Kutsu SPV:n Saimaan alueen aluetapaaminen ja
kommodorikokous
Paikka ja aika: Varkaus, Kaksi Ruusua, Ahlstrominkatu 25. Klo 10:00-14:30

Kokouksen avaus
-

Kokous avattiin klo 10.00

2. Todetaan läsnäolijat
3. Kokouksen järjestäytyminen
-

Puheenjohtajaksi Valittiin Heikki Jakara ja Sihteeriksi Mika Pulkkinen

4. Edellisen kokouksen muistio Antti Kaipainen, ei huomautuksia
5. SPV asiat ja seuratoiminta 2018 , Antti Kaipainen
-

-

Seurojen toiminnan päivityspaketit
▪

Kärkihanke 2018 popup tapahtumat

▪

2018 alussa mobiilikortti

▪

Iloa ja liikettä lapsille 2018

▪

Juniorit ja nuoret veneilyn pariin

▪

Hyvien veneilytaitojen edistaminen

▪

Aikuiskoulutuksen kehittäminen, verkkokoulutus,
testijärjestelmä

Seurojen palkitsemisjärjestelmä
▪

Seura määrittelee kriteerit. Merkkejä voi tilata liitosta. SPV:n
kotisivuilla olevalla lomakkeella:
http://spv.fi/teema/ansiomerkit/

-

SPV Webinaarit
▪

-

Webinaarit toteutetaan ensi talvena. Webinaarien avulla
voidaan toteuttaa esim. Suuli-koulutuksia, joihin kaikilla on
mahdollisuus osallistua. Webinaarit myös nauhoitetaan,
jolloin niitä on mahdollisuus katsella myöhemmin.

Koulutustoiminta Jukka Toivakka
▪

Laatujärjestelmän mukainen koulutus jokaiselle veneilystä
kiinnostuneelle

▪

Tukee seurojen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä

▪

Tuottaa kouluttajille tukimateriaalia, auktorisoiduille
kouluttajille intranetti

▪

SPV:n koulutusjärjestelmä, Veneilijä/Purjehtiakoulutus,
Venepäällikkökoulutus. Teroriakoe ja näyttökoe, ei
varsinaisia tuntivaateita koulutuksesta

6. EU-tietosuojalainsäädäntö seuroissa (GDPR)
-

Siirtymäaika päättyy 25.5.2017

-

Lain piirissä kaikki pursiseurat

-

Henkilörekisteri, hallinta, henkilöllä oikeus tulla unohdetuksi. Oltava
lupa henkilörekisteri tiedon käsittelemiseen.

-

Rekisterinpitäjän toimitettava henkilölle kaikki ne tiedot joita
hänestä on rekisterissä, 72 tunnin sisällä!

-

SPV on pohtinut asiaa rekisterinpitäjyyden kautta, onko jokainen
pursiseura itse rekisterinpitäjä vai olisiko SPV keskitetysti rekisterin
pitäjä.

-

Asiaa kannattaa seurata seuroissa ja keskustella siitä.

7. Metsähallituksen retkisatamayhteistyön tilannekatsaus
-

Työ on kannattanut, nyt retkipaikoissa joissa olisi toiminta loppunut
ainakin puiden osalta, retkipaikka toimii kuten ennen!

-

Savonlinnan ja Varkauden PS alueilla on lakkautettavia satamia tai
muutoksia tulossa myös vuodelle 2018. Seurat käsittelevät asiaa ja
toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

-

Jotkin seurat ottivat esiin, että seurassa on myös mielipiteitä, jonka
mukaan retkipaikkojen ylläpito kuuluisi kuitenkin yhteiskunnalle.
Ovat kuitenkin mukana asiassa.

-

Kokouksessa esitettiin vapaaehtoista käyttömaksua retkipaikoille

-

Kokouksessa hyväksyttiin seurojen lähettämät laskut retkisatamien
ylläpitoon liittyen ja seuroille palautetaan maksetut summat
yhteisestä rahastosta

-

Rantasalmen Pursiseura liittyi mukaan retkisatamayhteistyöhön.

-

Koordinaattorina jatkaa Antti Kaipainen, SLPS

-

Lisää seuroja toivotaan mukaan yhteistyöhön.

8. Retkisatamarahaston budjetti ja jakoperusteet 2018
-

Budjetiksi päätettiin 1500 eur. Jakoperusteena jäsenmäärä aiemman
mallin mukaisesti.

9. Saimaan alueen tukikohtayhteistyö 2018
-

Sulkava kyseli yleisesti, kuinka monin maksaa tukikohdassa
käynnistä suhteessa kirjaan jätettyihin viesteihin? Arvio oli, että noin
50%. Varkaudessa tilanne suurin piirtein sama. Asiasta oltiin
huolestuneita ja toivottiin, että toimittaisiin yhtisesti sovituilla
tavoilla.

-

Ei ehdotettu muutoksia yhteistyömalliin ja maksuihin.

10. Katsastajakurssi 2018
-

Koulutustarpeet Järvi-Suomessa

-

Kuopio 1+3, Ristiinasta 1, Imatra 2? Sulkava? tarvitaan >10 jotta
voidaan järjestää.

11. Muut asiat
-

RiPS esitti huolensa väylien ja turvalaitteiden
supistamissuunnitelmista.

-

Järvipelastajailta tullut tieto, että Trafi on poistamassa vähän
käytettyjen reittien viitoituksia, lähinnä pistoväyliä pääväylältä
pienempiin satamiin. Antti Kaipainen valtuutettiin viemään asiaa
eteenpäin SPV:n veneilyturvallisuustoimikuntaan. Kokouksen ja
Saimaan Pursiseurojen yksimielinen kanta on selvä. Viittoja ja
merenkulun turvalaitteita ei saa poistaa turvallisuussyistä.
Elektronisiin merikarttoihin ei voi luottaa niiden virheiden vuoksi ja
niitä ei ole saatavilla kaikissa veneissä.

-

Seppo Häyrinen Rantasalmen PS esitti huolensa Trafin uudesta
veneenrekisteritodistuksesta. Kokemus on osoittanut, että
rekisteriotetta ei usein hyväksytä tai tunnisteta ulkomailla ja tämä
on aiheuttanut ongelmia ulkomailla veneilijöille viranomaisten
kanssa. Asia tulee nostaa esiin liiton toimesta ja laatia ohjeistusta tai
ratkaisua asiaan.

-

Todettiin, että Turun pursiseura on suunnittelemassa eskaderia
Saimaalle.
http://turunpursiseura.fi/wp-content/uploads/2017/04/EhdotusSaimaan-eskaaderi.pdf

-

Saimaan Geopark yhdistys tulee jättämään marraskuussa Unescon
Pariisin kokoukseen hakemuksen.

12. Seurojen asiat
-

Mikkelissä on uusi hieno uusi jollatukikohta

-

Kuopiossa nostettiin esiin 12-14 tammikuuta 2018 junioritapahtuma
purjehduksen merkeissä Tahkolla, hinta noin 100 eur per henkilö.

13. Seuraava kokous
-

7.4.2018 Kuopiossa Kuopio Halli klo 10.00

14. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätettiin 13.04

Heikki Jakara / Antti Kaipainen / Mika Pulkkinen

