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SPV:n toiminnanjohtaja viihtyy veden äärellä 
 
Suomen Purjehdus ja Veneilyn toiminnanjohtajaksi nimitettiin huhtikuun alussa helsinkiläinen Tom 
Ek. Hän aloitti työnsä huhtikuun lopulla. Tom Ek aloittaa työnsä innolla uuteen pestiinsä 
perehtyen.  
 
- Ensitöikseni perehdyn liiton strategiaan, jota on valmisteltu hallitustasolla viimeiset kuukaudet. 
Minun työni on lähteä sitten toteuttamaan tätä strategiaa yhdessä toimiston väen ja 
luottamushenkilöiden kanssa, Ek kertoo. 
 
Ek tiedostaa, että laaja-alaisessa lajiliitossa on paljon perehdyttävää, mutta uusi toiminnanjohtaja 
ei haastetta kavahda. 
 
- Mitä pidemmälle rekrytointiprosessini eteni, sitä enemmän ymmärsin, että tämä on se juttu, 
mitä haluan tehdä. Liitto on todellinen näköala- ja vaikuttamispaikka koko suomalaiseen purjehdus 
ja veneilykenttään, entinen yritysjohtaja kuvailee. 
 
Purjehdus ja veneilykenttä on Ekille tuttu jo entuudestaan. Miehellä on kimppaveneenä "kutonen" 
ja moottoriveneenä saaristossa Targa. Lomat kuluvat varsinkin kesäisin purjehduksen ja veneilyn 
parissa tai mökillä Turun saaristossa. 
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- Maaliskuun alussa laskettiin vene vesille ja pyhäinmiestenpäivän aikoihin loppui kausi, että kyllä 
tämä on lähes ympärivuotinen juttu, Ek nauraa. 
 
Mikäli aikaa riittää muihin harrastuksiin, ne ovat yleensa laskettelu ja tennis, joita Ekin perheessä 
harrastetaan myös innokkaasti. 
 
Kenttä ja lajiliitto on tuttu miehelle myös kohtuullisen suuren seuran kommodorin näkökulmasta. 
Ek luotsaa helsinkiläistä Brandö Seglare ry:tä. Hän toteaakin, että seura-aktiivin näkökulmasta 
liiton ja seurojen kommunikointia on tiivistettävä entisestään. 
 
- Liittotasolla tehdään paljon hyviä ja hienoja asioita, mutta niistä tulee kommunikoida 
seuratasolle selkeästi vahvemmin, jotta myös kentällä tiedetään,  millaisia palveluita liitto tarjoaa 
seuroille, hän muistuttaa. 
 
Liiton toiminnanjohtajana Ekin keskeisiä tehtäviä ovat liiton toimiston työn johtaminen, 
yhteydenpito seurakenttään sekä liiton varainhankinnan kehittäminen. Johtajana hän kuvailee 
itseään ennen kaikkea käytännönläheiseksi. Ensimmäinen vuosi menee tutustuessa seuroihin. 
 
- Odotan kovasti tulevia aluetapaamisia ja seuratapaamisia. Kentältä on hyvä aloittaa tämä 
työsarka, Ek päättää. 
 
 

SPV:n toimisto kiinni 13.-27.7. 2015 
SPV:n toimisto tulee olemaan kiinni 13-27.7.2015 välisenä aikana. Pyydämme ystävällisesti teitä 
huomioimaan tämän ja hoitamaan tärkeät asianne hyvissä ajoin. 
Yhteystiedot mahdollisia kiireellisiä asioita varten toimiston ollessa kesälomalla: 040 540 4862, 
pata_andersson@hotmail.com 
 
Toivotamme kaikille hienoa kesänjatkoa! 
 

Järjestötoiminta 
 
Huomiointi ja palkitsemiskäytännöt jäsenseuroissamme  

SPV:n järjestötoimikunta haluaa tukea jäsenseurojen toimintaa ja haluaa selvittää seurojen 
käytössä olevat huomiointi- ja palkitsemiskäytännöt. Samalla selvitetään tarve mahdollisesta 
yleisestä ohjeistuksesta tai tuesta.   

Pyytäisimmekin teitä vastaamaan oheisiin kysymyksiin oman seuranne kannalta.  Linkki kyselyyn: 
https://www.webropolsurveys.com/S/69BB57047F66C4B7.par 

mailto:pata_andersson@hotmail.com
https://www.webropolsurveys.com/S/69BB57047F66C4B7.par
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Rekisterihanke 
Ensimmäiset testausjaksot jo tehty ja nimikilpailu ratkennut  

Rekisterihankkeen ensimmäiset kehitysjaksot ovat valmistuneet. Referenssiryhmämme on päässyt 
tutustumaan ja kokeilemaan jäsen- ja seuratietojen kuin myös venerekisterin toiminnallisuuksia 
uudessa rekisteriohjelmassa.   

Testausjaksojen aikana testataan kaikki ne ominaisuudet, jotka kyseisestä sprintissä on toteutettu. 
Testitulokset raportoidaan järjestelmätoimittajalle ja niiden perusteella tehdään mahdollisesti 
korjauksia ja pieniä parannuksia. Hanke ja referenssiryhmä ovat herättäneet mukavasti 
kiinnostusta jäsenseuroissamme ja meillä on noin 30 testaajaa mukana. Heiltä on saatu hyvin 
palautetta ja ensimmäinen palautekokous järjestettiin viime viikolla.  

Nimikilpailun voittaja julkistettiin kevätliittokokouksessa. Voittaneen ehdotuksen, Suuli – Skjul, 
teki Heikki Kosonen Koivusaaren Pursiseurasta.  

Seuraattehan rekisteriuudistuksen etenemistä projektipäällikön Blogissa, mikä löytyy SPV:n 

nettisivujen etusivulta.  

 
 
 

Lapsi- ja nuorisotoiminta 

 
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. 
 
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). 
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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 

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 Trossi-
jäsenpalvelua katsastuksen yhteydessä tai muussa sopivassa tilanteessa. Liittyessään veneilijä 
täyttää sähköisen liittymislomakkeen, http://www.meripelastus.fi/fi/trossi-ja-smps-
liittymislomake-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 €  

mailto:mika.hollo@spv.fi
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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 on saatavilla SPV:n toimistosta seuroihin katsastajien ja luottamushenkilöiden 
käyttöön. 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  

Veneily ulkomailla  

Oletko suunnittelemassa matkaa kauemmas? Olemme päivittäneet sivustot, joissa on ohjeet eri 
maiden osalta kansainvälisille vesille suuntautuvan veneilyn osalta.   
http://www.spv.fi/veneily-ulkomailla  

Köydet irti – Kasta loss  

leikkimielinen valtakunnallinen kisa järjestetään jälleen loppukesästä. Kaikkien kisaan 
osallistuneiden venekuntien välillä arvotaan kahden hengen Välimeren matkapurjehdus.   

Seura tarvitsee järjestelyihin noin 3–4 henkeä; järjestelymestari, ratamestari ja tulosraati. Joskus 
on viisasta yhdistää voimat naapuriseuran/naapuriseurojen kanssa ja järjestää yhteinen kilpailu. 
Hauskan kilpailun esikuva on valokuvasuunnistus. Kilpailussa on navigointiosuus, 
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kysymyssarjaosuus ja seuran vapaaehtoinen paikallinen osuus. Tänä vuonna Kasta loss on ainoa 
SPV:n organisoima yhteinen kisa. Osallistukaa siis tähän!  

Tiedustelut: mirja.rosenberg@spv.fi puh.  040 507 2953   

 

 


