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VUOSIKATSAUS
Vuosi 2019 alkoi Suomen Purjehdus ja Veneilyssä juhlavasti, kun 
veneseuralippu täytti 100 vuotta. Saimme seuroilta vaikuttavan 
määrän lippuja, jotka kokosimme Lippukomitean johdolla 100-
vuotisnäyttelyyn Helsingin Vene 19 Båt -messuille.  

Veneseuralippu symboloi kauniisti suomalaisen veneilyn perinteitä 
ja yhteisöllisyyttä – ja se seilasi viime vuonna muun muassa 
maailman ympäri yksinpurjehtija Tapio Lehtisen matkassa. 
Jäsenseurojemme edustajat menestyivät viime vuonna kilpa-
veneilyssä ja -purjehduksessa. Mitalit kertovat paitsi urheilijoiden 
sinnikkyydestä ja taidosta, myös seuroissa tehdystä hyvästä ja 
kannustavasta pohjatyöstä. 

Superviikonlopun Tulevaisuusseminaari keräsi seuravaikuttajat 
yhteen suunnittelemaan lajimme näkymiä. Aloitimme keskustelujen 
sekä seurojen jäsenille suuntaamamme kyselyn perustella SPV:n  
uuden strategian suunnittelun. 

Tulokset valavat vakaata uskoa veneilyn valoisaan tulevaisuuteen 
ja seura- ja lajirajat ylittävään yhteistyöhön. 

HUIPPU- 
URHEILU

HARRASTE- 
LIIKUNTA

SEURA- 
TOIMINTA

Aurinkoista veneilykautta  
2020 toivottaen, 

JAN THORSTRÖM 
Toiminnanjohtaja 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry



NÄISTÄ 2019 MUISTETAAN
HELMIKUU 

Suuri messuosastomme palveli jälleen Helsingin  
Messukeskuksen neloshallissa Vene-messukävijöitä. 

Veneseuralipun 100-vuotisjuhlan kunniaksi kokosimme  
lippuja suurnäyttelyyn Lasigalleriaan. 

KESÄKUU 
Yhdessä Vesille 

-viikonloppu näkyi 
seuroissa ympäri maan. 
Järjestimme Helsingissä 

veneilyn 
suurtapahtuman. 

SYYSKUU 
Tuukka Lehtonen täydensi 

EM-kultansa F4-luokan 
maailmanmestaruudella. 
Alexander Lindholm ajoi 

MM-pronssia.

ELOKUU 
Mercedes-Benz  

Sailing Tour  
innosti yli 2 000  

lasta veneilyn pariin.

MARRASKUU 
Juhlimme kauden 2019 

menestystä Kalastajatorpalla. 
Superviikonloppu  

alkoi suositulla 
Tulevaisuusseminaarilla ja 

päättyi syysliittokokoukseen. 

HEINÄKUU 
Suomi voitti universiadikultaa 

purjehduksessa. Oskari 
Muhonen juhli  

myös alle 23-vuotiaiden  
MM-kultaa Finnjollissa.

NAUTIC  
1/19 

ilmestyi

NAUTIC  
2/19 

ilmestyi

Uusi  
vesiliikennelaki  

julkaistaan.



Vuoden joukkue: Universiadijoukkue (Oskari Muhonen, Alexander  
Grönblom, Cecilia Sandman ja Catharina Sandman) 
Vuoden lautailija: Tuuli Petäjä-Sirén  
Vuoden juniorivalmentaja: Matias Mikkola  
Vuoden valmentaja: Martin Gahmberg  
Vuoden kilpaveneilijä: Tuukka Lehtonen  
Vuoden purjehtija: Oskari Muhonen  
Vuoden teko: Tapio Lehtisen maailmanympäripurjehdus  
GMS-ruori: Jyrki Tikka 
Vuoden nopeuskilpailutoimitsija: Harri Hänninen  
Vuoden järjestäjä: RaceWKND! 
Vuoden tulokas: Casper Åström  
Fair Play -pokaali: Tomi Huuhka 
PR-palkinto: Veleiro racing 
Kilpaveneilijöiden pokaali: Benjamin Vuorihovi ja Filemon Sundberg  

VUODEN PARHAAT 2019
Vuoden kilpailunjärjestäjä: Hangö Segelförening ja 6mR-liitto  
Vuoden kouluttaja: Kalle Lindell  
Vuoden kouluttajaseura: Espoon Merikoulu  
Vuoden veneilyturvallisuustekijä: Tom Holmroos  
Vuoden aluejohtaja: Antti Kaipainen  
Vuoden Yhdessä Vesille -tapahtuma: Yhdessä Vesille Vaasa  
Vuoden ympäristöteko: Topiantti Äikäs  
Vuoden mediateko: Tapio Lehtinen ja radioamatöörit  
Vuoden junioriseura: Naantalin Purjehdusseura  
Vuoden juniorimenestyjä: Helsingfors Segelklubb  
Vuoden seura: Kuopion Pursiseura 
Vuoden tulokas, kilpaveneily: Casper Åström  
Vuoden juniorityttö, kilpaveneily: Stella Seliö  
Vuoden SJ10-kuljettaja: Eemil Kaipio  
Vuoden junioripurjehtija: Ville Korhonen ja Edvard Bremer 
Vuoden seurajoukkue: Alandia Sailing Team  



VUOSI 2019 TOIMIKUNNITTAIN



Järjestimme yhdessä jäsenseurojemme kanssa kouluvierailuja sekä muita 
lajiesittelytapahtumia. Lisäksi olimme esillä harrastemessuilla sekä 
Vesisankarit-tapahtumissa. Kesäkuussa järjestimme Töölönlahdella ja 
Kansalaistorilla maksuttoman Yhdessä Vesillä -tapahtuman lapsiperheille.  

Vuonna 2018 alkanut Mercedes-Benz Sailing Tour sai jatkoa ja tavoitti  
2 000 lasta, kun vierailimme tällä kertaa Kuopion, Lahden sekä Porvoon 
alakouluissa ja satamissa. Lisäksi osallistuimme Helsingissä satoja lapsia 
tavoittaneeseen Lauttasaari-päivään.  

Tuimme seurojen toimintaa järjestämällä neljä alueleiriä ja tarjosimme 
valmennusapua optimistijollien kadettikilpailuihin. ESF ja SPV järjestivät 
syksyllä perinteikkäät koulumestaruuskilpailut. Lisäksi Yläkoululeiritys 
Kisakallion urheiluopistolla jatkui. Käynnistimme jäsenseuroillemme 
tarkoitetun Lasten purjehduskoulu -konseptin, jonka tavoitteena on 
järjestää korkealaatuista purjehduksen alkeisopetusta ympäri Suomen. 

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Lajin tunnettuuden 
lisääminen

• Esillä oleminen erilaisten 
tapahtumien kautta yhdessä 
alueiden seurojen kanssa.  

• Sisällön tuottaminen eri 
kanaviin.  

• SPV internetsivujen päivitys – 
aloita purjehdus -tietopankki.

• Olimme mukana Vene 19 Båt 
-messuilla. 

• Järjestimme seurojen kanssa 
erilaisia lajiesittelytapahtumia. 

• Päivitimme tapahtumista SPV:n 
Instagram- ja Facebook-tilille.

Aktiivista 
junioriveneily-
toimintaa järjestävien 
seurojen määrän 
kasvattaminen

• Uusien seurojen tavoittaminen 
ja junioritoiminnan aloittamisen 
tukeminen. 

• Aktiivisten seurojen tukeminen. 
• Purjehdusharrastuksen jatku-

vuuden tukeminen jollakouluista 
seuratoimintaan, lasten ja nuor-
ten veneluokista jatkoluokkiin. 

• Seurojen ympärivuotisen 
toiminnan tukeminen 

• Junnukirje seuroihin.

• Järjestimme neljä alueleiriä 
yhdessä seurojen kanssa ja 
teimme yhteistyötä muiden 
leirien osalta luokkaliittojen 
kanssa.

Kilpailuihin 
kannustaminen

• Kilpailuissa toimimiseen koulut-
taminen ohjaajille ja huoltajille. 

• Aluetoiminnan järjestäminen 
kilpailukalenteriin pohjautuen. 

• Valmennuksen järjestäminen 
haastaja- ja kadettikilpailuihin.

• Tarjosimme valmennusapua 
optimistijollien kadettisarjan 
kilpailuihin. 

• Järjestimme alueleiritoimintaa 
kadetttikilpailujen kilpailu-
kalenteriin pohjautuen.

Juniorivalmennuksen 
määrän ja tason 
nosto

• Ohjaajakoulutusten määrän 
pitäminen korkeana. 

• Ohjaajakouluttajien jatkuva 
kouluttaminen. 

• Valmentajakoulutusten 
lisääminen. 

• Yhteisten leirien järjestäminen.

• Koulutimme yli 100 uutta 
ohjaajaa.

LAPSET JA NUORET
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SEURA- 
TOIMINTA

HARRASTE- 
LIIKUNTA

KOULUTIMME YLI 100 UUTTA JUNIORIOHJAAJAA.”
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VENEILY PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Matkaveneilyn 
kehittäminen,  
liikunnallisen 
elämäntavan 
edistäminen ja 
virkistysalue- 
yhteistyö

• Matkaveneilytoiminnan 
tukeminen ja   veneilyn edistä-
minen aikuisten aktiivisena liikun-
tamuotona. Huolehtiminen liikun-
nallisen elämäntavan säilymisestä 
myös myöhemmällä iällä. 
Seurojen kannustaminen ulkoilu-     
ja virkistysalueyhteistyöhön.    

• Matkaveneilijän koulutus- ja 
turvallisuusvideoiden 
tuottaminen.    

• Köydet irti -tapahtumien ja eskaa-
derien järjestelyissä auttaminen.     

• Vieras- ja palvelusatamia koske-
vien tietojen ylläpitäminen, 
Vierasvenesatama-äänestyksen 
järjestäminen ja satamaluokitus-
järjestelmän kehittäminen 
(Venesatamakomitea). 

• Yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa (PPS ry, Finnboat, SMPS). 

• Toimme esille liikunnallisen, 
aktiivisen ja luontoa 
huomioivan veneilijän 
näkökulmaa seuroille.   

• Järjestimme veneilyn 
osaston Finnboatin suureen 
koeajopäivään keväällä.  

• Toteutimme kansallisen 
pelastusliivikampanjan, jota 
myös julkaisimme some-
kanavilla muiden toimijoi-
den, kuten SUH:in kanssa. 

• PSS ry:n ympäristöyhteis-
työn lisäksi vietimme seuro-
jen kanssa maailman merien 
päivän tapahtumaa. 

• Vesiliikennelaki hyväksyttiin 
19.6.2019. Tiedotimme lain 
merkityksestä ja muutoksista 
muun muassa katsastajille ja 
kouluttajille veneily-
turvallisuuspäivillä.

Onnistunut 
edunvalvonta ja 
kansainvälinen 
vaikuttaminen

• Viranomaistyöryhmiin Liikenteen 
turvallisuusviraston, Väyläviras-
ton ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa 
osallistuminen.    

• Pursiseuralipun juhlavuoden 
esittely. (Lippukomitea) 

• Osallistuminen aktiivisesti 
aluejohtajien toimintaan ja 
edustaminen kansainvälisissä 
kokouksissa (EBA, NBR, BSCN, 
ICCY).   

• BSCN-matkaveneilytapahtuman 
järjestäminen Suomessa 2019.

• Toimimme aktiivisesti 
työryhmissä niin kansallisesti 
kuin kansainvälisesti. 

• Onnistuimme veneseuralipun 
100 -uotisjuhlassa sekä 
kirjojen että näyttelyn osalta 
ja saimme tästä erityistä 
kiitosta.  

• Toteutimme lämminhenkisen 
ja onnistuneen BSCN-matka-
veneilytapaamisen Turussa.

SEURA- 
TOIMINTA

VENESEURALIPPU TÄYTTI 2019 100 VUOTTA.”

Veneilyn vuosi 2019 alkoi juhlavasti, kun suomalainen veneseura-
lippumme täytti helmikuussa 100 vuotta. Juhlistimme merkkitapausta Vene 
19 Båt -messuilla lippunäyttelyllä sekä julkaisemalla veneseurojemme 
lippuja ja niiden historiaa esittelevät kirjat. Keräämällä liput näyttelyyn 
mahdollistimme myös sen, että seurat saattoivat lahjoittaa lippunsa paitsi 
SPV:lle ja näyttelyyn myös Kansallismuseon kokoelmaan. Syksystä 2019 
veneseuraliput ovat olleet esillä Merikeskus Vellamon näyttelyssä. 

Matkaveneilyn kehittäminen ja seurojen aktivointi liikunnallisen 
elämäntavan edistämiseen koettiin merkitykselliseksi. Näyimme koulutus- 
ja veneilyturvallisuustapahtumissa aktiivisesti.  

Kansainvälinen vaikuttaminen näkyi toiminnassamme edelleen vahvasti. 
Edustimme perinteisesti niin Pohjoismaisessa kuin Euroopan laajuisessa 
veneilysektorissa suomalaisia veneilijöitä. Toteutimme Baltic Sea Cruising 
Network -tapaamisen Suomessa Turun kaupungin ja Airisto Segelsällskap 
-seuran aktiivisella mukanaololla. 

HARRASTE- 
LIIKUNTA



Katsastustoiminta on liittomme yksi laajimmista ja tärkeimmistä palveluista. 
Sen kautta tavoitamme veneily- ja pursiseurojen jäsenistä suurimman osan.  

Katsastajien rekrytointi on osa jatkuvaa toimintaamme yhdessä jäsen-
seurojen kanssa. Sen avulla takaamme toiminnan jatkuvuuden. Nykyisten 
katsastajien osaamista ja motivaatiota kehitämme veneilyturvallisuuspäivillä 
syksyisin.  

Järjestimme suomenkielisiä katsastuskursseja Turussa, Espoossa, Kotkassa, 
Tampereella ja Helsingissä. Ruotsinkieliset kurssit järjestimme Helsingissä.  

VENEILYTURVALLISUUS

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Kehitämme 
katsastustoimintaa

• Katsastusmateriaalien 
tuottaminen ja toimittaminen 
jäsen-euroja varten. 

• Katsastajan käsikirjan 
rakenteen uusiminen ja 
sisällön ajantasaistaminen.

• Uudistimme 
katsastusmateriaalin.

Katsastajien 
kouluttaminen

• Katsastajakurssien 
järjestäminen suomeksi ja 
ruotsiksi.

• Katsastajien peruskurssille 
osallistui 110, täydennys-
kurssille 100 ja Veneily-
turvallisuuspäivään 125 
osallistujaa.

Veneilyturvallisuuden 
parantaminen

• Yhteistyössä veneily-
turvallisuutta edistävien 
tahojen kanssa toimiminen. 
Lajin keskeisiin tapahtumiin 
osallistuminen.  

• Veneilyturvallisuudesta 
artikkelikirjoituksin, 
katsastajainfoin sekä 
Facebookin kautta 
tiedottaminen. 
Ajankohtaisten veneilyn 
turvallisuuteen liittyvien 
kysymysten käsittely.

• Edistimme veneilyturvallisuutta 
viranomaisyhteistyöllä,  
Trossi-kampanjoinnilla SMPS:n 
kanssa ja osallistuimme muihin 
veneilyturvalli-suutta edistäviin 
tapahtumiin, kuten Vene 19 
Båt -messuille.

9

VENEILYTURVALLISUUSPÄIVÄN SUOSIO  
JATKOI KASVUAAN. PÄIVÄÄN OSALLISTUI  

125 KATSASTAJAA JA KOULUTTAJAA.

”

SEURA- 
TOIMINTA

HARRASTE- 
LIIKUNTA

KATSASTAJIEN 
PERUSKURSSILLE 
OSALLISTUI 110  

JA TÄYDENNYSKURSSILLE 
100 HENKILÖÄ.

”



VENEILYKOULUTUS PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Seurojen aktivointi 
veneilykoulutukset 

VHF-
kouluttajakoulutuksen 
aloittaminen

• Alueelliset koulutusjärjestelmän 
esittelykierrokset ja yhteistyön 
tuki. Tiedottaminen seuran 
sisällä koulutusasioista muun 
muassa katsastajille ja seuran 
uusille jäsenille. Aluetapaami-
siin osallistuminen. 

• Seuratiedotteiden sekä artikke-
leiden tuottaminen Nauticiin. 
Koulutusta tukevien kurssi-
kirjojen ja muiden julkaisujen 
myyminen.  

• Turvallisuuskoulutuksen 
järjestäminen avomerialueilla 
liikkuville veneilijöille. VHF-
meriradiokurssien kouluttajien 
kouluttaminen. 

• Esittelimme koulutusjärjes-
telmää aluetapaamisissa 
(Kokkola, Turku, Kuopio, 
Lahti ja Mikkeli). 

• Viestimme veneilykoulu-
tuksen uudistuksista seura-
tiedotteilla ja Nautic-
lehden artikkeleilla. 

• Myimme kurssikirjoja 
aiempia vuosia enemmän. 

• Aloitimme Meri VHF 
-radiokouluttajien 
koulutuksen syksyllä 2019.

Uuden 
navigointiaineiston 
käyttöönotto ja 
Veneilijä- ja 
Venepäällikkö-kirjojen 
uudistaminen

• Vesillä tapahtuvan koulutuksen 
laadun varmistaminen ja sen 
sisällön määrittäminen kirjaan.   

• Tenttijärjestelmän kehittäminen 
ja tarpeen mukaan tenttikysy-
mysten laatijoiden rekrytointi. 
Ruotsinkielisen aineiston 
käännöstöiden järjestäminen.

• Otimme käyttöön Navi-
gointikurssien oppikirjat 
Navigointi1 ja Navigointi 
2. Ensimmäisen vuoden 
käyttökokemukset olivat 
rakentavan positiivisia. 

• Uudistimme tutkintojen 
sisältöjä kurssisisältöjä 
vastaaviksi.

Laatujärjestelmän 
ylläpitäminen

• Laatukäsikirjan ja sen 
dokumenttien (Trafin tulevaa 
auditointia varten) päivittä-
minen. Liittokoulutuspäivien 
järjestäminen. Suulin osion 
kurssisuoritusten rekisteröinnin 
(GDPR) kehittäminen.  

• Yhteistyö muiden toimikuntien, 
koulutusjärjestöjen ja viran-
omaisten kanssa. Koulutus-
aineiston kehittäminen yhdessä 
veneilyturvallisuustoiminnon 
kanssa.

• Selkeytimme Laatukäsi-
kirjaa ja sen liitteitä ja 
päivitimme kurssien 
opetussisältöjä tämän 
päivän vaatimuksiin.  

• Emme toteuttaneet Suulin 
koulutusrekisteriä. 

• Järjestimme yhdessä 
VETT:n kanssa kouluttajien 
ja katsastajien Veneily-
turvallisuuspäivän. 

• Esittelimme SPV:n koulutus-
väylää liikenne- ja viestin-
täviraston edustajille. 
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SEURA- 
TOIMINTA

HARRASTE- 
LIIKUNTA

Veneilykoulutus sai vuonna 2019 paljon yhteiskunnallista merkittävyyttä. 
Julkisissa keskusteluissa on korostunut veneilijöiden tietojen, taitojen ja 
asenteen merkitys veneilyturvallisuuden peruspilareina.  

Teimme yhteistyötä SPV:n toimikuntien, muiden veneilykoulutusjärjestöjen 
ja viranomaisten kanssa positiivisen veneilykulttuurin edistämiseksi.  

Järjestimme kevättalvella veneilykouluttajakurssit Helsingissä ja Turussa. 
Veneilykouluttajien määrä ei ole kasvanut edellisestä vuodesta, koska 
suunnitelluille kursseille ei saatu riittävästi osallistujia. Jalkauduimme 
maakuntiin SPV:n aluetapaamisiin esittelemään veneilykoulutusväylää. 
Esitykset herättivät mielenkiintoa, ja markkinointiponnistelujen tulokset 
ovat nähtävissä vuoden 2020 koulutusmäärissä. 

Uuden venepäällikkökurssin oppikirjan tuottaminen eteni suunnitelman 
mukaisesti. Toimikunnan sisältömäärittelyn mukainen käsikirjoitus valmistui 
joulukuussa.  

Jatkoimme veneilykoulutuksen sisältöjen ja osaamistavoitteiden sekä 
kouluttajien aineistouudistuksia. Tiivistimme yhteistyötä Suomen Navi-
goinninopettajat ry:n ja Purjehduksenopettajat ry:n kanssa. 

Panostimme kouluttajaintran ylläpitoon ja dokumenttien laadun ja 
ulkoasun parantamiseen ohjeistamalla dokumenttien hallintaa. Pidimme 
Koulutustoimikunnan kokouksia yhdeksän kertaa. 



KILPAPURJEHDUS
Kilpapurjehduksen toimitsijakoulutuksiimme osallistui ennätysmäärä uusia 
koulutettavia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kilpailulauta-
kuntatyöstä. Helsingissä, Hangossa, Turussa ja Oulussa järjestettyihin 
koulutuksiin osallistui yhteensä 152 henkilöä. Uusia toimihenkilö-
pätevyyksiä myönsimme kaikkiaan 40. Lisäksi uusimme 19 vanhentuvaa 
pätevyyttä. Järjestimme vuotuisen Tuomariseminaarin jälleen Helsingissä. 

Jatkoimme Manage2Sail-järjestelmän integroimista kansalliseen kilpa-
purjehduskenttään. Pidimme järjestelmän käyttöönottokoulutuksia tarpeen 
mukaan. Vuoden 2019 loppupuolella viitisenkymmentä seuraa oli ottanut 
järjestelmän käyttöönsä.  

Purjehdusliigan viides toimintavuosi oli menestys. Sarjaan osallistui 
ennätykselliset 24 joukkuetta 18 eri seurasta. Kilpailut olivat laadullisesti 
korkeatasoiset sekä kilpailullisesti että järjestelyiden osalta. Purjehdus-
liiga saavutti merkittävän aseman kansallisessa kilpapurjehdus-
toiminnassa. 

Kilpailusääntölautakunta teki jälleen ansiokasta työtä kilpailusääntöjen 
noudattamisen valvonnan ja kehittämisen suhteen. Vuoden aikana 
lautakunta käsitteli useita muutoksenhakuja ja päivitti kansalliset SM-
säännöt.  

Liittoa edustettiin aktiivisesti Nordic Sailing Federationin (ryhmä G) ja 
World Sailingin eri elimissä. 

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Kilpailutoimi-
henkilöiden 
määrän 
kasvattaminen

• Koulutusten järjestäminen 
eri paikkakunnille, 
tiedottaminen ja 
osallistujien hankinta. 

• Koulutusmateriaalin 
päivitys.

• Koulutuksiimme osallistui ennätysmäärä 
uusia koulutettavia. Vuoden aikana 
koulutuksiin osallistui 152 henkilöä ja 
uusia pätevyyksiä myönnettiin 40.

Manage2Sail 
-järjestelmän 
integrointi ja 
kilpailu-
järjestämisen 
kehittäminen

• Käyttökoulutusten 
järjestäminen, 
tietoisuuden lisääminen 
kentällä.

• Järjestelmän käyttäjämäärät ovat 
kasvussa edelleen. Lisäksi järjestelmän 
sähköisiä työkaluja osataan hyödyntää 
entistä paremmin.

Purjehdusliigan 
vahvempi 
ankkurointi 
kansalliseen 
kilpapurjehdus-
kenttään

• Kilpailullisesti korkea-
tasoisen ja järjestelyiltään 
huippuluokkaa olevan 
kilpailusarjan 
järjestäminen.

• Ennätysmäärä osallistujia (24 joukkuetta), 
korkea kilpailullinen taso ja hyvät 
järjestelyt.

11

HARRASTE- 
LIIKUNTA

SEURA- 
TOIMINTA

HUIPPU- 
URHEILU

PURJEHDUSLIIGAAN OSALLISTUI  
24 JOUKKUETTA 18 ERI SEURASTA. KILPAILUT  

OLIVAT LAADULLISESTI KORKEATASOISET.

”



VALMENNUS JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS
Vuoden 2019 aikana maajoukkuepurjehtijamme saavuttivat yhden 
maapaikan (Tuuli Petäjä-Siren, RS:X) Tokion 2020 olympialaisiin. RS:X-
purjelaudan paikka oli Suomen kolmas, ja aiemmat tulivat vuonna 2018 
Laser radial- ja Laser standard -luokissa.  

Tuula Tenkanen ylsi 2019 Laser radialin MM-kilpailuissa Japanissa 
pistesijalle sijoittumalla kahdeksanneksi. 

Oskari Muhonen purjehti viime heinäkuussa uransa toisen alle 23-
vuotiaiden maailmanmestaruuden Finnjollissa. Vain viikkoa aiemmin 
Suomen purjehdusjoukkue (Oskari Muhonen, Alexander Grönblom, 
Cecilia Sandman ja Catharina Sandman) voitti historiallisen universiadien 
kultamitalin Napolin vesillä.  

Ronja Grönblom ja Veera Hokka olivat paras alle 23-vuotiaiden 
venekunta 49er FX -luokan MM-kilpailuissa Uudessa-Seelannissa. Ville 
Korhonen ja Edvard Bremer purjehtivat 29er-luokan MM-hopeaa alle 19-
vuotiaiden MM-kilpailuissa Puolassa. Kyseisessä Youth Sailing World 
Championships -kilpailussa mitali oli suomalaisille kautta aikojen 11. 

Lisäksi Suomi oli Laser standard -luokan alle 21-vuotiaden MM-kilpailuissa 
Kroatiassa paras maa. Uuden nuorten olympiavalmentaja (NOV) 
Andreas Geritzerin alaisuudessa Valtteri Uusitalo kipusi seitsemänneksi, 
Nooa Laukkanen oli 10. ja Aleksi Tapper 11. Muilla mailla ei ollut yli 
yhtä edustajaa 20 parhaan joukossa. 
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”SUOMI SAAVUTTI 2019 LISÄMAAPAIKAN TOKIOON. 
MAAPAIKKOJA ON NÄIN YHTEENSÄ KOLME.
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PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Menestys 
arvokilpailuissa ja 
olympiamaa-
paikkakarsinnoissa

• Saavutamme 2019 kolme 
olympiamaapaikkaa Tokioon 
2020.  

• Tuemme maajoukkue-
purjehtijoita harjoittelussa ja 
sen suunnittelussa.   

• Panostamme kansainväliseen ja 
pohjoismaiseen yhteistyöhön 
kustannustehokkaan ja 
huipputason 
valmennusympäristön 
luomiseksi. Laajennamme 
yhteistyötä haastajatasolle.

• Saavutimme yhden maapaikan 
Tokion olympialaisiin. 

• Tarjosimme erinomaiset 
valmentautumisolosuhteet. 

• Teimme laajaa ja syvää 
yhteistyötä Pohjoismaiden, 
Hollannin ja Italian kanssa.

Osaamisen 
kehittäminen

• Järjestämme leirejä ja 
tapaamisia. Satsaamme 
yhdessä oppimiseen.  

• Kehitämme 2018 lanseerattuja 
vauhti- ja pelikirjoja ja 
jatkamme Tokio-olosuhde-
kartoitusta.  

• Kehitämme fyysisen puolen 
lajianalyysiä ja tuemme 
fyysistä harjoittelua 
kotimaassa. Parannamme 
henkisen valmennuksen 
työkalujamme.

• Pidimme kuusi leiriä sekä 
maajoukkueen yhteistoimintaa 
ulkomailla. 

• Järjestimme yhteiset tilaisuudet 
kansainvälisissä kilpailuissa, 
kaksi Playbook-luentoa 
kotimaassa sekä jalkautusta 
SPV:n harjoitusleireillä. 

• Saimme valmentajajohtoisesti 
urheilijat keskiöön.

Arvostuksen 
lisääminen

• Noudatamme 2018 julkaistua 
antidoping-ohjelmaamme ja 
jaamme aktiivisesti tietoa 
urheilijoille.   

• Panostamme varainhankintaan 
ja mediasuhteisiin.

• Noudatimme antidoping-
ohjelmaamme. 

• Loimme pohjan 2020 varain-
hankinnalle uusine myynti-
instrumentteineen. Lisäksi 
kehitimme mediasuhteitamme 
ja tiedotimme kaikista 
keskeisistä tapahtumista.

”SUOMEN PURJEHDUSJOUKKUE (OSKARI MUHONEN, 
ALEXANDER GRÖNBLOM, CECILIA SANDMAN JA 
CATHARINA SANDMAN) VOITTI HISTORIALLISEN 

UNIVERSIADIEN KULTAMITALIN NAPOLIN VESILLÄ.

SEURA- 
TOIMINTA

HUIPPU- 
URHEILU

Tuimme urheilijoiden valmentautumista taloudellisesti, valmennuksel-
lisella avulla, tukipalveluilla ja kehittämällä valmennuksen eri osa-alueita 
tiiviissä yhteistyössä purjehtijoiden lajivalmentajien ja eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Otimme käyttöön fyysisen suorituskyvyn 
vaatimustason taulukon, jota on hyödynnetty valmennuksessa jokaisella 
tasolla nuorista maajoukkueeseen.  

Lajin kehitystyötä jatkoimme tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen kanssa. Paransimme urheilijoiden tukipalveluita, muun 
muassa henkistä ja ravintovalmennusta sekä fyysistä valmennusta ja 
fysioterapiaa.  

Noudatimme 2018 julkaistua antidopingohjelmaamme ja jaoimme 
aktiivisesti tietoa kaikille maajoukkuetason urheilijoille. 

Teimme pohjustusta ja avauksia varainhankintaan liittyen sekä loimme 
uusia myynti-instrumentteja, jotka jalkautetaan vuoden 2020 aikana. 
Lisäksi kehitimme mediasuhteitamme sekä tiedotimme kaikista keskeisistä 
tapahtumistamme kauden aikana.  



Kansainvälistä menestystä saavutimme rataluokassa F4 (Lehtonen 
voitti EM- ja MM-kultaa ja Lindholm saavutti MM-pronssia) ja 
offshoreluokissa 3J (Vuorihovi/Sundberg ajoivat maailman-
ennätyksen ja MM-pronssia), 3B (Vuorihovi/Vuorihovi  saavutti EM-
pronssia) ja 3C (Johnsson/Myllymäki voitti MM-hopeaa). Eri 
luokissa saavutimme yhteensä 12 PM-mitalia. 

UIM:n Mid term -kokoukseen osallistui Jari Lehtonen. 

Järjetämämme kilpailijakoulutus Meriturvan koulutuskeskuksessa 
Lohjalla maaliskuussa antoi kilpailijoille hyvän ja turvallisen alun 
kilpailuvuodelle. 

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Kansainvälinen 
toiminta ja edustukset

• Vastaamme kansainvälisistä 
edustuksista ja olemme mukana 
kokouksissa (muun muassa 
Powerboating Nordic Meeting).  

• Järjestämme SM-mitalistien 
palkintojenjaon vuosittai-sen 
gaalan yhteydessä.

• Pohjoismaiden kokoukseen 
osallistuimme kahden hengen 
ryhmänä. Lisäksi mukana oli 
RaceWKND!in edustaja. 

• Järjestimme palkintojenjaot 
gaalan yhteydessä.

Varsinainen 
kilpailutoiminnan 
kehittäminen

• Kotimaisessa kilpailutoiminnassa 
panostamme siihen, että kaikki 
joukkuenjohtajista 
kilpailuvalvojiin, ja turvaveneistä 
ajanottoon toimii.   

• Järjestämme vuodessa kahdesta 
kolmeen juniorileiriä. 

• Vastaamme kilpailulisensseistä.

• Olimme mukana järjestämässä 
kahta juniorileiriä.  

• Ohjaajalupia myönnettiin 96 ja 
F1/F2-superlisenssejä kolme. 
SJ10- ja F4- kilpailijoiden 
määrät tuplaantuivat edellisestä 
vuodesta.

NOPEUSKILPAILU

H
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SUOMALAISET VOITTIVAT 2019 12 MM-, EM- JA PM-MITALIA.  



JÄRJESTÖTOIMINTA
Vuonna 2019 kehitimme Suuli jäsen- ja venerekisteriä yhä käyttäjä-
ystävällisemmäksi sekä kartoitimme e-laskutusominaisuuden tarpeel-
lisuutta kattavalla kyselyllä. 

Toimintavuonna kehitimme aluetoimintaa muun muassa teettämällä 
aluetoiminnanjohtajille omat edustusvaatteet. Aluetoiminnan tavoitteel-
lisuutta kehittääksemme teetimme myös toimintasuunnitelmapohjan. 
Pidimme aluetoiminnanjohtajien yhteisiä kokouksia yhteensä kaksi ja 
aluekokouksia yhteensä seitsemän kappaletta.  

Otimme käyttöön webinaarityökalun. Järjestimme neljä webinaaria 
muun muassa aiheista seuraviestinnän työkalupakki ja Suuli jäsen- ja 
venerekisteri aluejohtajille. 

Toimimme GDPR:n ja EU:n tietosuojastandardien mukaisesti. Järjestö-
toimikunnan kokouksia pidettiin 10, joista kaksi kertaa livenä. Lisäksi 
vastasimme tuttuun tapaan Superviikonlopun järjestelyistä. Super-
viikonlopun tapahtumiin (Tulevaisuusseminaari, gaala ja syysliitto-
kokous) osallistui yli 300 henkilöä. Vuoden päätösgaalassa palkittiin 
myös SM-tasolla menestyneitä nuoria. 

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Aluetoiminnanjohtajien 
toiminnan aktivointi ja 
tavoitteellisuuden 
parantaminen

• Näkyvyys ja 
tavoitteellisuus 

• Kokoukset

• Teetimme aluetoiminnanjohtajille 
edustusvaatteet sekä loimme 
toimintasuunnitelmapohjan. 

• Pidimme aluetapaamisia, 
kokouksia ja webinaareja 
yhteensä yli 10 kappaletta.

Suuli jäsen- ja 
venerekisterin 
kehittäminen

• E-laskutusselvitys 
• Koulutuspätevyydet 
• Kehityspyynnöt

• Kartoitimme kyselyllä jäsen-
seurojen e-laskutusominaisuus-
tarpeen (vastauksia 142). 

• Jatkamme koulutuspätevyyksien 
tarveselvitystä. 

• Kehitimme Suulissa sekä vanhoja 
että uusia toiminnallisuuksia.

Tapahtumat • Webinaarit 
• Superviikonloppu

• Otimme käyttöön webinaari-
työkalun ja järjestimme neljä 
webinaaria eri aihealueista. 

• Gaalan osallistujamäärä kasvoi 
260 henkilöön ja seura-
seminaariin osallistui 56 henkilöä.
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SEURA- 
TOIMINTA

PARANSIMME  
ALUETOIMINNANJOHTAJIEN  
NÄKYVYYTTÄ TEETTÄMÄLLÄ  
HEILLE YHTENÄISET ASUT.  

”



Olimme vahvasti ja monipuolisesti mukana liiton kärkihankkeiden ja 
tapahtumien toteutuksessa ja tuimme viestinnällisesti eri toimintoja. 
Yhdessä Vesille -kampanjaa uudistettiin koko kesän mittaiseksi siten, että 
starttiviikonloppua vietettiin 7.-9. kesäkuuta. Kampanjaa vauhditti 37 
veneilytempausta 23 eri paikkakunnalla. Mukana oli 24 seuraa ja useita 
eri veneilytoimijoita.  

Vastuullisuuteen keskityimme ympäristöteemaisessa Nauticissa ja toteu-
timme myös Veneilijän ekoteko -kampanjan, jolla pyrimme innostamaan 
seuroja ekologisempaan toimintaan.  

Purjehdusmaajoukkueen menestys noteerattiin valtakunnallisessa printti- 
ja TV-mediassa hyvin. Kilpaveneilyn osalta kauden onnistuneista 
suorituksista kerrottiin etenkin paikallisissa medioissa. Yhteistyö-
kumppanuuksiin toimme vahvan viestinnällisen panoksen. Toteutimme 
purjehdusmaajoukkueen osalta kaikki kumppanuustapahtumat, kuten 
yrityspurjehdukset.  

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Vuorovaikutteinen 
seura- ja 
jäsenviestintä

• Nautic-lehdet ilmestyvät 2019 
Vene-messuille ja Uivaan. 

• Cardu-mobiilijäsenkortin 
toimintojen aktivointi. 

• DigiNautic-uutiskirje neljä ja 
seuroille suunnattu jäsenkirje 
kuusi kertaa vuodessa. 

• Perusviestintää uutisista, 
tapahtumista ja ilmiöistä spv.fi-
verkkosivuilla sekä sosiaalisen 
median kanavissa. 

• Viestinnän ylläpito (toimisto, 
seurat, luokkaliitot & 
henkilöjäsenet), lajitietoisuu-
den lisääminen ja ajankohtai-
siin tapahtumiin osallistuminen.  

• Seurojen tarpeet ja niihin  
reagointi.

• Julkaisimme kaksi Nautic-lehteä 
(painosmäärä 1/2019: 50 000 
kpl, 2/2019: 48 000 kpl). 

• Lähetimme Nautic-uutisirjetiä neljä 
(avausprosentti noin 40) ja seura-
toimijoille suunnattuja uutiskirjeitä 
viisi (avausprosentti noin 50). 

• Tuotimme sisältöä monipuolisesti 
eri kanaviimme ja osallistuimme 
tapahtumiin (Yhdessä Vesille, Vene 
19 Båt, Superviikonloppu ja 
Mercedes Benz Sailing Tour).  

• Toteutimme toukokuussa webinaa-
rin seuraviestinnän työkalupakista. 

• Olimme vahvasti mukana 
veneilykyselyn (vastaajia 2 307) 
ja seurahaastat-eluiden 
toteuttamisessa.

Aktiivinen 
kärkihankkeiden tuki

• Liiton kärkihankkeiden eli 
ankkurien esilletuonti 
kanavissamme.  

• Hankkeiden tuotteistamisen ja 
markkinoinnin tuki. Tapahtu-
majärjestelyiden tukeminen.

• Tuimme kärkihankkeita (Lähemmäs 
jäseniä, Vastuullisesti vesillä ja 
Tähtäimessä Tokio) aktiivisesti ja 
monipuolisesti.

Lisääntynyt 
medianäkyvyys

• Mediasuhteiden tiivistäminen, 
tiedotustilaisuuksien ja laji-
kokeiluiden järjestäminen. 

• Huippukilpapurjehduksesta 
(olympialuokat) sekä nopeus-
kilpailusta (arvokilpailut) 
tiedottaminen medialle. 

• Taustoittavien juttujen ideointi 
ja tietoisuuden lisääminen 
lajimme menestyjistä, ilmiöistä 
ja tapahtumista.

• Lähetimme 59 tiedotetta ja 
medianäkyvyys oli kesän aikana 
hyvää. Etenkin esiolympialaiset 
sekä Oskari Muhosen universiadi- 
ja MM-menestys huomioitiin 
näkyvästi mediassa. Purjehdus-
maajoukkueen purjehtijat saivat 
viime vuonna 1 129 mediaosumaa 
(Meltwater).  

• Myös Tapio Lehtisen Golden 
Globe Race -osallistumista 
seurattiin vahvasti mediassa. 
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HALLINTO JA TALOUS
Tilikauden lopussa Suomen Purjehdus ja Veneilyyn kuului 301 
jäsenseuraa, 39 luokkaliittoa ja kuusi jaosjäsenseuraa. Seurojen yhteen 
laskettu jäsenmäärä oli 60 060.  

Vuoden 2019 tilinpäätös oli 28 834,71 euroa alijäämäinen. Tulokseen 
sisältyy Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen lahjoitus 
Kilpapurjehduksen tukisäätiölle. Sijoitusrahaston hankintahinta oli 
lahjoitushetkellä 72 884,84 ja markkina-arvo 224 779,48 euroa.  

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kokonaistuotot 2 052 110 euroa 
jakaantuivat varsinaisen toiminnan tuottoihin 312 657 euroa, omaan 
varainhankintaan 897 653 euroa (jäsenmaksut 727 453 euroa ja muu 
varainhankinta 170 200 euroa) sekä yleisavustuksiin 841 800 euroa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saimme yleisavustusta 594 000 euroa ja 
Olympiakomitealta huippukilpapurjehduksen tehostamistukea 247 800 
euroa.  

SPV:llä oli vuoden 2019 alussa työsuhteessa 11 henkilöä, joista kolme 
osa-aikaisena. Huhtikuun alusta alkaen vt. toiminnanjohtajan Jan 
Thorströmin tehtävä vakinaistettiin. Marraskuun alussa hallinto-
sihteerimme siirtyi uusiin tehtäviin. Kauden aikana viestinnässä 
ostopalveluna toiminut henkilö palkattiin työntekijäksi ja lokakuun alussa 
aloitti tehtävässään uusi Nuorten olympiavalmentaja.  

Työterveyshuoltopalvelu toteutettiin Terveystalossa. Lounas-, liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä on hankittu henkilökunnan käyttöön.  

Kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistettu Auctora Oy –tilitoimistolle. 
Syysliittokokouksen päätöksen mukaan liiton jäsenmaksu pysyi ennallaan 
vuonna 2019. Liittomaksuun sisältyvät If tapaturmavakuutus sekä 
Pohjolan Tuplaturva. 

SPV:n hallituksella oli vuoden aikana 10 kokousta. 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry omistaa kokonaan osakeyhtiö SPV 
Marketing Oy:n. SPV Marketing Oy:n hallitukseen kuuluivat Patrick 
Andersson, Henrik Andersson ja Martti Laisi. SPV Marketing Oy:n koko 
osakekanta oli 25 000 euroa ja tilikauden 2019 tulos -3 698,18 euroa 
alijäämäinen. 

PÄÄTAVOITTEET PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Hallituksen 
kokoukset ja 
seminaarit

• Hallitukselle suunniteltiin 
10 yhteiskokousta. 

• Hallituksen kokouksia 
järjestettiin yhteensä 10, 
joista kaksi oli 
liittokokousten yhteydessä.

Sääntömääräiset 
kevät- ja 
syysliittokokoukset

• Sääntömääräisiin 
liittokokouksiin 
lähetetään kokouskutsut 
valtakirjoineen 
viimeistään kolme 
viikkoa ennen kokousta.

• Kevätliittokokous pidettiin 
27.4.2019 Helsingin Lautta-
saaressa ja syysliittokokous 
1.12.2019 Helsingin 
Kalastajatorpalla.  

• Kutsut ja valtakirjat 
lähetettiin ajoissa.
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TOTEUTUMA 2019 JA  
BUDJETIT 2019/2020                                                    

(luvut ovat tuhansia euroja)

SPV YHTEENSÄ

T19 B19 B20

Varsinaisen toiminnan tuotot* 313 298 315

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot* 170 244 155

Materiaalikulut ja ostopalvelut* −756 −788 −668

Muut kulut* −670 −612 −611

Henkilöstökulut −655 −718 −756

Jäsenmaksut 727 732 727

Opetusministeriön tuki 594 594 594

Olympiakomitean tuki* 248 253 253

SPV YHTEENSÄ −29 3 9

TOTEUTUMA JA BUDJETIT TOIMIKUNNITTAIN                                                
(luvut ovat tuhansia euroja)

LAPSET VENEILY VETT*

T19 B19 B20 T19 B19 B20 T19 B19 B20

Varsinaisen toiminnnan tuotot 29 25 21 3 3 0 73 67 67

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 10 8 10 0 0 0 0 5 0

Materiaalikulut ja ostopalvelut −22 −47 −43 −16 −13 −9 −39 −28 −36

Muut kulut −39 −45 −36 −9 −14 −15 −4 −18 −8

TOIMIKUNTA −22 −58 −48 −22 −24 −24 30 26 23

TOTEUTUMA JA BUDJETIT TOIMIKUNNITTAIN                                                
(luvut ovat tuhansia euroja)

KOULUTUS KILPAPURJEHDUS NOPEUSKILPAILU

T19 B19 B20 T19 B19 B20 T19 B19 B20

Varsinaisen toiminnnan tuotot 16 25 16 50 43 50 5 7 10

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 0 0 0 26 95 46 14 11 14

Materiaalikulut ja ostopalvelut −28 −40 −30 −35 −57 −50 −24 −3 −19

Muut kulut −7 −4 −5 −71 −80 −53 −42 −49 −39

TOIMIKUNTA −19 −19 −19 −30 1 −7 −47 −34 −34

TOTEUTUMA JA BUDJETIT TOIMIKUNNITTAIN                                                
(luvut ovat tuhansia euroja)

JÄRJESTÖ VIESTINTÄ HALLINTO

T19 B19 B20 T19 B19 B20 T19 B19 B20

Varsinaisen toiminnnan tuotot 14 16 10 70 56 55 4 6 5

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 20 20 20 20 30 0 0 0 0

Materiaalikulut ja ostopalvelut −16 −10 −13 −197 −263 −141 −24 −26 −16

Muut kulut −79 −137 −97 −38 −6 −43 −281 −170 −197

TOIMIKUNTA −61 −111 −80 −145 −183 −129 −301 −190 −208

TOTEUTUMA JA BUDJETIT TOIMIKUNNITTAIN                                                
(luvut ovat tuhansia euroja)

KPT-NUORET** VHT***

T19 B19 B20 T19 B19 B20

Varsinaisen toiminnnan tuotot 31 37 78 18 13 3

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 20 30 20 60 45 45

Materiaalikulut ja ostopalvelut −68 −30 −43 −286 −272 −268

Muut kulut −48 −36 −70 −53 −54 −48

Olympiakomitean tuki 22 30 30 225 223 223

TOIMIKUNTA −43 31 15 −36 −45 −45

*VETT=Veneilyturvallisuus **Kilpapurjehdus/Nuoret ***VHT=Valmennus ja huippukilpapurjehdus

T19=Toteutuma 2019, B19=Budjetti 2019, B20=Budjetti 2020 
*Nämä erät jaettu toimikunnittain oikealla.

• Varsinaiset henkilöjäsenet (aikuiset) 12,50 € 
• Perheenjäsenet 12,50 € 
• Seniorit 12,50 € 
• Nuorisojäsenet (alle 19 vuotta) 5,00 €

JÄSENMAKSUT: 

TULOS 2019 JA BUDJETIT 2019/2020

HUIPPU- 
URHEILU

HARRASTE- 
LIIKUNTA

SEURA- 
TOIMINTA

SPV tuotot yhteensä 2052 2121 2 044

SPV kulut yhteensä −2081 −2118 −2 035



TEKSTISSÄ KÄYTETYT LYHENTEET: 

BSCN	 Baltic Sea Cruising Network  
EBA 		 European Boating Associating  
ELY 	 	 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
EUROSAF European Sailing Federation  
ICCY 	 International Council of Cruising Yahts  
JTK           Järjestötoimikunta 
KIHU        Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 
KLL	 	 Koululiikuntaliitto 
KT	 	 Koulutustoimikunta 
KPT 	 	 Kilpapurjehdustoimikunta  
LaNu 	 Lapsi- ja nuorisotoimikunta 
NBR 		 Nordiska Båtrådet  
NOV 	 Nuorten Olympiavalmentaja  
NordicSF 	Nordic Sailing Federation  
OK 	 	 Olympiakomitea  
OKM 	 Opetus- ja kulttuuriministeriö  
PSS ry	 Pidä Saaristo Siistinä ry 
SMPS	 Suomen Meripelastusseura 
SPV 		 Suomen Purjehdus ja Veneily  
Traficom	 Liikenteen turvallisuusvirasto  
UIM         Union Internationale Motonautique 
URHEA     Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia 
VHT 		 Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunta  
VETT 	 Veneilyturvallisuustoimikunta  
VMT         Viestintä- ja markkinointitoimikunta 
VT	 	 Veneilytoimikunta 
WC 		 World Cup 
WS	 	 World Sailing (ent. ISAF) 
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LAPSET JA NUORET 
• Lajin tunnettuus 

lisääntyy lasten ja 
nuorten parissa. 

• Junioritoiminta-
seurojen määrä 
lisääntyy. 

• Veneilytaitokoulu- 
tusta rakennetaan. 

• Valmennuksen määrä 
ja taso nousee. 

•

MATKAVENEILY 
• Toimintaympäristö 

palvelee veneilyä. 
• Jäsenseurojen jäsenet 

kehittävät itseään 
aktiivisesti. 

• Veneily on haluttu ja 
arvostettu harrastus. 

• Jäsenseurojen 
veneilyturvallisuus ja 
esteettömyys ovat 
korkealla tasolla. 

KILPAURHEILU 
• Kilpailujärjestämisen 

edellytykset jäsen-
seuroissa ovat hyvät. 

• Luokkaliitot toimivat 
aktiivisesti. 

• Valmennustoiminta 
mahdollistaa menestyksen. 

• Erityisryhmien 
kilpailuedellytykset 
varmistetaan. 

• Suomi menestyy 
purjehduksen ja 
nopeuskilpailun kansain-
välisellä huipulla.

JÄRJESTÖTOIMINTA 
• Kattavat ja 

kustannustehokkaat 
seurapalvelut 
jäsenseuroille. 

• Seuratoiminnan 
osallistumis- 
kynnyksen 
madaltaminen. 

• Vastuullisen 
seuratoiminnan 
tarjoaminen. 

SPV:N STRATEGIA 2015-2020 HUIPPU- 
URHEILU

HARRASTE- 
LIIKUNTA

SEURA- 
TOIMINTA



SPV:N LIITTOHALLITUS 2019
HUIPPU- 
URHEILU

HARRASTE- 
LIIKUNTA

SEURA- 
TOIMINTA

SPV:N TOIMISTO

Puheenjohtaja: Jan Jansson

Varapuheenjohtaja,  talous ja hallinto: Patrick Andersson

Lapset ja nuoret:  Pia Grönblom

Veneily:                                                            Tom Tallberg

Veneilyturvallisuus:  Jyrki Santaholma

Koulutus:  Ari Aronniemi

Kilpapurjehdus:  Freyr Riska

Valmennus ja huippukilpapurjehdus: Henrik Andersson

Nopeuskilpailu:  Sami Seliö

Järjestö:  Peter Remahl

Viestintä ja markkinointi:   Katja Rytkönen

Toiminnanjohtaja: Jan Thorström

Hallinto ja veneilyturvallisuus (11/2019 asti): Marika Bister-Sandström

Järjestö: Karoliina Rouhiainen

Veneily ja koulutus: Mirja Rosenberg

Lapset ja nuoret: Laura Santala

Veneilyturvallisuus (12/19) ja kilpaveneily: Mikaela Dunderfelt (osa-aikainen)

Kilpapurjehdus: Thomas Hacklin (osa-aikainen)

Valmennus ja huippukilpapurjehdus: Vili Kaijansinkko (valmennuspäällikkö), Joakim Wilenius (päävalmentaja), Jan Gahmberg (NOV)   
ja Andreas Geritzer (NOV)

Viestintä ja markkinointi: Anni Raunio, Iina Airio, Joakim Nordström (osa-aikainen)




