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Suomen Purjehdus ja Veneily jatkaa vuonna 2018 
monipuolista toimintaansa strategian 2015-2020 mukaisesti.  

Liittomme on seuroja varten. Tavoitteenamme on edistää ja 
ohjata suomalaista veneilyä yhdessä seurojen kanssa. 
Vuonna 2018 kiinnitämme yhä enemmän huomiota siihen, 
miten voimme palvella jäsenseurojamme ja koko 
suomalaista veneilyä entistä paremmin. Tässä korostuu 
muun muassa seuraviestinnän kehittäminen.  

Johtosääntöuudistusta jatketaan tarkoituksena tehostaa 
liiton sisäistä päätöksentekoa vastaamaan tämän päivän 
toimintatapoja. Liittomme yksi tärkeistä tehtävistä on 
vaikuttaminen ja edunvalvonta, jossa olemmekin 
onnistuneet kiitettävästi. Tätä työtä jatketaan niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Toimiston sisällä pyritään edelleen toimintatapojen 
tehostamiseen.

Keväällä 2018 käynnistyvän Euroopan unionin yleisen 
tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja vaikutukset otetaan 
huomioon ja jalkautetaan seuroihin.  

Jokainen toimikunta/toiminto tähtää veneily- ja purjehdus-
toiminnan kehittämiseen vaikuttavin keinoin. Niistä lisää 
jäljempänä toimikuntien/toimintojen omissa toiminta-
suunnitelmissa.  

Lisäksi liitto panostaa yhteisissä kärkihankkeissaan 
jäsenhankintaan ja vastuulliseen veneilyyn.  
Lasten ja aikuisten maksuttomia harrastetapahtumia  
järjestetään vuonna 2018 ympäri maan. 

Uutta ja aurinkoisempaa veneilykautta odottaen, 

Tom Ek 
toiminnanjohtaja 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry 

JOHDANTO VUOTEEN 2018 
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LAPSET JA NUORET 
• Junioritoimintaseurojen 

määrän lisääminen 
• Veneilytaitokoulutuksen 

rakentaminen 
• Valmennuksen määrän 

ja tason nosto 
• Lajin tunnettuuden 

lisääminen lasten ja 
nuorten parissa

VENEILY 
• Toimintaympäristö 

palvelee veneilyä 
tarkoituksenmukaisesti 

• Jäsenseurojen jäsenet 
kehittävät itseään 
aktiivisesti 

• Veneily on haluttu ja 
arvostettu harrastus 

• Jäsenseurojen 
veneilyturvallisuus ja 
esteettömyys ovat 
korkealla tasolla 

KILPAURHEILU 
• Suomi menestyy 

purjehduksen ja 
nopeuskilpailun 
kansainvälisellä huipulla 

• Kilpailujärjestämisen 
edellytykset jäsenseuroissa 
ovat hyvät 

• Valmennustoiminta 
mahdollistaa menestyksen 

• Luokkaliitot toimivat 
aktiivisesti 

• Erityisryhmien 
kilpailuedellytykset 
varmistetaan

JÄRJESTÖTOIMINTA 
• Kattavat ja 

kustannustehokkaat 
seurapalvelut 
jäsenseuroille 

• Seuratoiminnan 
osallistumiskynnyksen 
madaltaminen 

• Vastuullisen 
seuratoiminnan 
tarjoaminen 

LIITON STRATEGISET TAVOITTEET
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YHDESSÄ  
VESILLE 
Vuonna 2017 alkanut  
Yhdessä Vesille -hanke 
tutustuttaa vastuullisesti ja 
hauskasti veneilyyn 
harrastuksena. Tuomme pop up 
-tapahtumia paitsi rannoille, 
myös kaupunkien keskustoihin 
ympäri maan.

KÄRKIHANKE 2018
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TÄTÄ KAIKKEA ON SPV 
Yli 400-neliöinen Vene 18 Båt -messuosastomme yhdistää, innostaa ja aktivoi niin veneilijöitä 
ja purjehtijoita kuin harrastajia ja huippu-urheilijoitakin toiminnallisuuden kautta.

KÄRKIHANKE 2018
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MOBIILIKORTILLA ENTISTÄ 
PAREMMAT JÄSENPALVELUT 

SPV lanseeraa vuoden 2018 alussa mobiilikortin, joka 
tarjoaa jäsenille entistä parempia jäsenetuja, kuukauden 
tarjouksia sekä mahdollistaa nopean ja tehokkaan 
jäsenuutisoinnin perinteisen, kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvän Nautic-lehden rinnalle.

KÄRKIHANKE 2018
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KÄRKIHANKE 2018

ILOA JA LIIKETTÄ LAPSILLE 
Sporttiset Yhdessä vesille- ja Vesisankarit-kiertueemme tavoittavat  
vuonna 2018 jopa 30 000 lasta niin kouluissa, päiväkodeissa kuin messuillakin.
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VAHVA KIINNITYS TOKIOON 
Sailing Team Finlandin tavoitteena on saavuttaa 
olympialuokkien yhteisistä MM-kilpailuista Tanskan 
Århusista viisi maapaikkaa Tokion 2020 olympialaisiin.

KÄRKIHANKE 2018
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HARRASTELIIKUNTA

1. LAPSET JA NUORET 

Päätavoitteet 
Toiminnan yksi suurimmista haasteista on kasvattaa lajin 
harrastajamäärää lapset ja nuoret -kohderyhmässä aktivoimalla ja 
käynnistämällä purjehdus- ja veneilytoimintaa seurojen 
junioritoiminnan kautta. Pysyvän junioritoiminnan aikaansaaminen 
on pitkäjänteisen työn tulos, mikä edellyttää aktiivista jalkautumista 
kentällä ympäri Suomea. Toiminnassa tulee huomioida 
harrastamismahdollisuudet laajemmin seuroissa, jotta lajista 
poistumista ei tapahtuisi nuoren kiinnostuksen perheveneilyyn 
loppuessa tai niin sanotun kilpailuryhmäkiinnostuksen laskiessa. 

Sinettiseura-konsepti muuttuu Laatuseuraksi. Uuden 
Olympiakomitean nuorisovastaavien kanssa markkinoidaan 
Laatuseura-toimintoja. Laatuseuran toimintamallien julkistaminen 
tuo uutta tiedottamista seuroille. SPV:n seuratoimintamallien sekä 
laajalla toimintojen ja palveluiden kohdentamisella vaikutetaan 
suoraan seuratoimijoihin. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan 
syksyllä seuroille suunnatun juniorikyselyn avulla.  

Ohjaaja- ja valmentajakoulutusta laajennetaan paremmin 
ympärivuotiseksi leirien ja messutapahtuminen yhteyteen. 

SPV jatkaa nuorten tapahtumiin suunnattujen toiminnallisten 
lajiesittelyiden, kuten Vesisankarit-konseptin kehittämistä.  

Veneilytaitoharjoitusten ja -harjoituskirjan jalkauttamista 
seuratoiminnan tueksi jatketaan. 

SPV haluaa kannustaa seuroja ja luokkaliittoja järjestämään 
alueleirejä, joiden yhteydessä on kadetti-/aluekilpailuja – näin 
kilpailukynnys madaltuu ja valmennus kehittyy. Toimintaa luodaan 
siten, että alueleiritoiminta on myös osa valmennuskoulutusta sekä 
seuratoiminnan kehittämistä. Jatkoluokkien esittelyt ja kokeilut  
pyritään yhdistämään nuorten kilpailujen ja tapahtumien yhteyteen 
(toiminta on yhteistä kilpapurjehdustoimikunnan kanssa). 
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SPV:N PALVELUT SEUROILLE 

Seuratoiminnan kehittämispalvelut:  
• Junioritoiminnan kehittämiskoulutukset 

• Koulutusmateriaalien kehittäminen ja jakelu 

• Veneilykoulukonsepti niin seuratoimintaan kuin lajiesittelyihin  
(koulukäynnit) ympäri vuoden 

• Seurojen kanssa yhteisesti työstetyt teematapahtumat,  
seminaarit sekä liittokohtaiset lajiesittelyt 

• SPV:n kouluttajien toiminta tapahtuu seuroilla ja näin myös  
seuratoimijat voivat käydä vuoropuhelua heidän kanssaan 

• Alue- ja liikuntajärjestöjen ohjelmien markkinointi ja tiedotus 

• IF-ryhmätapaturmavakuutus 

• Sinettiseuratoiminta - Laatuseura 

• SPV:n kaluston lainaus/vuokraus lasten ja nuorten toimintaa  
tukeviin tapahtumiin 

• Rullaava vuosikalenteri nuorten toiminnoista kotisivuilla 

LAPSET JA NUORET

Eettisesti kestävä seuratoiminta:  
• Keskustelu seuratoiminnan yhteisistä arvoista ja etiikasta 

seminaareissa, koulutuksissa sekä liiton julkaisuissa
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Aktiivista junioriveneilytoimintaa 
tarjoavien seurojen määrän kasvattaminen

• Toimintaa aloittavien seurojen tukeminen. 
• Aktiivisten seurojen tukeminen. 
• Seuratoiminnan jatkuvuuden turvaaminen – harrastajanpolku. 
• Sinettiseurat Laatuseuraksi; toiminnan kehittäminen ja tavoitteet 

urheilijapolun mukaisiksi. 
• Seurojen ympärivuotisen toiminnan tukeminen toimintamalleilla - 

talvileirien tukeminen.

• Seurakäyntejä talvella 15 kpl. 
• Juniorikyselyyn vastaa yli 100 seuraa. 
• 12 Laatuseuraa (sinettiseuraa). 
• Kolme talvileiriä yhteistyönä seurojen kanssa.

LaNu-toiminnan kehittäminen • Toiminnan vaikuttavuuden seuraaminen. 
• Projektiluonteisen työskentelytavan luominen. 
• Resurssien kasvattaminen ja optimointi – avoin kesätyöpalkkaus.

• SharePointin toimintojen tehokas käyttö.

Junioripurjehdusvalmennuksen määrän ja 
tason nosto

• Ohjaajakoulutusten määrän pitäminen korkeana. 
• Ohjaajakouluttajakoulutuksen jatkuva koulutus. 
• Alueleirien (kilpailutaso) määrän lisääminen – kadettivalmennus. 
• Valmentajakoulutusten lisääminen yhdessä KPT/VHT:n kanssa. 
• VOK 1 -tason aluejärjestöjen koulutustarjonta seuroille tutuksi.

• Neljä perusohjaajakurssia.  
• Neljä jatko-ohjaajakurssia. 
• Kuusi räätälöityä seurojen tilauskurssia. 
• Neljä alueleiriä  
• Juniorivalmentajatapaaminen.

Projekteja tukevat tehtävät • IF Veneilykoulu ja MB Vesisankarit 
• KLL ja vesiliikuntaliitot -yhteistyö 
• OK-nuorisovastaavat ja Liikkuva koulu 
• Tunti liikuntaa päivässä -projektit 
• Terve Urheilija -materiaalit/koulutukset 
• PSS, SMPS ja Luontopalveluiden (Metsähallitus) yhteistyö 

• 15 IF Veneilykoulu-tapahtumaa.  
• 15 Vesisankarit-tapahtumaa.

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Lajin tunnettuuden lisääminen • Esillä oleminen erilaisten tapahtumien kautta yhdessä seurojen kanssa 
(muun muassa koulutapahtumat ja harrastemessutapahtumat) 

• Lajiesittelyt, harjoituskirjan uusintapainos, veneilyn taitomerkit, 
turvallinen seikkailu vesillä 

• Aloita veneily/purjehdus -tiedot kotisivuille. 
• Tapahtumataltioinnit, dokumentointi ja opetusvideot LaNun/SPV:n 

YouTube-kanavalle

• Tilastoidaan tapahtumat ja kävijämäärät. 
• 25 tapahtumaa ja 70 tapahtumapäivää. Kävijöitä 

tapahtumissa 10 000. 
• Kotisivujen käyttötilastojen seuranta.

Veneilytaitokoulutuksen jalkauttaminen • Veneilytaitojen opettaminen osana purjehdusvalmennusta. 
• Lajiesittelyt kouluihin suunnataan lajitaitojen opettamisessa opetuksen 

tukena (OPS2016). 

• 20 koulukäyntiä (100 luokkaa).  
• 10 eri seuraa käyttää konseptia.

LAPSET JA NUORET

http://www.spv.fi
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2. VENEILYTOIMINTA 
Päätavoitteet 
Tavoitteena on veneilyn harrastusmahdollisuuksien turvaaminen sekä 
veneilyturvallisuuden, satamien ympäristötietouden ja aktiivisen 
matkaveneilyn kehittäminen. Toiminnassa edistetään hyvien veneilytaitojen 
ja -asenteiden lisäksi liikunnallista elämäntapaa ja veneilijöiden 
turvallisuusosaamista kaikissa veneilytapahtumissa.  

Veneilytoimikunta vastaa veneilijöiden näkyvyydestä yhteiskunnassa ja 
kokoaa kentän sisällä veneilykokonaisuuden ajankohtaiset teemat. 
Osallistutaan vuosittain Vene 17 Båt -messuille ja Uiva-tapahtumiin sekä 
veneilyn turvallisuutta käsitteleviin työryhmiin ja hankkeisiin.  

Veneilytoimikunta toteuttaa SPV:n kouluttajakoulutuksen veneilyn ja 
purjehduksen osalta. Kursseja järjestetään erityisesti keväisin tarpeen 
mukaan. Veneenomistajien taitotasoa ja yleistä turvallisuutta nostetaan 
myös kannustamalla seuroja järjestämään yleisiä veneilyyn liittyviä 
koulutuksia, kuten veneilijän sääkursseja. Viestinnällisesti panostetaan 
myös ympäristöasioiden esille tuomiseen ja yhteistyöhön muiden 
toimijoiden kanssa. Veneilijöitä kannustetaan vierailemaan virkistysalueilla 
ja hyödyntämään retkisaarten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Lisäksi 
järjestetään seuroille Köydet irti -kilpailu ja tuetaan eskaaderitoimintaa 
kotimaassa, Itämerellä ja Välimerellä.  

Venesatamakomitea kehittää vierasvenesatamien luokitusjärjestelmää ja 
vastaa vierasvenesatamien tietojen oikeellisuudesta liiton tietopalveluissa. 
Venesatamakomitea järjestää satamapalveluiden tasoa korostavan 
Vuoden vierasvenesatama -äänestyksen Suomen Messujen kanssa. 

Lippukomitea avustaa veneseurojen lippujen ja merkkien 
suunnittelussa, hankinnassa sekä viranomaishyväksynnässä. 
Lippukomitea edistää lippukulttuuria Suomessa. 

Edunvalvonnan painopisteenä on vesiliikennelain hyvä valmistelu. 
Veneilytoimikunta vastaa SPV-tason lausuntojen antamisesta 
veneilyyn liittyvien lakialoitteiden suhteen. Tavoitteena on vaikuttaa 
veneilijöiden etuihin valvomalla suunnitelmia jo valmisteluvaiheessa. 
Veneilytoiminnan tavoitteena on kehittää turvallisen veneilyn 
yhteistyöverkostoa myös kansainvälisesti. SPV osallistuu EU-
rahoitteiseen vierasvenesatamia kehittävään 30MILES-hankkeeseen 
ja kansainväliseen, Pohjoismaiden ja Euroopan alueen toimintaan 
seuraavissa järjestöissä: EBA, NBR, BSCN, ICCY ja PIANC. 

VENEILYTOIMINTA
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Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Matkaveneilyn kehittäminen, 
harrasteliikunta, liikunnallinen 
elämäntapa, retkeily, 
virkistysalueyhteistyö 

Venesatamakomitea

• Tuetaan matkaveneilytoimintaa ja  

• Edistetään veneilyä aikuisten hyvänä liikuntamuotona. 
Huolehditaan liikunnallisen elämäntavan säilymisestä myös 
myöhemmällä iällä ja kannustetaan seuroja ulkoilu- ja 
virkistysalueyhteistyöhön. 

• Tuotetaan matkaveneilijän koulutus-/turvallisuusvideoita. 

• Järjestetään tapahtumia (Köydet irti) ja eskaadereita.  

• Ylläpidetään ja kehitetään vieras- ja palvelusatamia koskevia 
tietoja, toteutetaan Vierasvenesatamaäänestys ja kehitetään 
satamaluokitus-järjestelmä.

• Mielikuva veneilystä liikunnallisena lajina nousee ja seurojen on 
entistä helpompi viestiä ulkoilu- ja virkistysalueyhdistystoiminnasta. 

• Venesatamakomitea kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja toteuttaa 
Vuoden vierasvenesatama-äänestyksen.  

Veneilyn kouluttajakurssien 
toteutus 

Sidosryhmäyhteistyö 

• Veneilyn perustason koulutus toteutuu, kun kouluttajakursseja 
ja kouluttajia on riittävästi.  

• Perustason kurssien laadun parantaminen yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. 

• Panostetaan ympäristöasioiden esilletuomiseen.  

• Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (PSS ry, 
Finnboat, SMPS, PORY ja Navigaatioliitto).

• Järjestetään kurssit kysynnän mukaan. 

• Kouluttajien määrä seuroissa nousee edelleen. 

• Sidosryhmien kanssa pidetään vuosittaiset yhteistyöpalaverit. 

• Voidaan todeta esimerkiksi kyselyllä, että koulutus ja 
sidosryhmäyhteistyö parantavat veneilyturvallisuutta Suomessa.

Edunvalvonta, kansainvälinen 

Vaikuttaminen, EBA, NBR & 
Itämeri 

Lippukomitea

• Tuetaan seuroja lausuntojen laatimisessa. 

• Osallistutaan Vene 18 Båt - messuille ja UIVA-venenäyttelyyn. 

• Osallistutaan veneilyn edellytyksiä käsitteleviin työryhmiin 
Liikenteen turvallisuusviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, 
Liikenneviraston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. 

• Osallistutaan European Boating Associationin, PIANCin ja 
HELCOM työhön ja tehdään yhteistyötä Royal Yachting 
Associationin kanssa koulutuksiin liittyen. 

• Osallistutaan aluejohtajien toimintaan.

• Osallistutaan veneilyyn vaikuttaviin hankkeisiin kommentoimalla ja 
lausumalla. 

• Osallistutaan Vene 18 Båt- ja Uiva -tapahtumiin sekä kansainvälisiin 
kokouksiin (EBA, NBR, BSCN, ICCY, PIANC).  

• Jatketaan yhteistyötä Royal Yachting Associationin (RYA) kanssa 
koulutusmateriaalin tuottamiseksi suomen kielellä.

VENEILYTOIMINTA
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3. VENEILYTURVALLISUUSTOIMINTA 
Päätavoitteet 
Katsastustoiminta on liiton yksi laajimmista ja tärkeimmistä palveluista. 
Sen kautta tavoitetaan veneily- ja pursiseurojen jäsenistä suurin osa.  

Katsastajien rekrytointi on jatkuvaa toimintaa yhdessä jäsenseurojen 
kanssa ja tällä säilytetään toiminnan jatkuvuus. Nykyisten katsastajien 
osaamista ja motivaatiota kehitetään veneilyturvallisuuspäivillä 
syksyisin. Vapaaehtoisten katsastusmiesten rekrytointi ja sitouttaminen 
seuratoimintaan on tärkeää, jotta jatkuva, arvokas ja viranomaisten 
arvostama palvelu saadaan säilytettyä aiempien vuosien tasolla.  

Katsastustoiminta on seuroissa kausiluonteista ja painottuu voimakkaasti 
huhti-kesäkuulle. Riittävän suuri katsastajien määrä, noin 15-20 venettä 
katsastajaa kohti, on seuran kannalta tärkeää. Näin kenenkään 
työmäärä ei olisi keväällä kohtuuton. Rekisterijärjestelmän seurojen 
katsastajille ja katsastusvastaaville tarjoamia toimintoja pitää kehittää 
helppokäyttöisemmäksi ja sujuvammaksi. Varmistetaan katsastusosion 
täyttävän tulevat yksityisyydensuojaa koskevat vaatimukset. Jäsenistölle 
luodaan uusi tuote, jossa kerrotaan riittävän laajasti 
katsastustoiminnasta, katsastusvarusteista ja veneilyturvallisuudesta. 
Tavoitteena on vuonna 2018 toteuttaa digitaalinen palvelu ja 
seuraavana vuonna, mikäli kysyntää on, myöskin painotuote.  

Katsastusmateriaalien kehittämistä jatketaan edelleen siten, että 
kursseja voidaan pitää ensisijaisesti perus- ja uusijakursseina sekä 
tarpeen mukaan yhdistelmäkursseina. Nykyisten materiaalien kuva- ja 
videoaineistoa uudistetaan tarpeen mukaan. 

Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa erityisesti uusijakurssit 
videokokousjärjestelyillä tavoitteena pitää ainakin yksi kokeilukurssi. 

Vaikka toiminnan päätehtävänä on kouluttaa seuroihin uusia 
katsastajia ja hoitaa tämänhetkisten katsastajien täydennyskoulutus, 
edistetään turvallisuutta myös aktiivisella yhteistyöllä viranomaisten  
ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa 
järjestetään ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin sekä tuotetaan 
materiaaleja. Hätätilanneviestinnän edelleen kehittämiseen veneily-
turvallisuustoiminto osallistuu ja antaa oman asiantuntijapanoksensa. 
Toiminto seuraa aktiivisesti hätätilanneviestinnän kansainvälisiä 
kehityssuuntia ja teknologiaa sekä pyrkii soveltamaan niitä katsastus-
vaatimuksissa. Rekisterijärjestelmän sähköisen katsastusosion 
kehittämistä jatketaan tuomalla katsastusvaatimukset osaksi sähköistä 
lomaketta.  

Vesiliikennelaki on uudistumassa ja veneilyturvallisuustoiminto toimii 
aktiivisesti tuottaen tarvittavia lausuntoja osana SPV:n lausunto- 
kokonaisuutta.  

VENEILYTURVALLISUUSTOIMINTA
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VENEILYTURVALLISUUSTOIMINTA

SPV:n palvelut seuroille:  
• Uusien katsastajien kouluttaminen 

• Nykyisten katsastajien 
täydennyskoulutus 

• Katsastajien materiaalin 
tuottaminen ja sähköisen 
katsastuksen kehittäminen  

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Katsastustoiminnan ja sitä 
tukevien järjestelmien 
kehittäminen

• Tehdään muutoksia uuteen rekisterijärjestelmään palautteen pohjalta ja 
täydennetään sähköistä katsastuslomaketta. Kehitetään myös 
katsastajien muita verkkopalveluita tukemaan seurojen kaikkia 
katsastajia. Motivoidaan katsastajia tekemään turvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä seurojen kouluttajien kanssa.

• Rekisterijärjestelmän kehitysehdotusten vaikuttavuuden 
arviointi kuukausittaisten toiminnon kokousten yhteydessä.  

• Veneilyturvallisuuspäivä yhteistyössä koulutustoiminnon 
kanssa.

Katsastuskoulutuksien 
järjestäminen ja 
koulutusmateriaalien 
kehittäminen ja tuottaminen

• Järjestetään kursseja:  
- Katsastajien peruskurssit  
- Katsastajien täydennyskurssit  
- Veneilyturvallisuuspäivät  

• Tuotetaan katsastusmateriaalit (tarrat, pöytäkirjat). 

• Julkaistaan kaikille veneenomistajille katsastajien koulutusaineistoon 
pohjautuva veneilijälle tarkoitettu käsikirja ensivaiheessa digitaalisesti. 

• Osallistujia katsastajan peruskursseilla 120 henkilöä. 

• Osallistujia katsastajan uusijakursseilla 100 henkilöä. 

• Veneilyturvallisuuspäivillä 60 osallistuvaa katsastajaa. 

• Veneilijän käsikirjan tuottaminen

Veneilyturvallisuuden 
edistäminen ja parantaminen

• Edistetään veneilyturvallisuutta viranomaisyhteistyöllä, Trossi-
kampanjoinnilla SMPS:n kanssa ja osallistumalla muihin 
veneilyturvallisuutta edistäviin tapahtumiin, kuten Wear it Finland, Vene 
18 Båt- ja Uiva 18 Flytande -messut. 

• Osallistutaan VT:n ja KT:n kanssa turvallisuusaiheisten artikkeleiden 
tuottamiseen ja yhteisiin tilaisuuksiin. Osallistutaan uudistuvan 
vesiliikennelain valmisteluihin.  

• Trossi-kampanjointi katsastajien toimesta katsastusten 
yhteydessä 

• Osallistuminen Wear it Finland -tapahtumaan ja Vene 18 
Båt-messuihin. 

• Turvallisuusaiheisten artikkeleiden tuottaminen. 

• Veneilyturvallisuustoiminnon näkökannat vesiliikennelakiin 
tarvittaessa.

• Katsastajarekisterin ylläpito ja 
kehittäminen 

• Veneilyturvallisuuteen liittyvän 
digitaalisen ja painetun aineiston 
tuottaminen veneilijöille 

• Uusien yhteistyökumppanuuksien 
solmiminen seurojen 
hyödynnettäväksi 

• Nykyisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa järjestettävät 
veneilyturvallisuustapahtumat
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4. KOULUTUSTOIMINTA 
Päätavoitteet  
Koulutuksen tavoitteena on purjehdukseen ja veneilyyn liittyvän 
tietotaidon edistäminen. Veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmän 
kehittäminen ja siitä viestiminen nousee keskeiseksi kärkitavoitteeksi 
vuodelle 2018. Koulutustoiminto vastaa koko liiton koulutuksen 
laatujärjestelmän ylläpitämisestä. Tavoitteena on koota koko maan 
kattava, hyvin tunnettu kouluttajaverkosto, jotta veneilijät ja veneilystä 
kiinnostuneet saavat omalta alueeltaan tarvittavan SPV:n 
laatujärjestelmän mukaisen koulutuksen.   

Kouluttajien osaamista ja yhteistyötä parannetaan alueellisilla 
tapaamisilla. Yhteistyötä katsastajien kanssa jatketaan osallistumalla 
veneilyturvallisuuspäiviin syksyisin. Koulutustoiminto kehittää kaikkien 
toimintasektoreiden koulutuksia ja seuraa niiden laatua.  

Seurojen aktiivisuutta ja aluejohtajien roolia koulutusten järjestäjinä 
pyritään nostamaan kaikilla alueilla. Lisäksi alueellista yhteistyötä 
tuetaan kouluttajien aluetapaamisilla ja koulutuksen esittelytilaisuuksilla. 
Erityisesti lähellä toisiaan toimivia pieniä seuroja kannustetaan 
tekemään yhteistyötä. Materiaalien osalta varmistetaan myös vähintään 
tenttien saatavuus toisella kotimaisella kielellä.   

Koulutuksen kehittämisessä on monta osa-aluetta: muun muassa 
koulutusmateriaalien, kurssitarjonnan, sähköisten järjestelmien ja 
liittokouluttajakoulutuksen kehittäminen. 

Toiminnon koulutusjaos panostaa erityisesti sähköisten palveluiden, 
tenttijärjestelmän ja Suulin koulutus- ja pätevyysosion kehittämiseen.  

Kilpapurjehduksen kanssa aloitetaan yhteistyö avomerikilpapurjehti-
joille suunnatun turvallisuuskoulutuksen suunnittelussa. 
Veneilyturvallisuustoiminnon ja veneilytoimikunnan kanssa tehdään 
tiivistä yhteistyötä tapahtumien ja koulutusten toteuttamisessa.  

Kokeneille veneilijöille on näyttöihin perustuva kouluttautumisreitti,  
joka johtaa kansainväliseen huviveneenkuljettajankirjaan asti. 
Halukkaille seuroille järjestetään myös tilauskursseja.  

SPV:n palvelut seuroille:   
• Kouluttajakoulutukset ja tilauskurssit 

• Alueellisen koulutusyhteistyön tukeminen 

• Koulutusmateriaalit veneilijä- ja päällikkökursseille 

• Näyttöihin perustuva koulutuspolku kokeneille 
veneilijöillekoulutusrekisterin ylläpito ja kehittäminen 

• Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemusten  
käsittely ja koordinointi  

• Koulutusmateriaalien painaminen ja uudistaminen 

• Julkaisujen myynti 

• Liittokouluttajien valinnat ja koulutus 

KOULUTUSTOIMINTA
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Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

SPV:n koulutusjärjestelmien esille 
tuominen ja viestintä kaikkiin 
jäsenseuroihin

• Alueelliset koulutusjärjestelmän esittelykierrokset  
• Kouluttajille tuki: Seuran sisällä koulutusasioista tiedottamiseen esimerkiksi katsastajille + 

ruotsinkielinen materiaali. 
• Osallistutaan aluejohtajien tapaamisiin.   
• Artikkelien (Nautic yms.) ja seuratiedotteiden tuottaminen. 
• Alueellisen yhteistyön tukeminen, yhteiset kurssit ja koulutustapahtumat.

• Alueellisia tapahtumia vähintään 4 
kappaletta.

Koulutusjaoksen työskentely • Koulutusta tukevien palvelujen kehittäminen:  
- Aikuiskoulutuksen järjestelmän kehittäminen  
- Suulin koulutusosion kehittäminen ja koulutusten raportointijärjestelmä  
- Verkko-oppimisjärjestelmän kehittäminen   
- Tenttijärjestelmän kehittäminen ja tarpeen mukaan tenttikysymysten laatijoiden rekrytointi 
+ ruotsinkieliset käännökset  

• Määrittelyn 5.1.2017 ja 
testaussuunnitelman 9.6.2017 
mukaiset toiminnallisuudet 70 % 
tuotantokäytössä.

Koulutuksen palvelut ja resurssit 
toiminnan toteuttamiseen 

Laatujärjestelmän ylläpitäminen 

Koulutusten ja 
koulutusmateriaalien kehittäminen  

• Liittokoulutuspäivien järjestäminen. 
• Laatujärjestelmän jatkuva kehittäminen sekä liitteiden päivittäminen. 
• Avomerikilpapurjehtijoille suunnattu turvallisuuskoulutus. 
• Kurssiohjelmien ja koulutusmateriaalin kehittäminen sekä materiaalien laatijoiden 

rekrytointi. 
• Koulutussisältöjen päivittäminen ja ryhmittely koulutustavoitetasojen mukaan + 

ruotsinkieliset käännökset. 
• Koulutusaineiston kehittäminen yhdessä veneilyturvallisuustoiminnon kanssa. 

• Koulutuksiin on saatu riittävä 
osallistujamäärä ja 
koulutuspalautteiden mukaan 
koulutukset ovat hyviä.  

• Koulutuksen toteuttamiseen on saatu 
riittävät resurssit. 

Julkaisujen myynti • Myydään koulutusta tukevia kurssi- ja muita julkaisuja. • Julkaisujen myynti pysyy 
ennakoiduissa määrissä.  

KOULUTUSTOIMINTA
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5. KILPAPURJEHDUSTOIMINTA 
Päätavoitteet 
Liiton strategian mukaisesti toiminnan keskeisimmät tavoitteet ovat 
luokkaliittojen tukeminen aktiiviseen toimintaan, jäsenseurojen 
valmennuksen kehittäminen sekä kilpailujärjestämisen ja 
vammaispurjehduksen toimintaedellytysten varmistaminen. 

Edellä mainitut osatavoitteet tukevat lajin kehitystä kilpaurheiluna ja 
liikuntalajina. Harrastajamäärien kasvu ja nuorten pysyvyys lajin 
parissa vaativat liiton tukea ja ohjausta yhteistyössä seurojen ja 
luokkaliitojen kanssa. Toiminnan kehittämisessä on keskeistä 
määrittää tarkemmin SPV:n toimintamallia ja samalla selkeyttää 
rajapintoja sekä vastuualueita seurojen, luokkaliittojen ja liiton 
välillä. 

Kilpailutoimihenkilöiden määrän kasvattaminen ja koko kilpapurjeh-
duskentän palveleminen ovat keskeisiä haasteita myös ensi vuonna. 
Tulemme panostamaan toimenpiteisiin, jotka tukevat nuorten 
pysymistä lajin parissa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi aiomme 
määrittää selkeitä etenemisvaihtoehtoja (”polkuja”) 
valintavaiheessa oleville nuorille. Kilpaurheilun puolella tämä 
tarkoittanee täsmennyksiä luokkapolkuun, luokkaliitto- ja 
seurayhteistyön tiivistämistä, parempaa koordinointia, yhteisten 
tapahtumien kehittämistä sekä valmennusresurssien tehokkaampaa 
hyödyntämistä. Kilpaurheilusta luopuneiden ja kilpapurjehdusta 
harrastavien kohdalla tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia ja 
lisätä mielenkiintoa kouluttautua seuravalmentajaksi, 
kilpailutoimihenkilöksi tai purjehdustuomariksi. 

KILPAPURJEHDUSTOIMINTA

Tulemme tiivistämään yhteistyötä toimikuntien välillä, jotta pystymme 
tarjoamaan paremmin selkeitä vaihtoehtoja koko harrastajakunnalle. 

Seurajoukkueiden välillä purjehdittava Purjehdusliiga järjestetään 
neljättä vuotta. Tavoitteena on vakiinnuttaa Purjehdusliiga 
kilpailumuotona ja kehittää siitä varteenotettava ponnahduslauta kohti 
kansainvälistä huippupurjehdusta. Liiga on monessa maassa erittäin 
suosittu kilpailumuoto ja sen toivotaan tukevan lajin kehitystä ja 
harrastajamäärien kasvua myös Suomessa. 

Urheiluakatemiatoiminnan piirissä olevien urheilijoiden kokonais-
valtaisen valmennuksen tukeminen jatkuu. Pääkaupunkiseudulla jo nyt 
tiivistä yhteistyötä jatketaan Urhean kanssa ja yhdessä tarjotaan 
laadukasta harjoittelua Mäkelänrinteen lukion urheilijoille.  
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Vammaispurjehduksen toiminnan kehittämistä jatketaan esteettömyyden 
lisäämiseksi ja avustajien kouluttamisella käyttäen jo toimivia seuroja 
koulutuskeskuksina. Lajikokeilut eri paikkakunnilla pysyvien 
harjoitteluryhmien tukemiseksi jatkuvat yhdessä seurojen kanssa. Muiden 
Pohjoismaiden ja Baltian-maiden kanssa pyritään aloittamaan yhteistyö 
vammaispurjehduksen kehittämiseksi Itämeren alueella. 

Edunvalvontaa kilpapurjehduksen kansainvälisissä toimielimissä jatketaan. 
On tärkeää, että päteviä henkilöitä kansainvälisiin edustustehtäviin etsitään 
jatkuvasti. Lisäksi jatketaan kansainvälisten päätösesitysten valmistelua 
asiantuntijaryhmillä. 

SPV:n palvelut seuroille ja luokkaliitoille: 
• Kansainvälisten ja kansallisten kilpailuhakemusten käsittely ja 

koordinointi  

• Kansainvälisten kilpailuhakemusten avustaminen  

KILPAPURJEHDUSTOIMINTA

• Kilpailutoimihenkilökoulutus ja kilpailutoimihenkilöiden 
auktorisointi 

• Kilpailumääräyksien ja sääntöjen ylläpito sekä valvonta 

• Muutoksenhakuprosessi, kurinpitolautakunta sekä urheilun 
oikeusturvalautakunnan lausuntopyyntöasiat 

• Koulutus- ja sääntömateriaalin painaminen ja uudistaminen 

• Purjenumeroiden rekisteröinti 

• Kansainvälinen edunvalvonta 

• Näkyvyyden, tunnettuuden ja lajitietoisuuden edistäminen 

• Urheilijan pisteytyspyyntöjen käsittely (ei maajoukkue) 

• Luokkaliittoyhteistyön kehittäminen ja koordinointi 

• Seuravalmennuksen tukeminen



20

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Akatemiatoiminta, seura- ja 
luokkaliittoyhteistyö

• Vahva panostus niin sanotun akatemiaryhmän toimintaan 
Mäkelänrinteen Urheilulukion piirissä – urheilijoiden 
osaamisen monipuolinen lisääminen ja laadukkaat 
harjoitukset. 

• Laji- ja oheisharjoitusleirit yhteistyössä seurojen ja 
luokkaliittojen kanssa. 

• Shifti-valmennusjärjestelmän mukainen toiminta – muun muassa 100 
oheisharjoitusta lukuvuoden aikana ja asiantuntijamoduulit. 

• Lajiharjoitusleiri Hangossa kesäkuussa 2018. Avoimet testileirit jatkoluokkien 
purjehtijoille kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyön koordinointi luokkaliittojen 
kanssa – säännölliset tapaamiset.

Valmennuksen kehittäminen • Purjehtijapolun päivitys.  
• Osaamisen jakaminen maajoukkuetasolta alemmille 

tasoille (Haastajat, Nuoret Huiput, seura- ja 
luokkaliittotaso). 

• Yhteisen ymmärryksen ja valmennuksellisen linjan 
täsmentäminen.

• Saatetaan vuoden 2017 aikana aloitettu työ maaliin ja jalkautetaan kentälle. 
• Vauhti- ja Pelikirjan käyttö osaamisen jakamisen työkaluna. 

Kilpailutoimihenkilöiden 
rekrytointi ja koulutuksen 
kehittäminen

• Nuorten kouluttautumismahdollisuuksien kehittäminen 
kilpailutoimihenkilöiksi tai kilpapurjehdustuomareiksi. 

• Kilpailutoimihenkilömäärän kasvattaminen. 

• Suulin hyödyntäminen kilpailutoimihenkilökoulutusten ja  
-pätevyyksien hallinnoinnissa

• Laaditaan selkeä ja houkutteleva polku kilpailutoimihenkilöiden rekrytoimiseksi. 
• Järjestetään yli 10 kilpailutoimihenkilökoulutusta. Hyväksytään yli 60 

pätevyyttä seuraavalle nelisvuotiskaudelle, näistä vähintään kolmasosa uusia. 

• Varmistetaan, että aikaisemmin tehdyt määritelmät Suulin kehittämiseksi tältä 
osin saadaan käyttöön.

Kilpailutoimintojen 
kehittäminen

• Purjehdusliigan kehittäminen  

• Tuomari- ja kilpailupäällikköseminaarit.

• Suosion kasvattaminen ja vakiinnuttaminen. Laadukas Purjehdusliiga 
(venekalusto 6 kappaletta J70-veneitä, huippuluokan järjestelyt ja varusteet 
sekä riittävä rahoituspohja), joka vuosittain houkuttelee mukaan 18 seuraa 
ympäri maata. 

• Järjestetään yksi vuotuinen seminaari molemmille kohderyhmille.

Rekisteritoiminta • Purjenumerorekisteri tietokantapohjaiseksi. 
• Pätevyyshakemusten käsittely osaksi Suuli-järjestelmää.  
• Hallinnollisten prosessien tehostaminen.

• Toteutetaan 3.5.2016 laadittujen määritelmien mukaisesti.

Vammaispurjehdus • Vammaispurjehduksen edistäminen seuroissa: 
esteettömyys ja lajikokeilut.

• Neljä aktiivista seuraa, joissa vammaispurjehdusryhmiä 
• Vammaispurjehdusta, muun muassa 2.4mR-kilpailuluokkana, esitellään yhdessä 

seurojen ja 2.4mR-luokkaliiton kanssa.

Yleiset • Markkinoinnin ja sponsoroinnin kehittäminen. 
• Näkyvyyden ja lajitietoisuuden kehittäminen muun 

muassa Purjehdusliigan kautta.

KILPAPURJEHDUSTOIMINTA
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6. NOPEUSKILPAILUTOIMINTA 
Päätavoitteet 
Kotimaisen SM-kilpailusarjan kokoaminen on yhtenäinen prosessi 
seurojen kanssa. Kilpailutapahtuman rakentaminen on seuralta iso työ 
niin työmäärällisesti kuin rahoituksenkin osalta. Nopeusveneilyn 
painopisteenä on uusien kilpailujärjestäjien saaminen ja kilpailutoimi-
henkilöiden kouluttaminen seuroihin. 

Nopeuskilpailijat käyttävät liiton toimiston palveluja niin kilpailu-
lisenssien anomisessa, kansainvälisten kilpailujen ilmoittautumisessa kuin 
virallisten papereiden vahvistamisessakin. Täten liiton toimistolla tulee 
olla osaavia henkilöitä suorittamassa tehtäviä lähes ympäri vuoden. 
Harrastajamäärän lisääminen juniori- ja nuorten toimintaa kehittämällä. 
Junioriohjelma sisältää: SJ10-veneen esittelyitä ja kokeilupäiviä, 
nuorten leirit ja kirjalliset/sähköiset ohjeet aloittamisesta. Juniori- ja 
nuorten toimintaa kehitetään ympärivuotiseksi valmennustoimintaa 
lisäämällä yhdessä lajiosaajien kanssa. Urheiluakatemiatoimintaa 
tarjotaan huipulle pyrkiville urheilijoille räätälöidysti. Lisäksi yhteistyötä 
valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan (VHT) ja 
kilpapurjehdustoimikunnan (KPT) valmennusohjelman kanssa lisätään.  

Lajin tunnettuutta lisätään messu- ja lajiesittelytoiminnalla sekä Nautic-
lehden kirjoituksilla ja lajijulkaisuilla. 

Informaatiota kotisivuilla parannetaan ja kohdennetaan paremmin 
kilpailijoille ja toimitsijoiden tarpeiden mukaisesti. SM-sarjaa nostetaan 
paremmin esille ja seurataan tiiviimmin yhteisen Facebook-sivuston 
kautta. 

NOPEUSKILPAILUTOIMINTA

Toimitsija- ja kilpailijakoulutusta kehittämistä jatketaan 2017 saadun 
palautekyselyn mukaan nykyaikaisemmaksi. Tuetaan seurojen  
halukkuutta anoa kansainvälisiä arvokilpailuja.  
Edunvalvonta ja osallistuminen kilpaveneilyn kansainvälisen lajiliiton 
(UIM) ja Pohjoismaisen neuvoston toimielimissä jatkuu. Kansainvälisten 
päätösesitysten valmistelua tehdään kotimaassa asiantuntijaryhmissä. 

SPV:n palvelut nopeusveneilijöille: 

• Ohjaajaluvat, toimitsijaluvat, koulutukset ja kansainväliset 
kilpailuvahvistukset 

• Immersiontesti ja testilaitteistot 

• Peruskilpailuvakuutus 

• Tiedotustoiminnan tukeminen 

• Messut ja esittelytapahtumat 

• Juniori-/nuortenleirit ja juniorivakuutus 

• Kansainvälinen edunvalvonta 

• SM-palkintojenjakojuhla ja kv-saavutusten palkitseminen 

• Nopeusveneilyn kansainvälisen lajiliiton (UIM) yhteystoiminta 
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Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Lajin kehittäminen • Messut ja tapahtumat 

• Tulospalvelun tiedon tehokas jakaminen 

• Uudet kilpailupaikkakunnat, rata-alueiden 
kansainväliset luokitukset 

• Junioriluokkien lajikokeilupäivien lisääminen

• Kaksi tapahtumaa. 
Tulospalvelun ohjelmiston koulutus. 

• Lajileirien yhteydessä testataan rata- ja 
varikkoalueet.  

• Kolme lajikokeilupäivää. 

• Kaksi leiriä (kevät ja syksy).

Kansainvälinen toiminta, 
edustukset ja messut

• Kansainväliset edustukset ja kokoukset 

• Powerboating Nordic Meeting 

• Venemessut 

• Palkintojenjakotilaisuus

Varsinainen kilpailutoiminta • Joukkueenjohtajat 

• Kilpailuvalvojat (FI) 

• 2-3 juniorileiriä  

• Turvaveneet ja ajanotto 

• Kilpailulisenssit 

• NKT-kokoukset

Koulutukset • Kilpailutoimitsijakoulutus helmikuussa 2/2018 

• Kilpailupäällikkötapaaminen Meriturva 3/2018 

• Immersiontesti Meriturva 3/2018 

• Kilpailijakoulutus 2/2018

• 25 toimitsijakoulutusta 

• 10 kilpailupäällikköä 

• 35 immersiontestiä 

• 40 kilpailijakoulutusta

SPV:n palvelut seuroille: 

• kilpailutoiminnan tukeminen: 
turvaveneet, kilpailunvalvoja, 
ajanottajat, katsastajat 

• tiedotustoiminnan tukeminen 

• messut ja esittelytapahtumat 

• juniori- ja nuortenleirit 

• yhteistyössä seurojen kanssa 

• kansainvälinen edunvalvonta 

• SM-sarjan 
palkintojenjakojuhla ja 
kansainvälisten saavutusten 
palkitseminen 

• UIM:n yhteystoiminta 

• lajiliiton vakuutukset 
seuratoiminnalle

NOPEUSKILPAILUTOIMINTA
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1. VALMENNUS JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS 

Päätavoitteet 

Menestys. Valmennus- ja huippukilpailutoiminnan päätavoitteena on 
mitalisijojen saavuttaminen olympialaisissa ja olympialuokkien 
arvokilpailuissa. Maajoukkueemme runko on edelleen vahva ja 
useamman venekunnan harjoittelu- ja valmennusympäristö riittävä 
mitalisijojen saavuttamiseen. Näiden venekuntien määrän lisääminen ja 
entistä useampien nuorten auttaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiin 
valmentautumisympäristöihin on kuluvan olympiadin tärkein tavoite. 
Kauden 2018 tulostavoitteena on viisi maapaikkaa Tokioon Århusin 
World Sailing MM-kilpailuista elokuussa.  

Purjehtijoiden saama tuki koostuu henkilökohtaisesta ja valmennukseen 
suunnatusta rahallisesta tuesta. Lisäksi huippupurjehtijat saavat 
valmennus- ja tukipalveluita SPV:n kautta. Valmennussuunnitelmat ja 
toimintaympäristön kehittämisen toimenpiteet laaditaan ja niiden 
toteuttamista seurataan kunkin venekunnan kohdalta tiiviissä 
yhteistyössä päävalmentajan ja Olympiakomitean lajivastaavan 
kanssa. Jatkamme voimassa olevan strategian mukaisesti painottaen 
yksilöllisiä valmennus- ja tukipalveluita, vahvaa tiimihenkeä ja 
kansainvälistä valmennus- ja teknologiayhteistyötä sekä maajoukkue- 
että haastajatason toiminnassa. Urheilijoiden fysiikkaan, terveyteen ja 
henkiseen valmennukseen liittyviä tuki- ja seurantapalveluita 
korostetaan edelleen. 

HUIPPU-URHEILU

Vuoden 2017 aikana käynnistyi pohjoismainen yhteistyöhanke huippu-
valmennuksen koordinoimiseksi. Hankkeen tavoitteena on Pohjoismaiden 
kesken nostaa valmennuksen laatua ja tehostaa resurssien käyttöä.  

Osaaminen. Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat avain-
tekijöitä menestyksen taustalla. Tällä alueella tärkein tavoitteemme on 
luoda toimivia malleja purjehtijoiden ja valmentajien väliseen vuoro-
vaikutukseen ja toisiltaan oppimiseen. Järjestämme entistä enemmän 
yhteisiä leirejä ja laadukkaita kohtaamisia joukkueen sisällä. Uutena 
työkaluna toimivat vauhti- ja pelikirjat, joihin dokumentoidaan maa-
joukkueen purjehtijoiden ja valmentajien tietoa ja kokemuksia helposti 
jaettavassa muodossa. Lisäksi pyrimme linkittämään lajin ulkopuoliset 
asiantuntijat entistä paremmin päivittäisvalmennukseen, muun muassa 
lisäämällä heidän läsnäoloa yhteisillä leireillä. 

Uuden tiedon tuottamisen osalta jatkamme Tokio 2020 -olosuhdetyötä ja 
kaikkien luokkien tutkimus- ja kehitystyötä edellisvuosien tapaan. Fyysisen 
valmentautumisen osalta käynnissä on Kilpailu- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen kanssa lajivaatimuksien täsmentämiseen ja rasituksen 
seurantatyökaluihin tähtäävä projekti. Henkisen valmennuksen laji-
kohtaisia työkaluja erityisesti taktisen päätöksenteon kannalta kehitetään 
yhteistyössä Olympiakomitean ja urheilupsykologien kanssa.  
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Arvostus. Strategiamme mukaisesti tavoittelemme 
huippupurjehduksen ja sen toimijoiden arvostuksen kasvua sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. 

Yhteistyötahot. Tärkeimmät yhteistyötahot huippuvalmennuksen 
osalta ovat Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö ja 
urheiluakatemiat, joiden kanssa jo pitkään jatkunutta tiivistä 
yhteistyötä laajennetaan edelleen. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö eri 
olympialuokissa jatkuu niin valmennuksen kuin harjoittelun muodossa. 
Kansainvälinen yhteistyö on lajillemme välttämättömyys, joka 
mahdollistaa harjoittelun laadukkaasti ympäri vuoden. Maajoukkueen 
lisäksi hankkeen piiriin kuuluvat haastajatason venekunnat.   

SPV:n palvelut seuroille:  
Valmennus: 

• Valmentajakoulutus: luokkavalmentajakoulutustasot II ja III – 
koulutamme seurojen ohjaajista 

• Perehtyneitä valmentajia 

• Valmentajarekisteri – yhteistyössä Suomen 
Purjehdusvalmentajien kanssa koottava kattava rekisteri 
valmentajista 

• SPV:n valmentajien toiminta tapahtuu seuroilla ja näin myös 
seuravalmentajat voivat käydä vuoropuhelua heidän kanssaan 

• Maajoukkue- ja olympiavalmennus 

• Valmennusryhmät ja niiden tukipalvelut 

VALMENNUS JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS

Konsultointi: 
• Keskustelu seuratoimijoiden kanssa huippupurjehduksen 

vaatimuksista 

• Seurojen toiminnan ohjaus suuntaan, joka mahdollistaa 
purjehtijoiden polun kohti huippupurjehdusta 

Eettisesti kestävä urheilu: 
• Keskustelu urheilun ja purjehduksen yhteisistä arvoista ja 

etiikasta 

• Antidopingohjelma ja -koulutus 

Kansainvälinen toiminta: 
• Edustus kansainvälisen purjehtijaliiton World Sailingin 

päättävissä elimissä (Council ja Events Committee) 

• Kansainväliset kontaktit huippupurjehduksen kautta 

• Antidopingohjelma ja -koulutus
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Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Menestys arvokilpailuissa • Århus 2018 -maapaikkakarsintoihin valmistautuminen  

• Maajoukkuepurjehtijoiden tukeminen harjoittelussa ja sen 
suunnittelussa.  

• Kansainvälinen & pohjoismainen yhteistyö 
kustannustehokkaan ja kv. huipputason 
valmennusympäristöjen luomiseksi. Yhteistyön 
laajentaminen haastajatasolle.

• 5 maapaikkaa Århusista 2018 

• Jatkuva yhteydenpito ja sparraus. Vähintään viisi 
suunnittelutapaamista per venekunta koko tukitiimin kanssa. 

• Kaikilla maajoukkuepurjehtijoilla kv. huipputason harjoitusryhmä ja 
valmennus. Vähintään kaksi Nordic-yhteistyön avaamaa valmennus-
ympäristöä haastajille. 

Osaamisen kehittäminen • Yhteisleirit ja –tapaamiset, yhdessä oppiminen  

• Vauhti- ja pelikirjat  

• Tokio2020 -olosuhdekartoitus 

• Fyysisen puolen lajianalyysi 

• Henkisen valmennuksen työkalut

• Vähintään 20 pv maajoukkueleiritystä,  
• 6 yhteistapaamista kotimaan valmentajien kanssa. 

• Vauhti- ja pelikirja käytössä osaamisen jakamisen työkaluna. 

• Tokio olosuhde-kartoituksen päivitetty versio 3 käytössä elokuussa 

• Kihun lajianalyysi julkistettuna maaliskuussa. 

• Vähintään 4 yhteistapaamista joukkueen urheilupsykologien kesken, 
käytännön työkalu käytössä valmentajilla.

Arvostus • Antidopingohjelma  

• Purjehtijoiden resurssien kasvattaminen

• Lajin antidopingohjelma valmis ja vähintään kaksi koulutustilaisuutta 
vuoden aikana. 

• Maajoukkuepurjehtijoiden taloudellinen tuki yhteistyökumppaneilta 
tuplaantunut vuoden 2017 tasosta.

VALMENNUS JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS
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1. JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA 
Päätavoitteet 
Vuosi 2018 on järjestö- ja seuratoiminnan osalta yhteistyön ja kehittämisen 
vuosi. Tavoitteena on vahvistaa niin aluejohtajien, liiton kuin seurojenkin 
yhteistyötä sekä panostaa seurojen kehittämistyöhön. Teemana tulee 
olemaan seurakehittämisen vuosi, jonka tarkoituksena on, että seuroille 
luodaan päivityspaketteja seuratoiminnan kehittämiseksi.  

Aluejohtajien toiminnan tukemiseen panostetaan yhä enemmän. 
Tavoitteena on aluetoiminnan aseman parantaminen, hyvien 
toimintatapojen monistaminen sekä joustava tiedonkulku alueen seurojen 
ja liiton välillä. Aluejohtajien seura- ja tapahtumakäyntejä tuetaan ja niistä 
raportoidaan liittoon. Jatkuvuus on turvattava siten, että myös nuoria 
saadaan mukaan toimintaan enemmän. Aluejohtajien osalta työkalupakkia 
kehitetään kattavaksi ja vuorovaikutteiseksi SharePointia apuna käyttäen.  

Uutena palveluna otetaan käyttöön jäsenseuroille suunnatut maksuttomat, 
tasapuoliset ja sijainnista riippumattomat webinaarit eli verkkokoulutukset. 
Pääpainona vuoden 2018 webinaareissa on Suuli-koulutukset, joissa 
perehdytään Suulin eri osa-alueisiin. Seurojen edustajat voivat osallistua 
webinaareihin omalta tietokoneelta. Kaikki SPV:n webinaarit 
nauhoitetaan, jolloin ne voidaan katsoa myös jälkikäteen liiton 
verkkosivuilta. 

Suuli jäsen- ja venerekisterin ylläpito ja tukipalvelut ensisijaisesti turvataan.  

JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA

Kehitystyö kohdistuu valtakunnallisesti vaikuttaviin pienkehitystöihin, joita 
tarkastellaan vaikuttavuuden mukaan. 

Liitto tukee seurojen toimintaa tuomalla käyttöön seurojen palkitsemis-
järjestelmän. Seuroja kannustetaan hyödyntämään seuroille tarkoitettua 
uutta ansiomerkkisarjaa liiton ansiomerkkien lisäksi. Teemavuoteen  
pohjautuen yhteistyössä viestinnän kanssa tuodaan esiin seuratoimintaa 
tukevia tukipalveluja ja -toimintoja. Myös kohdennettuun viestintään, kuten 
aluejohtajaviestintään, panostetaan enemmän. 

Vastuullisen seuratoiminnan kehittämistä jatketaan. Tuetaan ympäristö-
ohjelmien käyttöönottoa ja lanseerataan ympäristö- ja turvallisuusohjelmia. 
Esteettömyys ja turvallisuus huomioidaan toiminnan suunnittelussa. 
Järjestetään jäsenseuroille hallinnollista neuvontaa, ohjausta ja 
työsuhdeasioiden tukea. Pyritään hyödyntämään aktiivisesti katto-
järjestömme Olympiakomitean kattavia jäsenjärjestöpalveluita myös 
alueellisesti. Kerätään ja levitetään eri puolilla kehitettyjä parhaita 
käytäntöjä yleisempään käyttöön.  

Pidetään osallistumiskynnys seurojen ja liiton tapahtumiin matalana, jotta 
seurojen ja liiton tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti. Liiton ja seurojen 
luottamustehtäviin otetaan riittävästi aktiivisia uusia tekijöitä, jotta 
aktiivien keski-iän nousu pysähtyy. Lajissa korostetaan sen monipuolisuutta. 
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Liitto tarjoaa jäsenseuroilleen kattavat ja kustannustehokkaat 
seurapalvelut. Jäsenseuroilla on käytössään toimivat rekisteri- 
ja toiminnanohjauspalvelut sekä tiedotuskanavat. Liitto antaa 
tukeaan seurakyselyiden tekemiseen, seuratoiminnan 
kehitysohjelmien ja työkalupakin valmistamiseen sekä 
parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Tapahtumien ohjelmien 
sisältöä, vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta lisätään.  

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Aluetoiminnan vahvistaminen • Aluetoiminnan asemaa vahvistetaan hakemalla aluejohtajille lisätukea, varaamalla aluetoimintaan 
enemmän rahaa, kehittämällä aluejohtajan työkalupakkia, tukemalla sen käyttöä ja järjestämällä 
aluetoiminnan koulutuksia sekä aluetapaamisia. 

• Aluetoiminnan laatua ja määrää 
seurataan aluejohtajien tekemien 
raporttien ja kokousmäärien avulla.  

• Aluejohtajat käyvät vähintään kerran 
seuravierailulla ja pitävät vähintään 
yhden aluekokouksen vuoden aikana. 

Seuratoiminnan 
osallistumiskynnyksen 
madaltaminen

Osallistamisen tukeminen. Seuratoiminnan kehittämisen teemavuosi, mikä koostuu: 
• seurakyselyiden tuesta 
• seurakyselyiden toteuttamisesta 
• parhaiden käytäntöjen monistamisesta 
• 	tapahtumien ohjelmasisällön ja kiinnostavuuden kehittämisestä 
• lajin monipuolisuuden korostamisesta.

• Päivitettyjen seurojen lukumäärä niiltä 
osin kuin se koskee osallistumiskynnyksen 
madaltamista.  

• Tavoite: 10 prosenttia SPV:n seuroista 
ottaa jonkun päivityspaketin käyttöönsä.

Kattavat ja 
kustannustehokkaat 
seurapalvelut

• Seurojen tehokasta hallintoa tuetaan tarjoamalla kattavat jäsenrekisteripalvelut ja kehittämällä 
liiton tiedotuskanavia sekä tukemalla sähköisten palveluiden käyttöä. Seurojen vene- ja 
jäsenrekisteriä, Suulia, kehitetään jatkuvasti. SPV järjestää seuroille koulutusta webinaarien avulla.

• Suulin kiireettömien/kiireellisten 
työpyyntöjen ja webinaarien 
lukumäärä.  

• Webinaareja vähintään 3 vuodessa.

 Vastuullista seuratoimintaa • Vastuullisen seuratoiminnan kehittämistä jatketaan ja jalkautetaan pilottiseuroihin. Kiinnitetään 
suunnittelussa huomiota esteettömyyteen satamissa ja tukikohdissa. Jatketaan aktiivisesti yhteistyötä 
ympäristö- ja turvallisuusyhdistysten kanssa, kuten Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Meripelastusseuran.   

• Mittarit päätetään pilottien tulosten 
perusteella. 

Seurojen tukeminen ja 
yhteistyön lisääminen SPV:n 
kanssa

• Vuoden valinnoilla kiitetään ja muistetaan ansioituneita tekijöitä ja heistä tiedotetaan jäsenistölle 
ja medialle. 

•

• Ansiomerkkejä jaetaan ansioituneille. Seuroilla on mahdollisuus hakea myös erillisiä ansiomerkkejä 
seuran omiin kriteereihin pohjautuen.

• Palkitaan noin 30 ansioitunutta vuoden 
valinnoilla.  

•

• Tilattujen seura- tai liittoansiomerkkien 
määrä.

JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA

SPV:n palvelut seuroille: 
• rekisteriohjelman tuki ja 

kehittäminenaktiivinen kouluttamistyö 
tapahtumien kautta 

• ansiomerkkien hallinnointi 

• jäsenetujen kehittäminen seuroille 

• jäsenien ryhmätapaturmavakuutus 

• aluejohtajien työn tukeminen ja tapaamiset 

• kattojärjestö Olympiakomitean kautta 
tulevat jäsenjärjestöpalvelut 

• päättäjäisgaalan ja seuratapaamisten 
toteuttaminen 

• liittokokousten järjestäminen 

• neuvontapalvelut jäsenseuroille
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2. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Pä ä tavoitte e t 
Viestinnän päätavoitteena on liiton toiminnan onnistuminen. Toimivalla 
viestinnällä parannetaan lisäksi liiton ja eri veneilylajien 
toimintaedellytyksiä sekä tuetaan hankkeiden onnistumista. 
Viestinnän tehostamiseksi panostetaan kohdennettuun viestintään niin 
sisäisesti kuin ulkoisestikin. Näin niin jäsenet, seurat kuin purjehduksesta 
ja veneilystä kiinnostuneet penkkiurheilijatkin tavoitetaan paremmin.  

Viestintä on ennakoivaa ja suunnitelmallista, ja vuorovaikutus median 
kanssa monipuolista. Toimittajakontaktointi on jatkossakin merkittävässä 
roolissa. Ulkoisessa viestinnässä käytetään runsaasti kuvia ja 
videomateriaalia mielenkiinnon herättämiseksi. 

Sisäiseen viestintään panostetaan niin liiton toimi- kuin 
luottamushenkilöidenkin välillä ja ylläpidetään ihmisten motivaatiota ja 
innostusta, varmistetaan resurssien optimaalinen hyödyntäminen ja 
asioiden sujuminen. 

Seuroille laaditaan viestintäopas, jossa annetaan ohjeita ja malleja 
käytännön viestinnän tueksi.  

Nautic-lehti tuo liiton koko toimintakentän suoraan seurojen jäsenten 
tietoisuuteen. Samalla se tuo esille liiton tarjoamia seurapalveluita. Kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvän lehden rinnalla julkaistavan DigiNauticin 
avulla palvellaan lukijoita interaktiivisin ja monipuolisin sisällöin vuoden 
ympäri. Lehden lukijoita ohjataan entistä tehokkaammin verkkoon 
löytämään uutisia, kuvia ja videoita niin SPV:n kotisivuilta kuin 
sosiaalisesta mediastakin. 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Mobiilikorttisovellus lanseerataan SPV:n jäsenpalveluiden 
parantamiseksi alkuvuonna 2018. Puhelimeen ladattavan sovelluksen 
avulla SPV voi kohdentaa jäsenetuja, tarjouksia ja uutisia entistä paremmin 
koko jäsenkunnalleen. 

Veneilyn pop up -tapahtuma, Yhdessä Vesille, järjestetään 
viikonlopun mittaisena. Tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia veneilyyn 
ja innostaa harrastuksen pariin. Kampanja on koko liiton yhteinen projekti, 
joka onnistui pilottivuonnaan 2017 hyvin. Se kasvatti liiton, luokkaliittojen 
ja seurojen toiminnan näkyvyyttä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 

Liiton kärkihankkeet, yhteistyökumppanit ja palvelut ovat esillä 
eri tapahtumissa, kuten Vene 18 Båt -messuilla. Samalla tuetaan seurojen 
tapahtumaviestintää ja näkyvyyttä eri paikkakunnilla. Veneily tuodaan 
tutuksi kokemusten kautta ja samalla lisätään tietoisuutta siitä, mitä 
veneilyseuroissa tehdään. Liiton muita toimintoja/toimikuntia tuetaan 
yhteistyöllä, tarvittavalla materiaalilla sekä markkinoinnilla ja viestinnällä.  

Media- ja sidosryhmäsuhteita kehitetään. Koko liiton osalta 
panostetaan laadukkaaseen vuorovaikutteiseen viestintään. Järjestetään 
tilaisuuksia, joissa median edustajat pääsevät tutustumaan veneilyyn 
monipuolisesti. SPV ottaa käyttöön tiedotejakelu- ja 
mediaseurantapalvelun, jonka avulla päästään kohdentamaan ja 
seuraamaan viestintää entistä tarkemmin. Vuonna 2018 laaditaan uusi 
viestintäsuunnitelma sekä kriisiviestintäsuunnitelma, joihin liiton toimi- ja 
luottamushenkilöt sitoutetaan. 
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Purjehdusmaajoukkueen vuoden tärkein viestittävä tapahtuma 
on Tanskan Århusissa järjestettävä Tokion 2020 olympialaisten 
maapaikkakarsinta (MM-kilpailut, elokuu 2018).   
Sailing Team Finlandin -brändiä vahvistetaan tuotteistamalla 
joukkue entistä selvemmin. Yrityspurjehdukset, Yhdessä Vesille 
-tapahtumat ja yritysluennot lisäävät purjehtijoiden tunnettuutta ja 
vahvistavat suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppanuuksiin.  

Kilpaveneilyn viestintää ja medianäkyvyyttä kehitetään 
ennakoivammalla ja suunnitelmallisemmalla viestinnällä. 
Suomalaisittain menestyksekkään lajin tunnettuutta pyritään 
edistämään niin lajin kuin urheilijoiden osalta.  

Yritysyhteistyökumppaneita on tavoitteena saada lisää 
mukaan toimintaan, ja siten lisätä ulkopuolisen rahoituksen osuutta. 
Yrityksille tarjotaan perinteisen logonäkyvyyden lisäksi mukana 
oloa erilaisissa tapahtumissa, kuten yrityspurjehduksissa ja 
brändätyissä Yhdessä Vesille -päivissä (esim. Freja 6.6.2017). 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

SPV:n palvelut seuroille ja luokkaliitoille:  

• Nautic-jäsenlehti ja -uutiskirje 

• Uusi mobiilisovellus 

• Liiton verkkosivuille ja DigiNauticiin seuroja hyödyttävää 
materiaalia ja sisältöä 

• Uutiskirjeet seuroille ja luokkaliitoille 

• Seurojen tapahtumia ja kilpailuja viestitään ulospäin 

• Seurojen ja luokkaliittojen viestinnällinen tuki 

• Viestinnällistä koulutusta erilaisiin tapahtumiin ja 
kilpailuorganisaatioihin 

• Seurojen oman työn tueksi erilaisia materiaaleja  

• Messu- ja tapahtumatoiminnan materiaali ja tuki 

• Suorat linkit luokkaliittojen sivuille SPV:n sivuilta 
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Päätavoitteet Pääaktiviteetit Mitattavat tavoitteet

Sisäinen viestintä 
1. Liiton sisäinen viestintä 
- ylläpitää liiton henkilökunnan ja vapaaehtoisten 
toimihenkilöiden innostusta ja motivaatiota 
2. Jäsen/seuraviestintä  
- ylläpitää jäsenien tietoisuutta purjehdus- ja 
veneilylajien asioista  
- tuoda seurojen toimintaa esiin 
- informoida liiton tarjoamasta avusta ja tuesta 
3. Luokkaliittoviestintä

• Toimikuntien jäsenet vierailevat toistensa kokouksissa ja SPV:n jouluglögi-
tilaisuus 

• Nautic-lehti, DigiNautic, verkkosivut ja sosiaalinen media

• Henkilöstötyytyväisyys 
• Useita hakijoita luottamustoimiin. 

• Nautic-lehti ilmestyy kaksi kertaa, Nautic-
uutiskirje neljä ja uutiskirje seuratoimijoille 
noin seitsemän kertaa vuodessa. 

Markkinointi 
- saada lisää jäseniä 
- pitää nykyiset seurajäsenet 
- motivoida liittojäsenmaksu

• Tuodaan aktiivisesti esiin liiton tuottamia hyötyjä seuroille ja näiden 
jäsenille markkinointimateriaaleilla, joita seurojen on helppo käyttää/ 
julkaista.

• Jäsentyytyväisyys

Kärkihankkeiden tuki 
(luetellaan eri toimintojen kärkihankkeet tässä) 
- viestinnällä autetaan hankkeiden toteutumista 

• Kärkihankkeet ja palvelut ovat esillä johdonmukaisesti kaikissa kanavissa. 
Samoin Vene Båt -messut ja muut vastaavat tapahtumat hyödynnetään 
viestinnällisesti.   

• Tuetaan hankkeiden tuotteistamista ja markkinointia. 

• Liiton kärkihankkeita tuetaan viestinnällä 
ja markkinoinnilla.  

• Onnistuneet kärkihankkeet.

Medianäkyvyys 
- tehdä veneilylajeja tunnetuksi 
- lisätä yleisön kiinnostusta 
- parantaa lajien toimintaedel-lytyksiä, kuten 
sponsorien hankintaa 

• Rakennetaan toimivat suhteet nimettyihin media- ja sidosryhmä-
kontakteihin  

• Aktiivinen ja monipuolinen media-tiedotus 
• Järjestetään mediatilaisuuksia.  
• Otetaan käyttöön tiedotejakelu-palvelu 
• Kehitetään liiton vaikuttajaviestintää

• Seurataan läpimenoja uuden 
tiedotejakelu- ja mediaseurantapalvelun 
kautta.

Huippu-urheilun viestintä • Purjehdusmaajoukkueen viestintään panostetaan monipuolistamalla 
mediaan kohdistuvaa tiedotusta kilpailutiedottamisesta tapahtuma- ja 
teemaviestintään. Nopeusveneilyn tiedottamista kehitetään entistä 
paremmaksi ennakoivammalla ja suunnitelmallisemmalla viestinnällä.

• Pyritään laadukkaaseen tiedottamiseen, 
joka saa näkyvyyttä mediassa. Seurataan 
media- ja tiedotejakelupalvelun avulla.  

Yhteistyökumppaniviestintä 
- ylläpidetään nykyiset kumppanit 
- hankitaan uusia kumppaneita

• Henkilökohtainen viestintä 
• Kumppanitilaisuudet, yrityspurjehdukset, brändätyt tapahtumat 
• Vaikuttajaryhmän toiminta jatkuu. 
• Ryhmän tavoitteena on miettiä yrityksille uusia tapoja tukea 

huippukilpapurjehdusta ja lisätä veneilylajien tunnettuutta liike-elämässä.

• 3-4 onnistunutta tilaisuutta

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
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3. TALOUS JA HALLINTO 
Päätavoitteet 
Liitossa työskentelee työsuhteessa yhteensä kymmenen henkilöä. 
Vakituisen henkilökunnan määrään ei ole suunnitteilla muutoksia.  

Luottamushenkilötoiminta on laajaa ja käsittää hallituksen lisäksi viisi 
toimikuntaa, neljä toimintoa ja kolme lautakuntaa, joilla on oma 
liittokokouksen valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja 
hallituksen vahvistamat jäsenet. Liitossa on toiminut vuonna 2017 13 
liittohallituksen nimeämää aluejohtajaa. Alueiden uudelleen järjestelyn 
myötä tullaan Espoon alueelle nimeämään oma edustaja. Näin ollen 
aluejohtajien määrä kasvaa 14:ksi. 

Vuoden 2015 lopulla käyttöön otettu rekisteriohjelma on kehitetty 
jäsenseurojemme ja liiton yhteisiin tarpeisiin. Yhteisessä järjestelmässä 
hallinnoidaan muun muassa jäsentietoja ja hoidetaan muun muassa 
jäsenlaskutusta. Järjestelmä on valtakunnallisesti käytössä ja kehitystyötä 
jatketaan kentältä tulleen palautteen perusteella. Järjestelmässä 
myönnetään ja ylläpidetään myös pätevyyksiä. Seurojen ja liiton 
kouluttamat eri lisenssinhaltijat kirjataan järjestelmään, joka helpottaa 
vastuualueen tehtävien hoitoa. 

Hallinto pyrkii antamaan päätöksentekoon tarvittavat tiedot 
monipuolisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toimikuntien ja 
toimintojen asiakirjat tallennetaan pilvipalveluun, SharePointiin, jossa ne 
säilyvät ja ovat luottamushenkilöiden käytössä. Tavoitteena on, että 
kaikki toimikunnat ja toiminnot ottavat Sharepointin käyttöön.  
  

TALOUS JA HALLINTO

Luottamushenkilöiden kokouskäytäntöjen helpottamiseksi ja 
matkustuksen kustannusten kohtuullistamiseksi käytetään hyväksi Skype-
video-neuvottelupalvelua. 
Toimiston ja luottamuselinten välisen yhteistyön kehittämistä jatketaan. 
Hallinnollisia rutiineja kevennetään tarkastelemalla toimintatapoja 
kriittisesti, ja tarpeen mukaan niitä yksinkertaistetaan ja 
uudenaikaistetaan.  

Uudistettujen digitaalisten kanavien avulla paranevat liiton informaation 
kulku jäsenseuroille. 	  
Jäsenseuroilta perittävän liittomaksun kertymän oletetaan pysyvän 
edellisvuosien tasolla. Liiton jäsenmaksu esitetään pysyväksi ennallaan.  

Jäsenmaksut ja niihin sisältyvät vakuutukset: 
• Varsinaisista henkilöjäsenistä (aikuiset) 12,50 € 
• Perheenjäsenet 12,50 € 
• Seniorit 12,50 € 
• Nuorisojäsen (alle 19 vuotta) 5,00 € 

Liittomaksuun vuodelle 2018 suunnitellaan edelleen sisältyvän seuraavia 
vakuutuksia jäsenseurojemme (yhteiseen rekisteriimme merkityille) 
jäsenille: 
• Vahinkovakuutusyhtiö If:in tuottama veneilyyn liittyvien tapaturmien 
ryhmätapaturmavakuutus 
• Seurojen toiminnanvastuuvakuutus, Pohjolan Tuplaturva. 
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Hallinnon palvelut seuroille: 
• jäsen- ja venerekisteripalvelut 

• laskutus ja myyntireskontrapalvelu

TALOUS JA HALLINTO

Päätavoitteet Pääaktiviteetit

Hallituksen kokoukset ja 
seminaarit

• Hallitukselle on suunniteltu kymmenen kokousta. Hallituksen jäsenet ovat myös toimikuntien/toimintojen puheenjohtajia. 
• Kokouksiin osallistutaan osin videoneuvottelupalveluiden kautta matkakustannusten minimoimiseksi. Luottamushenkilöille (puheenjohtajat, 

varapuheenjohtajat ja aluejohtajat) järjestetään vuosittainen tapaaminen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Tapaamisen 
tavoitteena on edistää yhteistyötä ja löytää parhaita käytäntöjä. 

Sääntömääräiset kevät- ja 
syysliittokokoukset

• Kokouskutsut valtakirjoineen lähetetään kaikille liiton jäsenseuroille viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää siihen 
postiosoitteeseen, minkä seura/luokkaliitto on itse rekisteriinsä yhteysosoitteekseen kirjannut.  

• Liittokokousäänimäärät perustuvat yhteiseen jäsenrekisteriimme. Äänimäärä lasketaan niin, että jokaista 50 jäsentä kohti saadaan 1 
kokousääni. Lisäksi saadaan 1 ääni 50 sellaista venettä kohti, jotka edellisenä vuonna on merkitty katsastetuksi. Seuran liittomaksun on 
oltava myös maksettu 15.3 mennessä, muuten äänimäärä putoaa yhteen perusääneen. 

• Kevätliittokokous valitsee vuosittain vaalilautakunnan, joka kerää seuroilta ehdotuksia hallituksen, toimikuntien ja toimintojen erovuorossa 
oleviin luottamustoimiin. Vaalilautakunta tekee jäsenseurojen antamien esitysten pohjalta ehdotuksensa liiton luottamushenkilöiksi 
syysliittokokoukselle. 

Henkilöstöhallinnon 
kehittäminen

• Henkilökunnan käsikirjaan on kerätty hyvät käytännöt ja toimintatavat, jota päivitetään vuosittain yhteisessä kokouksessa. Hallitus 
vahvistaa henkilökunnan käsikirjan vuosittain. 

• Henkilökunnalle on järjestetty työterveyshuolto sekä mahdollisuus hankkia lounasseteleitä sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleitä verottajan 
hyväksymin arvoin.  

• Henkilökunnan toimenkuvia päivitetään ja täsmennetään tarpeen vaatiessa. Vuosittaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään 
toiminnanjohtajan ja kunkin työntekijän välillä. 

Taloushallinnon ja IT:n 
kustannustehokkuus  

• Tietotekniikan tukipalvelu on ulkoistettu ja käytämme Microsoft Office 365 -ohjelmistopalvelua.  
• Taloushallintopalvelut myyntireskontraa lukuun ottamatta hoidetaan ulkopuolisena ostopalveluna. Taloushallinnon järjestelmämme 

mahdollistaa kustannustehokkaan ja monipuolisen seurannan ja raportoinnin niin hallitukselle, kuin toimikunnille ja toiminnoillekin.

Yhteiskulut • Operatiivisen toiminnan yhteiskulut kirjataan hallinnon yhteiskuluiksi. Tällaisia kuluja ovat mm. ICT-kulut, postituspalvelut, 
toimistotarvikkeet, tilavuokrat, siivouspalvelut, SPV:n vakuutukset (pois lukien seuravakuutukset, jotka ovat järjestötoimikunnalla).

• seurojen lisenssinhaltijoiden palvelut 

• liittokokousten äänestykset ja vaalikone 

• seurojen liittokokousäänimäärien tuottaminen

• talousraportit liittokokousten käyttöön 

• asiakaspalvelu
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SPV Marketing Oy 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry omistaa kokonaan osakeyhtiö SPV 
Marketing Oy:n. SPV Marketing Oy vastaa kaikista liiton 
yhteistyökumppanuuksista sekä julkaisutoiminnasta ja mainosmyynnistä.  

SPV Marketing Oy:n hallinto (2017): 
Toimitusjohtaja: Tom Ek 
Hallituksen puheenjohtaja: Patrick Andersson 
Hallituksen jäsenet: Martti Laisi ja Henrik Andersson 

SPV Marketing Oy:n tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus 
annetaan liittokokoukselle tiedoksi kevätliittokokouksen yhteydessä.
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