SPV Saimaan alueen aluekokous
Aika: 2.11.2019 klo 10:00-14:30
Paikka: Kaakkois-Suomen AMK, Patteristonkatu 3, 50100 MIKKELI
1. Aamukahvi ja Saimaa Ranking 2019 palkintojen jako
2. Kokouksen avaus
Antti Kaipainen avasi kokouksen ja toivitti osallistujat tervetulleeksi
3. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin: -Päätettiin: Liitteenä olevan listan mukaan.
4. Kokouksen järjestäytyminen
Todettiin: -Päätettiin: Pj. + siht. SLPS Antti Kaipainen , pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat RiPS Mika Muikku ja MPS Esko Pitkänen
5. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin: -Päätettiin: Hyväksyttiin
6. Koulutukset Saimaan alueella 2020
- Katsastajakoulutus
- Kouluttajakoulutus
- Vuokravenekoulutus (Merik. Risto Blomqvist, MPS)
Todettiin:
Kouluttajakoulutksen osalta Saimaalla ei saada todennäköisesti täyttymään
kurssia. Päijänteellä kurssi järjestetetään Lahdessa 8-9.2.2020. Voisi olla hyvä
yhdistää kurssit Saimaalta ja Päijänteeltä, jotta kurssi saadaan varmistettua.
Risto Blomqvist MPS esitteli uutta vuokravenelakia osana
vesiliikennelakiuudistusta. Keskusteltiin mm. vuokraveneen varustuksesta, katsastuksesta sekä vuokraveneenkuljettajan pätevyydestä.

Todettiin, että seuroilla ei kokoukseen mennessä ole ollut tarvetta
katsastajakoulutuksen järjestämiselle Saimaalla 2020.
Päätettiin:
Seurat ilmoittavat sähköpostilla 31.12.2019 mennessä Antti Kaipaiselle
koulutustarpeet. Antti varmistaa ilmoitusten jälkeen on ko. määrä riittävä
osanottajamäärä koossa ja ilmoittaa sen mukaan seuroihin järjestyykö koulutus
sekä mahdolliset päivämäärät. Ilmoitus tehdään myös myös Päijänteen alueelle,
mikäli myös siellä on koulutustarpeita.
Kouluttaja koulutus 8-9.2.2020 Lahdessa. Jukka Toivakka ilmoittaa eteenpäin
SPV:n kouluttajille Saimaan osallistumisesta Päijänteen kurssille ja Antti Kaipainen
ilmoittaa asiasta Päijänteen aluejohtajalle.
SPV koulutustoimikunta tekee yhteenvedon vuokravenekatsastuksen muutoksista
yleiseen käyttöön, niin pätenyyksine kuin katsastuksen ja venevaatimusten osalta.
7. Metsähallituksen retkisatamayhteistyön kustannusten korvaus seuroille 2019
Todettiin:
Todettiin haettujen kulukorvausten määrän 2019 olevan yhteensä 2142,26 eur
Päätettiin: Päätettiin maksaa kulukorvakset esityksen mukaisesti.
8. Retkisatamayhteistyön toimintasuunnitelma 2020
Todettiin:
Koordinaattori esitteli toimintasuunitelman 2020. Pääpaino on huoltosopimusten
mukaisissa huoltotoimissa mutta Pihlajaveden suosituimipien satamien oasalta on
tavoitteena ensi vuodelle Laiturien ja poijujen peruskorjaukset. Mikäli on
vaiheistettava korjauksia pidettiin kokouksessa yksimielisesti Juuvinsaaren
kehittämistä tärkeimpänä.
Päätettiin: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma.
9. Retkisatamayhteistyön budjetti ja jakoperusteet 2020
Todettiin:
Saimaan Pursiseurat on saanut lahjoituksen Luotilanka ry:ltä Pursiseurojen ja
Metsähallituksen retkisatamayhteistyöhön. Lahjoitus otetaan Saimaan
Pursiseurojen osalta suurella kiitollisuudella vastaan ja myöhemmin saatava
lahjakirja määrittelee lahjoitussumman käytön.

Päätettiin: Retkisatamayhteistyöbudjetin suuruus vuodelle 2020 on 3642,43 eur ja
se katetaan aiemmalla ylijäämällä sekä Metsähallituksen osuudella. Lahjoituksen
johdosta vuonna 2020 ei seuroilta kerätä erikseen rahoitusta. Koordinaattori
huolehtii käytännön järjestelyistä lahjoittavan seuran ja Sulkavan Pursiseuran
kanssa.
10. Tukikohtayhteistyö 2020
- Mahdolliset muutokset tukikohtien osalta
- Vierailumaksu 2020
- Mobile Pay käyttöönoton edistyminen
Todettiin: Lappeenrannan kaupunkitukikohta Vilmanrannan osalta todettiin, että
satamassa ei ole vierasvenepaikkoja ja niitä ei ole sinne myöskään mahdollista
toteuttaa.
Todettiin, että Pielisen alueella on pursiseuratoiminta loppunut. Joensuu olisi lähin
paikka, jossa Pielisen alueen veneilijät voisivat hoitaa katsastusasioita ym.
pursiseuran toimintaan liittyviä tarpeita. Lisäksi todettiin, että Lieksan Puriseuralta
on jäänyt Liklamon saaren tukikohta epäselvään tilanteeseen ja sen yhteiskäyttö on
epävarmaa. Tukokohdan myyntiä voisi harkita esim. Metsähallitukselle jos vain
mahdollista.
Keskusteltiin Mobile Pay mobiilimaksun käyttökokemuksista Saimaan
Pursiseurojen yhteistyössä. Mobie Pay on toiminut odotetusti vaikka
vierailumaksujen maksmisen osalta käyttö on vielä 1. vuoden jälkeen vähäistä. Ajan
mittaan nähtiin kuitenkin asian korjaantuvan tietoisuuden levitessä.
Kaudella 2020 Mobiel Pay tulisi olemaan käytössä jo RiPS, LrPS, KuoPS, PuPS, VPS
ja mahdollisesti SLPS.
Päätettiin: LrPs Vilmanranta poistetaan yhteiskäyttötukikohta kohteena.
Antti Kaipainen ja Joensuun PS Jamo Pelli sekä Outokummun PS Esa Holopainen
pitävät lähiviikkona palaverin, jossa käydään läpi Pielisen tilanne ja pohditaan
jatkotoimeniteitä ja selvitetään myös Liklamon saaritukikohdan tilannetta. Antti
kutsuu palaverin koolle.
Kaudella 2020 vierailumaksu pysyy entisellään 10 eur / venekunta.
Päätettiin jatkaa MobilePayn käyttöönoton laajentamista ja tuoda asia esiin myös
tulevassa yhteiskäyttötukikohtajulkaisussa.

11. Yhteiskäyttötukikohtajulkaisu 2020
- Julkaisutyöryhmän nimeäminen
- Materiaalin toimittaminen
- Mainosmyynti
- Taitto- ja painotarjous (PuPs)
Todettiin: Keskusteltiin yhteiskäyttötukikohtajulkaisusta. Todettiin tarve jakaa
teosta nykyisille jäsenille sekä uusille jäsenillle. Todettiin kuitenkin, että jakomäärä
tulisi rajata venekuntiin, ei siis kaikille jäsenille automaattisesti.
Päätettiin: Julkaisun johtoryhmään nimitettiin:
Antti Kaipainen SLPS (pj.)
Jukka Solonen PuPS
Jani Kelo KuoPS
Jarmo Pelli JPS
Anssi Suuronen LrPS
Esko Pitkänen MPS
Antti Kaipainen kutsuu Skype / Teams palaverin parin viikon kuluessa työryhmälle
ja käynnistetään työ.
Kaikki nykyiset yhteistyöseurat osallistuvat osaltaan yhteiskäyttötukikohdan
julkaisemiseen ja seurat nimeävät yhteyshenkilön 30.11.2019 mennessä.
12. SPV tilannekatsaus
- Liittokokousasiat ja Saimaan alueen ehdokasesittely
Todettiin: Kuultiin Jukka Toivakan esitys ehdokkuudestaan SPV liittohallitukseen
koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi.
Riku Häkli kertoi SPV:n LaNu toiminnasta. LaNu on kokoamassa purjehtijapakettia
seuroille. Saimaalla on osa seuroista jo panostanut hyvin junioritoimintaan mutta
osalla seuroista on vielä kehitettävää tämän osalta.
Päätettiin: Mikäli seurat eivät pääse itse osallistumaan liittokokoukseen 30.111.12.2019 voi aluejohtaja edustaa poissaolevaa seuraa valtakirjalla. Valtakirjat
tulee toimittaa Antti Kaipaiselle 27.11.2019 mennessä sekä mahdolliset ohjeet
liittokokuksessa äänestämiseksi seuran tarkoittamalla tavalla. Valtakirjan voi
toimittaa joko postitse Antti Kaipainen, Ristimäenkatu 12, 57130 Savonlinna tai
sähköpostilla skannattuna antti@anttikaipainen.fi

13. Veneiden myrkkymaalaus sisävesillä ja pursiseurojen toimet asian edistämiseksi
Todettiin: Suuliin katsastuslomakkeeseen merkintä myrkkymaalista ja maalin
tyypistä. Kiteen PS Pentti Länne selvittää asiaa muutoksen ja Suulin osalta.
TUKESn materiaalia jaettu ainakin VPS ja Kiteen PS toimesta veneen omistajille
keväällä katsastuksen yhteydessä.
Jatkossa runkokatsastuksen yhteydessä otetaan asia esille omistajien kanssa
Saimaan alueella.
Päätettiin: Seuranta ja raportointi myrkkymaaleista luopumiseksi aloitetaan
kaudesta 2020 alkaen. Katsastuspäälliköt raportoivat myrkkymaalien vaihtojen /
poistojen osalta yhteiseen raportointityökaluun, joka perustetaan
Saimaanpursiseurat.fi sivustolle. Raportointi on seurakohtaista mutta
vapaaehtoista. Tilannetta katselmoidaan jatkossa alueen syyskokouksessa. RiPS
Jukka Nikkilä valmistelee raporttipohjan sivustolle talven aikana ja käy sen vielä
Antin kanssa läpi.
14. Seurojen tilannekatsaukset ja menossa olevat projektit
Todettiin: Seurojen edustajat kertoivat ajankohtaisista asuioista. Alla otteita
keskusteluista.
RiPS suunnittelee tukikohtayhteistyötä Kivenlahden veneseuran kanssa.
Seurojen jäsenmäärien kehityksestä oltiin yleisesti huolissaan
Ideana, ”Kuinka pitkälle pääset” kilpailun mukaan tuominen osaksi Saimaa Ranking
osakilpailuja.
KuoPS on viettänyt 130v juhlavuotta ja juhlavuosi on tuonut uusia jäseniä seuraan
kymmeniä. KuoPS on myös toteuttanut RaceWKND viikonloput. Kokemukset olleet
positiivisia.
LrPS kertoi Geoparkista, Kutilan kanavasta sekä Järvi-Suomen peruskirjasta.
PSS:n uusi alus tulee keväällä 2020. Sijoituspaikaksi tulee Puumala. Toinen alus
sijoitetaan Savonlinnaan.
JPS on avannut toimintaa yleisesti enemmän kaikille vesilleliikkujille, kuten esim.
vesijettiharrastajille.
Keskusteltiin mastonostureiden katsastamisesta. Todettiin, että asia on
merkityksellinen mutta tähän ei tietoa laajemmin ollut saatavilla. Korostettiin

käyttäjän omaa vastuuta ja varovaisuutta sekä informaatiota ja käyttöohjeita
mastonostureiden käytössä.
Päätettiin: Kirjataan tilannekatsaukset tiedoksi.
15. Muut asiat
-

Yhteisten kokouskustannusten kattaminen SPV aluekokouksissa
SPV Päijänteen aluejohtaja Ismo Glans on esittänyt pyynnön osallistumisesta Saimaan
alueen kevään 2020 kokoukseen.
RiPs tiedotti DH-purjehduskilpailu-mallista
Todettiin: Todettiin, että Saimaan alueen aluekokoukset sekä purjehtijapäivät ovat
kasvaneet osanottajamäärältään niin suureksi, että kokousjärjestelyt ovat merkittävä
kuluerä järjestävälle seuralle. Keskusteluissa todettiin, että kokousten
osanottajamäärää ja toimintaa ei haluta missään vaiheessa rajata vaan päinvastoin,
tulisi saada lisää osallistujia myös muista seuroista, jotka eivät vielä ole olleet mukana.
Aluejohtaja Antti Kaipainen esitteli kustanustenjakoratkaisua, jolla ko ongelma
poistetaan ja käytäntö otetaan käyttöön toistaiseksi.
Päätettiin: Antti Kaipaisen esityksen mukaisesti, SPV maksaa jatkossa, järjestävän
seuran niin halutessa, SPV:n aluekokousten tilavuokrasta ja tarjoiluista
järjestävälle seuralle puolet (50%) laskua ja maksukuittia vastaan.
Hyväksyttiin Päijänteen alejohtajan Ismo Glansin pyyntö osallistumisesta Saimaan
aluekokokseen keväällä 2020. Antti Kaipainen toimittaa hänelle kutsun.
RiPS DH-purjehduskilpailun malli kirjataan tiedoksi.

16. Seuraava kokous
Todettiin: Kallavesj’ näyttelyssä ja syyskokous Saimaa ranking kokousten
järjestyksen mukaan nykyisellä tyylillä.
Päätettiin:
Kevätkokous 28.3.2020 Kuopiossa ja syyskokous sekä purjehtijapäivät 31.10.2020
Ristiina
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokous päättyi klo 15:05.

