Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Uutiskirje helmikuu 2015

Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla
Kuten monet teistä huomasivatkin, oli liitto jälleen vahvasti esillä Vene 15 Båt - messuilla.
Tapahtuma oli liiton kannalta onnistunut, ja tavoitimme järjestöihmisten lisäksi ilahduttavan
paljon uusia veneilynsä aloittavia perheitä.
SPV:n vuotuisessa seurojen jäsenkyselyssä kävi ilmi, että lasten ja nuorten teemavuonna 2014
junioritoiminta jäsenseuroissa oli kasvanut 30 prosenttia. Toivottavasti yhtä hyvä kehitys jatkuu
nyt 2015, kun teemana on perheveneily.
Messujen yhteydessä palkittiin ja huomioitiin myös monia merkittäviä tapahtumia ja saavutuksia:
Kuhmoisten Saharannasta tuli Vuoden vierasvenesatama ja Kuopion Pirttiniemen Luotsi-hanke sai
Vuoden Veneilyteko -palkinnon. Lisäksi SPV:n osastolla jaettiin Volvo Penta -kilpailun
palkintoruorit.
Liiton uuden strategian yhdeksi kärjeksi on määritelty uuden rekisterihankkeen käynnistäminen.
Kilpailutuksen perusteella liiton uuden jäsen- ja venerekisterin eri palvelut ovat myös
jäsenseurojen käytettävissä. Kilpailutuksen jälkeen liiton yhteistyökumppaniksi rekisterihankkeen
toteuttamiseen on valittu W3-Group, jonka kanssa allekirjoitimme sopimuksen Vene 15 Båt messuilla.
Syysliittokokouksessa esitetyn liiton strategian yksityiskohtien työstäminen edistyy, ja strategia
tullaan esittelemään yksityiskohtaisemmin kevätliittokokouksessa.
Helsingin venenäyttelyssä oli myös näyttävästi esillä nopeuskilpailun eri veneluokkia,
purjehduksen luokkaliittoja sekä purjehdusmaajoukkueemme lähes kokonaisuudessaan.
Uuden toiminnanjohtajan valintaprosessi etenee ja kandidaatteja haastatellaan. Hakijoita oli
runsaasti ja heidän tasonsa ilahduttavan kova. Valinta saataneen päätökseen maaliskuun aikana.
Samuli Salanterä
liittohallituksen puheenjohtaja
samuli.salantera@spv.fi
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Järjestötoiminta
SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä ja varapuheenjohtaja Patrick Andersson
allekirjoittivat Vene 15 Båt -messuilla sopimuksen uudesta rekisterihankkeesta W-3 Groupin
kanssa.
- Laadimme nyt W-3 Groupin kanssa tarkennetun suunnitelman rekisterin toteuttamisesta. Tämän
jälkeen rekisterin eri toimintoja aletaan toteuttaa sovitun järjestyksen ja aikataulun mukaisesti
kahden viikon kehitysjaksoissa, puheenjohtaja Salanterä kertoo.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistumistavoitteena on marraskuu 2015. SPV:llä on hankkeelle
nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat Petteri Mussalo, Patrick Andersson ja Paula Laasonen.
Esittelijänä ohjausryhmän kokouksissa toimii Marja Jaatinen, joka toimii myös SPV:n
projektipäällikkönä hankkeessa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan tulevaisuudessa SPV:n
sivuille ilmestyvässä Projektipäällikön blogissa. Seurat tullaan kutsumaan mukaan uuden rekisterin
testi- ja kehitystyöhön mahdollisimman pian.
Järjestötoimikunta teetti jäsenseuroille suunnatun kyselyn, jossa seuroilta kysyttiin mm. nykyisen
rekisterin ja sen tarjoamien eri palvelujen käyttöä, käyttötarpeita ja myös rekisteriin liittyviä
toiveita eri osa-alueilla. Näin saatiin kattavasti arvioitua vaatimuksia niin perusjäsen- ja venerekisterin kuin myös kilpailutoiminnan, katsastusten, koulutusten, luottamustoimien ja
muidenkin osa-alueiden osalta unohtamatta liiton vaatimuksia. Tarjouspyyntöön vastasi useampia
yrityksiä ja loppukesän ja alkusyksyn aikana järjestötoimikunta arvioi tarjouksia. Kahden
toimittajan kanssa neuvotteluja jatkettiin koko syksyn ajan ja tammikuussa 2015
järjestötoimikunta saattoi esittää hallitukselle toimittajavalintaa rekisterin toteutukseen.
Rekisteriprojekti julkistaa nimikilpailun
Kilpailussa haemme nimeä sekä juuri käynnistyneelle rekisterinuudistusprojektille että
uudistuvalle liiton jäsenseurarekisterille. Kilpailuun voivat osallistua kaikki SPV:n jäsenseurojen
jäsenet ja luottamushenkilöt.
Voittaneen nimiehdotuksen tehneen henkilön jäsenseura palkitaan SPV:n kurssipaketilla, johon
sisältyy yksi vapaavalintainen koulutus tai seminaari (palkinto ei sisällä matka- tai majoituskuluja
eikä kurssimaksuun sisältymättömiä ruokailuja).
Palkinto on käytettävä 30.4.2016 mennessä, eikä sitä voi siirtää toiselle seuralle.
Voittaneen nimiehdotuksen tekijä palkitaan valinnaisella SPV:n julkaisulla, poislukien
venepiirustukset. Linkki materiaaleihin: http://www.spv.fi/sv/myytavat-materiaalit.
Mikäli saman ehdotuksen tehneitä henkilöitä on useita, seurapalkinto arvotaan
voittajaehdotuksen tehneiden jäsenten ja heidän edustamiensa seurojen kesken. Voittaja
julkistetaan SPV:n kevätliittokokouksessa 25.4.2015.
Nimikilpailun voittajan valitsee palkintolautakunta johon kuuluvat: Samuli Salanterä, Petteri
Mussalo, Merja Vuori ja Marja Jaatinen. SPV pidättää itselleen oikeuden jättää voittaja
valitsematta niin halutessaan. Tällöin mitään nimikilpailussa ehdotettua nimeä ei tulla käyttämään
rekisterin nimenä. Palkintolautakunnan päätöksistä ei voi valittaa.
Kilpailussa ehdotetut nimiehdotukset ja niiden mahdolliset käännökset ovat kokonaisuudessaan
SPV:n omaisuutta eikä ehdotuksen tekijöillä ole niihin tekijän- tai muitakaan oikeuksia.

Osallistu kilpailuun linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/4884D4A84DB6A705.par
Kilpailuaika päättyy 19.4.2015 klo 24.00, jonka jälkeen jätettyjä ehdotuksia ei enää huomioida
kilpailussa.

Lapsi- ja nuorisotoiminta
SPV:n vuotuinen juniorikysely osoitti, että junioritoiminta sen jäsenseuroissa on kasvanut vuoden
2014 aikana jopa 30 prosenttia. Huikea kasvu selittyy seurojen monipuolisella valmennus-, leiri- ja
kurssitarjonnalla sekä seurojen panostamisella lasten- ja nuortentoimintaan (65 seuraa täytti
sähköisen lomakkeen).
Koko tiedote on luettavissa täältä.
Tulokset kootaan omaan esitykseen kevään aikana ja julkaistaan www-sivuilla.
Itä-Suomen Junioritoimintapäivät keräsivät Tahkovuorelle yli
60 innokasta nuorta ja seuratoimijaa. Tapahtumapaikkana
Tahkovuori oli hyvä ja toiminta vauhdikasta.
Kiitos Kuopion Purjehdusseuralle hyvistä järjestelyistä.
Seurat, tervetuloa lajitapahtumiin 2015:
6.-8.3.2015 Go Expo (pe aamupäivällä koululaiset)
SPV kutsuu alueen seurat järjestämään toimintaa osastolle ja
samalla esittelemään omia ohjelmia.
Katso video 2014 tunnelmista

2014 SPV:n osastolla kävi kokeilemassa yli 3000 ihmistä.
Ota yhteyttä, jos seurasi on kiinnostunut osallistumaan
tapahtuman tekemiseen.
Tapahtumassa kysellään paljon myös aikuisten harrasteryhmistä sekä veneily- purjehduskouluista.
Voitte toimittaa esitteitä liiton toimistolle tai tuoda suoraan messuille.
25.4.2015 Meriturvassa Pääkaupunkiseudun Jollakoulujen aloituspäivä
– SPV ja ESST kutsuvat kaikki seurat mukaan!
Soveltuu uusille junnukoululaisille sekä viime vuoden alkeisja jatkoryhmille. Seurat voivat markkinoida päivää
tutustumispäivänä tai/ja tarjota tapahtumaa kauden
aloituspäivänä. Halukkaat seurat voivat ilmoittautua heti
tapahtumaan. Se on osallistujille maksuton. Lisätietoja ja
seurojen ilmoittautumiset: Mika Hollo

Ohjaajakoulutukset 2015 – ilmoittautumislomake on avattu
http://www.spv.fi/lasten-ja-nuorten-toiminnan-koulutukset

Ohjaajakoulutukset alkavat maaliskuussa jatkuen aina
kesäkuulle asti. Kurssit järjestetään yhteistoimintana seurojen
kanssa. Yhteistyöseuran kanssa tehdään tilojen, palveluiden ja
varusteiden käytöstä kulusopimus.
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
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:n moottorit).
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 ja muut
veneilytaitotavarat varattavissa nyt liitosta 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.
Muista myös viittarata-tasapainopolulla, roikkumiskiikut ja paljon muuta.
Pikkukipparin kirja
Matkaveneilyyn, junnuleireille sekä alkeiskoulutuksen materiaaliksi
suunnattu kirja on myynnissä liiton toimistolla nyt vain 10 euron
kappalehintaan (+ toimitusmaksu). Ennen hinta 20 €.
Kirja toimii hyvin lasten ja nuorten (8-12-vuotiaat) tapahtumien veneilyn
teoriakirjana sekä perheille matkaveneilyyn lomalle teoria- ja
puuhakirjaksi. Kirjan avulla nuori innostuu helposti lomaveneilyn eri osaalueista.

Tilaukset: toimisto@spv.fi
Lisätietoja: Mika Hollo, lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori, mika.hollo@spv.fi,
0440888440

Kilpapurjehdustoiminta
Kutsu Purjehdusliigaan 2015
Purjehdusliiga on sarja kilpailuja pursiseuroille. Liiga muodostuu kolmesta kilpailusta vuonna 2015.
Liigan järjestää Suomen purjehdus ja veneily yhteistyössä purjehdusseurojen kanssa. Purjehdukset
suoritetaan järjestäjän antamin venein ja varustein.
Aika
14.-16. elokuuta
26.-27. syyskuuta
9.-11. lokakuuta

Paikka ja seura
Vaasa, WSF
Turku, TPS
Helsinki, NJK

Miehistö
3 henkeä
3 henkeä
4 henkeä

Venetyyppi
J/22
606
J/80

Kelpoisuus: Vuonna 2015 kutsutaan 12 purjehdusseuraa osallistumaan liigaan. Purjehdusseurat,
jotka järjestävät kilpailut saavat automaattisesti osallistumisoikeuden. Jos halukkaita
purjehdusseuroja on useampi kuin 12, arvotaan paikat seuraavasti:
- Pääkaupunkiseutu (Kirkkonummi, Espoo, Kauniainen, Helsinki,Vantaa): 5 paikkaa
- Ahvenanmaa: 1 paikka
- Muu Suomi: 6 paikkaa
Ilmoittautuminen: Purjehdusseurojen, jotka haluavat osallistua liigaan tulee pyytää
ilmoittautumista viimeistään 30.4. Ilmoittautumispyynnöt lähetetään osoitetteeseen:
thomas.hacklin(at)spv.fi. Kutsuttujen seurojen tulee vahvistaa osallistumisensa ja nimetä
joukkueensa 30.5. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/F948B183F9C89EA5.par
Osallistumismaksu on 1000€ osallistuvaa pursiseuraa kohden ja se tulee maksaa
kokonaisuudessaan viimeistään 30.5.
Lisätietoa: Purjehdusliigan tiedote, Notice of Race ja esitemateriaali julkaistaan maaliskuun alussa
osoitteessa www.spv.fi/kilpapurjehdus.

Kevään 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
Ilmoittautuminen tästä:
https://www.webropolsurveys.com/S/2BA76B7A22F99EB8.par

Nuorten kilpapurjehtijoiden kuivaleiri, Kisakallio, Lohja 13.-15.3.2015
Nuoret kilpapurjehtijat kokoontuvat Lohjalle Kisakallion urheiluopistoon kevään kuivaleirille 13.15.3.2015. Luokkien yhteisleireillä urheilijat pääset 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.
2015 purjehtijan tavoitteena harjoitella ja kilpailla tavoitteellisesti. Leirilillä purjehtijat jaetaan ikäja 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/"pelisilmänkin" harjoittamiseen.
Ohjelma pyrkii kehittämään purjehtijaa urheilullisempaan suuntaan sekä keskittymään
johdonmukaiseen oppimiseen.
Kilpapurjehdusseminaari 21.-22.3.
Järjestämme kaikille kilpapurjehtijoille avoimen kilpapurjehdusseminaariin 21.-22.3. Scandic
Simonkentän tiloissa. Suomen huippuasiantuntijat vastaavat sisällöstä.
LAUANTAI
klo 11.00 Purjeiden trimmaus, Mikko Brummer (WB-Sails)
klo 13.00 Lounas
klo13.45 Purjehdustaktiikka ja meteo, Martin Gahmberg (maajoukkuen asiantuntija & valmentaja)
klo 15.15 Kahvi
klo 15.30-17.00 Purjehdustaktiikkaa ja meteo jatkuu, Martin Gahmberg
klo 19.00 Tapas-buffet hotellilla
SUNNUNTAI
klo 10.00-12.00 Sääntökoulutus, Arto Kiiski (kansallinen tuomari)
klo 12.00-12.45 Lounas
klo12.45-13.45 Sääntökoulutus jatkuu, Arto Kiiski
klo 14.00 alkaen luokkaliitoilla mahdollisuus pitää kokouksia hotellin tiloissa. Olemme varanneet
muutaman kokoustilan luokkaliittojen käyttöön. Kokoustiloihin liittyen ole yhteydessä Thomas
Hackliniin thomas.hacklin@spv.fi.

Ilmoittaudu mukaan 1.3. mennessä tästä linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/4FF47971A1E08BCC.par
Kurssimaksu illallisen kanssa 70€ (ilman illallista 50€). Pyydämme suorittamaan maksun
ilmoittautumisen yhteydessä tilille FI94 1112 3000 3907 05, viiteellä 21001 65429.
Hotellihuonevaraukset hotellin myyntipalvelusta 7.3.2015 mennessä - varaustunnus
SUO210315_004
Hinta: 115€ 1 hh/vrk, 125€ 2 hh/vrk
Purjehdus ei Tokion paralympialaisissa 2020
Purjehdus ei valitettavasti kuulu Tokion paralympialaisten lajivalikoimaan vuoden 2020 kilpailuissa.
- Tämä päätös on harmillisesti lopullinen, mutta me Suomessa ja ISAF maailmalla tekee kaikkensa,
jotta purjehdus palaisi paralympialaisiin vuoden 2024 kilpailuihin, päävalmentaja Sari Multala
sanoo.
Purjehdusmaajoukkue suppaili Vene-messuilla
Suomen purjehdusmaajoukkue vieraili lähes täysilukuisena Vene 15 Båt -messuilla 12.2.
järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Myös mediaa oli paikalla kiitettävästi.
Terveenä pysynyt ja loukkaantumiset kiertänyt joukkue esitteli kilpailuviettiään ja sporttisuuttaan
SUP-laudoilla Uusi Aalto -altaassa.
- Tästä käynnistyykin kiivas kilpailujen vuosi. Palman regatta pääsiäisenä kerää maailman parhaat
purjehtijat yhteen karsimaan maailmancup-paikoista Hyèresiin. Sen jälkeen maailmancupit ja
luokkakohtaisten arvokilpailujen täyttämä kesä kuljettavatkin purjehtijoitamme ympäri maailmaa.
Rion esiolympialaiset elokuussa on yksi kauden tärkeimmistä etapeista, päävalmentaja Sari
Multala kertaa.

Nopeuskilpailutoiminta
NKT 2015/1 -tiedote kilpailijoille on lähetetty postitse 2014 lisenssilistan mukaan ja on ladattavissa
SPV:n sivuilta http://www.spv.fi/nkt-info.
Tärkeitä päivämääriä
- Kauden 2016 kansainväliset kisahakemukset on lähetettävä heti NKT:lle.
- Kansainväliset (UIM) sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.7 mennessä.
- Kansalliset sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.9 mennessä.
- Toimitsijakoulutus 13.03.2015 Meriturva, Lohja
- Toimitsija- ja katsastajakoulutus järjestetään 21.3.2015. Paikka on Lohjan meriturva. Tilaisuuteen
tulee ilmoittautua etukäteen liiton sivuston kautta, viimeistään 13.03.2015 mennessä.
- Immersiontesti 13.03.2015 Meriturva, Lohja
- Immersiontesti järjestetään Toimitsijakoulutuspäivän yhteydessä 21.3.2015. Tilaisuuteen tulee

ilmoittautua etukäteen liiton sivuston kautta, viimeistään 13.03.2013. Immersiontesti suoritetaan
omilla varusteilla, pakollisia ovat liivit, ajopuku, ajokengät ja kypärä.
SJ15 -luokka viimeistä kautta mukana
NKT on päättänyt, että luokkaa SJ15 ajetaan viimeistä vuotta kaudella 2015. Luokka muutetaan
vuoden 2016 alusta kansalliseksi junioriluokaksi SJ8 ja moottoritehoa tullaan pienentämään max.
8HV-vakiomoottoriksi. Alustavat luokkasäännöt julkistetaan kommentoitavaksi ennen
kilpailukauden alkua www.spv.fi:n Nopeuskilpailu-sivuilla. Tarkennetut säännöt NKT julkistaa
syksyn aikana.
Ohjaajalupalomakkeet kaudelle 2015: http://www.spv.fi/ohjaajalupa
Juniorileiri
Juniorileiri järjestetään 23.-24.5. Lahdessa. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin SPV:n wwwsivustolla.
Lisätietoja: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, 0440888440

Koulutus
Oletko kiinnostunut aikuisten kouluttajakoulutuksesta? Ole yhteydessä s-postilla toimistoon, niin
kerromme aiheesta lisää. Alla kaikille seuroille tärkeää tietoa kurssien järjestämisestä omalla
paikkakunnalla.
Tilauskurssi edullisempi ratkaisu?
Liiton kursseja ovat kurssit, jotka yleensä johtavat jonkin asian pätevöitymiseen ja joita voi pitää
liiton hyväksymä liittokouluttaja. Tällaisia kursseja ovat mm. kouluttajakurssit, katsastajakurssi,
kilpailujärjestäjäkurssi ja erotuomarikurssi.
Liiton kurssikalenteri löytyy www-sivuilta ajankohtineen ja paikkoineen, joita on melko rajoitetusti.
Tämän vuoksi seura voi järjestää myös ns. tilauskurssin, jolloin asiasta sovitaan liiton kanssa ja
tehtävät ja vastuu jakaantuvat tasaisemmin.
Tilauskurssin avulla seuroilla on mahdollisuus saada jäseniään kurssitetuksi edullisemmin, koska
yhden tai kahden kouluttajan matkustaminen ao. paikkakunnalle on todennäköisesti halvempaa
kuin kurssilaisten lähettäminen kurssille ja majoitusten järjestäminen heille. Näin voidaan myös
rakentaa helposti alueellista yhteistyötä seurojen välille.
Liiton omilla kursseilla on määrätty etukäteen kurssimaksu/osallistuja mutta tilauskurssin
osallistumismaksu on täysin kiinni järjestävän seuran päätöksistä. Tilauskurssin suurimmat
kuluerät saattavat olla kouluttajien matka- ja majoituskustannukset, jotka maksetaan kouluttajalle
suoraan hyväksyttävää matkalaskua vastaan. Tämän lisäksi liitto perii jokaisesta kurssista

materiaalien kustannukset sekä ns. järjestelymaksun 10 €/osallistuja.

Katsastus
Katsastajakurssit täyttyivät alkuvuonna hyvin ja kursseja on lisätty niin, että viimeiset Espoossa
järjestettävät kurssit ovat seuraavasti:
Peruskurssi 2 pv. 28.-29.3.2015 Espoo
Uusijakurssi 29.3.2015 Espoo
Peruskurssi 11.-12.4.2015 Espoo
Uusijakurssi 12.4.2015 Espoo
Alueellisia kursseja pidetään Oulussa, Kotkassa ja mahdollisesti Jyväskylässä.
Katsastajien laukku on uudistunut. Onko omasi kestänyt vielä hyvin?
Uusi laukku on entistä hieman vahvempi. Seurat voivat ostaa
koulutetuille katsastajille uusia salkkuja hintaan 22 €. Katsastajat
voivat ostaa laukkuja myös itse suoraan toimistolta.

Matkaveneily
Suomessa on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä veneklassikkoja.
Klassikkorekisteri ja sen työn esille tuominen on otettu mukaan SPV:n Veneilytoimikunnan
työskentelyyn tämän vuodesta alkaen. Klassikkoreksiterin toiminnan käytännön toteutuksesta
vastaa Mahogany Yachting Society ry www.mys.fi, joka on aloitti toiminnan syksyllä 2012.
Toimintaa on valvovat Museovirasto ja Forum Marinum.
Klassikkorekisterin hakemuksia arvio 12-henkinen K-Raati. Klassikkorekisterissä on tällä hetkellä jo
134 venettä (85 purjevenettä sekä 49 moottorivenettä), ja 20 veneelle on myönnetty K-merkintä
merkiksi Kulttuurihistoriallisesta veneestä.Tavoitteena on jakaa tietoa siitä, miten omaa venettä
voi halutessaan hakea K-rekisteriin. Apua on saatavissa myös Museoviraston
kunnostusavustuksista klassisille huvi- ja kilpaveneille.
Tutustu SPV:n Välimeren eskaaderien ensimmäiseen matkaan: http://www.onsail.fi/spv-kroatiakornati
Kotkan Pursiseura järjestää eskaaderin ”Itäinen
Suomenlahti ympäri". La 27.6. lähtö Klamilasta la
27.6., Viipuri, Koivisto, Terijoki, Pietari, Kronstadt ja
paluu la 4.7. Haapasaareen.
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