Muistio SPV:n Saimaan alueen aluetapaaminen ja kommodorikokous
Paikka ja aika: Kuopio-halli, Opistotie 4, 70200 Kuopio, 1.4.2017 klo 10:00-12:15.

1. Kokouksen avaus
Kuopion Pursiseuran kommodori Jan Jansson toivotti kaikki lämpimästi tervetulleeksi
Kuopioon ja Saimaan pursiseurojen aluekokoukseen.
2. Todetaan läsnäolijat
Oheisen listan mukaan.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin SLPS Antti Kaipainen
4. Suuli jäsen- ja venerekisterin käyttöönotto seuroissa ja sähköinen katsastus
Käytiin läpi Suulin katsastusosion muutokset sekä käyttäjätunnusten sekä salasanojen
hankintaan liittyvät asiat.
Mikäli seura on kadottanut käyttäjätunnukset ja/tai salasanat ne saa pyydettyä SPV:n
toimistolta: anni.raunio@spv.fi p. 0400 139 223
Keskusteltiin yleisesti Suulin sisällöstä ja sen roolista SPV:n jäsenseurojen toiminnassa
jatkossa. Tarkoitus olisi, että seuroissa ei tarvitsisi jatkossa ylläpitää useita päällekkäisiä
järjestelmiä vaan seuran hallintoa ja rekistereitä voitaisiin keskitetysti ylläpitää yhden
järjestelmän kautta. Mikäli seuralla on paljon liiketoimintaa ja laskutettavaa saattaa
silloin kuitenkin olla perusteltua käyttää varsinaisia taloushallinnon ohjelmistoja ja
palveluja.
Todettiin, että sähköiseen katsastukseen siirrytään seuroissa vaiheittain mutta paperisia
katsastuksia toteutetaan kuten ennenkin. Todettiin, että kännykällä sähköisen
katsastuslomakkeen käyttö on kömpelöä mutta tablet käyttö toimii kohtuullisen hyvin.
Todettiin, että Suuliin tulee muistaa päivittää myös seuratiedot ja luottamushenkilöt
niiden vaihtuessa.
Todettiin, että Suulin käyttöönotto tulee olla tehty kaikissa seuroissa vuoden 2017
aikana.

5. Seurojen rekisteriselosteet
Kuultiin Antti Kaipaisen esitys ja perusteet seurojen rekisterinpitoon liittyvistä
lakimääräyksistä sekä rekisterinpitäjyyteen liittyvistä lomakkeista ja niiden
käyttöönotosta seuroissa. Todettiin, että seuroille on toimitettu liittokokouspostin
mukana ohje rekisteriselosteiden käyttöönotoista seuroissa. SPV on laatinut ohjeet sekä
valmiin rekisteriselostepohjan seurojen käyttöön, jota seurat voivat hyödyntää.
Todettiin, että henkilötietolaki (523/1999) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän
suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja
käsiteltäessä sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja
noudattamista. Edellä mainitut Suulin jäsen- ja venerekisterit muodostavat seuroihin
henkilötietolain mukaisen rekisterin, jonka osalta rekisterinpitäjän (seura) tulee kuvata
rekisteriselosteessa rekisterin ylläpitoon ja käyttöön liittyvät asiat ja toimintamallit.
Rekisteriselosteohjeistus on ladattavissa osoitteessa:
spv.fi/teema/seurojen-tyokalupakki/
Mahdolliset kysymykset voi lähettää sähköpostitse SPV:n toimistoon: toimisto@spv.fi.
6. Yhdessä Vesille 3-11.6.2017
Seurojen edustajille tiedoksi Yhdessä vesille teemaviikko, jonka yhteyteen SPV toivoo
seurojen järjestävän myös Suomi 100-teemavuoden mukaista ohjelmaa tai tapahtumia.
Myös SPV tuo samalla viikolla Suomi 100-teemaa esiin valtakunnallisesti veneilyteeman
ympärille. Lisätietoa teemaviikosta saa osoitteesta: http://spv.fi/yhdessavesille/
7. Suomi 100 teemavuoden huomioiminen seuroissa
Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
järjestötoimikunta suosittelee jäsenseuroille Suomi 100 teemavuoden huomioimista
seuroissa, esimerkiksi jonkun tapahtuman yhteydessä niin, että mahdollisimman
monella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
8. Seurojen palkitsemisjärjestelmä
SPV on kehittämässä seuroille omaa palkitsemisjärjestelmää, jonka tehtävänä on
huomioida seuratyössä ansioituneita jäseniä. SPV:n palkitsemisjärjestelmä ei ole
kuitenkaan kilpaileva palkitsemisjärjestelmä seurojen omien ja nykyisin käytössä olevien
palkitsemisjärjestelmien kanssa. Järjestelmän käytöstä voivat seuran päättää
itsenäisesti. Seurat myös määrittelevät itse kriteerit palkintojen saamiselle. Niissä
seuroissa, joissa ko. järjestelmää ei ole niin jatkossa sen voi ottaa käyttöönsä SPV:n
kautta. Järjestelmä on tarkoitus saada käyttöön jo tänä vuonna.
SPV:n järjestötoimikunta suosittelee seuroille, että palkitseminen olisi joka vuosi
käsiteltävä asia vaikka ko. vuonna ei ketään palkittaisiinkaan.

9. Metsähallituksen retkisatamayhteistyön tilannekatsaus
 Toistaiseksi voimassa olevat huoltosopimukset solmittu VPS, PuPs ja SLPS osalta
 Polttopuut, kuorikkeet, WC-säkit ym. hankittu retkisatamiin ja kuljetukset sovittu
PSS:n kanssa
 PuPs toimittanut puut yhteistyössä MH:n kanssa talven aikana jäätä pitkin
 Rahastonhoitajana toimii Sulkavan Pursiseura
 Laskut jyvitetty seuroille jäsenmäärän mukaan. Laskut lähetetty. Ep. 31.3.2017
 Metsähallituksen osuus vuonna 2017, 600 euroa, joka perustuu erilliseen
sopimukseen
 Retkisatamien osalta keskusteltu syksyllä vapaaehtoisista maksuista
 Todettu, että toiminta vaatii rahankeräysluvan, joka tulisi anoa Sulkavan PS:n kautta
 Todettu myös PSS:n kanssa yhteisesti, että ei ole tarkoituksenmukaista kerätä
toistaiseksi varoja retkisatamien osalta.
 Huoltotoiminnan siirtymisestä informoivat kyltit valmistuvat retkisatamiin
 MH:n viestintä tiedottaa sähköisillä kanavilla sekä lehdistössä ym. koko Saimaan
alueella huolto-yhteistyöstä pursiseurojen kanssa. Alue kattaa Etelä-Karjalan, EteläSavon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueet.
10. Rahasto-osuuksien jakaminen joko jäsenmäärän tai venemäärän perusteella (Edellisen
kokouksen muistion kohta 13)
Antti Kaipainen (koordinaattori) esitteli syksyn kokouksen päätöksen perusteella
vertailutaulukon huoltorahaston jyvittämisen perusteesta joko jäsenmäärän tai
venemäärän mukaan. Todettiin, että muuten muutokset olivat vähäisiä mutta
suurempien seurojen osalta muutos oli satoja euroja.
Joutsenon veneseuran osalta todettiin, että laskutus on tapahtunut virheellisesti. Seura
ei ole osallistunut aikaisempiin kokouksiin, eikä yhteistyöasia ole ollut seuran hallituksen
tiedossa aikaisemmin. Veneseuran hallitus oli käsitellyt kuitenkin asiaa talven aikana ja
todennut, että Joutsenon veneseura ei osallistu toistaiseksi Saimaan pursiseurojen ja
Metsähallituksen väliseen yhteistyöhön. Lasku perutaan Joutsenon veneseuran osalta ja
maksuosuustaulukkoa korjattiin siltä osin.
Leppävirran Pursiseura oli myös käsitellyt talven aikana osallistumistaan Saimaan alueen
pursiseurojen ja Metsähallituksen yhteistyöprojektiin. Leppävirran Pursiseurassa on
tehty päätös osallistua yhteistyöhön ja maksuosuustaulukkoa korjattiin siltä osin.
Päätettiin, että tämän vuoden laskutus etenee aiempien jakoperusteiden mukaan ja
mahdolliset laskutusperustemuutokset käsitellään syksyn kokouksessa. Koordinaattori
pohtii seuraavaan kokoukseen mennessä mahdollisia vaihtoehtoja jakoperusteiksi
edellisten lisäksi. Esiin nousi mm. jäsenmäärän mukaan porrastettu maksu, halvimman
tai kalleimman malli, jäsen ja venemäärän mukaan jaettuna.

Koordinaattori hoitaa Joutsenon veneseuran ja Leppävirran Pursiseuran
laskutustietomuutokset Sulkavan Pursiseuralle.
11. Saimaan alueen tukikohtayhteistyö 2017
Todettiin, että muutoksia ei ole tullut ja toimintaa jatketaan kuten edellisenä vuotena.
Myös vierailumaksut säilyvät ennallaan.
12. Seurojen kuulumiset
Kuultiin seurojen tilannekatsaukset:
Mikkeli:
• Kenkäveroon kaupunkia ennen rakenteilla pienimuotoinen laituripaikka veneille
• Todettiin, että asuntomessuille pääsee myös veneellä
• Uusia halleja toteutetaan Mikkelin soutajien kanssa ja juniorityötä pyritään saamaan
lähemmäs keskustaa
Iisalmi:
• Iisalmen Pursiseuran huvilaa ja saunaa vuokrataan myös ulkopuolisille, joten
saunomaan tulevien veneilijöiden kannattaa tarkistaa Iisalmen Pursiseuran
kotisivuilla olevasta kalenterista, ettei huvilalla ole sille päivälle varauksia.
• Veneilijöiden ei tarvitse tehdä varauksia. Saunan avaimen saa Ravintola
Olutmestarista.
Sulkava:
• Osallistuu retkisatamaprojektiin tarpeellisin määrin ja tukee toimintaa Savonlinnan ja
Sulkavan lähialueilla
RiPs
•
•

Kaposaaren laiturin kunnostus suurin projekti tänä talvena
Toteutettu Virkistysalueyhdistyksen kanssa yhteistyössä

Ilmarinen
• Orivedelle kanava hanke mutta voimalaitos ei ole hyväksynyt hanketta
• Todettiin, että kauppa Puhoksen satamassa sulkeutunut
PuPs
•
•
•

Matarin tukikohtaan rakennettu uudet kävelysillat
Veneisiin tulevan roskan määrää pyritty vähentämään satamassa aktiivisesti
Kesälahdelle seurayhteistyönä toteutettu veneilykeskustyyppinen satama

Outokumpu
• Tilanne ennallaan
• Tuusniemi edelleen pääpaikka veneilypalvelujen näkökulmasta
Joutsenon veneseura
• Satassa alkamassa uudistushanke, jossa mm. uutta laituria rakennetaan noin 70 m
• Heinäkuussa vanhojen laivojen regatta
• Satamaan tulossa mm. vuokraustoimintaa

LPRPS
• Kommodori vaihtunut vuoden vaihteessa
• Tommi Isotalo siirtynyt kilpapurjehduksen kehittämiseen seurassa
Leppävirta
• Lahjoituksena saatu hirsikehikko joka siirtyy Korkeasaareen tukikohtaan keväällä
• Kanavan varren vierasvenepalvelut loppuneet mutta polttoainejakelu säilynyt
• Laituriprojekti toteutuksessa kunnnan kanssa yhteistyössä
• Kommodori vaihtunut vuoden vaihteessa
Varkaus:
• 28.10 Kaksiruusua seuraava kokous
KuoPs
• Eskaaderi Tuusniemelle heinäkuun lopussa
• Vuonna 2019 seura 130v. Valmistelut aloitettu
SLPS
•
•

Laitaatsillan kaupunkitukikohdan kunnostaminen jatkuu.
Ensi viikonloppuna Laitaatillassa laituritalkoot, jossa uusitaan laiturien kannet

13. Muut asiat
RipS esitti Saimaanpursiseurat.fi sivuston hyödyntämistä enemmän Saimaan alueen
pursiseurojen yhteistyössä. Keskusteltiin asiasta ja se sai laajaa kannatusta. Todettiin
mm. että retkisatamayhteistyöhön liittyvät materiaalit olisi hyvä julkaista sivustolla.
Sovittiin, että koordinaattori selvittää asiaa ja julkaistaan materiaalia yhteisellä
sivustolla. Jokainen seura voisi myös miettiä miten yhteistä sivusto voisi hyödyntää
laajemmin.
Alueellisen viestinnän ja seurojen välisen viestinnän tehostamiskeinona nähtiin seurojen
sähköpostiosoitteiden säilymisen mahdollisimman samanlaisina, vaikka henkilöt
vaihtuvat. Keskusteltiin lyhyesti, että seurat voisivat hankkia käyttöönsä
kommodori@omapursiseura.fi sähköpostiosoitteen, joka siirtyisi aina kulloisellekin
kommodorille jolloin ulkopuolisten ei tarvitsisi varmistaa osoitteen vastaanottajaa
erikseen.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous Varkaudessa 28.10.2017 Kaksiruusussa.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12:15.

