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Järjestötoiminta
Vaalilautakunta odottaa esityksiänne liiton luottamushenkilöiksi kaudelle 2016 – 2017
Syysliittokokouksessa 22.11.2015 päätetään tulevan kauden 2015 - 2016 luottamushenkilöistä.
Kokouksessa valitaan liittohallitukselle varapuheenjohtaja sekä puheenjohtajia ja
varapuheenjohtajia eri toimikunnille ja toiminnoille.
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää
ehdokkaita liiton luottamustoimiin, on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, viimeistään
25.9.2015 mennessä. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman
esityksensä syysliittokokoukselle
Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että
luottamustehtäviin saadaan osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät
tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.
Vaalilautakunnalta on lähtenyt toukokuussa Seurojen yhteyshenkilöille kirjepostia, missä on lista
vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien ja toimintojen tehtävistä sekä lomake, jolla
seurat voivat ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä
huomiota esitettävän henkilön suostumukseen ja todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää
tehtävää. Materiaalit löytyvät myös nettiosoitteesta http://www.spv.fi/sv/syysliittokokous-2015
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Vapautuvalle paikalle voitte ehdottaa myös nykyisen henkilön uudelleen, mikäli hän on halukas
jatkamaan tehtävässä.

Liiton uuden rekisteriohjelman - Suulin käyttöönotto lähestyy
Kesäloma- ja veneilykauden jälkeen on taas aika kääriä hihat ja jatkaa Suulin eteenpäin viemistä.
Ennen lomia saimme toteutettua rekisterin perusominaisuuksien lisäksi tilaus- ja
laskutusmoduuleita niin pitkälle, että pääsimme niitä jo osin testaamaankin. Nyt jatketaan
testauksella, mahdollisilla korjauksilla ja uusien ominaisuuksien kehittämisellä. Koko ajan lähenee
myös päivä, jolloin siirrämme tiedot nykyisestä rekisteristä Suuliin. Kannattaa siis pitää rekisteri
ajan tasalla, jotta uuteen rekisteriin siirtyvä tieto on oikeaa ja ajan tasalla. Suulissa toiminnollisuus
jäsentietojen osalta on erilainen liiton varsinaisille jäsenseuroille, luokkaliitoille ja jaosjäsenille,
mahdollisuus valita onko jäsen SPV:n jäsen vai ei on ainoastaan luokkaliitoilla ja jaosjäsenseuroilla.
Myös jäsentietojen siirto on erilainen seuran jäsentyypistä riippuen. Muille kuin luokkaliitoille ja
jaosjäsenseuroille kaikki seuran henkilöjäsenyydet siirretään Suuliin SPV:n jäseninä. Kannattaa siis
hyvissä ajoin varmistaa, että oman seurasi liittojäsenyys on oikein. Tällä hetkellä rekisterissä on
ainoastaan luokkaliittoja ja varsinaisia jäsenseuroja. Lisätietoa jaosjäsenyydestä ja sen hakemisesta
löydät täältä (http://www.spv.fi/sv/blogi ja http://www.spv.fi/sv/jaseneksi-liittyminen )

Kilpapurjehdus
Kilpailutoimihenkilöiden pätevyyshakemukset
Uuden hakijan (myös hakijan, jonka aikaisempi pätevyys on vanhentunut) pitää toimittaa
hakemuslomake täytettynä ja oman pursiseuran allekirjoituksella varustettuna SPV:n toimistoon
30.10. mennessä. Hakemukset löytyvät täältä: http://www.spv.fi/materiaalipankki
Purjehdusliiga käynnistyy
Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää yhdessä Vaasan WSF:n, Turun TPS:n ja Helsingin NJK:n
kanssa kesän 2015 aikana ensimmäisen Suomen Purjehdusliigan. Kyseessä on Saksassa ja
Tanskassa suuren suosion saanut kilpailumuoto, jossa 12 seurajoukkuetta kilpailee vastakkain
kolmen ratapurjehdusviikonlopun aikana. Kisaviikonlopun 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.
Ensimmäinen osakilpailu purjehditaan Vaasassa 22.-23.8. Turussa purjehditaan 26.27.9 ja
liigafinaali järjestetään Helsingissä 10.-11.10. Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä:
https://www.facebook.com/purjehdusliiga
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Koulutus
Kuka on seuranne koulutuspäällikkö? Seurojen tulisi päivittää luottamustehtävien listaa ja listä mm.
koulutusasioista vastaavan henkilön nimi kohtaan koulutuspäällikkö. Jos seura haluaa lisätietoja
koulutuspäällikön roolista tai tehtävistä niin apua voi pyytää toimistolta mirja.rosenberg@spv.fi tai
koulutustoiminnosta ari.aronniemi@kolumbus.fi

Katsastus
Keväällä katsastetut veneet tulee kirjata rekisteriin. Kirjauksen voi tehdä katsastuspäällikön tai
seuran kirjautumistunnuksilla. http://www.spv.fi/intranet

Matkaveneily
Köydet irti – Kasta loss kisaa käydään parhaillaan seitsemällä eri paikkakunnalla. Tilaa itsellesi tai
seurallesi vielä kisamateriaalit, jotta pääset katsomaan mitä tänä vuonna kisassa on kysytty.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn matkapurjehdus jäsenistölle Montenegrossa 3.-10.10.
SPV:n jäsenpurjehdusten tavoitteena on helpottaa ensimmäistä kertaa ulkomaalle lähtevien
matkasuunnittelua. Tämän syksyn purjehdus on noin 70 mailia Välimeren vähemmän purjehdituilla
rannoilla. Matka tehdään eskaaderina, joten satamien ja reittien valinta ja vuokraveneiden
vastaanotto tapahtuu yhteisesti. SPV:n matkapurjehdus sopii kaikille, ja se tutustuttaa jäsenistöä
kansainvälisillä vesillä tapahtuvaan veneilyyn. Jäsenpurjehdusten tavoitteena on helpottaa SPV:n
jäsenseurojen osallistumista Välimeren purjehduksiin ja matkat toteutetaan yhteistyössä vastuullisen
matkanjärjestäjän OnSailin (TravelOn Matkat Oy) kanssa. Varaukset: www.onsail.fi ja
info@onsail.fi sekä lisätietoja mirja.rosenberg@spv.fi
Vuoden Vierasatama 2015 –äänestys on käynnissä - Äänestä osoitteessa:
www.spvsatamaaanestys.fi
Suomen vierasvenesatamat kisaavat jälleen Vuoden vierasvenesatama –tittelistä. Tänä vuonna
palkitaan erikseen sekä rannikkoalueen että järvisuomen suosikit. Äänestykseen osallistuu n.500
satamaa, jotka jakaantuvat tasan kummankin alueen kesken. Äänestyksessä ovat mukana kaikki
viralliset vierasvenesatamat, jotka tarjoavat yöpymiseen soveltuvia vieraspaikkoja laituriltaan ja
käymälän vieraiden käyttöön.
Kilpailulla innostetaan vierasvenesatamia lisäämään ja parantamaan palvelutarjontaansa. Vuoden
vierasvenesatama saa kunnialaatan ja Suomen Messusäätiön myöntämän 2500 euron palkinnon,
joka
on tarkoitettu vierasvenesataman kehittämiseen. Äänestyksen voittajat julkistetaan Vene 16 Båt messuilla 12.2.2016 Helsingissä ja voittaneilla vierasvenesatamilla on myös osasto messuilla.
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Äänestys on käynnissä 15.6.–31.10.2015 verkkosivuilla www.spvsatamaaanestys.fi. Kaikkien
äänestäjien kesken arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti ja 10 kahden henkilön lippupakettia
Vene 16 Båt -messuille.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry on järjestänyt kisan perinteisesti jo vuodesta 1987. Veneilijät
äänestivät viime veneilykautena Kuhmoisten Saharannan Vuoden vierasvenesatamaksi 2015.
Kunniamaininnan saivat Kastelholm ja Virrat.
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