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Liiton uuden rekisteriohjelman - Suulin käyttöönotto
SPV:n uusi rekisteriohjelma, Suuli, valmistuu hyvää vauhtia ja pääsemme nauttimaan uudesta, entistäkin
paremmasta järjestelmästä vielä tämän vuoden puolella. Suuliin toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa
perustoiminnallisuus, eli seura-, jäsen- ja venerekisterit ja pätevyyksien hallinta, mutta jo näissä on paljon
uutta ja paranneltua toiminnallisuutta nykyiseen verrattuna. Samalla uusitaan myös käyttöliittymä
vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia. Koulutustilaisuuksia niin siirtoon kuin Suulin käyttöön tullaan
järjestämään syksyn aikana. Seuratkaa siis tiedotteita ja projektipäällikön blogia, niin tiedätte mitä
projektissa tapahtuu. Referenssiryhmäänkin mahtuu vielä mukaan, ryhmän jäsenenä kuulet ensimmäisten
joukossa mitä projektissa tapahtuu ja voit myös vaikuttaa siihen miten uusi järjestelmä rakennetaan.
Suuli tullaan ottamaan käyttöön syksyllä 2015, käyttöönoton tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Alla on tärkeää tietoa siitä miten seurojen on syytä varautua käyttöönottoon. Kaikkien seurojen osalta on
erityisen tärkeää, että nykyinen rekisteri pidetään ajan tasalla siirtoon saakka. Näin varmistetaan, että
Suuliin siirrettävät tiedot ovat oikein.
Seurojen tiedot siirretään sellaisenaan. Pankkitilinumeroiden tulee olla IBAN muodossa, jos tilinumero ei
ole oikeassa muodossa sitä ei siirretä. Seuratiedot kannattaa siis käydä tarkistamassa siirron jälkeen.
Jäsenien osalta siirretään kaikki seuran rekisterissä olevat jäsenet, joille ei ole määritelty eropäivää. Tämä
tarkoittaa siis sitä, että eronneiden jäsenien tietoja ei siirretä. Suulissa ei myöskään jatkossa säilytetä
eronneiden henkilöiden tietoja. Kun jäsen eroaa seurasta, niin jäsenen tiedot liittymis- ja eropäivää lukuun
ottamatta pyyhitään pois. Seurojen omia luottamustoimia ei siirretä. Siirron jälkeen Suuliin määritellään
seuran rekisterinpitäjä niille seuroille, jotka ovat rekisterinpitäjän nimen etukäteen ilmoittaneet. Muille
seuroille määritellään kommodori. Rekisterinpitäjällä ja kommodorilla on oikeudet määritellä
luottamustoimia seuran jäsenille. Nykyisen järjestelmän käyttöoikeuksia ei siirretä. Käyttöoikeuksien
määrittely tulee Suulissa olemaan täysin erilainen kuin nykyisessä rekisterissä. Suulissa käyttöoikeudet
määräytyvät luottamustehtävien mukaan.
Luottamustoimia Suulissa on kahdenlaisia, liittotasolla määriteltyjä luottamustoimia, joihin on liitetty Suulin
käyttöoikeuksia ja seuratasolla määriteltyjä luottamustoimia, joihin ei liity käyttöoikeuksia. Molempia
tietoja ylläpidetään seuroissa. Koska luottamustoimien käsittely muuttuu, niin niitä ei siirretä nykyisestä
järjestelmästä Suuliin.
Luottamustoimihistoriaa ei myöskään siirretä, kannattaakin etukäteen kirjata nämä muistiin, jos ne ovat nyt
vain nykyisessä rekisterissä. Suulissa ylläpidetään luottamustoimihistoriaa, eli Suulin käyttöönoton jälkeiset
tiedot sieltä löytyvät. Kun luottamustoimi poistetaan joltain henkilöltä, niin luottamustoimi, henkilön nimi
ja luottamustoimessa toimimisaika tallennetaan.
Nykyisessä rekisterissä on ollut mahdollista pitää rekisteriä myös liittoon kuulumattomista henkilöistä.
Tämä ns. ”Henkilö ei ole SPV:n jäsen” valinta poistuu Suulissa muilta paitsi jaosjäsenseuroilta ja
luokkaliitoilta. Jaosjäsenseurojen on syytä tehdä jaosjäsenseurahakemus SPV:lle hyvissä ajoin, jotta
saamme heti käyttöönottovaiheessa määriteltyä seuran jäsenyyden oikein. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät
SPV:n kotisivuilta. Jäsenrekisterin siirrossa kaikkien seurojen kaikki voimassa olevat jäsenyydet siirretään
Suuliin SPV:n jäseninä. Jaosjäsenseurojen ja luokkaliittojen tulee itse tarkistaa jäsenluettelo Suulissa ja
päivittää SPV:n jäsenyystieto oikeaksi. Jaosjäsenseuroilta ja luokkaliitoilta tullaan jatkossa perimään
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rekisterin käyttömaksu niistä jäsenistä, jotka eivät ole SPV:n jäseniä. Rekisterin käyttömaksu on puolet
juniorijäsenmaksusta.
Jäsenseurat joilla on palkattua henkilökuntaa, joka tarvitsee käyttöoikeudet rekisteriin voivat käyttöönoton
yhteydessä pyytää käyttäjätunnukset henkilökunnalle. Erillinen lomake tätä varten tullaan julkaisemaan
viimeistään käyttöönottoaikataulun tiedottamisen yhteydessä. Myöhemmin tehtävistä lisäyksistä SPV:n
perii hinnaston mukaisen maksun. Tällä hetkellä maksu on 50 euroa.
Kaikilla rekisteriin merkityillä jäsenillä tulee olemaan käyttöoikeudet järjestelmään ja heillä on oikeus
katsella omia tietojaan sekä päivittää omia yhteystietojaan. Tämä on selkeä parannus nykyiseen
järjestelmään ja helpottaa huomattavasti rekisterinpitäjän työtä, kun jäsenet voivat tehdä itse muutoksia
omiin tietoihinsa. Ilmoitus käyttäjätunnuksen luomisesta ja ohjeet Suuliin kirjautumisesta lähetetään
kullekin jäsenelle määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. On syytä tiedottaa tästä omalle jäsenistölle ennen
käyttöönottoa, niin jäsenet tietävät mistä on kysymys saavat ilmoituksen.
Suulissa henkilön syntymäaika tulee ilmoittaa muodossa siten, että vuosiluvussa on aina 4 numeroa.
Nykyisessä rekisterissä syntymävuosi on kahden numeron pituinen. Siirron yhteydessä kaikki syntymäajat
määritellään 1900 luvulle, eli 020202 = 02.02.1902. Seurojen on siis syytä käydä tarkistamassa
juniorijäsenien syntymäajat ja korjata ne tarpeen mukaan. Jos henkilöllä ei ole merkittyä syntymäaikaa hän
ei voi olla SPV:n nuoriso- tai seniorijäsen.
Ne seurat, jotka käyttävät jotain muuta rekisteriä jäsenhallintaan voivat jatkossa siirtää tietoja rekistereiden
välillä määrämuotoisena tiedostosiirtona. Siirto tehdään kuitenkin aina manuaalisesti siten, että tiedot
otetaan ulos yhdestä järjestelmästä tiedostoon ja tiedoston viedään sitten toiseen järjestelmään.
Suulin venerekisteriin siirretään jäsenille rekisteröityjen veneiden tiedot. Venetietoihin tulee lisää tietojen
oikeellisuustarkistuksia, esimerkiksi jos veneen paino on 900000, niin siitä annetaan varoitus. Venetietoihin
on lisätty myös uusia kenttiä, mm. uudet venepuhelinnumerot. Venetietojen tarkistus ja päivitys ennen
siirtoa ei mene hukkaan ja siirron jälkeen voi käydä päivittämässä uusia tietoja.
Venepaikka- ja tuotetietojen osalta päivitämme ohjeita myöhemmin.
Voimassa olevat pätevyydet (katsastajat, kouluttajat jne.) siirretään nykyisestä järjestelmästä Suuliin.
Katsastustietojen siirrosta päivitämme ohjeita myöhemmin.
Laskutuksesta tullaan siirtämään avoimet laskut. Nyt onkin oikea aika käydä siivoamassa oman seuran
avoimet laskut siten, että Suuliin ei siirretä sellaisia laskuja, joita ei ole enää tarkoitus karhuta.
Käyttöönoton aikana molemmat järjestelmät ovat poissa käytöstä ennakkoon ilmoitettavan aikataulun
mukaisesti. Tämä siksi, että siirron ja tehtävien tarkistusten aikana lähdetiedot eivät saa muuttua. Siirron
jälkeen Suuli avataan käyttäjille ja tästä ilmoitetaan seurojen pääkäyttäjille. Nykyisestä järjestelmästä on
mahdollista käydä katsomassa tietoja vielä 30.4.2016 saakka, jonka jälkeen nykyinen järjestelmä suljetaan
kokonaan. Nykyisen järjestelmän ja Suulin välillä ei ole integraatiota eli tiedot eivät päivity järjestelmien
välillä. Jos jonkin seuran tilivuosi päättyy siten, että verotusta varten vanhan järjestelmän tietoja tarvitaan
30.4.2016 jälkeen, tästä tulee ilmoittaa liiton toimistoon hyvissä ajoin.

