Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Uutiskirje tammikuu 2015

Toiminnanjohtajan uudet tuulet
Suomen Purjehdus ja Veneily hakee uutta toiminnanjohtajaa Jussi Ojutkankaan siirryttyä tammikuun
puolessa välin uusin tehtäviin liiton ulkopuolelle. Ojutkangas on ollut SPV:n palveluksessa vuoden 2011
alusta, kun Veneilyliitto ja Purjehtijaliitto yhdistettiin.
Uuden liiton toiminnan käynnistäminen oli suuri ja haastava urakka, mutta nyt neljän vuoden jälkeen liiton
talous ja hallinto ovat vakaalla pohjalla, perusrakenteet kunnossa ja toiminta entistä laajempaa ja
menestyksekkäämpää. Kiitämme lämpimästi Jussia hänen työstään uuden liiton rakentamisessa.
Suomen Purjehdus ja Veneily on käynnistänyt liiton strategiatyön vuoden 2014 keväällä, ja sen työstämistä
jatketaan nyt uuden valittavan toiminnanjohtajan vetämänä. Olemme terävöittäneet strategiatyössä liiton
tehtäväkenttää, ja tulevan vetäjän toimenkuva tullee muuttumaan myös tämän myötä.
Uuden toiminnanjohtajan haku on auki tammikuun loppuun asti. Valintaprosessi tapahtuu helmikuun
aikana. Valittavalta henkilöltä odotetaan kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta, hyviä
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä markkinointiosaamista.
Veneily-, kilpaurheilu- ja järjestötuntemuksen lisäksi suomen, ruotsin ja englannin kielen taito on tarpeen.
Jatkossa SPV on entistä vahvemmin kehittämässä ja turvaamassa veneilyn edellytyksiä yhdessä
jäsenseurojen ja luokkaliittojen kanssa. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan.
Samuli Salanterä
liittohallituksen puheenjohtaja
samuli.salantera@spv.fi
Käythän tykkäämässä Facebook-sivuistamme, niin pääset lukemaan SPV:n uutiset tuoreeltaan:
https://www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily
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Järjestötoiminta
Uusien luottamushenkilöiden yhteystietojen päivitykset
Seurojen luottamustoimia hoitavat henkilöt ovat useissa seuroissa vaihtuneet syyskokousten myötä. Jotta
liitosta lähtevät sähköiset kirjeet tulisivat suoraan oikeille henkilöille, päivittäkää muutokset yhteiseen
rekisteriimme nettiosoitteessa https://rekisteri.spv.fi. Seurojen entiset käyttäjätunnukset ja salasanat
toimivat edelleen. – Kiitos, mikäli olette tämän jo hoitaneet.

SPV:n liittomaksu laskutettu
Liittomaksu on edelleen seuran jäsenmaksu liittoon. Siinä otetaan huomioon seuran koko eli 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
seniorijäsenen liittomaksu on 12,50 € ja juniorijäsenen 5,00 €.
Henkilöjäsen: on seuran perusjäsen, kuten ennenkin. Heistä lasketaan aina täysi liittomaksu.
Perhejäsen: sama osoitetieto kuin henkilöjäsenellä (eikä ole yli 70-vuotias tai alle 19-vuotias)
Nuorisojäsen: jäsenrekisterin tiedoissa on henkilön syntymäaika, joka osoittaa henkilön olevan alle 19vuotias.
Seniorijäsen: jäsenrekisterin tiedoissa on henkilön syntymäaika, joka osoittaa henkilön olevan yli 70vuotias.
Jäsentietojen päivitykset tehdään jäsenrekisterin nettiosoitteessa https://rekisteri.spv.fi.

Lapsi- ja nuorisotoiminta
SPV kutsuu seuroja mukaan lajitapahtumiin 2015:
5.-8.3.2015 Go Expo (to-pe koululaiset)
2014 SPV:n osastolla kävi kokeilemassa yli 3000 ihmistä. Ota
yhteyttä, jos seurasi on kiinnostunut osallistumaan tapahtuman
tekemiseen. Tervetuloa!
Katso video 2014 tunnelmista
25.4.2015 Meriturvassa Pääkaupunkiseudun Jollakoulujen
aloituspäivä
– SPV ja ESST kutsuvat kaikki seurat mukaan!
Soveltuu uusille junnukoululaisille sekä viime vuoden alkeis- ja
jatkoryhmille. Seurat voivat markkinoida päivää tutustumispäivänä
tai/ja tarjota tapahtumaa kauden aloituspäivänä.
Halukkaat seurat voivat ilmoittautua heti ko. tapahtumaan.
Tapahtuma on maksuton osallistujilta.
Ohjaajakoulutukset 2015
Ohjaajakoulutukset alkavat huhtikuun lopussa jatkuen aina
kesäkuulle asti. Kurssit järjestetään yhteistoimintana seurojen kanssa. Yhteistyöseuran kanssa tehdään
tilojen, palveluiden ja varusteiden käytöstä kulusopimus.
Alustavat kurssipäivämäärät voi käydä tarkistamassa SPV:n kalenterista.
Kurssit: Ohjaajan starttikurssi, ohjaajan peruskurssi, ohjaajan jatkokurssi sekä vastuuohjaajan kurssi.
Kurssiohjelmiin on lisätty veneilytaitoharjoitteita sekä niiden opettaminen.
Katso harjoituskirjavedos SPV:n sivuilta http://www.spv.fi/materiaalipankki1

IF Veneilykoulun kalustoa voi käyttää myös koululaistapahtumissa Vahinkovakuutusyhtiö If tukee liiton
työtä turvallisten veneilytaitojen opettamiseksi lapsille ja nuorille, ja yhteistyön ansioista junioritoimintaa
käynnistäville seuroille tarkoitettu veneilykoulu voidaan tarjota seuroille edullisesti.
SPV:n suosittu sähköinen purjehdussimulaattori talven ja kevään tapahtumiin
Suosittu sähköinen simulaattori on hyvä väline seuratoiminnan esittelyyn. Varaukset tulee lähettää suoraan
Mika Hollolle. Varsinaista vuokraa SPV ei simulaattorista peri, mutta kuljetus- ja varastointikustannukset
tarkastetaan tapauskohtaisesti.
SPV:n lasten ja nuorten toiminnan Menestysseura-konseptia jatketaan
Hyvän palautteen saanut seuratoiminnan kehittämistyökalu saa jatkoa kaudelle 2015. Lasten ja Nuorten
toiminto valitsi mukaan toisella kaudelle WSF:n (Vaasa), VM:n (Vaasa), ESS:n (Tammisaari), SMK:n
(Helsinki), KPS:n (Kotka), KuoPS:n (Kuopio) sekä uutena seurana LP:n (Lohja). Seuroille suunnatut palvelut
löytyvät täältä http://www.spv.fi/ohjaajille-ja-seuratoimijoille
Lisätietoja: Mika Hollo, Lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori, mika.hollo@spv.fi, puh.
0440888440

Kilpapurjehdustoiminta
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-toukokuun aikana.
llmoittautumisohjeet ja tarkemmat aikataulut löytyvät liiton nettisivuilta lähiviikkojen aikana.
Nuorten kilpapurjehtijoiden kuivaleiri, Kisakallio, Lohja 13.-15.3.2015
Nuoret kilpapurjehtijat kokoontuvat Kisakallion urheiluopistoon kuivaleirille 13.-15.3.2015. Luokkien
yhteisleireillä urheilijat pääsevät tutustumaan myös muiden luokkien purjehtijoihin. Leirin teemana on
lajitaito ja lajiosaaminen.
Leirin kohderyhmänä ovat nuoret kilpapurjehtijat (10v)-12v ja 13-18v.
Kokemusta kilpapurjehduksesta tulisi olla:
- 10-12-vuotiaat: kadettisarjan kilpailut 2014 sekä tavoitteena kiertää rankingtason kilpailuja 2015.
- (12)13-18-vuotiaat: rankingsarjan kiertämistä sekä vähimmäistavoitteena osallistua omassa luokassa JPM
2015-kilpailuihin.
Vuonna 2015 purjehtijan tavoitteena harjoitella ja kilpailla tavoitteellisesti. Leirillä purjehtijat jaetaan ikä- ja
luokkaryhmittäin ohjelman vaatimalla tavalla. Tavoitteena saada jokaiselle urheilijalle omantasoinen
ryhmä.
Valmentajina toimivat luokkien edustusleireillä valmentaneet ja SPV:n valmentajat. Myös seuravalmentajat
ovat tervetulleita leirille.
Leiri keskittyy lajitaidon kehittämiseen niin fysiikan kuin teorian ja "pelisilmänkin" harjoittamiseen. Ohjelma
pyrkii kehittämään purjehtijaa urheilullisempaan suuntaan sekä keskittymään johdonmukaiseen
oppimiseen.

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.
Maajoukkueen vuosi vauhtiin Miamissa
Suomen purjehdusmaajoukkueen vuosi alkoi juhlavissa merkeissä, kun Tuula Tenkanen, Tuuli Petäjä-Sirén
ja ex-purjehtija Silja Lehtinen edustivat päävalmentaja Sari Multalan johdolla Suomen Urheilugaalassa.
Lajinsa parhaaksi valittiin Tenkanen, joka kilpailee parhaillaan Miamin maailmancupissa Joonas ja Niklas
Lindgrenin, Kaarle Tapperin, Noora Ruskolan sekä Camilla Cedercreutzin kanssa.
Suomen kolea sää lähettää purjehtijat lähiviikkoina leireille ympäri maailman, mutta suurin osa ehtii
kokoontua yhteen helmikuun alun Vene-messuilla. Seuraava tärkeä kilpailu maajoukkueelle on Palma de
Mallorcan regatta maaliskuun lopussa.
- Tämä kausi on purjehtijoille mielenkiintoinen, sillä osaan maailmancupeista pääsee vain karsinnan kautta.
Palma on juuri tällainen karsintakilpailu Hyerèsin maailmancupiin. Jännittävää nähdä, miten uusi systeemi
toimii, päävalmentaja Multala miettii.
Maajoukkueen tilanne on loppuvuoden pienistä kokoonpanomuutoksista huolimatta hyvä. Urheilijat ovat
pysyneet talven pääosin terveinä.
- Ensi kaudesta tulee tiukka, sillä kilpailuita on enemmän kuin ennen. Hyvän suunnitelman tekeminen on
entistä tärkeämpää, Multala kertoo.
Maajoukkue 2015: Tuuli Petäjä-Sirén, naisten RS:X (A), Tuula Tenkanen, laser radial (A), Sinem Kurtbay ja
Silja Kanerva, 49er FX (A), Noora Ruskola ja Camilla Cedercreutz, 49er FX (A), Niki Blässar ja Mikaela Wulff,
470 (B), Tapio Nirkko, finnjolla (A), Joonas ja Niklas Lindgren, 470 (A), Niko Salomaa, 2.4mR (A), Kaarle
Tapper, laser standard (B).

Nopeuskilpailutoiminta
Alustava kilpailukalenteri 2015
http://www.spv.fi/kilpailutiedotteet
SM-kilpailusarja vahvistetaan 15.2.2015
Kauden 2016 kansainväliset kisahakemukset on lähetettävä 15.02.2015 mennessä NKT:lle.
Kansainväliset (UIM) sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.7.2015 mennessä.
Kansalliset sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.9.2015 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 ja imersiontestit.
Koulutuspäivän tarkennetut tiedot ja ilmoittautumiset: http://www.spv.fi/nkt-info
Ohjaajalupalomakkeet kaudelle 2015: http://www.spv.fi/ohjaajalupa

Koulutus

Matkaveneily
Luvat kuntoon
Köliveneiden omistajilla tulisi olla esimerkiksi Itämerellä purjehtiessa kansainvälinen huviveneenkuljettajan
kirja. Seurojen koulutusvastaavat voivat kirjoittaa kokeneille veneilijöille ja purjehtijoille kyseenomaista
lupaa varten todistuksen käytännön veneilytaidoista. Navigointitaitojen osoittaminen tapahtuu tenttimällä
päällikkötason taidot.
Muista katsastuslisenssi
Onko katsastuslisenssisi vanhenemassa? Seurasi katsastuspäällikkö voi tarkastaa lisenssin voimassaolon
katsastajien Intranet-sivuilta. Uusijoiden kurssit ovat yksipäiväisiä, ja ne järjestetään Espoossa 1.2., 1.3. ja
29.3. sekä 8.2.2015 Turussa.
Ylimääräistä katsastajakurssia voi esittää vielä uudelle paikkakunnalle.
Lisätietoja: Mirja Rosenberg, Veneilykoordinaattori, koulutuspäällikkö, mirja.rosenberg@spv.fi, 040 507
2953

Vene 15 Båt -messut
Saat tuoreimmat uutiset ja tapahtumatiedotukset SPV:n internetsivuilta www.spv.fi ja Facebookista
https://www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily. Seuraa myös tapahtumakalenteria, johon
pyrimme päivittämään myös kaikki luokkaliittojen tapahtumat. Lisätietoja messuista:
http://www.messukeskus.com/Sites1/Vene/Sivut/default.aspx
Vierasvenesatamaäänestyksen tulokset julkaistaan Vene 15 Båt -messuilla ja äänestyksen voittaja esiintyy
messuilla omalla osastollaan. Kaikkien äänestäneiden kesken on arvottu 10 onnekasta, jotka saavat liput
Vene 15 Båt -messuille. Toivotamme kaikki tervetulleiksi Helsingin Messukeskukseen.
Tervetuloa SPV Sailing Symposiumiin!
7.2.2015 12.00-17.30, Helsinki International Boat Show, Conference Centre, huone 203
Suomalainen kilpapurjehdus elää vahvinta kauttaan. SPV:n #Venda Sailing Symposiumin tarkoituksena on
edistää purjehduskulttuurin tuntemusta, lähentää seuroja ja purjehtijoita toisiinsa sekä tuoda esille alan
huipputoimijoita ja tapahtumia. Mitkä ovat eväät parhaiden perinteiden jatkamiselle ja uudesta nousevalle
menestykselle?
12.00 Tervetulosanat ja Symposiumin alustus
Samuli Salanterä, SPV:n hallituksen puheenjohtaja ja Esko Kilpi, SPV:n vaikuttajaryhmän puheenjohtaja
Tore Holmin elämä ja veneet. Klassikkojen klassikko (esitys englanniksi)
Eva Berglund-Thörnblom, Intendentti, Tukholman Merimuseo
Veneveistäjän työ klassikkojen elämän ylläpitäjänä ja tulevaisuuden klassikkojen tekijänä
Allan Savolainen, Veneveistäjä, Red Sky Craft
Viisi pursiseuraa esittelee oman maailmansa ja ensi kesän suunnitelmat 20 kuvalla
Pursiseura-Pecha Kuchassa mukana tällä kerralla RPS, ASS, ESF, HSK ja NJK. Kari Korkman moderoi.

14.00-14.30 Baari on auki
14.30 Venedesign ja veneteknologia tänään
Ilkka Suppanen, Designer. Ilkka myös moderoi design ja teknologia-osion.
Suomalainen suunnittelu on vientituote maailman huipulla
Jarkko Jämsen, Naval architect
Teoria uusimman purjehduksen takana. Mikä muuttuu kun veneet kehittyvät
Mikko Brummer, WB Sails
Materiaalien ja teknologioiden kehitys viime vuosikymmeninä ja missä nyt ollaan
Lars Ström, Nautor’s Swan
Foiling-purjehdus. Millaista on lentää veneellä. Miten uusia veneitä purjehditaan
Miikka Pennanen, Janne Uusi-Autti
Loppusanat
Esko Kilpi, SPV:n vaikuttajaryhmä
16.30-17.30 Baari on auki
Symposium on osallistujille ilmainen, mutta edellyttää venenäyttelyn sisäänpääsyä ja myös
etukäteisilmoittautumista viimeistään 2.2.2015. Ensimmäiset 160 ilmoittautunutta pääsevät mukaan. 20
paikkaa varataan venealan opiskelijoille. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla osoitteeseen:
ohjelma@messukeskus.com. Lisätietoa: tilaisuuden puheenjohtaja Esko Kilpi esko@kilpi.fi tai 0400 501800.

