Toimintasuunnitelma ja budjetti 2020

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY

SEURATOIMINTA

316 jäsenseuraa
61 000 jäsentä seuroissa
39 luokkaliittoa

SPV LYHYESTI
• Yksi Suomen menestyneimmistä lajiliitoista
• Matkaveneilystä olympiapurjehdukseen
• Monipuolinen kouluttaja sadoille seuratoimijoille
• Veneilyn katsastusjärjestelmän ylläpitäjä
• Kattava edunvalvoja

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

SPV:N STRATEGIA 2015-2020

LAPSET JA NUORET
•
Lajin tunnettuus
lisääntyy lasten ja
nuorten parissa.
•
Junioritoimintaseurojen määrä
lisääntyy.
•
Veneilytaitokoulutusta 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.

SEURATOIMINTA

KILPAURHEILU
•
Kilpailujärjestämisen
edellytykset jäsenseuroissa ovat hyvät.
•
Luokkaliitot toimivat
aktiivisesti.
•
Valmennustoiminta
mahdollistaa
menestyksen.
•
Erityisryhmien
kilpailuedellytykset
varmistetaan.
•
Suomi menestyy
purjehduksen ja
nopeuskilpailun kansainvälisellä huipulla.

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

JÄRJESTÖTOIMINTA
•
Kattavat ja
kustannustehokkaat
seurapalvelut
jäsenseuroille.
•
Seuratoiminnan
osallistumiskynnyksen
madaltaminen.
•
Vastuullisen
seuratoiminnan
tarjoaminen.

JOHDANTO VUOTEEN 2020
Voidaksemme nauttia mukavasta harrastuksestamme, panostamme ensi vuonna yhä enemmän
veneilyturvallisuuteen, osaamisen kehittämiseen
ja vastuullisuuteen niin maalla kuin vesilläkin.
Jatkamme syksyllä 2019 aloitettua uuden strategian työstöä, mihin osallistamme myös seuroja ja
harrastajia. Kiinnittymällä lähemmäksi teitä, eli
seuroja ja seurojen jäseniä, voimme edistää
yhteistä lajiamme parhaiten.
Vuotta 2020 vauhdittavat myös olympialaiset,
joissa kilpailee jälleen suomalaispurjehtijoita.
Pidetään peukut pystyssä sinivalkoisille urheilijoillemme ja nautitaan veneilystä!
Jan Jansson,
liittohallituksen puheenjohtaja

SEURATOIMINTA

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU
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SEURATOIMINTA

LÄHEMMÄS SEUROJA

Veneily on valtakunnallinen laji ja seurat sijaitsevat eri
puolilla Suomea. Jotta tavoitamme useamman seuran ja
voimme jakaa tietotaitoa ketterämmin, otamme
webinaarit ja muut digitaaliset vaihtoehdot monipuolisemmin käyttöön sekä perustamme ja ylläpidämme
verkostoja. Merkittävin tuki seuroille kanavoituu osaamisen kehittämisessä, jota toteutamme verkostojen
välityksellä suoraan seuroissa aktiivisesti toimiville
henkilöille.
Vahvistamme palveluja seurayhteydenpidon kautta, jotta
voimme tehdä yhdessä seurojen kanssa tehokasta ja
antoisaa työtä seuratoiminnan ja veneilyn edistämiseksi.
Kohdennettujen uutiskirjeiden avulla saavutamme eri
seura-aktiivien kiinnostuksen.

Jotta voimme palvella seuroja heidän tarpeidensa
mukaisesti ja pystymme keskittymään toiminnassamme
seuroja hyödyttäviin asioihin, paneudumme loppuvuonna 2019 saatujen tutkimustulosten perusteella
kehittämistarpeisiin, joita ryhdymme edistämään osana
strategiatyötä. Keräämme aiempaa aktiivisemmin palautetta seuroilta.
Tuemme 14 eri alueen aluejohtajan toimintaa, jotta he
voivat toimia paremmin seurojen tukena. Liittomme
henkilöstö sekä aluejohtajat jatkavat seurakäyntien,
aluetapaamisten ja seuraseminaarin toteuttamista.

SEURAPALVELUT
•
•
•
•
•

”HALUAMME PARANTAA SEURAYHTEYTTÄ
PAITSI TAPAAMISTEN MYÖS NYKYAIKAISTEN
MENETELMIEN JA VERKOSTOJEN AVULLA.”

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

•
•
•

Suuli-jäsen- ja venerekisteri
Lasten ja nuorten toiminnan tuki ja koulukiertueet
Kilpailutoiminnan tuki
Aluejohtajien palvelut
Koulutukset, katsastukset ja materiaalit
Seurakirjeet, tapahtumat ja huippu-urheilutiedotus
Seuravalmennuksen tuki
Asiakasneuvonta
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

MATKAVENEILY JA VENEILYTURVALLISUUS
Panostamme entistä enemmän veneilyturvallisuuteen
yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Parannamme koulutuksen tunnettuutta, jotta seurat osaavat hyödyntää
liittomme koulutuspalveluita paremmin ja siten kouluttaa
jäseniään tukemalla maanlaajuista veneilyturvallisuutta.
Teemme veneilijöiden käyttöön uusia julkaisuja, jotka
tutustuttavat seurat ja heidän jäsenensä turvallisempaan
ja osaavampaan veneilyyn. Jatkamme tärkeää yhteistyötä viranomaisten kanssa edistääksemme turvallista ja
taidokasta veneilyä. Vesillä liikkumisen tärkeä ja keskeinen muutos 2020 tulee olemaan uusi vesiliikennelaki,

SEURATOIMINTA

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

joka astuu voimaan 1. kesäkuuta 2020. Viestimme siitä
seurojen kautta harrastajille.
Järjestämme vuosittain noin 12 katsastajakurssia, joilla
koulutamme noin 200 katsastajaa. Kokeilemme vuonna
2020 etätoteutusten toimivuutta tavoittaaksemme eri
puolilla Suomea sijaitsevat seurat paremmin.
JUNIORITOIMINTA
Jatkamme ohjaaja-koulutuksien järjestämistä, tarjoamme
valmennusapua kauden 2020 kadettisarjan osakilpailuihin ja tuemme seurojen ohjaajia tapahtumissa sekä
yhteisillä leireillä. Uudistamme junioritoiminnan ohjaajakoulutusta sekä valmentajakoulutuksen tasoja 1-3.
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
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KILPAPURJEHDUS
Panostamme kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen ja
pyrimme saamaan etenkin nuoria mukaan toimintaan,
jotta laadukas kilpailutoiminta jatkuu. Päivitämme
koulutusmateriaaleja sekä koulutusten sisältöjä, kriteerejä ja muita laadullisia seikkoja, jotta kilpailuiden
järjestämismahdollisuudet säilyvät laadukkaana.
HUIPPUKILPAPURJEHDUS
Edistämme tiedonjakoa Sailing Team Finlandin Playbook-tietopankilla, joka on olympiapurjehtijoiden
perintö nuoremmille sukupolville ja valmentajille.
Kehitämme toimialaa muun muassa yhteistyössä KiHun
kanssa tekemällä lajianalyysiä ja tarkentamalla fyysisiä
raja-arvoja.
KILPAVENEILY
Teemme merkittäviä koulutusuudistuksia sekä ratamoottoriveneilyn että avomeriluokkien osalta vahvistaaksemme osaamisen tasoa. Otamme käyttöön purjehduksesta tutut koulutukset, jotta tulevat kilpaveneilyohjaajat voivat edistää lajiosaamista seuroissaan
järjestämällä esimerkiksi koulutuksia.

SPV:N KOULUTUKSET:
• Veneily- ja purjehduskouluttajat (matkaveneily)
• Junioriohjaajat (purjehdus ja moottoriveneily)
• Katsastajat (matkaveneily)
• Purjehdusvalmentajat
• Kilpailutoimihenkilöt ja tuomarit (purjehdus ja
kilpaveneily)
• Mittamiehet (purjehdus)
• Joukkueenjohtajat (kilpaveneily)
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VÄYLÄ LAPSESTA AIKUISEKSI

2020 ankkurimme veneilijän ja urheilijan polulla ovat:
LAPSET JA NUORET
Kehitämme maanlaajuista junioritoimintaa tuottamalla
uuden valtakunnallisen purjehduskoulun seurojen hyödynnettäväksi. Yhdenmukaistamalla seurojen tarjoaman
purjehdusopetuksen alkeet ja tuomalla alkeispurjehduskoulut saman otsikon alle, tehostamme lajin tunnettuutta
ja saamme lisää uusia harrastajia lajin pariin. Tavoitteena
on, että lajimme tunnettuus ja suosio harrastuksena
leviää. Jatkamme 2018 onnistuneesti startannutta yläkoululeiritystä Kisakallion urheiluopistolla ja kehitämme

SEURATOIMINTA

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

kautta 2020-2021 saadun kokemuksen ja opin perusteella. Lisäksi järjestämme kokeilupäiviä ja leirejä
optimistijollilla, 29erilla ja purjelaudoilla, jotka ovat
keskeisiä luokkia uudistetulla maajoukkuepolullamme.
HARRASTE
Jotta veneily monipuolisena harrastusmuotona tulisi
tunnetummaksi ja helposti lähestyttävämmäksi, tuemme
seuroja entistä vahvemmin lajikokeilujen järjestämisessä.
Jatkamme pidettyjä Yhdessä Vesille -tapahtumia ja
maksuttomia lajiesittelytilaisuuksia yhdessä seurojen
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VÄYLÄ LAPSESTA AIKUISEKSI

kanssa. Edistämme veneilyä aktiivisena ja terveyttä
edistävänä liikuntamuotona muun muassa Liikkuva
veneilijä -projektin kautta.
Kilpailujen ohella vuoden 2020 tärkeimmät tapahtumat
ovat Yhdessä Vesille -kampanja, Superviikonloppu,
Veneilyturvallisuuspäivä ja Vene 20 Båt -messut.
Tarjoamme kilpapurjehtijoille vaihtoehtoisen polun
kevytvene- ja olympiapolun rinnalle Suomen Purjehdusliigan kautta. Sen myötä mahdollistamme korkeatasoisen
kansallisen kilpailun, jossa hyvin menestyville tiimeille ja
purjehtijoille avautuu kansainvälinen kilpailukenttä.
HUIPPU-URHEILU
Nuorille huippupurjehdukseen tähtääville mahdollistamme hyvät tukitoimet, jotta parhaat harjoittelevat
yhdessä, parhaissa olosuhteissa ja parhaassa valmennuksessa uusitun maajoukkuepolun ohjatessa junioreita
maajoukkuemenestyjiksi. Helsingin uusi olympiavalmennuskeskus, Urhea ja Mäkelänrinteen lukio ovat tärkeitä
kumppaneitamme lajin ammattimaistamisessa, jossa
keskiössä on fyysisen suorituskyvyn nostaminen.
Kehitämme haastaja- ja Nuoret Huiput -toimintaa entistä
paremmaksi muun muassa vahvistamalla Haastaja-
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VÄYLÄ LAPSESTA AIKUISEKSI

maajoukkueen ja maajoukkueen yhteistyötä. Maajoukkue, Haastajat ja Nuoret Huiput leireilevät yhdessä
vuoden 2020 alussa sekä kaksi kertaa syksyllä. Syksyn
leirit liittyvät Pariisin olympiaprojektin starttiin.
Jotta pystymme säilyttämään kilpailukyvyn seuraavalla
olympiadilla, lanseeraamme uuden, vuonna 2022
valmistuvan valmennusjärjestelmän vaiheittain. Purjelautailuun satsaamme Windsurf 2024 -projektin
siivittämänä.
Purjehdusmaajoukkueen tavoitteena on menestyminen
Tokion olympialaisissa saavuttamalla mitalisija ja viisi
maapaikkaa. Jatkamme Tokio 2020 -olosuhdekartoitusta
ja teemme yhteistyötä purjehtijoidemme kansainvälisten
valmentajien kanssa. Yhteisten päämäärien, yhdessä
tekemisen ja tiedonjakamisen kautta luomme entistä
tiiviimpää joukkuehenkeä. Tokion olympialaisten jälkeen
tavoitteemme siirtyy seuraavalle olympiadille kohti
Pariisin olympialaisia 2024.
Kilpaveneilyssä haemme jatkoa vahvalle kansainväliselle
mitalimenestyksellemme niin rataveneily- kuin offshoreluokissakin.
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VASTUULLISESTI VESILLÄ

SEURATOIMINTA

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

Meillä SPV:ssä vastuullisuus ulottuu niin ympäristöystävällisen veneilyn edistämiseen, hyvään hallintoon
kuin yhdenvertaiseen harrastustoimintaankin.
Ympäristövastuu on lajissamme oleellisessa osassa.
Puhtaamman veneilyn lisäämiseksi tiivistämme yhteistyötä muun muassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa ja
jaamme ympäristötietoutta seuroihin.
Noudatamme päivitettyä yhdenvertaisuussuunnitelmaa
ja antidopingohjelmaamme sekä teemme toimintaohjeen
häirintätilanteisiin puuttumiselle.
Veneily on itsessään melko tasavertainen laji, sillä
esimerkiksi junioripurjehtijat ja kilpaveneilijät kilpailevat
samoissa luokissa ja lähdöissä sukupuolesta ja usein
myös iästä riippumatta. Lisäksi monissa seuroissa on
veneen lainaus- tai vuokrausmahdollisuus, jolloin omaa
venettä ei välttämättä tarvitse ostaa. Se tasapainottaa
taloudellista eriarvoisuutta.
Hallinnollisesti pidämme toimintamme lainmukaisena ja
mahdollisimman avoimena. Tasa-arvo ja diversiteetti
huomioidaan yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

”TAVOITTEENA ON, ETTÄ JOKAINEN
VOI NAUTTIA VENEILYSTÄ, EDISTÄÄ
TERVEYTTÄÄN JA SAADA IKIMUISTOISIA
KOKEMUKSIA LAJIN PARISSA.”
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EDUNVALVONTA

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

EDISTÄMME LAJIAMME SEURAAVISSA JÄRJESTÖISSÄ:

TARJOAMME JÄSENSEUROJEMME JÄSENILLE SEURAAVAT EDUT:
•
•
•

Pysyvät jäsenedut, uutiskirjeet ja tarjoukset
Mobiilijäsenkortti Cardu
Nautic-lehti (2 krt/vuosi)

•
•
•

DigiNautic-uutiskirje (4 krt/vuosi)
Tapaturmavakuutus ja venevakuutusalennus
Kilpailulisenssit

PÄÄTAVOITTEET JA -AKTIVITEETIT TOIMIKUNNITTAIN

HUIPPUURHEILU

SEURATOIMINTA

HARRASTELIIKUNTA

SEURATOIMINTA

MATKAVENEILY
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Matkaveneilyn kehittäminen,
liikunnallisen elämäntavan edistäminen
ja virkistysalueyhteistyö

•
•

•

Onnistunut edunvalvonta ja kansainvälinen
vaikuttaminen

•
•

Tuemme matkaveneilytoimintaa ja edistämme veneilyä aktiivisena ja terveyttä edistävänä liikuntamuotona.
Huolehdimme liikunnallisen elämäntavan säilymisestä myös myöhemmällä iällä ja kannustamme seuroja ulkoiluja virkistysalueyhteistyöhön.
Edistämme turvallista veneilyä vahvasti yhdessä veneilyturvallisuustoimikunnan kanssa ja teemme töitä
ekologisemman veneilyn puolesta.
Toteutamme SPV:n venesatamakomitean ja Suomen Messujen yhteisen Vuoden vierasvenesatama -äänestyksen ja
osallistumme aktiivisesti satamien kehittämiseen.
Osallistumme veneilyn edellytyksiä käsitteleviin työryhmiin liikenteen turvallisuusviraston, liikenne- ja
viestintäministeriön, liikenneviraston ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa.
Viestimme Vesiliikennelain muutoksista valtakunnallisesti.
Osallistumme aktiivisesti aluejohtajien toimintaan ja edustamme kansainvälisissä kokouksissa
(EBA, NBR, BSCN, ICCY ja HELCOM).

SEURATOIMINTA

VENEILYTURVALLISUUS
PÄÄTAVOITTEET
Katsastustoiminnan ylläpito
ja kehittäminen

•
•
•

•
•

•

Veneilyturvalllisuuden
parantaminen

HARRASTELIIKUNTA

PÄÄAKTIVITEETIT

•

Katsastajien kouluttaminen

HARRASTELIIKUNTA

•
•
•

Tuotamme, uudistamme ja toimitamme katsastusmateriaaleja jäsenseuroja varten.
Uusimme katsastajan käsikirjan rakenteen ja ajantasaistamme sisältöä.
Kehitämme Suulin sähköistä katsastusta ja hallinnoimme katsastajien pätevyyksiä.
Pidämme valtakunnallisesti noin 12 katsastajakurssia.
Kokeilemme etäkoulutuksien toimivuutta.
Järjestämme Veneilyturvallisuuspäivän.
Toimimme yhteistyössä veneilyturvallisuutta edistävien tahojen kanssa.
Tiedotamme veneilyturvallisuudesta artikkelikirjoituksin, katsastajainfoin sekä sosiaalisen median kautta.
Käsittelemme ajankohtaisia veneilyn turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Toteutamme venetarvikemyyjille kohdennetun kurssin, jotta heidän osaamisensa vahvistuu.

SEURATOIMINTA

JÄRJESTÖTOIMINTA
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Aluejohtajien toiminnan aktivointi ja
tavoitteellisuuden kehittäminen
•
•

Seuratuen parantaminen

•
•
•

Järjestelmien kehittäminen
•

Jatkamme aluejohtajien toiminnan aktivointia ja tavoitteellisuuden parantamista muun muassa paremmalla
seurannalla, aluejohtajatapaamisilla (Vene 20 Båt -messuilla ja vähintään kahdessa verkkopalaverissa) sekä
aluejohtajille tarjottavan monipuolisemman tuen kautta.
Aluejohtajat toteuttavat vuoden aikana vähintään yhden aluekokouksen ja yhden seurakäynnin.
Edistämme seuroille tarjottua tukea mm. erinäisten materiaalien ja työkalujen avulla.
Järjestämme seuratoimintaan liittyviä webinaareja tai muita verkkotilaisuuksia noin viisi kappaletta vuodessa.
Päivitämme suositun seurakartan.
Jatkamme Suuli-jäsen- ja venerekisterin kehitystä etenkin koulutuspätevyys- ja tarvittaessa E-laskutusosioilla,
joiden on tarkoitus helpottaa seurojen päivittäistoimintaa.
Otamme käyttöön kattavat työkalut vaivattomaan tapahtumien järjestämiseen ja helppoon ilmoittautumiseen.
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KOULUTUS
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•
•

Koulutuksen valtakunnallinen näkyvyys

•
•
•

Koulutusjärjestelmän hallinnointi

•
•

•

Veneilyturvallisuuden parantaminen SPV:n
koulutusjärjestelmän kautta

HARRASTELIIKUNTA

•

Kehitämme kouluttajakoulutuksen markkinointia seuroille ja tiivistämme yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.
Kannustamme seurojen hallitusta vastuun ottamiseen koulutusasioissa ja kurssien järjestämisessä seuroissa.
Viestimme koulutusjärjestelmästä sisäisesti ja ulkoisesti ja koulutamme seuroja viestimään uudesta
vesiliikennelaista.
Jatkamme esittelykierroksia, aluetapaamisia ja seurayhteistyöhön kannustamista.
Toteutamme SPV:n jäsenseurojen kurssien ylläpidon, tentit, todistukset ja autamme veneilijöitä kansainvälisen
huviveneenkuljettajankirjan saamisessa.
Kehitämme tenttijärjestelmää uusin tutkintokysymyksin.
SPV:n koulutuksen laatujärjestelmän auditointi 2020 (liikenne- ja viestintävirasto)
Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja vesiliikenteen turvallisuuteen liittyvien tahojen kanssa ja koulutamme
SPV:n katsastajat asiantuntijoiksi SPV:n koulutusasioissa.
Koulutamme VHF-meriradiokurssien kouluttajat Suomessa ja pidämme tarvittavan määrän veneily- ja
purjehduskouluttajakursseja. Teemme uusia julkaisuja veneilijöiden käyttöön.
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LAPSET JA NUORET
PÄÄTAVOITTEET
Lajin tunnettuuden lisääminen

PÄÄAKTIVITEETIT
•
•
•

Kilpailevien junioripurjehtijoiden määrä
lisääminen

Junioripurjehtijoiden ohjaajien kouluttaminen

•

•
•

Toteutamme uuden valtakunnallisen purjehduskoulun ja jalkautamme sen seuroihin.
Olemme esillä messuilla sekä erilaisissa lajiesittelyissä yhdessä jäsenseurojen kanssa.
Aloitamme uuden menestysseurakokeilun, jonka tavoitteena on tukea hankkeessa mukana olevia seuroja
nostamaan junioritoimintansa seuraavalle tasolle ja osallistua junioriluokkien kansallisiin kadetti- ja rankingsarjan
kilpailuihin.
Tarjoamme valmennusapua kauden 2020 kadettisarjan osakilpailuihin ja järjestämme aluetoimintaa
kilpailukalenteriin pohjautuen.
Järjestämme ohjaajakoulutuksia keväällä 2020.
Sparraamme seurojen ohjaajia tapahtumissa sekä yhteisten leirien yhteydessä.

HUIPPUURHEILU

KILPAPURJEHDUS
PÄÄTAVOITTEET

•
•
•
•

Purjehdusliiga

SEURAHARRASTETOIMINTA LIIKUNTA

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Kilpailutoimihenkilöiden rekrytointi ja
koulutuksen sekä kilpailutoimintojen
kehittäminen

HARRASTELIIKUNTA

Kehitämme kouluttautumismahdollisuuksia kilpailutoimihenkilöiksi tai kilpapurjehdustuomareiksi ja kasvatamme
kilpailutoimihenkilöiden määrää.
Järjestämme tuomari- ja kilpailupäällikköseminaareja.
Hyödynnämme sähköisiä menetelmiä kilpailutoimihenkilökoulutusten ja -pätevyyksien hallinnoinnissa ja
hakemusten käsittelyssä.
Hallitsemme jäsenseurojen kilpailuja Manage2Sail-alustan kautta ja tarjoamme käyttäjätukea.
Kehitämme kilpailunjärjestäjä- ja tuomarikoulutusta järjestämällä kolme kilpailunjärjestäjäkurssia, yhden
kilpailupäällikkökurssin, kaksi aluetuomarikurssia, yhden erotuomarikurssin ja yhden kansallisen tuomarikurssin.
Tavoitteena on, että jokaiselle kurssille osallistuu yli 10 henkilöä

• Vahvistamme vaihtoehtoista kilpapolkua Purjehdusliigan kautta ja lisäämme lajitietoisuutta sen myötä.

VALMENNUS JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT

Menestys arvokilpailuissa ja
olympiamaapaikkakarsinnoissa

•
•

•
•
•

Osaamisen kehittäminen
•
•

Arvostuksen lisääminen

•

Lajin kehittäminen

Kansainvälinen toiminta ja edustukset

Varsinaisen kilpailutoiminnan kehittäminen

SEURATOIMINTA

Tavoitteenamme on mitalisijan ohella viisi maapaikkaa Tokiossa 2020.
Tuemme olympialaisiin valittuja urheilijoita valmistautumisessa olympialaisiin.
Järjestämme yhteisleirejä ja tapaamisia. Satsaamme yhdessä oppimiseen.
Kehitämme 2018 lanseerattuja vauhti- ja pelikirjoja ja jatkamme Tokio 2020 -olosuhdekartoitusta.
Kehitämme fyysisen puolen lajianalyysiä ja tuemme fyysistä harjoittelua kotimaassa. Parannamme henkisen
valmennuksen työkalujamme. (Urhea-, Olympiakomitea- ja KiHu-yhteistyö)
Kehitämme akatemiaohjelmaa ja toteutamme yhteisharjoitukset laadukkaasti.
Jatkamme uudistetun maajoukkuepolun jalkauttamista ja pyrimme tekemään yhteistyötä maajoukkueen eri
tasoilla, jotta saavuttaisimme syvän yhteisen ymmärryksen valmentajien keskuudessa.
Teemme töitä parempien olosuhteiden eteen, jotta urheilijat voisivat aidosti kokea huippu-urheilun ensimmäisenä
ammattinaan.

HUIPPUURHEILU

NOPEUSKILPAILU
PÄÄTAVOITTEET

HUIPPUURHEILU

SEURATOIMINTA

PÄÄAKTIVITEETIT
•
•

Olemme mukana lajitapahtumissa ja panostamme tulospalvelun tehokkaaseen jakamiseen ja tiedotukseen.
Panostamme junioriluokkien lajikokeilupäiviin yhdessä seurojen kanssa.

•

Vastaamme kansainvälisistä edustuksista ja olemme mukana kokouksissa (Powerboating Nordic Meeting ja UIM,
yhteensä noin kolme kertaa).

•

Kilpailutoiminnassa keskitymme siihen, että kaikki joukkueenjohtajista kilpailuvalvojiin, ja turvaveneistä
ajanottoon toimii.
Järjestämme vuodessa kahdesta kolmeen juniorileiriä.
Vastaamme kilpailulisensseistä.

•
•
•

Säännöllinen koulutustoiminta
•

Järjestämme kilpailutoimisijakoulutuksen ja kilpailijakoulutuksen sekä aloitamme junioriohjaaja- ja
joukkueenjohtajakoulutuksen.
Uudistamme kilpailutoimitsijakoulutuksen.

HUIPPUURHEILU

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

SEURAHARRASTETOIMINTA LIIKUNTA

PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT

Viestinnän kehittäminen

• Analysoimme, kehitämme ja kohdennamme viestinnän kanavia, jotta tavoittavuus paranee.
• Ryhdymme tuottamaan ihmislähtöisiä ja tarinallisia videoita liittomme toiminnan ja koko lajin edistämisen tueksi.

Aktiivinen kärkihankkeiden tuki

• Vastaamme siitä, että liiton kärkihankkeet eli ankkurit ovat esillä kanavissamme. Tuemme hankkeiden
tuotteistamista ja markkinointia ja osallistumme tarvittaessa tapahtumajärjestelyihin.
•

Medianäkyvyys

•
•

•

Yhteistyökumppanuudet ja markkinointi
•

Tiedotamme säännönmukaisesti huippukilpapurjehduskilpailuista (olympialuokat) sekä kilpaveneilystä
(arvokilpailut) medialle.
Vuoden 2020 pääpanostus on Tokion olympialaisissa.
Ideoimme medialle taustoittavia, ajankohtaisia ja kiinnostavia juttuaiheita lajistamme, jotka lisäävät suomalaisten
tietoisuutta lajimme menestyjistä, ilmiöistä ja tapahtumista.
Vastaamme jo olemassa olevista yritysyhteistyökumppanuuksista yhdessä kunkin asianosaisen toimikunnan
kanssa ja osallistumme yrityspurjehdusten, mediasisältöjen ja tilaisuuksien järjestelyihin.
Olemme vahvasti mukana koko liiton varainhankinnassa.

HALLINTO
PÄÄTAVOITTEET

Liiton hallinnon tehostaminen

Hyvinvoiva henkilökunta

Varainhankinta vahvistuu

PÄÄAKTIVITEETIT
•
•

Vähennämme rutiinityötä kehittämällä IT-sovellusten käyttöä.
Otamme käyttöön Lyytin ja Teamsin sekä kehitämme laskutus- ja tilausrutiineja.

•

Toimimme päivitetyn työterveyssuunnitelman mukaan ja edistämme työterveyttä muun muassa Terveystalon
kanssa ja järjestämällä sisäisiä koulutuksia.

•

Haemme ja kehitämme aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja (yhteistyökumppanit, säätiöt, palveluiden ja
tuotteiden myynti).

SEURATOIMINTA

BUDJETTI
TOTEUTUMA 2018 JA
TALOUSARVIOT 2019/2020
(luvut ovat tuhansia euroja)

LAPSET

TOTEUTUMA JA ARVIOT TOIMIKUNNITTAIN

SPV YHTEENSÄ

(luvut ovat tuhansia euroja)

T18

B19

B20

Varsinaisen toiminnan tuotot*

341

298

315

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot*

124

244

155

Materiaalikulut ja ostopalvelut*

−638

−788

−668

T18

−660

−612

−611

Henkilöstökulut

−776

−718

−756

Jäsenmaksut

728

732

727

Opetusministeriön tuki

594

594

594

273

253

−14

3

67

8

8

10

0

0

0

0

5

0

Materiaalikulut ja ostopalvelut

−16

−47

−43

−9

−13

−9

−22

−28

−36

Muut kulut

−55

−45

−36

−18

−14

−15

−16

−18

−8

TOIMIKUNTA

−16

−58

−48

−15

−24

−24

38

26

23

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

KOULUTUS

(luvut ovat tuhansia euroja)
Varsinaisen toiminnnan tuotot

T18

Muut kulut

B20

T18

B19

NOPEUSKILPAILU

B20

T18

B19

B20

25

16

53

43

50

5

7

10

0

0

0

28

95

46

12

11

14

−25

−40

−30

−49

−57

−50

−10

−3

−19

.12

−4

−5

−33

−80

−53

−39

−49

−39

−15

−19

−19

−2

1

−7

−32

−34

−34

253
JÄRJESTÖ

9

(luvut ovat tuhansia euroja)

T18

B19

VIESTINTÄ

B20

T18

B19

HALLINTO

B20

T18

B19

B20

Varsinaisen toiminnnan tuotot

14

16

10

0

56

55

13

6

5

20

0

30

0

2

0

0

−13 −175 −263

−141

−17

−26

−16

20

SPV kulut yhteensä

−2 074

−2118

−2035

Materiaalikulut ja ostopalvelut

−1

−10

Muut kulut

−140

−137

TOIMIKUNTA

−107 −111

•

KILPAPURJEHDUS

23

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot
Materiaalikulut ja ostopalvelut

B19

20

•

B20

67

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

•

B19

76

2044

Varsinaisista henkilöjäsenistä (aikuiset) 12,50 €
Perheenjäsenet 12,50 €
Seniorit 12,50 €
Nuorisojäsen (alle 19 vuotta) 5,00 €

T18

0

2121

•

B20

3

2 060

JÄSENMAKSUT:

B19

12

SPV tuotot yhteensä

T18=Toteutuma 2018, B19=Budjetti 2019, B20=Budjetti 2020
*Nämä erät jaettu toimikunnittain oikealla.

T18

21

TOTEUTUMA JA ARVIOT TOIMIKUNNITTAIN

SPV YHTEENSÄ

B20

VETT*

25

TOIMIKUNTA
Olympiakomitean tuki*

B19

VENEILY

46

Varsinaisen toiminnnan tuotot

TOTEUTUMA JA ARVIOT TOIMIKUNNITTAIN

Muut kulut*

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

TOTEUTUMA JA ARVIOT TOIMIKUNNITTAIN

(luvut ovat tuhansia euroja)

−97

−13

B19

−43 −197

−170 −197

−80 −188 −183 −129 −199 −190 −208

KPT-NUORET**

T18

−6

VHT***

B20

T18

B19

B20

Varsinaisen toiminnnan tuotot

68

37

78

32

13

3

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

20

30

20

33

45

45

Materiaalikulut ja ostopalvelut

−33

−30

−43

−281 −272

−268

Muut kulut

−69

−36

−70

−68

−54

−48

Olympiakomitean tuki

30

30

30

243

223

223

TOIMIKUNTA

16

31

15

−40 −45

−45

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

