
 
 
 

Muistio SPV:n Saimaan alueen aluetapaaminen ja kommodorikokous 
 
Paikka ja aika: Etäkokous, Microsoft Teams-sovelluksella 31.10.2020 klo 12:00-15:00 
 

1. Kokouksen avaus 

 

Avattiin kokous 

 

2. Purjehtijapäivien tervehdys ja päätökset 

 

Mika Muikku kertoi aamupäivän prjehtijapäivien kokouksen kuulumiset. 

 

Päätös: Kirjattiin katsaus tiedoksi. 

 

3. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Todettiin läsnäolijat Teams-kokouksen osallsitujien mukaisesti. Lista liitteenä. 

 

4. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Antti Kaipainen 

 

5. Edellisen kokouksen muistio 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

6. SPV tilannekatsaus 

- Liittokokousasiat ja Saimaan alueen ehdokasesittelyt 

- Aluejohtajien valintatapa 

 

SPV pheenjohtaja Jan Jansson kertoi SPV:N ajankohtaisista asioista. 

 

Todettiin: 

• SPV:n visio 2030 tuodaan hyväksyttäväksi liittkokoukseen. 

• Henkilökuta on sitoutunutta korona-haasteista huolimatta ja liikkuu 

koronan sallimien mahdollisuuksien puitteissa alueilla 

tuklevaisuudessa. Pääpaino esittelyissä Visio 2030 toimeenpanossa. 



• Ympäristökomitea aloittanut toimintansa. Topiantti Äikäs on esitellyt 

asiaa myös SPV hallitukselle. Materiaali jaetaan kokouksen muistion 

liitteenä. 

• Jan Jansson esitteli liittokokouksen sisältöä ja toteutustapaa koronan 

vuoksi. Kokous pidetään hybridikokouksena etänä ja paikan päällä.  

• Ehdokkaita on saatu avoimiin virkoihin mutta enenmmän ehdokkaita 

voisi olla. 

• Mahdolliset äänestykset järjestetään Suulissa. Hallitus on järjestänyt 

koeäänestyksen etä-äänestyksestä ja todennut sen toimivaksi. 

• Veneilykesä on ollut vilkas mutta turmilta ei ole valitettavasti 

vältytty. Kuitenkin seuroilla ja SPV:llä ei ole ollut roolia 

onnettomuuksissa. 

 

7. Koulutukset Saimaan alueella 2021 

- SPV koulutusinfo 

- Katsastajakoulutus 

- Kouluttajakoulutus 

 

Keskusteltiin Saimaan alueen koulutustarpeista ja kouluttajien kouluttamisesta. 

 

Todettiin: 

 

• Saimaan alueen kouluttajien määrä tulisi olla vähintään 10 henkilöä, 

jakaantunesti tasaisesti koko alueelle. Tämä saatetaan tiedoksi myös liiton 

kouluttajille. 

• 4.11 ja 11.11 on SPV:n järjestämänä kaikille avoimet webinaarit 

koulutusjärjestelmään liittyen. 

• Ns. Mentoritoiminta nähtiin mahdolliseksi koulutusväyläksi myös. Ei virallisena 

mutta esim. uusille veneilijöille perehdytyksenä. 

 

Saimaan koulutustarve 2021 

RiPS 

- Tarve saada 5 henkilöä katsastuskurssille 

 

Päätös: Aluejohtaja laittaa seuroille tiedustelun koulutustarpeesta asap. Mikäli 

koulutukset järjestetään etänä niin järjestävää seuraa ei tarvita vaan jokainen 

seura hoitaa itse omat ilmoittautumisensa siihen koulutukseen mikä on 

saatavilla. Lisäksi aluejohtaja toimittaa webinaarilinkit 4.11 ja 11.11 

koulutuksiin. 

 

 

 

 



8. Metsähallituksen retkisatamayhteistyön kustannusten korvaus seuroille 2020 

 

Antti Kaipainen esitteli seurojen anomukset kustannusten korvaamiseksi. 

 

SLPS 1456,90 eur 

PuPS 806,70 eur 

 

Päätös: Päätettiin maksaa seuroille kustannukset esityksen mukaan. 

 

9. Retkisatamayhteistyön toimintasuunnitelma 2021 

 

Antti Kaipainen esitteli retkisatamayhteistyön toimintasuunnitelman 2021. 

 

Todettiin, että vuosi 2021 tulee olemaan viimeinen vuosi nykyisen näkemyksen 

mukaan kun pursiseurat vastaavat huolloista. Metsähallituksen 

investointisuunntelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

10. Retkisatamayhteistyön budjetti ja jakoperusteet 2021 

 

Antti Kaipainen esitteli retkisatamayhteistyön budjetin 2021. Budjetti vuodelle 2021 

on 3555,04 euroa. Kulut katetaan aiemmista varoista. Seurojen osuutta ei peritä mutta 

mikäli tarvetta tulisi voidaan asiaan palata toiminnan turvaamiseksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

11. Saimaan Pursiseurat web-sivuston kustannusten kattaminen 

 

Todettiin:  

RiPS:n Jukka Nikkilä toimii jatkossakin pääkäyttäjänä saimaanpursiseurat.fi sivustolla 

ja häneen voi olla yhteydessä sivuston materiaalin osalta. 

jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.fi 

 

Sivuston kävijämäärää tulee nostaa. Parhaimmaksi keinoksi nähtiin seurojen linkitys 

sivustolle. 

 

Keskusteltiin kustannusten kattamisesta.  

 

Päätös: Saimaanpursiseurat.fi sivuston  lasku  2020 katetaan Saimaan ranking 

maksuista. Keväällä sovitaan vuoden 2021 kustannusten kattamisesta. Kannatusta 

sai malli, jossa RiPS:lle korvataan kulut saimaan pursiseurojen yhteisistä varoista 

ja ne kerätään tarvittaessa seuroilta jäsenmäärän mukaan nykymallin perusteella. 

mailto:jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.fi


 

Jukka Nikkilä pohtii kuinka Saimaanpursiseurat.fi sivustoa voisi hyödyntää 

laajemmin? Laaditaan esitys kevätkokoukseen. 

 

12. Tukikohtayhteistyö 2021 

- Mahdolliset muutokset tukikohtien osalta 

- Vierailumaksu 2021 

 

Todettiin, että muutosehdotuksia ei ole tullut ja vierailumaksun säilyttäminen 

nykyisessä 10 eur / vrk / vene säilytettäsiin. 

 

Päätös: Päätettiin tukikohtayhteisyön jatkuvan kuten vuonna 2020. Vierailumaksu 

edelleen 10 eur / vrk / vene. 

 

13. Yhteiskäyttötukikohtajulkaisun jakelut ja varaston hallinta 

 

Todettiin: 

Viime keväänä tukikohtajulkaisut toimitettiin KuoPS:n tukikohtaan Pirttiniemeen, 

jossa ne ovat nyt olleet varastoituna. Kekusteltii missä julkaisut tulisi jatkossa säilyttää 

ja millä periaatteella loput jaetaan? Tällä hetkellä noin puolet on jakamatta. 

 

Päätös: Julkaisut voidaa säilyttää edelleen Pirttiniemessä, josta ne voi noutaa tai 

sopia lähettämisestä KuoPs:n kanssa. Julkaisuja jaetaan vuonna 2021 seuroihin 

edelleen katsastettujen veneiden lukumäärän mukaisesti. Alejohtaja hankkii 

veneiden lukumäärät seurakohtaisesti SPV:stä per 31.12.2020. Tieto toimitetaan 

KuoPs:iin josta ko. määrän perusteella luovutetaan julkaisuja käyttöön. 

 

14. Seurojen tilannekatsaukset ja menossa olevat projektit 

 

KuoPS: 

• Uusia jäsniä saatu varsin mukavasti 

• Iivarinsalonlaituriremontti valmistunut 

• Kallavesi näyttely peruuntui keväällä ja se on aihettanut seuralle 

sopuettamistarpeita 

 

VPS: 

• Korona haitannut jonkin verran toimintaa.  

• Normaali toimintavuosi. 

 

OKumpu: 

• Jäsenmäärä kasvussa 

 

 



Imatra Purjehdus seura: 

• Jollien käytön katoittaminen menossa 

• Toiminan osalta normaalivuosi 

 

RiPS: 

• Korona siirtänyt suurintaosaa tapahtumista alku kesästä 

• Kivenlahden venekerhon yhteistyö ollu tauolla koronan vuoksi 

• Kaksinpurjehdus uusi tapahtuma. Oli noin 20 venettä mukana 

• Syksyllä kuitenkin voitiin järjestää jäsentapahtuma 

• Uusia jäseniä ja varsinkin nuoria saatu mukaan mukavasti 

• Tulevaisuu näyttää varsin valoisalta 

 

Ilmarinen:  

• Normaali toimintavuosi 

• Omakatsastus korona vuotena toimi hyvin. 

 

LrPS 

• Syyskokokouksessa jaostomuutoksia. Panokset matkapurjehdukseen. 

• Jäsenkategoriat muutettu nykyaikaiseksi. Ei enää laajaa luokittelua. 

• Laajennettu jäsenottamisen skaalaa. Koskee EU-jäsenyyttä  

• Purjehduskoulutuksen tarve on kasvanut. Valmiudet lisätä kursseja 

• Jäsenmäärä on ollut kasvussa. 

• Saalinki & Salaatti seuraillat jatkuvat 

• Kutilan kanava hyvässä myötätuulessa. 

• LrPS pohtii osaakkaaksi lähtemistä perustettavaan kanava osakeyhtiöön. 

 

SLPS 

• Laitaatsillan tukikohdan toimintoja on kehitetty ja tehty mm. maansiirtotöitä 

satama-alueella ja kunnostettu teitä.  

• Seura on suunnitelllut kiinteää toimistorakennusta ja koulutustilaa 

Laitaatsiltaan 

• Kankaisen vuosi oli jälleen vilkas. Kiitos kaikille vierailijoille. 

 

15. Muut asiat 

 

Kuultiin Topiantti Äikkään esitys SPV:n Ympäristökomitean toiminnasta (Liitteenä) 

 

KuoPs Pekka Humala on ollut Topianttiin yhteydessä, jotta viimeiset ilmasähkölinjat 

saataisiin pois Saimaalta. Ehdotettu, että seurat voisivat yhteisen kannanoton kautta 

edistää asiaa koko Saimaan alueen puolesta. Tulossa on kokous, johon Topiantti Äikäs 

osallistuu asian tiimoilta. 

 



Päätös: Valtuutettiin Topiantti Äikäs edustamaan Saimaan alueen pursiseuroja 

tässä asiassa. Kannanottona kaikilta seuroilta on yksimielisesti toivomus 

sähkölinjojen ilmajohtojen poistamiseksi nopeutetulla aikataululla. 

 

16. Seuraava kokous 

 

Kallavesj-näyttely 27.3.2021 klo 10:00. Korona-tilanteen jatkuessa tarvittaessa Teams-

kokouksena. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja kokous päättyi klo 15:05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Läsnäolijat: 

 

Antti Kaipainen SPV /SLPS 

Mika Muikku RiPS 

Panu Kokko RiPS 

Niina Kokko RiPS 

Jukka Nikkiä RiPS 

Jeikki Jakara VPS 

Esa Holopainen OPS 

Antti Iire KuoPs 

Ismo Tanskanen ImPS 

Pentti Länne Ilmarinen 

Topiantti Äikäs LrPS 

Jan Jansson SPV kohdassa 6 

 

 

 


