
 
 
 
 
 
Hyvä Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran edustaja! 

Syysliittokokouksessa valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja liittohallituksen jäseniksi viisi 
toimikuntien puheenjohtajaa sekä näiden lisäksi neljä toimikuntien varapuheenjohtajaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on yksi maamme suurimmista liikunnan ja urheilun lajiliitoista. Liitto 
edustaa meitä kaikkia veneilijöitä. Edistämme ja valvomme suomalaisen veneilyn, seuratoiminnan ja 
kilpailutoiminnan etuja kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa. Asiantuntemuksemme ja 
osaamisemme perustuu aktiivisiin luottamushenkilöihin sekä liiton toimiston ammattitaitoon. 

Kansallista ja kansainvälistä toimintaa 

Edunvalvonnan ja lausuntojen lisäksi liitto ylläpitää ja kehittää muun muassa veneily- ja purjehdustaitoihin 
liittyvää koulutusta, kouluttaa kilpailutoimihenkilöitä, ohjaajia, valmentajia, venekatsastajia sekä edistää 
veneilyturvallisuutta veneiden katsastusjärjestelmällä. Juniorityö on lajin tulevaisuuden takia erityisen 
tärkeää. Kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta niin purjehduksessa kuin nopeuskilpailuissa on 
seuratoiminnan ohella toinen liiton tärkeistä toimialueista. Vastuullisen seura- ja urheilutoiminnan 
edistäminen on jatkuvasti kasvavassa roolissa ja tärkeä painopistealue. Tämän lisäksi liitto tuottaa 
jäsenseuroille valmiita toimintamalleja ja tarjoaa apua monissa veneilyyn ja seuratoimintaan liittyvissä 
tärkeissä asioissa.  

 



 
 
 
 
Mahdollisuus vaikuttaa 

Kaikkien näiden asioiden kehittämisessä luottamushenkilöiden panos on merkittävä. Jos ja kun seurassanne 
tai luokkaliitossanne on liiton tehtäviin soveltuvia, asiantuntevia henkilöitä niin nyt olisi hyvä aika ilmiantaa 
heidät. Yhteinen liittomme on juuri niin hyvä kuin me siitä yhdessä teemme. Liittohallituksen täytettävien 
tehtävien lisäksi olemme kiinnostuneita henkilöistä, jotka olisivat sopivia ja innostuneita 
toimikuntatyöskentelystä. Liiton eri toimikuntien kautta avautuu näköalapaikka ja jatkossa hyvät 
mahdollisuudet asettua ehdolle valittaessa toimikuntien puheenjohtajia tai varapuheenjohtajia. 

Tänä syksynä valintavuorossa on liittohallituksen puheenjohtaja  

Edessä on liittohallituksen puheenjohtajan valinta Jan Janssonin toisen kaksivuotiskauden tullessa täyteen. 

Toimikunnille valitaan 5 puheenjohtajaa ja 4 varapuheenjohtajaa 

Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien tehtävistä sekä lomake, jolla voitte 
ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön 
todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää. Ehdokasasettelussa tulisi huomioida EU:n uudet 
suositukset urheilujärjestöjen päättävien elimien sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tasa-arvoinen 
sukupuolijakauma ja monimuotoinen edustus hallintoelimissä on ensiarvoisen tärkeää. 

Seurat ehdottavat 

Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita 
liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa. 

Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen 
suostuva, tulee häntä ehdottaa kyseiseen tehtävään.   

Toivomme, että seurat käyttävät mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen tai 
luokkaliittojen esittämiä. 

Ehdotukset torstaihin 8.9.2022 mennessä 

Pyydämme seurojen perustellut ehdotukset tällä Lyyti-lomakkeella 8.9.2022 mennessä. Lisätietoja 
tarvittaessa osoitteesta karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa 
niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle. 

  

Vaalilautakunnan puolesta, 
Samuli Salanterä, puheenjohtaja 
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Vaalilautakunnan jäsenet 
 
Puheenjohtaja Samuli Salanterä  
(044 505 5005, samuli.salantera@gmail.com), ASS, ESF, HSF, NJK, TPS, PORY 
 
Varapuheenjohtaja Timo Telkola  
(0400 825 586, timo.telkola@northsails.com), Turun Pursiseura 
 
Iiro Suksi  
(045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho 
 
Petteri Mussalo 
(045 202 1446, mup@iki.fi), Kuopion Pursiseura, Purjehduksenopettajat PORY 
 
Laura Hyryläinen 
(040 837 9701, laura_hyrylainen@colpal.com), Nyländska Jaktklubben, Hangö Segelförening 
 
 
LIITTEET 
Sähköisen lomakkeen linkki: https://www.lyyti.fi/reg/EHDOTUKSET2022  
Listat vapautuvista luottamustoimista 
Toimikuntien tehtävät / Johtosääntö on luettavissa SPV:n nettisivuilla osoitteessa: 
https://spv.fi/spv/liittomateriaalit/ ja https://spv.fi/spv/liittomateriaalit/   
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