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Järjestötoiminta
Jäsenrekisteri hanke etenee
Jäsenrekisterihanke pääsi todella vauhtiin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja ensimmäinen
yhteinen työpaja järjestelmätoimittajan kanssa pidettiin 18.2. Ensimmäisenä määrittelemme
tietomallit jäsen- ja venerekistereille, tämän jälkeen jatketaan toiminnallisuuksien mallintamisella
ja kehittämisellä. Jokainen kehitysjaksoon sovittu kokonaisuus tehdään kerralla valmiiksi. Tämä
tarkoittaa sitä, että pääsemme testaamaan järjestelmää jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
Rekisterihankkeen referenssiryhmään on jo ilmoittautunut mukavasti vapaaehtoisia eri
jäsenseuroista, mutta mukaan mahtuu vielä. Ilmoittautumisia vastaanottaa Paula Laasonen
(paula.laasonen@spv.fi). Kun uusi rekisteri otetaan syksyllä käyttöön niin jäsen- ja venerekisterit
siirretään nykyisestä järjestelmästä uuteen automaattisesti. On siis tärkeää pitää SPV:n
jäsenrekisteri oman seuran osalta ajan tasalla aina siihen asti kunnes uusi rekisteri on otettu
käyttöön, jotta uudessa rekisterissä on oikeat ja paikkansa pitävät tiedot.
Osallistu rekisterihankkeen nimikilpailuun!
Kilpailussa haemme nimeä sekä juuri käynnistyneelle rekisterinuudistusprojektille että
uudistuvalle liiton jäsenseurarekisterille. Kilpailuun voivat osallistua kaikki SPV:n jäsenseurojen
jäsenet ja luottamushenkilöt. Osallistu kilpailuun tästä:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin917547&SID=c3ae
58d6-98e6-4438-b445-4ef9dc2a0671&dy=1300721566
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, pois lukien
venepiirustukset. 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. Kilpailuaika
päättyy 19.4.2015 klo 24.00, jonka jälkeen jätettyjä ehdotuksia ei enää huomioida kilpailussa.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous 2015
järjestetään lauantaina 25.4.2015 klo 11:00, Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, Hanasaarenranta 5,
02100 Espoo
Liittokokouskutsu ja -aineisto on postitettu seuroille valtakirjoineen maaliskuun lopussa, siihen
osoitteeseen, minkä seura on rekisteriinsä määritellyt yhteystiedokseen.
Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 10:00 ja päättyy klo 10:45.
Sääntöjen 8 §:n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö,
jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3)
jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä
jäsenyhdistyksen äänimäärää.
SPV:n sääntöjenmukaisessa kevätliittokokouksessa käsitellään normaalit kevätliittokokousasiat:
1. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2014 sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapaudesta.
4. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan.
5. Esitellään SPV:n jäsen- ja venerekisterin uudistamishankeen tilanne

Ajo-ohjeet löydät linkistä: http://www.hanaholmen.fi/fi/hanasaaresta/nain-tulet-hanasaareen
Ilmoittautuminen kokouksen: https://www.webropolsurveys.com/S/5C81F12DD77411F8.par

Lapsi- ja nuorisotoiminta
25.4.2015 Meriturvassa Pääkaupunkiseudun Jollakoulujen
aloituspäivä – SPV ja ESST yhdessä kaikkien seurojen kanssa
Soveltuu uusille junnukoululaisille sekä viime vuoden alkeis- ja
jatkoryhmille. Seurat voivat markkinoida päivää tutustumispäivänä
tai/ja tarjota tapahtumaa kauden aloituspäivänä.
Halukkaat seurat voivat ilmoittautua ryhmänä heti ko.
tapahtumaan osoitteessa mika.hollo(at)spv.fi
Tapahtuma on maksuton osallistujilta.
Henkilökohtaiset ilmoittautumiset ESST:n sivujen kautta
- Jos et ole ESST:n jäsenseurassa niin valitse kohta MUU SEURA ja kirjoita oma seura lisätietoihin.
http://eastsidesailingteam.fi/page/meriturva-2015
Lisätietoja Mika Hollo
Ohjaajakoulutukset 2015 – ilmoittautuminen on käynnissä
http://www.spv.fi/lasten-ja-nuorten-toiminnan-koulutukset
Ohjaajakoulutukset alkoivat 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
Uusi YouTube kanava SPV Lasten ja Nuorten toiminnot
https://www.youtube.com/channel/UC7RHlJ1lKuvy4GAw8V2emBg
Kanavalle on kerätty videoita tapahtumista sekä ohjeita lajiesittelyiden rasti
esimerkkejä.
Lataamme lisää videoita kauden kaikista tapahtumista. Linkitämme myös
seurojen omia videoita SPV:n lasten ja nuorten www-sivulle sekä YouTube kanavalle.

Ajankohtaista Valo
Koulutuskalenteri Sport.fi –sivustolla
Sport.fi –sivustolla on avautunut koulutuskalenteri, jonka alta löytyvät kaikkien aluejärjestöjen
tarjoamat koulutukset. Tutustu siihen ja kerro kalenterista seuroille. Kalenteri avautui juuri, joten
kaikki alueet eivät ole vielä ehtineet täydentää koulutuksia.
Sinettiseurojen aluekierros 2015
Valo järjestää yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa Sinettiseurojen aluetapaamiset kevään
aikana 16 paikkakunnalla. Olemme lähettäneet seuroille kutsut tilaisuuksiin. Toivottavaa on, että
lajiliitto voi vielä kannustaa omia sinettiseuroja osallistumaan tilaisuuteen. Lisäinfo Sinettiseurojen
aluetilaisuuksista löytyy
http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseurojen-tilaisuudet/aluekierros
Sinettiseurojen uudistuneet kriteerit
Sinettiseurojen uudet kriteerit tulevat virallisesti voimaan 1.1.2016, mutta halutessaan lajiliitot
voivat ottaa ne jo käyttöön syksyllä 2015, kun uusi auditointiraportti on teknisesti valmiina.
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 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 syksyn
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.
Lisätietoja: Mika Hollo, lasten ja nuorten veneilytoiminnan
koordinaattori, mika.hollo@spv.fi, 0440888440

Kilpapurjehdustoiminta
Purjehdusliiga käynnistyy Suomessa 2015!
Purjehduksen superliiga saapuu Suomeen Kaksitoista seurajoukkuetta ja kolme tiukkaa
ratapurjehdusviikonloppua. Starttilinjalla kuusi samanlaista venettä, joten vain miehistön taidot
ratkaisevat voiton.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn, Vaasan WSF:n, Turun TPS:n ja Helsingin NJK:n kanssa järjestämä
Purjehdusliiga esittelee elokuusta lokakuuhun suomalaista purjehdusosaamista parhaimmillaan.
Se tarjoaa livekatsojille huikeaa urheiluviihdettä, kilpailijoille jännittäviä osakilpailuita vaihtelevissa
olosuhteissa ja osallistuville seuroille mahdollisuuden pistää yhteishenkensä peliin.
Vuonna 2015 Purjehdusliigaan hyväksytään 12 seuraa, joista vain viisi saa olla
pääkaupunkiseudulta. Näin liiga tulee esittelemään koko Suomen parhaimmiston. Vuonna 2016
seurojen lukumäärää kasvatetaan, ja kilpailuohjelmaan tulevat mahdolliset alueelliset karsinnat.
Järjestävä seura toimittaa lähtöviivalle kuusi samanlaista venettä, ja lähdöt purjehditaan kahdessa
ryhmässä. Vaasassa kilpaillaan kolmihenkisellä J-22-veneellä, Turussa kolmihenkisellä 606:lla ja
Helsingissä nelihenkisellä J-80:llä. Purjehdusliigan voittaa seura, jonka liigapisteiden summa on
matalin.
Kilpailuohjelma: 21.-23. elokuuta Vaasa, 26.–27. syyskuuta Turku, 9.-11. lokakuuta Helsinki.
Ilmoittautuminen: Halukkaiden purjehdusseurojen tulee jättää hakemuksensa Purjehdusliigaan
osoitteeseen thomas.hacklin@spv.fi viimeistään 30. huhtikuuta 2015. Kutsuttujen seurojen tulee
nimetä 4-10-henkinen joukkueensa viimeistään 1. elokuuta 2015 osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/F948B183F9C89EA5.par.
Osallistumismaksu on 1 000 euroa.
Lue kisan Notice of race SPV:n www-sivuilta
Kilpailutoimihenkilöiden pätevyyshakemukset
Uuden hakijan (myös hakijan, jonka aikaisempi pätevyys on vanhentunut) pitää toimittaa
hakemuslomake täytettynä ja oman pursiseuran allekirjoituksella varustettuna SPV:n toimistoon
30.4. mennessä. Hakemukset löytyvät täältä: http://www.spv.fi/materiaalipankki
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

Nopeuskilpailutoiminta
Ohjaajaluvat
Ohjaajalupa-anomuslomake löytyy netistä, samoin kuin siihen liittyvä pakollinen ”sitoumus ja
vakuutus”-lomake ja UIM Anti-Doping lomake.
Ohjaajalupalomakkeet kaudelle 2015 http://www.spv.fi/ohjaajalupa
Kansainvälisen ohjaajaluvan hakemuksen yhteydessä pitää myös toimittaa UIM:n Anti-Doping
lomake allekirjoitettuna.
Mittakirjat
Mittakirja on uusittava joka vuosi. Sen vuoksi pyydetäänkin, että jokainen, joka aikoo kilpailla
kaudella 20145 lähettää mittakirjansa liittoon uusittavaksi hyvissä ajoin ennen kilpailukautta.
Mittakirjan uusiminen maksaa 10 euroa.
Kansallisten luokkien mittakirjat ovat voimassa kaksi vuotta. Ilmoittautumiset, ohjaajaluvat ja
mittakirjat toimistosihteeri Marika Bister-Sandström
Puhelin 020 796 4200 (kello 10-15) Sähköposti: toimisto@spv.fi
Nopeusveneilyn SM sarja 2015 kilpailukalenteri on vahvistettu
http://www.spv.fi/sv/kilpailutiedotteet
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
Juniorileiri Juniorileiri järjestetään 23.-24.5. Lahdessa. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin
SPVn www-sivustolla

Koulutus
Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemiseen tarkoitettu todistuslomake löytyy nykyään
myös SPV:n julkisilta sivuilta. http://www.spv.fi/kansainvalinen-huviveneenkuljettajankirja
Todistuksen käytännön veneilytaidosta voi allekirjoittaa auktorisoitu veneily- tai
purjehduskouluttaja. Auktorisoidut kouluttajat näkyvät SPV:n rekisterin seuratiedoissa nimikkeellä
"veneilykouluttaja". Tarkistathan, että seuranne osalta kouluttajatiedot ovat kunnossa.

Liikenteen Turvallisuusvirasto (Trafi) myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat auditoitujen
veneilyjärjestöjen antamien todistusten perusteella. SPV tarjoaa jäsenseuroillensa maksuttoman
palvelun hakemusten osalta. Trafin hinta lupakirjalle on kuluvana vuonna 135 €. Lupakirjaa
haettaessa pätevyystodistukset lähetetään SPV:n toimistoon, kuoreen merkintä Koulutustoiminto.
Lisätietoja mirja.rosenberg@spv.fi

Katsastus
Trossien hankintakilpailu katsastajille ja luottamushenkilöille
Suomen Purjehdus ja Veneilyn ja Suomen Meripelastusseuran keväällä 2013 solmitun
yhteistyösopimuksen tärkeimpiä tavoitteita on edistää yleistä veneilyturvallisuutta, mihin kuuluu
osana myös Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu. Meripelastusseura julistaa SPV:n
jäsenseurojen katsastajille ja muille luottamushenkilöille Trossien hankintakilpailun.
Kilpailuun osallistuminen on helppoa: katsastaja/luottamushenkilö suosittelee veneilijälle Trossijäsenpalvelua katsastuksen yhteydessä tai muussa sopivassa tilanteessa. Liittyessään veneilijä
täyttää sähköisen liittymislomakkeen, http://www.meripelastus.fi/fi/trossi-ja-smpsliittymislomake-uudelle-jäsenelle. Kampanjakoodi-kenttään tulee merkitä Trossia suositelleen
henkilön nimi (etunimi ja sukunimi).
Trossien hankintakilpailu alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.11.2015. Palkinto-Trossien voimassaolo
alkaa 1.1.2016 ja muut palkinnot toimitetaan tammikuun 2016 aikana. Trossien hankintakilpailuun
voivat osallistua kaikki SPV:n ja sen jäsenseurojen katsastajat ja muut luottamushenkilöt.
Palkitsemisportaat:
5 uutta Trossia – Trossi-jäsenpalvelu itselle maksutta 1 vuodeksi (seuraava kalenterivuosi), arvo 65
€
10 uutta Trossia - Trossi-jäsenpalvelu itselle maksutta 2 vuodeksi (2 seuraavaa kalenterivuotta),
arvo 130 €
15 uutta Trossia - Crewsaver Crewfit 150 N –pelastusliivi, arvo n. 180 €
20 uutta Trossia - Trossi-jäsenpalvelu itselle maksutta 1 vuodeksi (seuraava kalenterivuosi)
ja Crewsaver Crewfit 150 N –pelastusliivi, arvo n. 245 €
25 uutta Trossia - Trossi-jäsenpalvelu itselle maksutta 2 vuodeksi (2 seuraavaa kalenterivuotta) ja
Crewsaver Crewfit 150 N –pelastusliivi, arvo n. 310 €.

Lisäksi myös SPV:n jäsenseuroille on tarjolla palkintoja (lue lisää liitteestä).
Trossi-esitteitä toimitetaan seuroihin katsastajien ja luottamushenkilöiden käyttöön huhtikuun
alussa. Lisäksi toivotaan, että esitteitä laitettaisiin esille seuran yleisiin tiloihin.
Lisätietoa Trossien hankintakilpailusta liitteenä olevasta dokumentista: SPV:n katsastajien ja
muiden luottamushenkilöiden palkitsemisjärjestelmä Trossien hankinnasta 2015.
Trossi-jäsenpalvelu pähkinänkuoressa
Vesillä toimintakyvyttömäksi joutuneen veneen hinaaminen turvaan on maksullista, jos ihmisiä ei
ole vaarassa. Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu takaa myös veneelle maksuttoman avun.
SPV:n jäsenseurojen jäsenet saavat Trossi-palvelun alennettuun jäsenetuhintaan, vuonna 2015 65
€:lla (normaalihinta 75 €).
Trossi-maksut ovat Meripelastusseuralle merkittävä tulonlähde, jolla ylläpidetään vapaaehtoista
meripelastuspalvelua koko maassa. Jokainen Trossi-jäsen edistää omalta osaltaan kaikkien
vesillämme liikkuvien turvallisuutta. Lue lisää: www.meripelastus.fi/trossi.

Matkaveneily
Eskaaderikutsu
Kotkan Pursiseura järjestää eskaaderin "Itäinen Suomenlahti ympäri". Veneitä pyydetään mukaan
sekä Suomenlahden rannan seuroista että Saimaan alueen seuroista. Eskaaderi on seurojen välistä
yhteistyötä mitä parhaimmillaan. Matka soveltuu sekä purje- että moottoriveneille.
Osallistujaveneiden lukumäärä on rajallinen, kysy lisää: Veijo Parviainen, 0440 787 531,
veijo@kotkasailing.com Ilmoittaudu mahdollisimman pian jotta mahdut mukaan!
Onko sinun seurallasi avoin tapahtuma, josta haluat tiedottaa matkaveneilystä kiinnostuneille
seuroille. Lähetäthän tiedot toimistollemme.
Örö - uusi kohde saaristossa
Saaristomeren kansallispuistoon vuodenvaihteessa liitetty Örön linnakesaari on auki veneilijöille.
Tulevana kesänä on käytössä venesatama ja melojien rantautumispaikka. Saarella on useita
rakennuksia, 14 kilometriä pitkä vaellusreitti ja mahdollisuus tutustua saaren sotahistoriaan ja
ainutlaatuiseen luontoon.
Satamaan rakennetaan jätehuolto- ja rantapalveluja. Keväällä 2015 kaikki ei ole vielä valmista,
mutta saareen saa jo tulla. Kesäkuussa on tarkoitus aloittaa yhteysalusliikenne Käsnäsistä,
Kemiösaaren eteläkärjestä. Matka Örön saarelle kestää noin puoli tuntia. Saaren käytöstä ja

tiedotuksesta vastaa Metsähallitus. Myös SPV on aktiivisesti mukana saaren kehittämisessä
veneilijöiden kohteeksi.

