Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019

JOHDANTO VUOTEEN 2019
OLEMME SEUROJA VARTEN
Yhdessä tekeminen on ollut liittomme kantava
teema jo muutaman vuoden ajan. Yhdessä Vesille
-tapahtumat ovat tästä erinomainen esimerkki:
olemme onnistuneet yhdessä seurojen kanssa
tutustuttamaan niin lapsia kuin aikuisiakin uuteen
lajiin - innostuneesti, maksutta ja yhdenvertaisesti.
Vuonna 2019 haluamme tavoittaa entistä
paremmin myös seura- ja henkilöjäsenemme –
teidät, joita ilman liittomme ei olisi olemassa.
Kuunnella teitä, tukea teitä ja lähteä kanssanne
vesille. Olemme olemassa teitä varten.
Samuli Salanterä,
liittohallituksen puheenjohtaja

SEURATOIMINTA

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.
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LÄHEMMÄS JÄSENIÄ

SEURATOIMINTA

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

Vuonna 2019 yksi SPV:n ankkureista on kiinnittyä lähemmäs jäseniä. Haluamme
palvella seuroja entistä monipuolisemmin ja olla osa heidän arkeaan - niin maissa
kuin vesilläkin. Samalla haluamme tavoittaa paremmin henkilöjäsenemme
ja kertoa heille tuntuvista jäseneduistamme ja -palveluistamme.

•
•
•
•
•
•
•
•

SEURAPALVELUT
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

•
•
•
•
•
•
•

JÄSENEDUT
Pysyvät jäsenedut,
uutiskirjeet ja tarjoukset
Mobiilijäsenkortti Cardu
Nautic-lehti (2 krt/vuosi)
DigiNautic-uutiskirje
(4 krt/vuosi)
Tapaturmavakuutus ja
venevakuutusalennus
Kilpailulisenssit
Purjenumerot
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KOULUTUSVÄYLÄT AUKI

Tuomme 2019 SPV:n koulutusväylät seuroille tutuiksi ja kannustamme
jäsenseurojamme antamaan koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta
jäsenilleen. Koulutuksemme ovat myös tärkeä jäsenhankinnan työkalu.

ANKKURIT 2019
Tutustutamme seurat laatujärjestelmään,
koulutusväyliin ja kouluttajakoulutuksiin.
Tuotamme koulutusmateriaaleja
seurojen kurssikäyttöön.
Järjestämme alueellisia koulutustapahtumia, kerromme koulutusväylistä
ja tuemme seurojen välistä yhteistyötä.

SPV:N KOULUTUKSET:
• veneily- ja
purjehduskouluttajat
• junioriohjaajat
(ohjaajakoulutus)
• katsastajat
• purjehdusvalmentajat
• kilpailutoimihenkilöt ja
tuomarit
• mittamiehet

SEURATOIMINTA

HARRASTELIIKUNTA
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VASTUULLISESTI VESILLÄ

SEURATOIMINTA

HARRASTELIIKUNTA

Veneilyturvallisuus ja koulutus ovat SPV:n pysyviä painopisteitä. Kehitämme katsastajakoulutustamme
ja -materiaalejamme jatkuvasti ja järjestämme erilaisia koulutuksia säännöllisesti. Vuonna 2019
ankkurinamme on myös vastuullinen veneily, joka pitää sisällään niin veneilyturvallisuuden, osaamisen
kehittämisen kuin ympäristön huomioon ottamisenkin. Tiivistämme yhteistyötämme muun muassa Pidä
Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Haastamme seurat ja jäsenistömme entistä vastuullisempaan vesillä
liikkumiseen!

”Vastuu vesistöistä on
meidän kaikkien yhteinen.”

”Suomalainen veneilĳä ottaa huomioon
muut vesilläliikkujat ja luonnon.”
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ILOA JA LIIKETTÄ VESILLE

HARRASTELIIKUNTA

SEURATOIMINTA

Maksuttomat lajikokeilut, lasten ja aikuisten liikuttaminen sekä
yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet ovat meille sydämen asia.
Jatkamme pidettyjä Yhdessä Vesille -tapahtumia ja rakastettuja
koulukiertueitamme yhdessä seurojen kanssa sekä panostamme
Liikkuva veneilijä -konseptin kehittämiseen. Tuemme seuroja entistä
vahvemmin lajikokeiluiden järjestämisessä.

ANKKURIT 2019
Yhdessä Vesille -viikonloppu kannustaa
seuroja ja jäseniä kutsumaan uusia
harrastajia maksutta vesille.
Liikkuva veneilijä aktivoi matkaveneilijöitä liikkumaan luonnossa ja pitämään
kunnostaan huolta veneilyn lomassa.
Seurojen kanssa yhdessä järjestettävät
koulukiertueet tutustuttavat innostavasti
veneilyturvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja veneilytaitoihin.
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TÄHTÄIMESSÄ TOKIO

HUIPPUURHEILU

SEURATOIMINTA

Jatkamme maapaikkajahtia Tokion 2020 olympialaisiin. Jo
saavutettujen paikkojen (Laser radial ja Laser standard)
rinnalle tavoittelemme 2019 kolmea maapaikkaa ja mitalimenestystä niin yleisissä kuin nuortenkin arvokilpailuissa.

ANKKURIT 2019
Suomi saavuttaa maapaikkoja ja
mitalimenestystä olympialuokkien
arvokilpailuissa nuorissa ja aikuisissa.
Ehyt ja uudelleen suunniteltu
purjehtijanpolku ohjaa junnulupauksen maajoukkuemenestyjäksi.
Vahva tuki purjehtijoille - kehitämme
huipputason henkistä, fyysistä ja
lajivalmennusta yhteistyötahojen kanssa.
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MITALIJUHLAA JA JUNIORITYÖTÄ

HUIPPUURHEILU

SEURATOIMINTA

Sinivalkoinen nopeuskilpailujuhla jatkuu vuonna 2019. Haemme jatkoa vahvalle kansainväliselle
mitalimenestyksellemme niin rataveneily- kuin offshore-luokissakin. Kotimainen Race WKND! kerää
Suomen parhaat rataveneilijät yhteen näyttävästi ja yleisöystävällisesti. Kehitämme yhdessä seurojen
kanssa myös junioritoimintaa. Innostamme uusia harrastajia lajin pariin.

KUVA: PICKLA.SE
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PÄÄTAVOITTEET JA -AKTIVITEETIT TOIMIKUNNITTAIN

HUIPPUURHEILU

SEURATOIMINTA

HARRASTELIIKUNTA

SEURATOIMINTA

VENEILY
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Matkaveneilyn kehittäminen,
liikunnallisen elämäntavan
edistäminen ja virkistysalueyhteistyö

•
•
•
•
•

Onnistunut edunvalvonta ja
kansainvälinen vaikuttaminen

•
•
•

Tuemme matkaveneilytoimintaa ja edistämme veneilyä aikuisten aktiivisena liikuntamuotona. Huolehdimme
liikunnallisen elämäntavan säilymisestä myös myöhemmällä iällä ja kannustamme seuroja ulkoilu- ja
virkistysalueyhteistyöhön.
Tuotamme matkaveneilijän koulutus- ja turvallisuusvideoita.
Olemme mukana järjestämässä muun muassa Köydet irti -tapahtumia ja eskaadereita.
Ylläpidämme ja kehitämme vieras- ja palvelusatamia koskevia tietoja, toteutamme Vierasvenesatama-äänestyksen
ja kehitämme satamaluokitus-järjestelmää. (Venesatamakomitea)
Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (PPS ry, Finnboat, SMPS).
Osallistumme veneilyn edellytyksiä käsitteleviin työryhmiin Liikenteen turvallisuusviraston, liikenne- ja
viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa.
Esittelemme Pursiseuralipun juhlavuoden näkyvästi. (Lippukomitea)
Osallistumme aktiivisesti aluejohtajien toimintaan ja edustamme kansainvälisissä kokouksissa (EBA, NBR, BSCN,
ICCY).
Järjestämme BSCN-matkaveneilytapahtuman Suomessa 2019.

SEURATOIMINTA

VENEILYTURVALLISUUS
PÄÄTAVOITTEET
Katsastustoiminnan ylläpito
ja kehittäminen

Katsastajien kouluttaminen

HARRASTELIIKUNTA

PÄÄAKTIVITEETIT
•
•
•
•
•
•
•

Veneilyturvallisuuden parantaminen

HARRASTELIIKUNTA

•
•
•

Tuotamme, uudistamme ja toimitamme katsastusmateriaaleja jäsenseuroja varten.
Uusimme katsastajan käsikirjan rakenteen ja ajantasaistamme sisältöä.
Kehitämme Suulin sähköistä katsastusta ja hallinnoimme katsastajien pätevyyksiä.
Pidämme katsastajakursseja sekä suomeksi ja ruotsiksi, uusille ja nykyisille katsastajille - valtakunnallisesti.
Kokeilemme etäkoulutuksien toimivuutta.
Järjestämme Veneilyturvallisuuspäivän.
Toimimme yhteistyössä veneilyturvallisuutta edistävien tahojen kanssa.
Osallistumme lajin keskeisiin tapahtumiin.
Tiedotamme veneilyturvallisuudesta artikkelikirjoituksin, katsastajainfoin sekä Facebookin kautta
Käsittelemme ajankohtaisia veneilyn turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

SEURATOIMINTA

JÄRJESTÖTOIMINTA
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Aluejohtajien toiminnan aktivointi ja
tavoitteellisuuden parantaminen

•
•

Webinaarien järjestäminen

•
•

GDPR-sivuston ja liiton oman
tietosuojan kehittäminen ja ylläpito
(EU-tietosuojauudistus)

•
•

•

Suuli jäsen- ja venerekisterin
kehittäminen

•

Kehitämme aluekokousten (vähintään 1 per alue) sisältöä mm. koulutusyhteistyöllä ja parannamme
aluejohtajien näkyvyyttä mm. viestinnän ja merkittyjen vaatteiden avulla.
Seuraamme SPV:n mittareiden, aluejohtajien toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja kyselyiden
avulla toimintaamme ja edistämme SharePointin käyttöä.
Edistämme seurojen ja jäsenten palkitsemisjärjestelmää ja kannustamme palkitsemiseen.
Otamme käyttöön webinaarityökalun, tuotamme sisältöä ja markkinoimme.
Pidämme vähintään kaksi webinaaria vuodessa.
Parannamme liiton omaa tietosuojaa ja kehitämme sitä päivittäisessä toiminnassamme.
Käsittelemme tietosuojakysymyksiä ja jaamme tietoa seuroille muun muassa ylläpitämällä GDPR-sivustoa.
Kehitämme ja ylläpidämme tietosuojaa. Parannamme ohjeistusta webinaarien ja
ohjeiden päivittämisen osalta.
Kehitämme koulutuspätevyysosiota ja edistämme integraatiota
Suuli-rajapinnan kautta jäsenseurojen omiin järjestelmiin.

SEURATOIMINTA

KOULUTUS
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Seurojen aktivointi veneilykoulutukseen
VHF-kouluttajakoulutuksen aloittaminen

Uuden navigointiaineiston
käyttöönotto ja veneilijä- ja venepäällikkökirjojen uudistaminen

•
•

•
•
•
•

Laatujärjestelmän ylläpitäminen

HARRASTELIIKUNTA

•

Järjestämme alueelliset koulutusjärjestelmän esittelykierrokset ja tuemme yhteistyötä. Tiedotamme seuran
sisällä koulutusasioista muun muassa katsastajille ja seuran uusille jäsenille. Osallistumme aluetapaamisiin.
Tuotamme seuratiedotteita sekä artikkeleita Nauticiin. Myymme koulutusta tukevia kurssikirjoja ja
muita julkaisuja.
Järjestämme avomerialueilla liikkuville veneilijöille turvallisuuskoulutusta ja koulutamme
VHF-meriradiokurssien kouluttajat.
Varmistamme vesillä tapahtuvan koulutuksen laadun ja määrittelemme sen sisällöt kirjaan.
Kehitämme tenttijärjestelmää ja tarpeen mukaan rekrytoimme tenttikysymysten laatijoita.
Järjestämme ruotsinkielisen aineiston käännöstyöt.
Päivitämme Laatukäsikirjan ja sen dokumentteja (Trafin tulevaa auditointia varten). Järjestämme Liittokoulutuspäivät. Kehitämme Suuliin osion kurssisuoritusten rekisteröintiin (GDPR).
Toimimme yhteistyössä muiden toimikuntien, koulutusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa sekä kehitämme
koulutusaineistoa yhdessä veneilyturvallisuustoiminnon kanssa. Teemme koulutuksellista yhteistyötä
Suomen Navigoinninopettajien, PORY ry:n ja Suomen Navigaatioliiton kanssa.

SEURATOIMINTA

LAPSET JA NUORET
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Lajin tunnettuuden lisääminen

•

•

Aktiivista junioriveneilytoimintaa järjestävien
seurojen määrän kasvattaminen

Kilpailuihin kannustaminen
Juniorivalmennuksen
määrän ja tason nosto

•
•

Olemme esillä koulutapahtumissa, harrastemessuilla, lajiesittelyissä ja
Vesisankarit-tapahtumissa jäsenseurojen kanssa.
Tuotamme sisältöä sosiaaliseen mediaan, taltioimme tapahtumia ja aktivoimme YouTube-kanavamme. Lisäksi
päivitämme spv.fi-sivuja ja Aloita purjehdus -tietopankkia.
Tavoitamme uusia seuroja ja tuemme junioritoiminnan aloittamisessa (Menestysseuratoiminta).
Tuemme aktiivisia seuroja ja olemme mukana toiminnassa (veneilytaidot ja purjehdusvalmennus).
Tuemme purjehdusharrastuksen jatkuvuutta jollakouluista seuratoimintaan, lasten ja nuorten veneluokista
jatkoluokkiin sekä seurojen ympärivuotista toimintaa. Lähetämme säännöllisesti junnukirjeen seuroihin.

•

Koulutamme ohjaajia ja huoltajia kilpailuissa toimimiseen ja järjestämme aluetoimintaa kilpailukalenteriin
pohjautuen. Järjestämme valmennusta haastaja- ja kadettikilpailuihin.

•

Pidämme ohjaajakoulutusten määrän korkeana ja koulutamme ohjaajakouluttajia.
Järjestämme valmentajakoulutusta.
Järjestämme yhteisiä leirejä.

•
•

KILPAPURJEHDUS
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT

Akatemiatoiminnan ja seura- ja
luokkaliittoyhteistyön panostukset

•

Valmennuksen kehittäminen

HARRASTELIIKUNTA

•

HUIPPUURHEILU

SEURAHARRASTETOIMINTA LIIKUNTA

Panostamme vahvasti akatemiaryhmän toimintaan
Mäkelänrinteen Urheilulukion piirissä ja lisäämme osaamisen monipuolisuutta ja laadukkaita harjoituksia.
Järjestämme laji- ja oheisharjoitusleirejä yhteistyössä seurojen ja luokkaliittojen kanssa.

•

Päivitämme Purjehtijapolkua ja jaamme osaamista maajoukkueelta alemmille tasoille (Haastajat, Nuoret Huiput,
seura- ja luokkaliittotaso). Täsmennämme yhteistä ymmärrystä ja valmennuksellista linjaa.

•

Kilpailutoimihenkilöiden rekrytointi ja
koulutuksen sekä kilpailutoimintojen
kehittäminen

•
•

Kehitämme nuorten kouluttautumismahdollisuuksia kilpailutoimihenkilöiksi tai kilpapurjehdustuomareiksi ja
kasvatamme kilpailutoimihenkilöiden määrää.
Järjestämme tuomari- ja kilpailupäällikköseminaareja.
Hyödynnämme Suulia kilpailutoimihenkilökoulutusten ja -pätevyyksien hallinnoinnissa.
Kehitämme Purjehdusliigaa ja lisäämme lajitietoisuutta sen kautta.

Vammaispurjehduksen edistäminen

•

Edistämme vammaispurjehdusta seuroissa lisäämällä esteettömyyttä ja lajikokeiluita.

•

VALMENNUS- JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS
PÄÄTAVOITTEET

•
•

•

Osaamisen kehittäminen

•
•

•

Arvostuksen lisääminen

•

Saavutamme 2019 kolme olympiamaapaikkaa Tokioon 2020.
Tuemme maajoukkuepurjehtijoita harjoittelussa ja sen suunnittelussa.
Panostamme kansainväliseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kustannustehokkaan ja huipputason
valmennusympäristön luomiseksi. Laajennamme yhteistyötä haastajatasolle.
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)
Noudatamme 2018 julkaistua Antidopingohjelmaamme ja jaamme aktiivisesti tietoa urheilijoille.
Parannamme purjehtijoiden resursseja panostamalla varainhankintaan ja vahvistamalla olemassa olevia
yhteistyökumppanuuksia. Panostamme mediasuhteisiin ja tiedotukseen niin kilpailuissa kuin treenikaudellakin.

NOPEUSKILPAILU
PÄÄTAVOITTEET

Lajin kehittäminen

Kansainvälinen toiminta ja edustukset

Varsinainen kilpailutoiminnan kehittäminen

Säännöllinen koulutustoiminta

SEURATOIMINTA

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Menestys arvokilpailuissa ja
olympiamaapaikkakarsinnoissa

HUIPPUURHEILU

PÄÄAKTIVITEETIT

HUIPPUURHEILU

SEURATOIMINTA

•

Olemme mukana lajitapahtumissa ja panostamme tulospalvelun
tehokkaaseen jakamiseen ja tiedotukseen.

•

Panostamme uusiin kilpailupaikkakuntiin ja rata-alueiden kansainvälisiin luokituksiin. Lisäämme
junioriluokkien lajikokeilupäiviä.

•

Vastaamme kansainvälisistä edustuksista ja olemme mukana kokouksissa (mm. Powerboating Nordic Meeting).

•

Järjestämme SM-mitalistien palkintojenjaon vuosittaisen gaalan yhteydessä.

•

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

•

Järjestämme vuodessa kahdesta kolmeen juniorileiriä.

•

Vastaamme kilpailulisensseistä.

•

Järjestämme kilpailutoimitsijakoulutuksen, Kilpailupäällikkötapaamisen (Meriturva), Immersion-testin (Meriturva)
ja kilpailijakoulutuksen.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIT
•

Vuorovaikutteinen
seura- ja jäsenviestintä
•

•

Aktiivinen kärkihankkeiden tuki

SEURAHARRASTETOIMINTA LIIKUNTA

Julkaisemme 2019 ensimmäisen Nautic-lehden
Vene 19 Båt -messuille ja toisen elokuussa. Aktivoimme Cardu-mobiilijäsenkorttimme toimintoja. DigiNauticuutiskirje lähtee neljä kertaa vuodessa ja seuroille suunnattu jäsenkirje kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi viestimme
uutisista, tapahtumista ja ilmiöistä spv.fi-verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme.
Ylläpidämme sisäisesti (toimisto, seurat, luokkaliitot & henkilöjäsenet) tietoisuutta purjehdus- ja veneilylajeista ja
osallistumme ajankohtaisiin tapahtumiin (Vene 19 Båt, Yhdessä vesille ja koulukiertueet).
Kuuntelemme seurojen tarpeita (käynnit, keskustelut, kyselyt) ja reagoimme niihin.

•

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

•

Tiivistämme suhteitamme keskeisiin paikallisiin ja kansallisiin medioihin ja järjestämme tiedotustilaisuuksia sekä
lajikokeiluita. Tiedotamme säännönmukaisesti huippukilpapurjehduskilpailuista (olympialuokat) sekä
nopeuskilpailusta (arvokilpailut) medialle. Kilpailujen ja tapahtumien ulkopuolella pyrimme ideoimaan
toimittajille 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.
Tiivistämme yhteistyötä Suomen kilpapurjehduksen tukisäätiön ja SPV:n vaikuttajaryhmän kanssa ja parannamme
huippu-urheilijoiden taloudellisia edellytyksiä. Olemme vahvasti mukana koko liiton varainhankinnassa.

Lisääntynyt medianäkyvyys

Yhteistyökumppanuudet
ja markkinointi

HUIPPUURHEILU

•

HALLINTO
PÄÄTAVOITTEET

PÄÄAKTIVITEETIIT

Hallituksen toiminta

•

Järjestämme vuosittain 10 kokousta ja kerran Luottamushenkilöpäivät.

•

Syysliittokokous valitsee vaihtovuorossa olevat liittohallituksen ja toimikuntien puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat. Kokous vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion.
Kevätliittokokouksessa valitaan vaalilautakunta ja hyväksytään tilinpäätös.

Kevät- ja syysliittokokouksen
järjestäminen
Henkilöstöhallinnon kehittäminen
Hallinnon tehostaminen

•
•

Vastaamme työterveyshuollosta ja lakisääteisistä vakuutuksista. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja
osaamisen kehittämisestä. Panostamme toimiston ja luottamushenkilöiden sujuvaan yhteistyöhän.

•

Yksinkertaistamme rutiineita hyödyntämällä sähköisiä palveluita ja alustoja.

20

19

SEURATOIMINTA

BUDJETTI

BUDJETIT JA TOTEUTUMA
(luvut ovat tuhansia euroja)

(luvut ovat tuhansia euroja)

T17

B18

B19

Varsinaisen toiminnan tuotot*

220

314

298

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot*

157

199

244

−764

−814

−809

Materiaalikulut ja ostopalvelut*

LAPSET

BUDJETIT JA TOTEUTUMA TOIMIKUNNITTAIN

SPV YHTEENSÄ

Varsinaisen toiminnnan tuotot

T17

−590

−564

−612

Henkilöstökulut

−596

−729

−748

Jäsenmaksut

737

732

732

Opetusministeriön tuki

594

594

624

268

273

26

5

•
•
•
•

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

B19

T17

B18

B19

13

3

74

67

67

0

8

8

0

0

0

0

5

5

Materiaalikulut ja ostopalvelut

−29

−46

−47

−14

−14

−13

−22

−46

−28

Muut kulut

−40

−45

−45

−18

−16

−14

−12

−2

−18

TOIMIKUNTA

−49

−59

−58

−18

−17

−24

40

24

26

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

(luvut ovat tuhansia euroja)
Varsinaisen toiminnnan tuotot

KOULUTUS

T17

Materiaalikulut ja ostopalvelut
Muut kulut

B18

KILPAPURJEHDUS

B19

T17

B18

NOPEUSKILPAILU

B19

T17

B18

B19

12

10

25

35

44

43

9

8

7

0

0

0

53

101

95

13

11

11

−37

−31

−40

−54

−56

−57

−10

−9

−3

−5

−7

−4

−42

−77

−80

−40

−38

−49

−30

−28

−19

−8

12

1

−28

−28

−34

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

273
3

(luvut ovat tuhansia euroja)

JÄRJESTÖ

T17

B18

VIESTINTÄ

B19

T17

B18

HALLINTO

B19

T17

B18

B19

7

18

16

0

42

56

−2

36

6

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

12

20

20

40

0

30

0

0

0

Materiaalikulut ja ostopalvelut

−3

−16

−10 −197 −220 −263

−25

−30

−26

−151

−144

Muut kulut

JÄSENMAKSUT:

B18

14

Varsinaisen toiminnnan tuotot
T17=Toteutuma 2017, B18=Budjetti 2018, B19=Budjetti 2019
*Nämä erät jaettu toimikunnittain oikealla.

T17

25

BUDJETIT JA TOTEUTUMA TOIMIKUNNITTAIN

SPV YHTEENSÄ

B19

VETT*

24

TOIMIKUNTA
Olympiakomitean tuki*

B18

VENEILY

20

BUDJETIT JA TOTEUTUMA TOIMIKUNNITTAIN

Muut kulut*

HARRASTE- HUIPPULIIKUNTA URHEILU

TOIMIKUNTA
BUDJETIT JA TOTEUTUMA TOIMIKUNNITTAIN

(luvut ovat tuhansia euroja)
Varsinaisen toiminnnan tuotot

−137

−8

−5

−6

KPT-NUORET**

T17

B18

VHT***

B19

T17

B18

B19

39

37

7

13

13

0

10

30

39

44

45

Materiaalikulut ja ostopalvelut

−58

−38

−30

−315 −308

−292

Muut kulut

−50

−29

−36

−48

−49

−54

38

45

30

230

228

243

−26

27

31

−87 −72

−45

Olympiakomitean tuki
TOIMIKUNTA

−153 −170

−135 −122 −111 −165 −183 −183 −203 −147 −190

44

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

−176

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

