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WEBINAARIN SISÄLTÖ
• Suuli pähkinänkuoressa

• Mitä Suulissa voi tehdä?
• Päivitysvastuu
• Ominaisuudet

• Rivijäsenen ja seuran käyttäjätunnukset
• Kuinka kirjaudun Suuliin?
• Ohjeet rivijäsenelle
• Ohjeet seuran luottamushenkilölle

• Seuran tietojen päivittäminen
• Seuran luottamushenkilöiden päivittäminen
• Jäsentietojen päivittäminen
• Venetietojen päivittäminen 

• Suuli ohjeet 
• API rajapinta



SUULI PÄHKINÄNKUORESSA

Mikä on Suuli?

• Suuli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroilleen tuottama jäsen- ja 
venerekisteriohjelma. 

• Suulissa on myös SPV:n jäsenseurojen käyttöön sovitettu laskutusominaisuus.



MITÄ SUULISSA VOI TEHDÄ?

SPV:n jäsenseurat
• Oman seuran, jäseniensä ja veneidensä tietojen hallinta
• Yksittäiset laskut ja massalaskutus

• Katsastukset 
• SPV:n liittokokousten äänestykset

Yksittäinen jäsenseuran jäsen voi 
• päivittää omia yhteystietojaan
• katsella veneensä katsastustietoja



SUULIN PÄIVITYSVASTUU

• SPV ylläpitää järjestelmää, mutta seurat 
päivittävät rekisteriä

• Liiton sääntöjen 9 § ”Jäsenmaksu” mukaan 
Jäsen on velvollinen ylläpitämään kaikkien 
jäsen- ja venetietoja jäsenyhdistysten 
yhteisessä rekisterissä, johon jokaisella 
jäsenyhdistyksellä on omat 
käyttäjätunnuksensa. Liittomaksun suuruus 
määräytyy rekisterissä olevan 
jäsenyhdistyksen jäsenmäärään mukaisesti 
edellisen vuoden viimeisen päivän 
tilanteen mukaan.

• Yhdistyslaki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a8.5.2020-336


SUULIN VASTUUNJAKOTAULUKKO

Suulin
vastuunjakotaulukko

https://spv.fi/wp-content/uploads/2018/03/Suulin-vastuunjakotaulukko_spv.pdf


OMINAISUUDET



KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

• Seuralla ei ole erikseen omia tunnuksia!

• Kullakin jäsenellä on tunnukset Suuliin

• Jokaiseen jäsenyyteen on eri tunnus

• Mikäli henkilöllä on seurassa jokin 
luottamustoimi, määräytyy oikeudet sen 
mukaan

• Luottamustoimilla: 
kommodori, puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, 
rekisterinhoitaja, sihteeri ja kanslisti pystyy 
päivittämään ja näkemään seuran kaikki 
tiedot



KUINKA KIRJAUDUN SUULIIN?

https://www.youtube.com/watch?v=26ZHni_EMEo&feature=youtu.be


OHJEET HENKILÖJÄSENELLE

• Jäsenellä on 
• lukuoikeus omiin jäsentietoihinsa
• voi muuttaa omia yhteystietojaan, päivittää oman WS Sailor ID -numeronsa, 

laskutusosoitteensa ja valita mainostuskiellon 
• voi katsella itselle rekisteröityneen veneen tietoja ja katsastushistoriaa

• Jäsen ei voi itse valita laskutuksen koontijäsentä
• Mikäli jäsen ei pääse tietoihinsa tai ne ovat väärät 

 Yhteys seuraan (Suuli ID, jäsenen sähköpostin tai osoitteen päivitys)

• Muun muassa Nauticin lähetysosoitteet otetaan Suulista



OHJEET SEURAN LUOTTAMUSHENKILÖLLE

Uuden 
seuraluottamushenkilön 

tietopaketti

https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/12/UUDEN-SEURALUOTTAMUSHENKIL%C3%96N-TIETOPAKETTI.pdf
https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/12/UUDEN-SEURALUOTTAMUSHENKIL%C3%96N-TIETOPAKETTI.pdf
https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/12/UUDEN-SEURALUOTTAMUSHENKIL%C3%96N-TIETOPAKETTI.pdf


KUINKA PÄIVITÄN SEURAN TIEDOT?

https://www.youtube.com/watch?v=xHB6hvFwzmw


KUINKA PÄIVITÄN SEURAN LUOTTAMUSTOIMET?

https://www.youtube.com/watch?v=1usT1OQX3Vg&list=PLbh-jDA9TgUkaWY48VpnpNU9JmVpDSrV2&index=1


JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
• Jäsentietoja päivitetään yksitellen tai Excel tuonnilla. 

• Uuden jäsenen lisääminen: Muista merkitä sähköpostiosoite 
ennen ensimmäistä tallennuskertaa!

• Muokkaaminen: Yksitellen painamalla jäsenyys auki ja 
muokkaa. 

• Jäsentietojen tuonti Tuo Excel -kohdan avulla, muistakaa 
ottaa aina nykyinen Excel ulos Suulista ja muokatkaa sitä!

• Jäsenyys päätetään asettamalla jäsenelle jäsenyyden 
päättymispäivämäärä

Suulin päivittäminen tärkeää!
• Muun muassa Nautic jäsenlehden lähetysosoitteet otetaan Suulista
• Vakuutus ja muut edut ovat voimassa vain, jos jäsen löytyy kyseisen seuran rekisteristä Suulista



VENETIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

• Rekisterinumero kirjoitetaan ilman väliviivoja tai 
välejä eli esimerkiksi A1234

• Vene lisätään Suuliin vain kerran!

• Olemassa olevaa venettä ei koskaan ”poisteta” 
seurasta, vaan se irrotetaan, jolloin se löytyy 
kohdasta ”vapaat veneet”. 

Rekisteri ei anna sinun lisätä venettä Suuliin?
• Vene voi olla kiinnitettynä toiseen seuraan pyydä seuratieto veneen omistajalta ja ole yhteydessä ko. seuraan!
• Vene voi löytyä irrotettuna ”vapaat veneet” kohdasta, josta veneen voi liittää suoraan seuraan ja uuteen 

haltijaan. 

• Mikäli venettä ei kaikesta huolimatta saa rekisteriin, ota yhteyttä toimisto@spv.fi

mailto:toimisto@spv.fi


SUULI OHJEET

• Lisää Suulista spv.fi/suuli-jasenrekisteri/

• Ohjeet siirtymässä toiselle alustalle!

• Tutustu laskutuksen käyttöönoton ABC:n!

Suuli-ohjevideoita
• Kuinka kirjaudun Suuliin? >>

• Kuinka päivitän omat tietoni Suulissa? >>

• Kuinka päivitän omia venetietojani Suulissa? >>

• Kuinka päivitän oman seuran tiedot Suulissa? >>

• Kuinka päivitän seuran luottamustoimet Suulissa? >>

TIESITKÖ?

https://spv.fi/suuli-jasenrekisteri/
https://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/SUULI_Laskutuksen-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6noton-ABC_07.pdf
https://youtu.be/26ZHni_EMEo
https://youtu.be/btYuzLCuUhM
https://youtu.be/gaYCbnuKidY
https://youtu.be/xHB6hvFwzmw
https://youtu.be/1usT1OQX3Vg
https://campus.spv.fi/course/view.php?id=50
https://demo.spv.fi/#/login


API RAJAPINTA

• Rajapinnan käyttöä varten tarvitset avaimen. 
Suulissa on käytössä kaksi rajapintaa: jäsen-, 
vene- ja venepaikkarajapinta sekä 
laskurajapinta. Näille on erilliset avaimet. 

• Rajapinta maksaa 90 euroa /kertamaksu. 

• Seuran rekisterinhoitaja näkee olemassa 
olevat rajapinta-avaimet kohdassa Oma 
seura.

• Rajapinnan avaamista voi seuran Suuliin
merkitty luottamushenkilö pyytää avattavaksi 
osoitteesta toimisto@spv.fi

HUOM! Toinen järjestelmä EI korvaa Suulia. 

mailto:toimisto@spv.fi


KIITOS!KIITOS!
TACK!
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