MUISTIO SPV Saimaan alueen aluekokous
Aika: 27.10.2018 klo 10:00-14:30
Paikka: Kuopio, Luotsi-toimintakeskus, Pirttiniemi (Vesitie 17, 70460 Kuopio)
1. Aamukahvi ja Saimaa Ranking 2018 palkintojen jako
Palkintojen saajat kirjattu Saimaa Ranking-kokousmuistioon
2. Kokouksen avaus
KuoPs:n varakommodori Markus Mättö avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi.
3. Läsnäolijoiden toteaminen
Listan mukaan (Liite 1).
4. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin SlPS Antti Kaipainen.
Käytiin lyhyt keskustelu kokouksen teemasta RiPS:n Mika Muikun laatiman alustuksen
osalta. Todettiin keskeiset asiat ja se, että Saimaa Rankingin uudistaminen on tarpeen
ja sen toteuttaminen tulee aloittaa tämän kokouksen tuloksena.
Mika Muikun laatima alustus muistion liitteenä (Liite 2).
5. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin.
6. SPV koulutusinfo seuroille
Jukka Toivakka esitteli kehittyvää koulutustoimintaa ja sen roolia seuroissa ja mm.
pätevyyskirjoissa. Koulutuksen rooli korostuu koko ajan ja myös materiaalia
uudistetaan nykyaikaisemmaksi. Saimaalla järjestetään seuraavat SPV:n kouluttaja
koulutukset:
10-11.11.2018
19-20.1.2019
2-3.2.2019
16-17.3.2019

Jokaisessa jäsenseurassa tulisi olla SPV:n auktorisoima kouluttaja vastaamaan
nykyajan tarpeisiin (Liite 3).
Päätettiin: Koulutusipäivät ja paikat sekä koulutusinfomateriaali päätettiin laittaa
jakoon Saimaanpursiseurat.fi sivustolle. Materiaalin lisäyksestä huolehtii Jukka
Nikkilä (RiPs). Kouluttajakoulutusta edistetään seuroissa aktiivisesti.
7. Saimaan alueen tuomarikurssi 2019
Paavo Kokko (RaPu) kertoi tuomaritoiminnasta Saiman alueella ja koulutuksesta.
Keskustelun aikana todettiin, että valtakunnallisesta tuomariresurssista on koko
Vuoksen vesistöalueella vain 1 tuomari. Tehtävän laajuuteen ja alueen kokoon nähden
määrä on liian pieni.
•
•
•
•

Nykyisen korkeatasoisen tuomaritoiminnan jatkuvuuden turvaaminen on kaikkien
seurojen yhteinen etu
Saimaan alueen kilpapurjehdustoiminnan kehittämiseksi on tarkasteltava myös
tuomaritoimintaa pitkällä tähtäimellä
Keskeisin kilpasarja on Saimaa Ranking ja sen osakilpailut
Olisiko ”tuomaripalvelu” mahdollista sisällyttää Saimaa Rankin kilpailujärjestäjän
vaatimuksiin?
Tarpeelliseksi nähtiin jatkossa lisätä Saimaa Ranking-osakilpailut myös SPV:n
kilpailukalenteriin.
KuoPS järjestää tuomarikurssin 16-17.3.2019. Kurssille voi osallistua myös mista
seuroista.
Kilpailujärjestäjän kurssi järjestetään talvella Tahkovuorella. Lisätietoja:
Anna Mättö, 050 547 5204, anna.matto@gmail.com
Päätettiin: Saimaa Ranking-osakilpailut ilmoitetaaan SPV:n kisakalenteriin.
Järjestävä seura huolehtii osaltaan, että kilpailu ilmoitetaan SPV:lle.
http://kilpapurjehduskalenteri.spv.fi/ (Lisätietoja Thomas Hacklin
http://spv.fi/teema/spv-yhteystiedot/ )
Päällekkäisiä kursseja ei järjestetä ja mikäli erikseen tulee tarvetta niin
tuomarikurssi järjestetään etelämpänä erikseen. KuoPS informoi kurssin
järjestelyistä seuroja sekä Antti Kaipaista.

8. Metsähallituksen retkisatamayhteistyön kustannusten korvaus seuroille 2018
Käytiin läpi retkisatamakustannukset 2018.

Päätettiin: Päätettiin maksaa seuroille laskun mukaan korvakset 2018 yhteisestä
rahastosta.
Mikäli tulee mahdollisuus rahankeräyslakimuutoksen myötä kerätä myös
vapaaehtoisia käyttäjämaksuja, voidaan asiaa käsitellä uudelleen. Tällöin tulee
kuitenkin huomioida mm. PSSry:n toimintaedellytysten turvaaminen.
9. Retkisatamayhteistyön toimintasuunnitelma 2019
Koordinaattori esitteli satamakohtaisen toimintasuunnitelman kaudelle 2019.
Päätettiin: Hyväksyttiin.
10. Retkisatamayhteistyön budjetti ja jakoperusteet 2019
Koordinaattori esitteli satamakohtaisen budjetin. Keskusteltiin Saimaan alueelle
saapuvien veneilijöiden osallistumisesta kustannuksiin ja pohdittiin mahdollisuutta
kerätä maksuja esim. Saimaan kanavan kautta sekä myös kumikanavaa pitkin
saapuvien veneilijöiden osalta. Maksu voisi olla esim. sisällytetty kanavamaksuun sekä
kuljetusmaksuun. Kuitenkin maksujen keräämiseen pitäisi olla selkeä toimija, joka
voisi hoitaa asiaa.
Päätettiin: Budjetin loppusumma 3892,44 katetaan edellisvuosien ylijäämästä,
Metsähallituksen avustuksesta sekä seurojen osuudella, joka vuonna 2019,
päätettiin olevan 500 euroa. Summa jaetaan viimeisimmän jäsenmäärän
mukaisesti seuroille aiemman mukaisesti.
11. Tukikohtayhteistyö 2019
- Mahdolliset muutokset tukikohtien osalta
Keskusteltiin mahdollisista muutostarpeista. Todettiin, että Pielisellä täytyy
tarkentaa tilanne pursiseurojen osalta ja miltä osin toimintaa alueella on? Ei
muutostarpeita.
-

Vierailumaksu 2019
Säilyy samana.

-

Uudet maksutavat vierailumaksujen suorittamiseksi
Todettiin, että käteisen rahan puuttuminen nykyisin saattaa olla osasyynä,
että vierailumaksuja jää maksamatta vierailujen yhteydessä. Nykyaikaisia
maksutapoja ovat mm. pankkien omat mobiilimaksut, Mobile Pay ja iZettle.
IZettle ja pankkien omat mobiilimaksut vaativat lukulaitteen sekä virtaa ja
datayhteyden toimiakseen. Vertailtiin eri tapoja ja todettiin Mobile Pay
parhaana vaihtoehtona tukikohtayhteistyökäytössä. Mobile PAy ladataan
sovelluksena käyttäjän omaan puhelimeen ja vierailukohteen osalta

näppäillään puhelimeen koodi, jonka perusteella vierailumaksu ohjautuu ko.
seuran tilille.
https://mobilepay.fi/yrityksille/myyntipisteet/mobilepay-myshop
-

Defibilaattoriprojekti
Todettiin, että MPS:llä ja KuoPs:lla on jo tukikohdissa defibilaattorit
saatavilla. Muiden seurojen osalta tulisi tutkia sponsorointivaihtoehtoja
esim. SPV:n kautta kun neuvotellaan uutta vakuutussopimusta
jäsenkäyttöön.
Kuultiin LrPs:n esitys Kymen Navigaatioseuran (Kotka) tarjoamasta
yhteistyömahdollisudesta Lappeenrannan Pursiseuralle. Kymen
Navigaatioseura on vieraillut Lappeenrannassa ja ehdottanut tukikohtien
yhteiskäyttöä. Tarkoituksena olisi tajota niin Saimaalta tuleville kuin
Mereltä saapuville Kymen Navigaatioseran jäsenille mahdollisuus
”kotitukikohtaan”, jollaisen olemassa olo saattaisi madaltaa kynnystä lähteä
Saimaalta merelle ja päinvastoin. Keskusteltiin mahdollisen yhteistyön
laajentamisesta myös muiden yhteiskäyttötukikohtien osalle. Asia sai
varovaisen myönteisen näkemyksen tässä vaiheessa mutta päätettiin
hankkia asiasta lisätietoa.
https://www.kymennavigaattorit.fi/
Päätettiin:
Tukikohtien osalta ei tarvetta muutoksiin kaudella 2019.
Vierailumaksu säilyy samana eli 10 eur per vene. Poikkeuksena ne seurat,
jotka ilmoittavat eri hinnoittelusta erikseen kuten vuonna 2018.
Päätettiin ottaa Saimaan Pursiserojen yhteiskäyttötukikohdissa käyttöön
myös nykyaikainen mobiilimaskustapa Mobile Pay. Jokainen seura huolehtii
omiin yhteiskäyttötukikohtiin oman tunnuksen Mobile Paylta kaudelle 2019.
Myös käteiskassat säilyvät ennallaan.
Defibilaattoriprojektin osalta Antti Kaipainen lähestyy SPV:tä ja pyritään
saamaan sponsorointia esim jäsenvakuutuksen kautta seuroille.

-

Kymen Navigaattorien ehdotukseen tukokohtayhteistyön laajentammisen
osalta päätettiin, että;
Lappeenrannan Pursiseura toteuttaa omalla päätöksellään 3-vuoden
pilottiyhteistyön, jonka etenemistä käsitellään tulevissa kokouksissa.
Asia viedään tässä vaiheessa tiedoksi kaikkiin Saimaan yhteistyöseuroihin ja
kevään kokouksessa keksustellaan alustavista näkemyksistä asian suhteen.

-

Kymen Navigaatioseurasta pyydetään edustaja mukaan kevään
aluekokoukseen esittelemään seuraa ja toimintaa sekä mahdollisen yhteistyön
tavoitteita.

12. SPV tilannekatsaus
SPV:n puheenjohtajaehdokas Jan Jansson esittäytyi kokousväelle. Antti Kaipainen
esitteli liittokokousviikonlopun ohjelmaa ja seuraseminaaria kokousväelle.
Päätettiin: Tuetaan Jan Janssonin valintaa SPV:n seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Saimaan alueen pursiseurat voivat halutessaan toimittaa valtakirjansa
äänestystä varten aluejohtaja Antti Kaipaiselle ennen liittokokousviikonloppua
23.11.2018.
13. Veneiden myrkkymaalaus sisävesillä ja vaihtoehdot
Kuultiin Topiantti Äikään (LrPs) esitys projektiaihioksi Saimaan alueen pursiseuroille
(Liite 4).
Kokouksessa todettiin yhteisesti – on meidän kaikkien asia huolehtia siitä, että Saimaa
ei päädy Itä-Meren ja Suomenlahden kaltaiseen tilaan tulevaisuudessa. Muutos alkaa
meistä ja kysymys on koko vesistöalueella tuhansista maalilitroista ja se on jo
merkittävä määrä. Jo nyt yritykset ovat luopuneet vanhojen Antifouling-maalien
myynnistä osittain mutta lisäinformaatiota tarvitaan.
Kokouksessa tunnistettiin kehityskohteina:
-

-

-

-

Vanhoista Antifougling maaleista luopuminen nopealla aikataululla
seuroissa – vanhan maalin päälle ei vedetä enää ensi keväänä vanhaa
Antifougling-maalia vaan uusia, nykyiset määräykset täyttäviä maaleja
Telakoilta ja huoltoliikkeiltä jokainen veneilijä voi vaatia
pakkassuojaukseen käytettäväksi Propyleeniglykolia, joka on myrkytöntä.
Heikoimmat kevytpeitteet talvisäilytyksessä tulisi poistaa käytöstä
rannoilla, koska hajotessaan ne päätyvät tuulen mukana vesistöön ja
muuttuvat samalla osaksi muoviongelmaa, joka on jo laajasti uutisoitua
maailmalla. Muovin paikka ei ole meressä eikä järvillä, edes pieninä
määrinä.
Ensi keväästä lähtien katsastajien tulisi keskustella esim.
runkokatsastusten yhteydessä veneiden omistajien kanssa mikäli veneen
pohjassa on käytössä vanhan mallista maalia.
On myös tiedostettava ja jaettava tietoa, että vanhojen maalien käyttö
nykyisin sisävesillä on myös laitonta.

Päätettiin: Ympäristöasiat nousevat jatkossakin asialistalle. Muutosta tulisi myös
mitata seuroissa. Kevään kokoukseen pyritään saamaan lisää asiantuntijoita, esim.

maalia valmistavista tai maahantuovista yrityksistä, kertomaan mm.
maalaamiseen liittyvistä asioista.
Katsastajien roolia nostetaan jo ensi keväänä em. asioiden osalta esim.
runkokatsastuksen yhteydessä tai jos muuten havaitaan veneessä myrkkymaalia,
etanolipohjaista glygolia tai kevytpeittoja talvisäilytykseen.
14. Seurojen tilannekatsaukset ja menossa olevat projektit
Kuultiin seurojen tilannekatsaukset ja kirjataan tiedoksi.
15. Muut asiat
Päätettiin: Saimaan Pursiseuroja koskevat nettijutut yms. toimitetaan RiPS Jukka
Nikkilälle.
Saimaan Pursiseurat viedään myös SOME:een tulevana talvena.
16. Seuraava kokous
Kuopio Kallavesj näyttelyn yhteydessä 30.3.2019 klo 10:00.
Mikkeli 2.11.2019 klo 10:00.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokous päättyi klo 15:15.

