Hyvä SPV:n auktorisoima kouluttaja
Laatujärjestelmämme mukaan auktorisointisi pysyy voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen sinun tulee
päivittää tietosi sekä osoittaa, että olet pitänyt veneilyyn ja/tai purjehdukseen liittyvää koulutusta.
Sinulla on myös mahdollisuus osallistua kouluttajien uusijakurssille neljän vuoden välein. Kursseista
tiedotamme erikseen verkossa ja uutiskirjeissä.
Tämän raportin tarkoituksena on kerätä tietoa koulutusmääristä, paitsi meille Suomen Purjehdus ja
Veneilyn Koulutustoimikuntaan, myös Opetus- ja kulttuuriministeriötä varten, joka on toimintamme
tukija. Raportti toimii myös tärkeänä tiedonsiirtokanavana suoraan kouluttajien ja SPV:n välillä.
Vahvasta seurojen sisäisestä ja seurojen välisestä yhteistyöstä huolimatta on hyvä, jos saamme teiltä
myös suoraan tietoa tärkeinä pitämistänne asioista.

Miten täytän raportin?
Kurssit, jotka johtavat viranomaisen pätevyyskirjoihin ovat automaattisesti tiedossamme, voit silti
kirjata nekin lyhyesti alle. Näitä kursseja ovat, Venepäällikkö, veneilijä ja CEVNI-kurssit. Olet
mahdollisesti pitänyt myös purjehtijakurssia, mutta näistä olet saattanut kirjoittaa seuran puolesta
koulutustodistukset, joista meillä ei tietoa. Näiden kurssin lisäksi toivomme, että kirjaat myös lyhyet
perehdytykset, käytännöntaitojen arvioinnit, koulutusjärjestelmän esittelyt ja muut lyhyetkin
koulutustuokiot, jotka olet pitänyt. Annamme arvoa kaikelle veneilyyn liittyvälle koulutukselliselle
aktiivisuudelle, jota teet seurassasi, seurojen välisessä yhteistyössä tai muussa kolmannen sektorin
koulutusympäristössä.
Päivitämme kouluttaja-auktorisointisi automaattisesti SPV:n ja seurojen Suuli -järjestelmään
palautettuasi raportin. Osalle kouluttajista olemme jo lisänneet auktorisointia neljä vuotta lisää, jos
tiedossamme on ollut riittävästi pidettyjä koulutuksia.

Parhain terveisin,

JATKA RAPORTTIIN,
joka on seuraavalla sivulla

Koulutustoimikunta
Suomen Purjehdus ja Veneily

Näet oman pätevyytesi Suulin tiedoista http://suuli.spv.fi
ja ohjeita Suulin käyttöön löydät sivuiltamme: https://spv.fi/suuli-jasenrekisteri/

KOULUTTAJARAPORTTI 2019
Hyvä SPV:n auktorisoima kouluttaja
Laatujärjestelmämme mukaan auktorisointisi pysyy voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen Sinun
tulee päivittää tietosi sekä osoittaa, että olet toiminut aktiivisesti kouluttajana.
Tämän raportin tarkoituksena on lisäksi kerätä tietoja Opetus- ja kulttuuriministeriötä varten,
ja toimia tiedonsiirtokanavana ja palautteen antajana kouluttajan ja SPV: välillä.
Palauthan raportin täytettynä SPV:n toimistoon viimeistään 15.12.2019 mennessä.

Kouluttajan
Nimi:

Seura:

Osoite:
Sähköposti:
Olen pitänyt seuraavat kurssit viime vuoden aikana:
Kurssin nimi

AIKA

Osallis. lkm

Teoria

Käytäntö

Kehitystoiveet, -ehdotukset (risut ja ruusut)

Vakuudeksi:
Aika ja paikka
Sähköisesti lähetettyä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa.

Kouluttajan
allekirjoitus

Huomioitavaa (esim. veneiden lkm)

