YHDESSÄ
VESILLÄ

Seuran SPV
Mitä kaikkea tarjoamme
jäsenseuroillemme?
EDUNVALVONTAA

Edistämme ja valvomme suomalaisen veneilyn, seuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa. Osallistumme
aktiivisesti asioiden valmisteluun ja annamme tarvittaessa lausuntoja. Vaikuttaminen on usein tehokkainta, kun se tehdään ajoissa, asiantuntijavaikuttamisen kautta. Tämä työ ei aina näy mediassa, mutta on usein hyödyllisin tapa
toimia. Yhteisten asioiden edistäminen toimii sekä luottamushenkilöiden että
suorien jäsenkontaktien kautta. Jos olet itse asiantuntija ja haluat osallistua
aktiivisesti edunvalvontaan, tule mukaan esimerkiksi veneilytoimikunnan
toimintaan.

MONIPUOLISIA KOULUTUKSIA

Ylläpidämme ja edistämme veneily- ja purjehdustaitojen kehittämiseen liittyvää koulutusta. Koulutamme seuroihin veneily- ja purjehduskouluttajia, jotka
järjestävät seuroissa niin teoria- kuin käytännön opetusta sisältäviä kursseja.
Autamme myös veloituksetta Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan
hakemisessa sekä järjestämme muun muassa katsastaja-, tuomari- ja kilpailujärjestäjäkursseja ympäri Suomea.

VENEILE TURVALLISESTI –
L AAJA KATSASTUSPALVELU

Katsastustoiminta on yksi arvostetuimmista palveluistamme. Ylläpidämme ja kehitämme katsastusjärjestelmää sekä vastaamme katsastajien koulutuksesta. Koulutetut katsastajat voivat edistää veneilyturvallisuutta seuroissa ohjaamalla ja opastamalla muun muassa veneiden
hoidossa ja varustamisessa. Näin jokaisessa seurassa voidaan veneillä
turvallisesti yhdessä nauttien.

JUNIORITOIMINTAA YMPÄRI VUODEN

Konsultoimme seuroja lapsi- ja nuorisotoiminnassa tarjoamalla
kehittämiskoulutuksia, Menestysseura-ohjelmaa sekä veneilykoulukonsepteja. Järjestämme junioritoiminnan kehittämiskoulutuksia
sekä koulutamme ohjaajia. Esittelemme lajia tapahtumissa, kuten
Go Expo ja Vene-messut, yhdessä seurojen kanssa, autamme seuroja
koululaistapahtumien järjestelyissä sekä materiaalien suunnittelussa
ja toteutuksessa. Tarjoamme seuroille mahdollisuuden lainata junioritoiminnan lajiesittelykalustoa. Teemme yhteistyötä Olympiakomitean
kanssa ja autamme seuroja hakemaan Opetus- ja kulttuuriministeriön
hankerahoituksia, kuten seuratukea.

Purjehdusmaajoukkueemme ja valmennusryhmämme
edustavat Suomea maailmancupissa, EM- ja MM-kilpailuissa, olympialaisissa ja paralympialaisissa. Huippukilpapurjehdus tekee läheistä yhteistyötä urheiluakatemioiden, muiden Pohjoismaiden, Olympiakomitean
sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Seurojen
kanssa teemme kiinteää yhteistyötä muun muassa
nuorten valmennuksessa. Vastaamme myös nuorten
harjoitusleireistä luokkaliittojen kanssa, tuemme seuraja luokkaliittovalmennusta, koulutamme kilpailutoimihenkilöitä ja auktorisoimme heitä, pidämme yllä ja
valvomme kilpailumääräyksiä ja -sääntöjä sekä kehitämme alueellista valmennusta urheiluakatemioiden kanssa.
Lisäksi valvomme purjehtijoiden etuja kansainvälisesti
(NordicSF, Eurosaf ja World Sailing) ja jaamme jäsenille
purjenumerot.

F2 Team Association/Davies

KAIKKI KILPAPURJEHDUKSESTA

KILPAVENEILYHUUMAA

Tuemme nopeuskilpailun kilpailutoimintaa turvavenein, kilpailunvalvojin, ajanottajin ja katsastajin sekä myönnämme ohjaajasekä toimitsijalupia. Järjestämme lisenssin saamiseen tarvittavia
immersiontestejä ja testilaitteistoja. Lisäksi olemme mukana
messuilla ja esittelytapahtumissa sekä organisoimme SM-sarjan
palkintojenjakojuhlan. Juniorileirit, kansainvälinen edunvalvonta,
kansainväliset kilpailuvahvistukset ja koulutukset samoin kuin
UIM:n yhteystoiminta kuuluvat tehtäviimme.

SUULI-REKISTERI TOIMINNAN TUEKSI

Suuli on veneseurojen ja luokkaliittojen käyttöön räätälöity jäsenja venerekisteri. Tarjoamme rekisterin kautta seuroille tehokkaita
työkaluja jäsen- ja venerekisterien ylläpitoon ja venepaikkahallintoon. Seurat voivat hoitaa kaiken laskutuksensa Suulin kautta. Esimerkiksi jäsen- ja venepaikkamaksut voidaan laskuttaa kätevästi
massalaskutustoiminnon avulla.

MUITA PALVELUJA SEUROILLE

Tarjoamme jäsenseuroillemme apua ja valmiita toimintamalleja monissa veneilyyn liittyvissä ja seuroille
keskeisissä asioissa. Pidämme myös huolen ansiomerkkien hallinnoinnista, aluejohtajien kouluttamisesta ja
seuratukihakemusten ohjauksesta. Tarjoamme lisäksi
konkreettista apua kaavoitus- ja satamasuunnitteluprojekteissa sekä autamme hallinnollisissa asioissa. Lisäksi
jäsenseurat saavat Pohjolan Tuplaturvavakuutuksen, joka
on vapaaehtoistyöhön osallistuvien tapaturmavakuutus
ja tapahtumien järjestäjän toiminnanvastuuvakuutus.
Lue lisää liiton tarjoamista palveluista kotisivuiltamme
www.spv.fi.

Sinun SPV:si
Mitä kaikkea tarjoamme
sinulle, seuran jäsen?
VENEILE VAKUUTETTUNA

Jäsenseuramme jäsenenä nautit If Vahinkovakuutusyhtiön tapaturmavakuutuksesta, joka on voimassa veneilytoiminnassa. Löydät tarkemmat
tiedot kotisivuiltamme: www.spv.fi.

KEHITÄ VENEILY TAITOJASI

SPV:n seuroissa toimivat kouluttajat ovat sinua varten. Saat erilaisilla
kursseilla ajankohtaista tietoa ja käytännön taitoja veneilyyn liittyen.
Katso seurasi tarjonta ja ilmoittaudu mukaan. Monet seurat tarjoavat
esimerkiksi veneilijä- ja purjehduskursseja.

TURVALLISESTI VESILL Ä

SPV:n koulutetut katsastajat neuvovat sinua niin katsastuksessa, veneen
hoidossa kuin varustamisessakin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada
alennusta katsastetun veneen vakuutusmaksusta perustuen omaan osaamiseesi ja veneen katsastukseen (tarkista omasta vakuutusyhtiöstäsi).
Osaava veneilijä veneilee turvallisesti katsastetulla veneellä.

HUOKEAMPIA HINTOJA

Jäsenyyden kautta voit nauttia edullisimmista hinnoista, kuten:
• Karttakeskuksen Karttakauppa.fi -palvelussa saat alennuksia
merikartoista
• Trossijäsenyys etuhintaan
• John Nurmisen Säätiön kirjoja jäsenetuhintaan
• Sixt: Edullisempaa autonvuokrausta

NAUTIC-JÄSENLEHTI

Nautic on jokaiselle jäsenelle kotiin postitettava lehti, joka ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa. Lehti lähestyy veneilyä elämäntapana ja kertoo
niin arkisista hetkistä kuin unelmien täyttymisestä. Saat lehden kautta
käytännön vinkkejä, tärkeää tietoa ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä
neuvoja uusien elämysten äärelle.

Miksi liittyä seuraan?
”Veneilyseurat tarjoavat uusille veneilijöille mukavan tavan päästä
harrastuksen alkuun esimerkiksi SPV:n aikuiskoulutusjärjestelmän
mukaisten veneily- ja purjehduskurssien kautta. Seurojen yhteispurjehdukset, eskaaderit, ovat hauska ja turvallinen tapa osallistua
pidemmille venematkoille. Seurojen saaritukikohdat ovat huonompaankin säähän soveltuvia kohteita, joissa on paljon mielenkiintoista
ja hyödyllistä tekemistä. Toimintakulttuuri on kannustavaa ja neuvovaa ja perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen, tekemisen iloon ja aikaansaannosten näkemiseen. Parantunut osaaminen lisää turvallisuutta
ja vähentää vahinkojen määrää.
Tervetuloa mukaan!”
- Samuli Salanterä, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja

Mitä SPV merkitsee sinulle?
”Junioritoiminnan ohjaajana toimiminen on hauskaa, erittäin monipuolista ja opettavaista.
Parasta työssä on nähdä, miten lapset oppivat ja kehittyvät. Lisäksi pidän työn vastuullisuudesta ja siitä, että saan vaikuttaa melko paljon siihen, miten työt tehdään. Ohjaajaksi
janoavalle haluaisin sanoa, että rohkeasti mukaan SPV:n koulutuksiin ja sitä kautta
aktiivisesti seuratoimintaan. Kannattaa seurata kokeneempia ohjaajia ja pitää aina
mielessä kaksi asiaa: mitä ja miten minä ohjaan. Niillä pääsee erittäin pitkälle.
Muista myös pitää hyvä huumori aina mukana - tekeminen ei saa olla liian totista
vaan sen pitää olla hauskaa.”
-Dennis Rosbäck, lasten ja nuorten toiminnan kouluttaja
”SPV on minulle turvaverkko, jonka olemassaolon tietää ja tunnistaa hyvin, kun neuvoja tai
apua tarvitsee. Parasta on ollut kurssien, koulutustilaisuuksien, tapaamisten, ohjeiden ja
järjestelmien hyödyntäminen seuratoiminnan tukemiseksi. Yhteistyö alan toimijoiden
kanssa on tuottanut ja tuottaa koko ajan innostavaa, ympäristöystävällistä ja turvallista toimintaa. Veneilijäkoulutus antaa hyvän kertaamis- ja pätevöitymismahdollisuuden kaikille veneilijöille. On aivan superia saada säteillä tätä lajia uusille
ja vanhoille harrastajille.”
- Raija Alapeteri, koulutuspäällikkö

- Tuula Tenkanen, huippukilpapurjehtija Laser radial -luokassa

”Kadehdin suuresti juuri veneilyharrastuksen aloittavia ihmisiä ja perheitä. Heillä on edessään
kaikki se oppimisen, kokemisen ja löytämisen ilo, joka pitkään veneilleille on jo rutiinia. Jokainen matka on uusi seikkailu ja löytöretki, joka saa ajatukset varmasti pois
arkisista asioista. Joskus oppi tulee valitettavasti myös kantapään kautta, mutta
SPV:n jäsenseuroihin kuuluvat veneilijät voivat jakaa kokemuksensa ja saada hyviä
neuvoja sekä koulutusta. Turvallinen ja luotettava vene on osa veneilynautintoa.
Näkyvintä SPV:n toimintaa seuroissa valtakunnallisesti ovat veneiden katsastukset,
joita suorittavat SPV:n kouluttamat kokeneet katsastajat.”
- Antti Kaipainen, katsastaja

Jouni Vuorinen

”Kouluttamalla kilpailunjärjestäjiä, tuomareita, valmentajia ja ohjaajia SPV on mahdollistanut
kehittymiseni kilpapurjehtijana. Ilman liittoa osallistuminen niin kansallisiin kuin kansainvälisiin
kilpailuihin olisi hankalaa. Näen SPV:n tällä hetkellä paljolti hyvän ja toimivan maajoukkuetoiminnan kautta. Olen saanut paljon apua esimerkiksi logistiikan järjestämisessä,
olympialaisten olosuhdekartoitusten koordinoinnissa ja tietenkin välillä valmennuksessakin. Kilpaileminen, itsensä haastaminen ja omien rajojen etsiminen ovat
parhaita asioita purjehduksessa. Lisäksi nautin siitä, että purjehtiessa saa olla aina
hienoissa maisemissa, eikä mikään päivä ole samanlainen.

Kannen kuvat: Petri Korteniemi ja Hanna Kurvinen, Taitto: Elina Rajala Tmi

SPV yhdistää noin 300 seuraa,
40 luokkaliittoa ja 60 000 veneilijää.

NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT:
www.spv.fi
www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily
www.sailingteamfinland.com
www.facebook.com/SailingTeamFinland
www.instagram.com/sailingteamfinland
Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki
Puhelin 040 834 3407
toimisto@spv.fi

