
  
  

Muistio SPV:n Saimaan alueen aluetapaaminen ja kommodorikokous  
  

Paikka ja aika: KuoPS, Pirttiniemi, Vesitie 17, Veneilykeskus Luotsi ja etäkokous, Microsoft Teams-

sovelluksella 2.4.2022 klo 10:00-13:00  

  

Linkki kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä   

  

Linkki löytyy myös sähköpostin kalenterikutsusta, joka on lähetetty kokoukseen kutsutuille.  

  

  

1. Kokouksen avaus  

 

Kuopion Pursiseuran kommodori Antti Iire toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi 

Kuopioon aluekokoukseen. 

 

Kokouksen alussa kuultiin SPV:n puheenjohtaja Jan Janssonin katsaus liiton toimintaan 

ja muuhun veneilyyn. 

 

2. Todetaan läsnäolijat 

 

Kokoukseen osallistui 21 henkilöä, josta 10 etäyhteyden välityksellä. Nimilista liitteenä. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen  

 

Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Antti Kaipainen ja sihteeriksi Jani Kelo. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ronkainen ja Titta Tolonen. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

 

Hyväksyttiin. 

 

5. Suomen Purjehdus ja Veneilyn toiminnan tilannekatsaus  

 

Käsiteltiin kokouksen alussa. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliN2JiMTItMmY5OC00N2I2LWIzYmItZDUwMjEwOGU2ZDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4cee2c7-225f-4cac-9309-87ca3ef1f1ee%22%2c%22Oid%22%3a%22427e6a05-343c-4660-8078-20717248b370%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliN2JiMTItMmY5OC00N2I2LWIzYmItZDUwMjEwOGU2ZDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4cee2c7-225f-4cac-9309-87ca3ef1f1ee%22%2c%22Oid%22%3a%22427e6a05-343c-4660-8078-20717248b370%22%7d


6. Vaahtopäät konsepti (Vuoden veneilyteko 2022, Lissu Suursalmi)  

 

Lissu Suursalmi esitteli vuoden veneilyteoksi vuonna 2021 valittua valtakunnallista 

Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahanketta. Hankkeen tarkoituksena on valistaa 

suomalaisia lapsia turvallisesta vesillä liikkumisesta. 

 

Todettiin, että hanke lisää lasten kiinnostusta veneilyharrastusta kohtaan ja tätä 

kautta seurojen olisi mahdollista saada uusia junioriharrastajia. Seuroilla tulisi olla 

valmiit konseptit, miten koulujen opetuksen kautta veneilystä kiinnostuneet lapset 

otetaan mukaan seurojen toimintaan. 

 

Keskusteltiin, miten Saimaan alueen seurat voisivat edistää hanketta ja 

opetusmateriaalien saamista kouluille ja mukaan opetussuunnitelmiin. 

 

Todettiin, että rahoittajien kerääminen ja materiaalien toimittaminen on hyvä 

toteuttaa Lissu Suursalmen toimesta ja seurat ottavat kopin siinä vaiheessa, kun 

teoriaopetuksen jälkeen siirrytään tutustumaan veneilyyn käytännön tasolla. Seurojen 

tulisi ottaa vastuuta myös siitä, että varmistetaan opettajien sitoutuminen ja 

oppimateriaalien oikeanlainen käyttö kouluissa.  

 

Kokouksessa kannatettiin hankkeen edistämistä seurojen toimesta ja päätettiin, että 

seurat ottavat asian käsiteltäväksi hallituksissaan. 

 

7. Saimaan alueen tukikohtayhteistyö 2022  

 

- Päijänteen pursiseurojen tukikohtien yhteiskäyttöehdotus (Ismo Glans) 

 

Ismo Glans esitteli Päijänne-Keitele alueen pursiseurojen toimintaa ja 

yhteiskäyttötukikohtia. Alueella yhteensä 17 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:een 

kuuluvaa pursiseuraa. Tukikohtiin ovat tervetulleita kaikki katsastetut veneet. 

Ismo Glans esitti tukikohtayhteistyötä Saimaan alueen pursiseurojen kanssa. 

 

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että paikalla olleiden seurojen edustajat 

suhtautuivat myötämielisesti yhteistyöehdotukseen. Käyttöoikeus tulisi kuitenkin 

rajata sopimuksessa mukana olevien seurojen jäseniin ja veneisiin, ei kaikkiin 

katsastettuihin veneisiin. 

 

Päätettiin, että seurat käsittelevät asiaa hallituksissaan ja päätös 

tukikohtayhteistyöstä ja sen vaatimista sääntömuutoksista tehdään syksyn 

aluekokouksessa.  

 



- Saimaan Pursiseurojen tukikohtayhteistyöjulkaisun jakelu seuroihin 

 

Oppaat on jaettu osaan seuroista. Toimittamatta on vielä alla olevien seurojen 

oppaat. Oppaat voi noutaa Kuopion Pursiseuran toimistolta Pirttiniemestä tai ne 

voidaan myös postittaa postimaksua vastaan. 

 

- Mikkelin Pursiseura 

- Lappeenrannan Pursiseura 

- Joutsenon Pursiseura 

- Leppävirran Pursiseura 

- Ristiinan Pursiseura 

- Varkauden Pursiseura 

- Pursiseura Ilmarinen 

- Puruveden Pursiseura 

 

- Vierailumaksun suuruus 2022. 

 

Päätettiin säilyttää hinta ennallaan, 10 € / vene / vrk, max. 2 vrk. Seuroille 

suositellaan MobilePayn käyttöönottoa tukikohtamaksujen vastaanottoon, jos sitä 

ei vielä ole. 

   

- Mahdolliset muutokset tukikohdissa.  

 

Outokummun Pursiseuralle on tulossa tänä vuonna uusi oma saaritukikohta. 

Seuran kotisivuille tulee reittiopastus. 

 

Keskusteltiin Lieksan Pursiseuran ja Pielisen Pursiseuran tilanteesta.  

 

Kuopion Pursiseuran Jänissalon tukikohdasta on jouduttu luopumaan muutamista 

poijuista lupaprosessin etenemisen myötä, mutta tällä ei ole käytännön vaikutusta 

tukikohdan yhteiskäyttöön. 

 

8. Metsähallituksen retkisatamayhteistyö  

 

Antti Kaipainen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021. 

 

Pursiseurojen ylläpitovastuu retkisatamissa päättyi 31.12.2021 ja huoltosopimukset on 

irtisanottu Metsähallituksen puolelta.  

 



Päätettiin lopettaa projekti pursiseurojen osalta, koska sille ei ole enää tarvetta. Tilillä 

olevat varat 145,16 € päätettiin lahjoittaa Ukrainaan Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Metsähallitukselta on laskuttamatta n. 600 €. Laskutusta tiedustellaan 

Metsähallitukselta. 

 

9. Saimaan alueen uuden aluetoiminnanjohtajan hakuprosessin käynnistäminen  

 

Antti Kaipainen on ilmoittanut jättävänsä aluetoiminnanjohtajan tehtävät vuoden 

2022 lopussa ja Saimaan alueelle tulee valita uusi aluetoiminnanjohtaja. 

 

Antti esitteli aluetoiminnanjohtajan tehtävänkuvaa ja valintaprosessin kulkua. 

 

Seuroja pyydettiin keskustelemaan hakijaehdokkaista hallituksissaan. 

 

10. Saimaanpursiseurat.fi sivuston kehitystyön tilannekatsaus 

 

Antti Kaipainen esitteli kehitystyön alla olevaa sivustoa. Kehitystyö etenee. 

 

11. Toteutuneet koulutukset talven aikana seuroissa ja tulevat koulutukset  

 

Iisalmesta osallistui kaksi etänä järjestettyihin katsastajakoulutuksiin. 

 

Keskusteltiin Saimaan tuomarikoulutustilanteesta. Tavoitteena on ollut, että niissä 

seuroissa, jotka järjestävät Saimaa ranking -kilpailuja, tulisi olla vähintään yksi 

tuomarikoulutuksen käynyt henkilö. Pätevyyden ylläpito vaatii aktiivista osallistumista 

tuomaritehtäviin. 

 

Seuroille annettiin vahva suositus tuomariasian viemisestä eteenpäin hallituksissa. 

 

12. SPV:n seurakiertue Saimaan alueella  

 

Kuopioon 15.3. suunniteltu SPV:n seurakiertue jouduttiin perumaan vähäisen 

osallistujamäärän takia. Asiaan vaikutti ajankohta arkipäivänä.  

 

SPV:lle päätettiin esittää uudeksi ajankohdaksi lauantaita 14.5. Seurakiertueen 

paikkakunnaksi päätettiin Savonlinna. 

 

13. Seurojen kuulumiset  

 

14. Muut asiat  



- Mainosten myyntiapu alueella  

 

Jäi käsittelemättä. 

 

15. Seuraava kokous  

 

Jäi käsittelemättä. Syyskokous purjehtijapäivien 2022 yhteydessä, kuten aiempina 

vuosina loka-marraskuun vaihteessa. 

 

16. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja toivotti hyvää veneilykesää ja kokous päättyi klo 13.18. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kuitattu sähköpostilla 5.4.2022 Kuitattu sähköpostilla 7.4.2022 

Tiitta Tolonen IiPS   Pertti Ronkanen SLPS 


