Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Uutiskirje marraskuu 2014
Samuli Salanterä jatkaa Suomen Purjehdus ja Veneilyn johdossa
Turkulainen Samuli Salanterä valittiin tänään yksimielisesti jatkokaudelle Suomen
Purjehdus ja Veneilyn puheenjohtajaksi liiton syyskokouksessa Lahden Sibeliustalossa.
Tulevalle kaksivuotiskaudelleen hallituksen puheenjohtaja on asettanut tiukat tavoitteet.
Liiton strategiatyö on käynnissä ja Salanterä peräänkuuluttaa entistä parempia ja
tehokkaampia palveluita niin liiton jäsenseuroille kuin urheilijoillekin.
- Meidän on kirkastettava toiminta-ajatuksemme ja löydettävä ne kärkihankkeet, joita
sitoudumme toteuttamaan. Vain sillä tavoin voimme toteuttaa tehtäväämme eli luoda
toimimisedellytyksiä niin seuroille kuin huippu-urheilijoillemme, Salanterä muistutti
kokouksessa.
Liiton huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin helsinkiläinen Henrik
Andersson ja varapuheenjohtajaksi turkulainen Ville Valtonen.
Tuula Tenkasesta jälleen Vuoden Purjehtija
Suomen Purjehdus ja Veneilyn lähes kaksisataapäinen juhlaväki palkitsi eilen Lahdessa
vuoden parhaita tekijöitä. Vuoden Purjehtijaksi valittiin jo toisen kerran peräkkäin Laser
radial -purjehtija Tuula Tenkanen. Hän sijoittui tämän vuoden maailmanmestaruuskisoissa
täpärästi neljänneksi ja saavutti Suomelle maapaikan Rioon. Vuoden nopeuskilpailijaksi
valittiin vasta 17-vuotias Sara Pakalen, joka voitti maailmamestaruuden GT-30 luokassa.
Pakalen otti myös pronssimitalin saman luokan Euroopan mestaruuskilpailuista. Pakalen
on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut maailmanmestaruuden
nopeusveneilyssä. Vuoden seuraksi valittiin Kuopion Pursiseura.
Katso kaikki palkitut: http://www.spv.fi/spv-ja-seurat
Muistathan, että Suomen Purjehdus ja Veneily on nyt Facebookissa. Käy tykkäämässä
sivuistamme ja saat paljon ajankohtaista tietoa myös somessa
https://www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily
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Järjestötoiminta
Seuran 2014 venekatsastustietojen päivitykset
Varmistaaksenne ensi vuoden liittokokouksiin maksimaaliset seuranne äänimäärät, kannattaa
viimeistään nyt katsastuskauden päätyttyä päivittää kaikki seurassanne suoritetut
venekatsastukset rekisteriin. Merkintä on helpointa hoitaa Katsastusvastaavan tietokannassa,
nettiosoitteessa http://www.svel.fi/katsastus. Tietokantaan kirjaudutaan seuran tai
katsastusvastaavan tunnuksilla.
Samassa tietokannassa hoidetaan myös muut vuosikatsastuksiin ja katsastajalisensseihin liittyvät
asiat. Katsastajaluettelosta tarkistetaan seuranne voimassaolevat katsastajaluvat. Katsastuksista
vastaava henkilö voi jatkaa katsastajaluvan toiseen nelivuotiskauteen. Tarpeen vaatiessa voitte
tulostaa katsastajallenne rekisteristä voimassaolevan katsastajaluvan.

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
SPV:n ohjaajakoulutukset 2015 nettisivujen kalenterissa lasten ja
nuorten sivuilla
Koulutuspaikat ovat seurojen haettavissa ko. päiville.
http://www.spv.fi/lasten-ja-nuorten-kalenteri
Seuroille suunnatut koulutuspaketit löytyvät myös www-sivuilta.
http://www.spv.fi/lasten-ja-nuorten-toiminnan-koulutukset

Pikku Kipparikirja
Matkaveneilyyn, junnuleireille sekä alkeiskoulutuksen
materiaaliksi suunnattu kirja on myynnissä liiton toimistolla
nyt 10 eur kappalehintaan. (ennen 20 eur)
Kirja toimii hyvin lasten ja nuorten (8-12 v) tapahtumien
veneilyn teoriakirjana sekä perheille matkaveneilyyn lomalle
teoria ja puuhakirjaksi. Kirjan avulla nuori innostuu helposti lomaveneilyn eri
osa-alueisiin.
Tilaukset: toimisto@spv.fi
SPV:n suosittu sähköinen purjehdussimulaattorin syksyn ja talven tapahtumiin
Suosittu sähköinen simulaattori on hyvä väline seuratoiminnan esittelyyn. Varaukset tulee
lähettää suoraan Mika Hollolle. varsinaista vuokraa SPV ei simulaattorista peri 2014, mutta
kuljetus- ja varastointikustannukset tarkastetaan tapauskohtaisesti.

IF Veneilykoulun kalustoa voi käyttää myös syksyn koululaistapahtumissa ja
koulukäynnissä talvella (esim. liikuntasalissa)
Veneilykoulujen tavoitteena on saada lisää harrastajia purjehduksen ja veneilyn pariin ja
opettaa 7– 14 -vuotiaille lapsille ja nuorille veneilyn perustietoja ja -taitoja. Veneilykoulussa
harjoitellaan turvallisia veneilytapoja ja opetetaan ottamaan huomioon muut vesilläliikkujat.
Koululaisryhmille voi suunnata toimintapisteinä purjehdussimulaattoreita, maalla
opastettavaa navigointirataa sekä kumiveneellä ajoa (4-6 hv moottorit).
Vahinkovakuutusyhtiö If tukee liiton työtä turvallisten veneilytaitojen opettamiseksi lapsille
ja nuorille, ja yhteistyön ansioista junioritoimintaa käynnistäville seuroille tarkoitettu
veneilykoulu voidaan tarjota seuroille edullisesti.

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

Kilpapurjehdustoiminta
Luokkaliittojen edustajat kansainvälisessä toiminnassa
Olemme päivittämässä kansainvälisten toimihenkilöiden rekisteriämme. Toivomme luokkaliittojen
päivittävän mahdollisten kv. edustajiensa yhteystiedot kyselylomakkeeseen (ks. linkki alla). Lisäksi
pyydämme täyttämään luokkaliiton yhteystiedot.
https://www.webropolsurveys.com/S/F2A9E7E2478C365E.par
SM-kilpailujen järjestämishakemukset 30.11.2013 mennessä
Suomen mestaruuskilpailuiden järjestäjähakemukset löytyvät liiton www-sivuilta
http://www.spv.fi/index.php?sivu=34649
Hakemukset tulee lähettää kirjeenä tai sähköisenä liiton toimistoon.
Ahventie 4, 02170 Espoo tai thomas.hacklin@spv.fi
Purjehduksen Kilpailusäännöt 2013-2016 ovat myynnissä ja tilattavissa SPV:n toimistolta
Kirjat ovat painettu vedenkestävälle paperille ja ovat hieman pienemmässä koossa kuin edellinen
kirja. Seurat voivat tilata suoraan liiton toimistolta isompia eriä.
Hinta niin suomenkielisenä kuin ruotsinkielisenä 10 € (sisältää alv). ISAFin englanninkielinen kirja
maksaa 20 euroa.
Tilaukset: Suomen Purjehdus ja Veneily ry Puhelin 020 796 4200 (kello 10-15)
Sähköposti: toimisto@spv.fi

Nopeuskilpailutoiminta
Rata ja Offshore SM 2014 tulokset julkaistu osoitteessa http://www.spv.fi/tulokset-2014
UIM on myöntänyt GT15 MM ja GT30 EM-arvokilpailut 2015 Suomeen
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
Kilpailutoiminta ja www päivitykset
NKT:n Kilpailutoiminnan koordinaattori Mika Hollo
puh. 0440888440
e-mail: mika.hollo@spv.fi
SM-arvon edellä mainituin perustein.
Veneen rekisteröinti
Vesikulkuneuvorekisteri, eli tuttavallisemmin venerekisteri, on siirtynyt maistraatilta Liikenteen
turvallisuusvirastolle. Asiaan liittyvä uusi laki hyväksyttiin myös niin, että veneilijöille ei tule
rekisterissä pidosta mitään maksuja. Muutos- ja ensirekisteröinnit ovat kuten ennenkin maksullisia.
Pelkkä teknisten tietojen muutos on maksuton veneen omistajalle. Kaikki aiemmat tiedot
veneestäsi löytyvät nyt uudesta rekisteristä.
SPV kannustaa kaikkia varmistamaan, että oman veneen tiedot ovat myös viranomaisen
rekisterissä oikein. Rekisteröintejä ja muutoksia voi tehdä kolmella tavalla.
1)
2)
3)

netin kautta Trafin osoitteessa www.trafi.fi/sahkoisetpalvelut
veneiden rekisteröintipisteissä_ mm. monet veneitä tai venetarvikkeita myyvät liikkeet
lähettämällä rekisteröinti-ilmoituksen postitse Trafiin.

Veneretkeilykilpailun kauden 2014 kisan pisteenlasku on käynnissä.
Perinteisessä VOLVO PENTA Veneretkeilykilpailussa kerätään pisteitä kuljettujen mailien ja
yöpymisten mukaan. Lisäksi mielenkiintoisista nähtävyyksistä, luontopolkuretkistä ja esim.
veneilytapahtumista saadaan pisteitä. Alkuperäinen kisa-aika on ollut toukokuun alusta lokakuun
loppuun, mutta tänä vuonna kisaan on lisätty myös kolmen viikon sarja. Kisan palkinnot jaetaan
alkukeväästä Vene 15 Båt –messuilla.

Koulutus
Veneilykouluttajien kursseja (sis. purjehduskouluttajat) järjestetään aiempia vuosia enemmän.
Seuraa verkkosivujen kurssikalenteria kodassa KOULUTUS. Myös katsastajien koulutukset
löytyvät koulutuskalenterista.

