimme Evin kanssa ekalla kryssillä ja pääsimme vähän muista karkuun,
Tenkanen hymyili.
Myös Sinem Kurtbaylla ja Silja Kanervalla oli mainio uransan ensimmäisen mitalilähtö 49FX:illä.
- Todella hieno kisa kokonaisuudessaan. Saimme tähän kisaan venevauhdin aivan uudelle tasolle

ja pysyimme sen ansiosta koko viikonlopun kärkikymmenikössä ja ennen kaikkea tehtiin läpimurto
medal race –jengiin, Kanerva iloitsi!
Myös Noora Ruskola ja Camilla Cedercreutz näyttivät viikonloppuna pärjäävänsä mahtavasti myös
kovatasoisissa aikuisten kisoissa. Mitalikilpailu oli myös naisille ensimmäinen. Kilpapäivien aikana
naiset hipoivat jo aivan kärkisijoja nappaamalla myös kakkossijoituksia maailman parhaimpien
joukossa.
Tuuli Petäjä- Sirén oli lopputuloksissa 16 ja jäi tällä kertaa mitalilähdön ulkopuolelle, mutta pysyi
mukavasti maailmankärjessä kiinni erityisesti alkukisasta.
Suomen Purjehdusmaajoukkueen päävalmentaja Sari Multala oli tyytyväinen sunnuntai-iltana
kilpailijoihinsa.
-Lopputulos on kokonaisuudessaan hieno, kun kolme venekuntaa on medalracessa. Tuulan
taistelu oli todella upea, katsoin sen youtubesta jännittäen.
Myös ensimmäisestä maailmancupin finaalista Multalalla on hyvä tuntuma. Tulokset tulivat
nopeasti, livetrackin toimi ja purjehtijatkin ovat olleet aika tyytyväisiä järjestelyihin. Oikeaan
suuntaan ollaan menossa, Multala kuittaa.
Multala kertoo että taukoa purjehtijat eivät juuri ehdi pitää, sillä seuraavaksi pakataan varusteet
kohti Rion vesiä.

Hei, hyvä puheenjohtaja, luotsaa joukkosi messuille ja hyödynnä edut!
Pohjois-Euroopan suurin venetapahtuma Vene 15 Båt valtaa Messukeskuksen taas ensi
helmikuussa. Veneilyn ja vesielämän suurtapahtuma 6.–15.2.2015 tarjoilee yhdellä kertaa koko
venealan, veneilyharrastuksiin ja vesielämään liittyvän.
Messuilla on tuttuun tapaan monipuolista ja laadukasta ohjelmaa. Koet elämyksiä, saat
matkailuvinkkejä kotimaan vesille ja ulkomaisiin kohteisiin, löydät uusimmat venemallit ja varusteet. Voit seurata monipuolista kalastusohjelmaa, nähdä huippupurjehtijoita, kuunnella
luentoja. Tarjolla on asiaa sekä aloitteleville veneilijöille että kokeneille merikarhuille.
Uusi Aalto Waterexpo houkuttelee tutustumaan rantaelämän riemuihin. Testaa vaikka surffausta,
sukellusta tai melontaa. Mahtava laguuniallas ja hiekkaranta kutsuvat viihtymään ja rentoutumaan.
Edut kerhoille ja puheenjohtajille
 Liput verkkokaupasta ennakkoon edullisesti ilman palvelumaksuja
 Ryhmälippu vähintään 20 hengen porukalle 9 €/hlö (aikuisen normaalihinta kassalla 18 €)
 Ryhmän johtajalle uniikki Venemessujen t-paita ja 3 kpl juomakuponkeja (olut/soft drink)
 Tee tilauksesi viimeistään 15.1., palkinnot lähetämme noin kaksi viikkoa ennen messuja
 HUOM! Käytä verkkokaupassa kampanjakoodia vene15kerho

Tilatessasi vähintään 20 kpl ryhmälippuja 15.1.2015 mennessä saat kiitokseksi matkanjohtajan
palkinnot ja osallistut arvontaan. Arvomme kolme korkealuokkaista Baltic Legend -veneilyliiviä.
Uutuusmalli on esillä Vene 15 Båt -messuilla Rymacon osastolla.
Suuntaa nyt Messukeskuksen verkkokauppaan: www.messukeskus.com/shop
Lipunmyynti alkaa 15.10.

Suotuisia tuulia toivottaen,
Vene 15 Båt –messutiimi
Vene 15 Båt avoinna yleisölle 6.–15.2.2015. Perjantaina 6.2. (Trade Day) klo 14–18, arkisin klo 11–
19, lauantai–sunnuntai klo 10–18, sunnuntai 15.2.2015 klo 10–17. www.venemessut.fi

