Lasten- ja nuortentoiminnan terveiset
22.4.2018 Meriturvassa Jollakoulujen aloituspäivä
– SPV ja ESST yhdessä kaikkien seurojen kanssa
Soveltuu uusille junnukoululaisille sekä viime vuoden alkeis- ja
jatkoryhmille.
Seurat voivat markkinoida päivää tutustumispäivänä tai/ja tarjota
tapahtumaa kauden aloituspäivänä.
Halukkaat seurat voivat ilmoittautua ryhmänä heti ko. tapahtumaan.
mika.hollo@spv.fi
Tapahtuma on maksuton osallistujilta.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Y7nXDuMeY
Ohjaajakoulutukset 2018 – ilmoittautuminen on käynnissä
Ohjaajakoulutukset alkavat huhtikuussa jatkuen aina kesäkuulle asti.
Kurssit järjestetään yhteistoimintana seurojen kanssa. Yhteistyöseuran
kanssa tehdään tilojen, palveluiden ja varusteiden käytöstä
kulusopimus.
Kurssipäivämäärät voi käydä tarkistamassa SPV:n kalenterista.
http://spv.fi/teema/ohjaajaksi-koulutukset/
Kurssit:
Ohjaajan peruskurssi, ohjaajan jatkokurssi sekä vastuuohjaajan kurssi
IF Veneilykoulun kalustoa ja ohjaajia voi käyttää myös seuraleirien
tukena
Veneilykoulujen tavoitteena on saada lisää harrastajia purjehduksen ja
veneilyn pariin ja opettaa 7– 14 -vuotiaille lapsille ja nuorille veneilyn
perustietoja ja -taitoja.
Veneilykoulussa harjoitellaan turvallisia veneilytapoja ja opetetaan
ottamaan huomioon muut vesilläliikkujat.
Mukana on myös leirivarusteita sekä jollia ja kumiveneitä.
Vahinkovakuutusyhtiö If tukee liiton työtä turvallisten veneilytaitojen
opettamiseksi lapsille ja nuorille, ja yhteistyön ansioista
junioritoimintaa käynnistäville seuroille tarkoitettu veneilykoulu
voidaan tarjota seuroille edullisesti.
Kevään koulukiertueet ovat tulee varata pikaisesti, jos haluaa SPV:n
varusteita mukaan. Uutena trapetzi varusteet!
http://spv.fi/teema/vesisankarit-ja-kouluyhteistyo/
Varaukset ja lisätiedot Mika Hollo

SPV tukee alueleirejä ja mukana järjestämässä
Alueleirille voi hakea tukea Lasten ja Nuorten toiminnolta. Tuemme
leirin valmentajapalkkausta ja autamme leirin järjestämisessä. Tuen
suuruus on 250-750€ riippuen osallistujien määrästä sekä leirin
pituudesta. Alueleirin ohjelmaan voi kuulua kadetti- tai aluekilpailu.
Alueleiritukea voi hakea kaikkiin nuorten luokkiin.
Lisätietoja Mika Hollo
Optimistijollaliiton kansallinen kadettisarjan kilpailujen haku on
avattu - hakuaika päättyy 31.3.2018
Suomen Optimistijollaliiton (SOL) kansallista kadettisarjaa
purjehditaan kaudella 2018 kattavasti koko Suomen alueella
toukokuusta syyskuuhun. Kadettisarjan osakilpailujen kokonaismäärä
määräytyy kilpailukalenterin vahvistuksen yhteydessä. Kadettisarjaa
purjehditaan tuttuun tapaan ikäryhmittäin, mini-, midi-, ja maxikadetti
ryhmissä.
Tiedot myös www.optari.net
Kadettisarjan osakilpailujen hakuaikaa alkaa 1.3.2018 ja päättyy
31.3.2018. SOL vahvistaa kilpailukalenterin 15.4.2018 mennessä.
Lisäksi karsintasarjan osakilpailujen yhteydessä toukokuussa tullaan
järjestämään kadettisarjan osakilpailut. Kadettikilpailujen hakeminen
tapahtuu alla olevalla lomakkeella.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5xJY6QzmywCJjmvVbvahQNZCjMC4rS0XE2vQqXzqJ
tkzEA/viewform
SPV SJ10 KOKEILUPÄIVÄT – tilaa kokeilupäivä omalle seuralle
http://spv.fi/teema/aloita-kilpaveneily/
Kokeilupäivän järjestävät kilpaveneilytiimit ja SPV.
Lisätietoa: mika.hollo@spv.fi Mika Hollo p. 0440888440
SPV:llä on IF vahinkovakuutus tapahtumaan osallistujille.
klo 12:00-15:00 Avoin kokeilupäivä kaikille
Veneilyharjoituksia SJ 10 veneellä kokeilua 7-14 v.
Lajikokeilun ohjelma:
Esittely ja opastus
tekniikka ja nopeus
SJ 10 veneellä opastus ja ajokokeilu radalla
- kypärän ja liivit saa lainaksi järjestäjiltä
- ajoharjoittelua myös kumiveneillä (8 hv)
Tapahtumaan on mahdollista tuoda myös GT15 veneitä – soveltuu
paremmin 13-15v.

