
 
 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry 
Uutiskirje syys-lokakuu 2014 
 
 
Hei! 
 
Liiton syyskokousviikonloppu lähestyy vauhdilla. Kokoonnumme Lahteen 22.-23.11 viettämään 
purjehdus ja veneilyväen superviikonloppua ja kokemaan hienoa järjestöelämää. Toivottavasti 
teistä mahdollisimman moni on viitoittamassa liittomme tulevaa vuotta ja tulevaisuutta 
pidemmälläkin aikavälillä. Nyt on taas vaikuttamisen paikka.  
 
Pääsemme myös palkitsemaan tänä vuonna ansioituneita seura-aktiiveja ja urheilijoita, joiden 
merkittävät ponnistukset lajimme eteen ansaitsevat tunnustuksen koko juhlaväen edessä.  
 
Urheilijamme toteuttivat myös asetetut tavoitteemme Santanderin MM-kilpailuissa Santanderissa 
syyskuussa, kun purjehtijoistamme neljä toi tuliaisina mukanaan maapaikan Rioon. Ensi vuonna 
maapaikkajahti jatkuu vielä monen osalta.  
 
Toivottavasti näemme siis Lahdessa marraskuun lopussa! 
 
 
Jussi Ojutkangas 
Toimitusjohtaja 
SPV 
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Järjestötoiminta 
 

Syysliittokokousviikonloppu kutsuu seura-aktiivit Lahteen – 
Seuraseminaarissa huippupuhujia! 
 
Syyskokousviikonloppu Lahden Sibelius-talossa 22-23.11.2014 

Tänä syksynä Suomen Purjehdus ja Veneilyn seuraväki kokoontuu viettämään 
syysliittokokousviikonloppua Sibelius-taloon Lahden Vesijärven kauniiden maisemien keskelle.  
 

Huippupuhujia Seuraseminaarissa 

 
Viikonloppu alkaa perinteisesti lauantaina 22.11 järjestettävällä Seuraseminaarilla. Seminaarissa 
on tänä vuonna poikkeuksellisen mielenkiintoisia puhujia. Opetus- ja kulttuuriministeriön Sari Virta 
kertoo liiton seuratoimijoille käytännönläheistä tietoa siitä, miten seuratukea ovi ja kannattaa 
hakea. Varsinainen helmi löytyy myös kilpatoiminnan puolelta, sillä klo 12.30 seuraväelle puhuu 
Susijengin legendaarinen päävalmentaja Henrik Dettmann. Järjestöpuolella samaan aikaan 
Dettmannin kanssa valottaa seurojen verotusasiaa Valon asiantuntija Rainer Anttila.  
 
Lue koko seuraseminaarin ohjelma tämän viestin lopusta. Lähde mukaan isommallakin porukalla 
seurastasi. Lupaamme teille unohtumattoman syyskokousviikonlopun!  
 
Ilmoittaudu tästä seuraseminaariin: https://www.webropolsurveys.com/S/AB45C8152B1AA362.par 
 
Mikäli haluat osallistua vain Dettmannin puheenvuoron ajaksi, maksu on 20 euroa, joka maksetaan 
tilille FI94 1112 3000 3907 05, viitteellä 00316 54001 58876. Hinta ei sisällä muuta 
seminaariohjelmaa eikä lounasta ja kahvia. Ilmoittautua voit tällöin alla olevasta linkistä:  
https://www.webropolsurveys.com/S/8B66D2F04FF33DB6.par 
 

 
Päättäjäisillallisella rokataan bluesin tahtiin ja palkitaan vuoden parhaita 

 
Kauden 2014 päättäjäisillallinen pidetään Sibelius-talolla Puusepän salissa lauantai-iltana klo 
19.00 alkaen. Illan aloittaa klo 18.00 coctail-tilaisuus Sibelius-talon aulassa.  Iltaa siivittää hyvä 
ruoka, juoma ja livemusiikki. Illan aikana palkitaan vuoden 2014 ansioituneet toimijat ja juhlimme 
heidän saavutuksiaan. Musiikista vastaa lahtelainen Ismo Haavisto trio.  
 
Ruokalistalla on salaattia vuohenjuustosta ja avokadosta, paahdettua lohta ja rakuuna-dijon 
kastiketta, muhennettua mustajuurta ja kauden perunaa sekä jälkiruuaksi mango-juustokakkua. 
Muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi ilmoittautumisen ohessa.  
 
Päättäjäisillallisilla koko liiton väki kokoontuu saman katon alle. Mukana ovat niin seuratoimijat, 
kilpapurjehtijat, kilpaveneilijät ja monet muut vieraat. Toivomme, että mahdollisimman moni 
seurajäsen tulisi mukaan viettämään ikimuistoista ja hauskaa iltaa kanssamme. Illalliskortin hinta 
on 65 euroa.  
 
Ilmoittaudu tästä päättäjäisillallisille: https://www.webropolsurveys.com/S/271B11CA2557B7ED.par 

https://www.webropolsurveys.com/S/AB45C8152B1AA362.par
https://www.webropolsurveys.com/S/8B66D2F04FF33DB6.par
https://www.webropolsurveys.com/S/271B11CA2557B7ED.par


 
 
 

Syysliittokokouksessa valitaan liitolle uusia luottamushenkilöitä – 
olethan mukana päättämässä 
 
Syysliittokokous pidetään Sibelius-talossa Puusepän Verstaassa ja se alkaa valtakirjojen 
tarkistuksella klo 10.00. Varsinainen Syysliittokokous alkaa klo 11.00, jossa päätetään tulevan 
kauden 2015-2016 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan liittohallitukselle puheenjohtaja 
sekä puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia eri toimikunnille ja toiminnoille. On tärkeää, että liiton 
jäsenseurat ovat mukana päättämässä luottamushenkilöistä, jotta liiton toiminta on näköisenne 
tulevana vuonna.  
 
Ilmoittaudu tästä syysliittokokoukseen: 
https://www.webropolsurveys.com/S/01F882C549C75032.par 
 

Yövy Lahdessa  - nauti vaivatta koko viikonlopusta 
 
Mikäli haluat yöpyä Lahdessa, voit varata Lahden Seurahuoneelta tarjoushintaan yhden hengen 
huoneen 97€/vrk tai kahden hengen huoneen 122€/vrk. Tarjoushinta on voimassa 25.10.2014 asti 
ja majoitusta varattaessa tulee mainita majoituskiintiön nimi: Suomen Purjehdus ja Veneily ry. 
 
 

Syysliittokokousviikonloppu 22-23.11 Lahti Sibelius-talo – aikatauluja ja 
muuta huomioitavaa 
 

 Seuraseminaari 10.00-17.00 Ohjelma: 

 

 10.00-10.15                   Seminaarin avaus 

 10.15-11.15                   Sari Virta/OKM            Seuratuki: mitä voit hakea ja miten? 

 11.15-11.45                   Tom Holmroos/If         If:n näkökulma veneilyturvallisuuteen 

 11.45-12.30                   Lounastauko  

 

Veneily/koul
utus 

Kilpapurjehdus Lapset ja nuoret Viestintä ja 
hallinto 

Aluevastaavat 

12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 

Veneily ja 
turvallisuus: 
 
Rajavartiolaito
s 
 
Trafi: älkää 
menkö alle 

Valmentajasemi
naari 
 
päävalmentaja 
Henrik Dettmann 

 
Teemavuoden 
satoa 
 
Menestysseurahan
kkeet 
 
2014 junnukyselyn 
palautteet ja 
tilastovertailut 
aikaisempiin 
vuosiin 

 
Rainer Anttila/Valo 
Hyvän seuran 
hallinto ja verotus 

Aluetoiminnan 
kehittäminen/ 
kehityssuunnit
elma 

Kahvitauko  
14.00-14.30 

Kahvitauko  
14.00-14.30 

Kahvitauko  
14.00-14.30 

Kahvitauko  
14.00-14.30 

Kahvitauko 
14.00-14.30 

https://www.webropolsurveys.com/S/01F882C549C75032.par


 
 
Koulutus: 
 
Kurssikalenter
i ja miten 
seurassa 
järjestetään 
kursseja 
 
Miten 
kouluttajaksi? 
 
Ympäristö: 
 
Eeva 
Taimisto/PSS
ry 
Veneilijät ja 
ympäristö 

 
Valmentaja- 
seminaari jatkuu 

 
2014 lajiesittelyt: 
palveleeko tämä 
seuroja ja lajia? 
 
Lajiesittelykalusto 
esillä kokeiltavana 
seminaarivieraille 
 
Lasten ja nuorten 
veneilytaidon 
harjoituskirjan 
esittely 

 
Uudet nettisivut 
 
Rekisteriuudistush
anke 

 
Aluetoiminnan 
kehittäminen/ 
kehityssuunnitel
ma 

Ohjelma 
loppuu 17.00 

Ohjelma loppuu 
17.00 

Ohjelma loppuu 
17.00 

Ohjelma loppuu 
17.00 

Ohjelma loppuu 
17.00 

 
 
SPV:n sääntömääräinen syysliittokokous 2014  

Sääntömääräinen syysliittokokouksemme järjestetään sunnuntaina 23.11.2014 Sibeliustalolla 
Lahdessa. Liittokokousmateriaali postitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta siihen 
seuranne yhteysosoitteeseen, minkä olette itse määritelleet rekisterissänne seuranne 
yhteystiedoksi. Materiaalin mukana on seuranne kokous valtakirja, mikä täytyy olla 
kokousedustajallanne mukana kokoukseen saapuessaan, seuranne virallisen nimenkirjoittajan 
allekirjoittamana.  

SPV:n sääntömuutos on hyväksytty PRH:ssa 26.8.2014. Voimassa olevat sääntömme ovat 
luettavissa nettisivuillamme.  

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.  

Vuoden seurakatsastaja haussa  



 
 
Nyt etsitään seurakatsastajaa, joka omalla toiminnallaan ja esimerkillään edistää turvallista 
veneilyä seurassaan. Vuoden seurakatsastaja tullaan palkitsemaan SPV:n päättäjäisgaalassa la 
22.11.2014 Lahdessa, Sibeliustalolla pidettävissä juhlissa. Ehdotuksia tullaan keräämään elokuun 
alusta alkaen, joten nyt on hyvä pistää mieleen, kuka olisi vuoden katsastaja.  

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.  

Rekisterikehitys etenee – lisää seuraseminaarissa  

Nautic –lehteä menee vain yksi kappale/talous  

Mikäli haluatte itse vaikuttaa siihen, kenen jäsenenne nimellä lehti menee, tarkistakaa:  
- Halutun Jäsenen tiedoissa on rasti kohdassa Nautc –lehti, samalla varmistetaan, että rasti on 
vain lehden halutulla saajalla ja muiden perheenjäsenten kohdalta se poistetaan. 
- Mikäli perheen jäseniä on useampien seurojen jäseninä, saattavat tuplanumerot aiheutua 
useammastakin veneilyseurasta  
- Mikäli teillä on näidenkin toimenpiteiden jälkeenkin ongelmia Nautic –lehden postitusten suhteen 
ottakaa yhteyttä liittoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@spv.fi  

 

Lapsi- ja nuorisotoiminnan terveiset  
 
Tulossa - SPV:n Lasten ja nuorten teemavuoden kuvat kilpailu. 
Keräämme teemavuoden aiheeseen liittyviä kuvia niin seuroilta kuin perheiltä. Kuva 
tai kuvat voivat olla niin seuran tapahtumasta kuin perheen tai perheiden yhteisistä 
toiminnoista. (Kuvista tunnistettavista henkilöiltä tulee olla lupa käyttää SPV:n 
julkaisuissa ) 
Kuvista kerätään kooste lajimme monipuolisesta toiminnoista sekä mahdollisuuksista. 
Sekä tietysti esitämme materiaalia teemavuoden päätösteksteissä ja tapahtumissa. 
 
Parhaista kuvista palkitsemme yhteistyökumppanien palkinnoilla. 
Kilpailu käynnistyy piakkoin SPV:n verkkosivuilla. 
 

SPV:n ohjaajakouluttajatapaaminen 15.11.2014 Helsinki 
 



 
 

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. 
 
Tulevia tapahtumia: 
 
Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari 15.-16.11.2014 Helsinki 
Samassa yhteydessä SPV pitää ohjaajakouluttajien tapaamisen. 
Ota yhteyttä Mika Holloon, jos seurassa on kiinnostuneita ohjaajakouluttajia. 
Sinettiseminaarin ohjelma julkistetaan piakkoin. SPV:n omat ohjelmat ovat seminaarin 
yhteydessä lauantain iltapäivällä. 
http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseurojen-tilaisuudet-ja-tapahtumat 
 
SPV:n Seuraseminaari 22.11.2014 Lahdessa. 
Ohjelmassa mm. teemavuoden satoa ja käytännön kokemuksia kaudesta.  
Menestysseurahankkeiden tunnelmat kaudesta sekä uusien seurojen haku alkaa. 
Mukana myös ympäri Suomea kiertänyt veneilyn ja purjehduksen harrastemessuilla 
käytetyt laitteet (lähes 10.000 kokeilijaa ja kävijää on jo testannut). 
 
Lisätietoja lasten ja nuorten toiminnoista 
Mika Hollo 
Lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori 

http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseurojen-tilaisuudet-ja-tapahtumat


 
 

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 
 
 
Kilpailutoimihenkilöiden pätevyyshakemukset 
 
Pätevyyshakemukset tulee toimittaa liittoon 31.10 mennessä. Hakemuslomakkeet löytyvät liiton 
sivuilta alla olevan linkin kautta. 
 
http://www.spv.fi/index.php?sivu=34768  
 
Toimitusosoite  
 
SPV  
Thomas Hacklin 
Ahventie 4 A 19 
02170 Espoo 
 
 
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 

mailto:mika.hollo@spv.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/F2A9E7E2478C365E.par
http://www.spv.fi/index.php?sivu=34649
http://www.spv.fi/index.php?sivu=34768
mailto:toimisto@spv.fi


 
 
 
Rata ja Offshore SM 2014 tulokset julkaistu 
 
http://www.spv.fi/tulokset-2014 
 

Nopeusveneilyn SM ja KV-saavutusten palkintojenjako 22.11.2014 Lahti 

Ilmoittautumiset SPV:n verkkosivujen kautta. Palkintojen saajat saavat erillisen kutsun. 

 

Kiertopalkinnot tulee palauttaa SPV:n toimistolle 15.10. mennessä. 
 

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. 
 
 

Koulutus 
 

http://www.spv.fi/tulokset-2014
http://www.spv.fi/index.php?sivu=34606
http://www.spv.fi/index.php?sivu=35099
mailto:nina.paloheimo@spv.fi
mailto:toimisto@spv.fi
mailto:mika.hollo@spv.fi


 
 
Seurat voivat tiedustella tilauskursseja SPV:n kouluttajilta. Liittokouluttajat tulevat myös 
koulutettavien paikkakunnalle jos kurssitettavia on sopiva määrä. Kouluttajakurssin käyneet;  
SPV:n kouluttajien intranet-sivuilla kohdassa ”kurssimateriaaleja” on mm. purjehduskoulutukseen 
on uusia materiaaleja. Käykää katsomassa ja lataamassa ne käyttöönne.  Myös kurssi-
ilmoituskaavakkeet on uusittu. 

Matkaveneily 

Vuoden vierassatamaäänestys 
 
VUODEN VIERASVENESATAMA 2015 -ÄÄNESTYS on käynnissä 
Äänestä osoitteessa: www.spvsatamaaanestys.fi Äänestyksen avulla pyritään innostamaan 
virallisia vierassatamia kohentamaan palveluitaan. Tänä vuonna äänestykseen on otettu yleisön 
pyynnöstä mukaan paljon uusia satamia.  Äänestyksessä veneilijät voivat äänestää niitä satamia, 
joissa ovat vierailleet edellisen kesän aikana.  
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