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Järjestötoiminta 
 
SPV:n superviikonloppu 21.-22.11.2015 – seuratoiminnan hauskin viikonloppu! 
 
SPV:n jo perinteeksi muodostunutta superviikonloppua vietetään tänä vuonna Helsingissä 
Kalastajatorpalla. Viikonlopun aikana veneilyväki ympäri Suomen kerääntyy lauantaipäivän 
seuraseminaariin, illan kauden päättäjäisillallisille. Sunnuntaina vuorossa on liiton syyskokous, 
jossa määritellään vuoden 2016 suuntaviivat ja valitaan luottamushenkilöitä liiton toimikuntien 
vetäjiksi sekä liiton hallitukseen. Viikonloppuna on tarjolla varmasti jokaiselle jotain, joten matkaan 
kannattaa lähteä seuroista isommalla porukalla tai koko perheen voimin.  
 
Seuraseminaarin suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Tänäkin vuonna seminaarissa esiintyy 
mielenkiintoisia puhujia ja aiheet ovat suunnattu veneilevälle väelle monipuolisesti. Iltapäivän 
ohjelmasta pystyt valikoimaan niin järjestöpuolen tärkeitä asioita, veneilyn ja kouluttautumisen 
aiheita, kilpaurheiluasiaa tai voit käydä testaamassa lasten ja nuorten messupisteen houkutuksia ja 
hakea malleja seuratoimintaan. Seuraseminaarin alku on pyhitetty jokaista veneilijää kiinnostavalle 
aiheelle, hallituksen kaavailemalle veneverolle. Asiaan perehdytään asiantuntijoiden voimin ja 
kuullaan näkemyksiä monesta näkökulmasta. Seminaarin tarkka ohjelma päivittyy pian liiton 
sivuille osoitteeseen www.purjehdusjaveneily.fi. Pistä päivä muistiin jo kalenteriin, koska tätä et 
halua missata.  
 
Kauden päättäjäisillalliset alkavat Kalastajatorpalla klo 19. Ohjelmassa on Torpan kuuluisan hyvää 
ruokaa ja juomaa. Illalla palkitaan myös kauden parhaat toimijat. Eikä pidä unohtaa tanssia ja 
vapaata juhlatunnelmaa. Illan musiikkinumerosta vastaa legendaarisen Pave Maijasen poika 
Vihtori Maijanen, jonka tahdissa juhlatunnelma valtaa varmasti jokaisen. Näissä juhlissa et tylsisty! 
 
Sunnuntain liittokokous on jokaisen seuran ja seuratoimijan vaikuttamisen paikka. 
Syyskokouksessa hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma, jota liitto toteuttaa 
toiminnassaan. Tule kuuntelemaan siis olympiavuoden suunnitelmat, miten aikuiskoulutusta 
viedään ensi vuonna seuroihin, mistä välineistä pääset lukemaan liiton tapahtumat ja uutiset.  
Liittokokouksessa valitaan myös luottamushenkilöt vapautuville paikoille. Tänä vuonna vaihtuu 
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esimerkiksi liiton varapuheenjohtaja, joka vastaa liiton taloudesta. Ei siis aivan pieni pesti. 
Jokaisella seuralla on mahdollisuus vaikuttaa henkilön valintaan vähintään äänestämällä 
kokouksessa. Liiton sivuilta näet myös kaikki muut vapautuvat paikat liiton johtotehtäviin 
http://www.spv.fi/fi/syysliittokokous-2015 

 
Järjestötoimikunta & Suuli  

Rekisterihanke Suuli etenee suunnitelman mukaan ja nyt suunnittelemme jo migraatiota 
nykyisestä järjestelmästä Suuliin. Ensimmäinen tiedote migraatiosta on tehty ja lähetetty 
seuroille syyskuun alkupuolella. Ohjeita tarkennetaan vielä lisää lähempänä migraatiota. 
Erityisen tärkeää on huolehtia, että nykyinen järjestelmä on ajan tasalla, jotta siirrettävät 
tiedot ovat oikein. Suulin käytöstä tullaan järjestämään koulutuksia mm. syksyn 
seuraseminaarin yhteydessä, mutta myös paikallisesti eri alueilla. Luvassa on myös 
virtuaalisia Skype-koulutustilaisuuksia ja netin kautta katsottavia ”opetuspaketteja” eri 
toiminnoista. Suulin etenemisen ajankohtaiset tiedotteet löydät http://www.spv.fi/sv/blogi   

Rekisterihankkeen lisäksi järjestötoimikunta tekee aluevastaaville kyselyn, jossa 
kartoitetaan mm. aluevastaavien tukitarvetta ja millaisia liittopalveluja seurat ja 
aluevastaavat haluavat jatkossa saada.  
 
Seurojen tietojen siirto Suuliin  
 
Suuli-projektissa siirrämme tiedot nykyisestä rekisteristä. Mikäli seura ei halua, että tietoja 
siirretään, seuralla on kaksi mahdollisuutta uuteen rekisteriin siirtymisessä. 1) Seura poistaa kaikki 
jäsenet nykyisestä rekisteristä, jolloin migraatiossa siirtyvät ainoastaan seuratiedot ja jäsentiedot 
tuodaan migraation jälkeen sisälle tiedostona. Tai 2) Seura tilaa migraation muusta järjestelmästä 
Suuliin W3 Groupilta. Jos seura on kiinnostunut tilaamaan erillisen migraation W3 Groupilta, niin 
pyydämme teitä pikaisesti ottamaan yhteyttä Paula Laasoseen tai Marja Jaatiseen, jotta saamme 
kartoitettua kuinka moni seura on tästä mahdollisuudesta kiinnostunut. Erillisen migraation hinta ei 
ole vielä tiedossa. Sen hintaan vaikuttaa todennäköisesti se, kuinka moni seura erillisen migraation 
haluaa ja mikä on jäsenten ja veneiden lukumäärä. 
 
Jatkossa tietoja voidaan päivittää määrämuotoisen tiedoston kautta, joka ladataan manuaalisesti 
Suuliin (tai ulos Suulista). Avaimena toimii jäsenen liitto ID. Jos liittoID puuttuu, niin luodaan uusi 
jäsen, muussa tapauksessa päivitetään jäsentiedot, jos jäsenelle on annettu eropäivä, niin jäsen 
poistetaan rekisteristä. Jos haluatte testata tätä siirtoa ennen järjestelmän käyttöönottoa, niin 
kannattaa viimeistään nyt ilmoittautua Suulin referenssiryhmään, jotta pääsette testaamaan 
järjestelmää. Määrämuotoisten tiedostojen vaatimukset tiedotetaan erikseen lähiaikoina. 
  
SPV sallii API-rajapinnan rakentamisen Suuliin, jos jokin seura tai järjestelmätoimittaja sellaisen 
haluaa tehdä. Käytännössä rajapinta teetetään W3 Groupilla ja rajapinnan tilannut seura tai 
järjestelmätoimittaja vastaa sekä kehityskustannuksista että jatkossa rajapinnan ylläpidosta. 
Rajapinta ja sen toiminnollisuus tulee hyväksyttää SPV:llä, jolla varmistetaan, että järjestelmien 
välinen integraatio toimii SPV sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.  

 

http://www.spv.fi/fi/syysliittokokous-2015
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Seuran 2015 venekatsastustietojen päivitykset  

Varmistaaksenne ensi vuoden liittokokouksiin maksimaaliset seuranne äänimäärät, 
kannattaa viimeistään nyt katsastuskauden päätyttyä päivittää. kaikki seurassanne 
suoritetut venekatsastukset rekisteriin. Merkintä on helpointa hoitaa ennen uutteen 
rekisteriohjelmaan siirtymistä Katsastusvastaavan tietokannassa, nettiosoitteessa 
http://www.spv.fi/sv/intranet . 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.  

Seuratoiminnan Help Desk  

Seuratoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden 
ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voitte 
käyttää apunanne myös VALO:n jäsenjärjestöilleen tarjoamaa Seuratoiminnan HelpDeskiä 
http://www.sport.fi/urheiluseura, minne voi lähettää kysymyksiä asiantuntijoiden 
ratkaistavaksi.  
 
Mahdollisia aihealueita ovat:  

* Seuratoiminnan hallinnollinen asia (=yhdistyslaki, säännöt, luvat....)  
* Seuran verotus  
* Seura työnantajana  
* Eettiset kysymykset  
* Sinettiseuratoiminta  
* Lasten urheilu  
* Aikuisten liikunta  
* Erityisryhmät/vammaisurheilu  
* Varainhankinta ja yritysyhteistyö (Veikkauksen verkkokumppanuus, Unelma-arpa, muu 
yritysyhteistyö)  
* Muu seuratoimintaan liittyvä asia  
 

Kilpapurjehdus 

 
SM-kilpailujen järjestämishakemukset 30.11.2015 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 

http://www.spv.fi/index.php?sivu=34649
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Veneily 

Vuoden 2015 Veneily ja perhe –teemaan liittyen olemme tehneet kyselyn, joka tukee 
perheiden veneilyyn liittyvää ulkoilu-, liikunta ja retkisatamatoiminnan aktivointia. 
Kyselyssä on myös ympäristöteemaan liittyvät kysymykset. Toivomme, että kaikki seurat 
vastaavat kyselyyn. Tulokset julkaistaan seuraseminaarissa 21.11.2015 
Helsingissä.  https://www.webropolsurveys.com/S/EBACE9633556B500.par  

Ehdotamme, seuran sihteerin / matkaveneilyn vastaava lisää seuran sivullenne linkin 
VUODEN VIERASVENESATAMA 2015 -ÄÄNESTYS sivuille. Sivut ovat uudistuneet ja ne 
löytyvät myös uudesta osoitteesta www.satamassa.fi  Kaikkien äänestäjien kesken 
arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti ja 10 kahden henkilön lippupakettia Vene 16 
Båt -messuille.  

 

 


