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TERVEHDYS, UUSI LUOTTAMUSHENKILÖ!

Tästä paketista löydät hyödyllistä tietoa avuksesi muun 
muassa pursiseuran hallintoon, viestintään ja 
koulutustoimintaan. 

Tietopaketin tavoitteena on helpottaa sinun ja seurasi 
toimintaa, jotta henkilövaihdokset ja tehtävien siirrot 
sujuisivat mutkattomasti.

Haluamme myös lisätä yhteistyötämme kanssanne ja 
tietoutta SPV:ltä saamastanne tuesta ja palvelusta.



SPV on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen 
etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo 
suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV 
perustettiin vuonna 2011, kun Suomen Purjehtija-
ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät.

Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily-
ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka 
tuottavat harrastajille ja urheilijoille monipuolisia 
ja laadukkaita palveluita purjehdukseen ja 
moottoriveneilyyn.

Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 
luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on yli 60 
000.

SPV edistää veneilyturvallisuutta ja 
ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana 
erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tärkeä tavoite on myös on tuottaa uusia ja 
innostuneita harrastajia monipuolisen lajin pariin.

MIKÄ ON SPV?

LUE TÄSTÄ SPV:N VISIO 2030

https://spv.fi/wp-content/uploads/2016/12/VISIO-2030_final-lyhennetty.pdf


• Koulutukset
• Campus, sähköinen oppimisympäristö
• Katsastus
• Purjenumerot
• Kilpaveneilyn ohjaajalupa
• Jäsenedut (Esim. venevakuutusetu jäsenille ja seuroille tapaturmavakuutus sekä sopimus 

musiikin julkisesta esittämisestä)

SPV:N PALVELUITA SEUROILLE

• Materiaalipankista löydät paljon hyödyllistä tietoa ja aineistoja seurasi toiminnan tueksi
MATERIAALIPANKKI

• Vastuullisuus
• Tapahtumakalenteri
• Verkkokauppa
• SPV:n säännöt

KIINNOSTAVIA SIVUJA

• Patentti-ja rekisterihallitus
• Suomi.fi -tunnistus ja valtuudet Verohallinnon sähköisissä asiointipalveluissa

MUUT HALLINTOASIAT

https://spv.fi/teema/koulutukset/
https://campus.spv.fi/
https://spv.fi/teema/seurat-katsastus/
https://spv.fi/teema/purjenumero/
https://spv.fi/teema/ohjaajalupa-ja-antidoping/
https://spv.fi/teema/jasenedut/
https://spv.fi/teema/materiaalipankki/
https://spv.fi/vastuullisuus/
https://spv.fi/teema/spv-tapahtumakalenteri/
https://spv.fi/verkkokauppa/
https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/12/SPV_s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_hyv%C3%A4ksytty_liittokokokouksessa_28.11.2020.pdf
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/yhdistys-siirry-k%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n-suomi.fi-tunnistusta-ja--valtuuksia/


SUULI ON SEURAN HALLINNON TÄRKEIN TYÖKALU

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

• Sääntöjemme mukaan seura on velvollinen ylläpitämään kaikkien jäsen-
ja venetietoja jäsenyhdistysten yhteisessä rekisterissä (Suulissa). Suulissa
on myös paikallisyhdistysten käyttöön sovitettu laskutusominaisuus.

• Varmistattehan, että uusi luottamushenkilö on Suulissa ja hänellä on 
tunnuksensa tiedossa (Suuli-ID) ja että hänelle on lisätty tarvittava 
luottamustoimirekisteriin.

• Liittomaksun suuruus määräytyy rekisterissä olevan jäsenyhdistyksen 
jäsenmäärään mukaisesti edellisen vuoden viimeisen päivän tilanteen 
mukaan kuten myös liittokokouksen äänimäärät. Muistattehan päivittää 
jäsenrekisterin ennen vuodenvaihdetta!

• Suulin käyttäminen on helppoa. Katso lisää tietoa alta!

Katso tästä Suuli-
opasvideot Ohjesivulle tästä

https://suuli.spv.fi/#/login
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbh-jDA9TgUkaWY48VpnpNU9JmVpDSrV2
https://tuki.spv.fi/hc/fi


• SPV.FI -sivuilta löydät uutiset ja paljon kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa seurasi ja jäsentesi tueksi.

• Nautic-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja saapuu postitse kaikkien suomalaisten vene-ja
pursiseurojen jäsenten kotiin. Jos lehti jäi saapumatta, päivitäthän jäsenen osoitetiedot Suuliin! 

• DigiNautic -verkkojulkaisusta löydät tuoreimmat veneilyuutiset.

• Nautic-uutiskirje saapuu kaikkien seuran jäsenten sähköpostiin neljä kertaa vuodessa. 

• Seuratoimijoiden uutiskirje lähetetään seurojen hallinnolle ja johdolle kuusi kertaa vuodessa. 
Uutiskirjeen voi tilata tästä. Jos kirje ei ole saapunut, tarkistathan roskapostikansiosi.

• Facebook, Youtube ja Instagram -kanaviltamme löydät monipuolista ja hauskaa veneilysisältöä.

• Seuraa myös suosittuja webinaarejamme! 

NÄIN SPV VIESTII

https://spv.fi/
https://spv.fi/nautic/
https://spv.fi/nautic/
https://spv.fi/teema/spv-uutiskirjeet/
https://spv.fi/teema/spv-uutiskirjeet/
https://us13.list-manage.com/subscribe?u=671f769984d44d9c9dbad6321&id=d5a710e966
https://www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily
https://www.youtube.com/channel/UCCHfCTIz3eMv6IsXcnlFwEg
https://www.instagram.com/suomenpurjehdusjaveneily/
https://spv.fi/teema/digikirjasto/


Ota yhteyttä, 
autamme 

mielellämme!

Puh. +358 40 834 3407 (kl. 10-15)

Sähköposti: toimisto@spv.fi

Katuosoite: Särkiniementie 5 B 62

00210 Helsinki

Täältä löydät tiedot henkilökuntamme vastuualueista 
ja suorat yhteystietomme.

mailto:toimisto@spv.fi
https://spv.fi/teema/yhteystiedot/
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