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ESITYSLISTA



1.12. |Katsaus vuoteen 2019 ja toimintasuunnitelma 2020



VENEILYTOIMIKUNTA 2019 ja 2020

• Veneseuralipun 100 v. juhlavuosi, seurojen liput, näyttely messuilla 
julkaistut kirjat. 

• Vesiliikennelaki hyväksyttiin 19.6.2019
• Vahva kansainvälinen vuosi. Norm. edustusten lisäksi

kv BSCN kokous ASS:llä lokakuussa
• PSS ry:n ja SMPS:n kanssa yhteistyötä
• Suuri koeajopäivä yhdessä Finnboatin kanssa toukokuussa
• Vuoden vierasvenesatamaäänestys, uusi IT toimittaja



VENEILYTURVALLISUUS 2019

• Käsikirjauudistus saatiin valmiiksi ja onnistui 
palautteen perusteella hyvin.

• Veneilyturvallisuuspäivä yhdessä 
koulutustoimikunnan kanssa keräsi 
ennätysyleisön ja sai kautta aikojen parhaan 
palautteen.

• Katsastajakurssit täyttyivät hyvin ja 
katsastajia koulutettiin normaali vuotuinen 
määrä.



VENEILYTURVALLISUUS 2020

• Yhteistyössä koulutus- ja veneilytoimikuntien kanssa suunnitellaan 
käytännön toimenpiteitä tavallisen veneilijän taitojen ja tietojen 
parantamiseen.

• Katsastusjärjestelmä ja -koulutukset pidetään ennallaan.
• Etäkoulutuksia ja veneilyturvallisuuspäivien jakamista verkkoon 

kokeillaan.



KOULUTUSTOIMIKUNTA 2019 JA 2020
• 2019
• Uudet navigoinnin kurssikirjat 

käytössä
• VHF/DSC kouluttajakurssi 

kouluttajille ja katsastajille
• Laatukäsikirja päivitetty
• Veneilyturvallisuuspäivät
• Kansainvälisiä huviveneen 

kuljettajankirjoja haettu 
aktiivisesti

2020
• Koulutusjärjestelmän viranomais-

auditointi seuraavaksi viideksi 
vuodeksi

• Kurssikirja uudistuksen viimeinen osa 
valmistuu

• Uusia seuroja aloittamassa 
koulutusta ja mielellään yhdessä 
naapuriseurojen kanssa

• Kouluttajankäsikirja



SPV:n VHF/DSC koulutusasema 
Oskar Hotel 8772



LAPSI JA NUORISOTOIMIKUNTA 2019 JA 2020
2019

• Jalkautuminen kentälle, 5 alueleiriä

• 10 ohjaajakoulutusta, yli 100 koulutettua 
ohjaajaa keväällä 2019

• Tapahtumia yhteensä 20 eri 
paikkakunnalla (leirit, 
lajiesittelytilaisuudet, messut, koulutukset)

2020
• Lajin tunnettuuden lisääminen

• Lasten purjehduskoulu
• Messut, lajiesittelyt yms. yhdessä 

jäsenseurojen kanssa
• Kilpailevien junioripurjehtijoiden määrän 

lisääminen
• SPV menestysseura 2020
• Valmennusapu kadettikilpailuihin

• Junioripurjehtijoiden ohjaajien kouluttaminen
• Uudistettu ohjaajapolku
• Seuraohjaajien sparraaminen



KILPAPURJEHDUS 2019

• Manage2Sail-järjestelmästä liiton virallinen kilpailukalenteri
• Vuonna 2019 yli 40 seuraa käyttivät järjestelmää, yli 150 tapahtumaa kalenterissa

• Purjehdusliigassa ennätysmäärä seurajoukkueita
• 24 joukkuetta kuudestatoista eri seurasta. Purjehtijoita mukana yli 150!

• Kilpailusääntölautakunta, uusi SM sääntö 2019
• Kilpailusääntölautakunta laati uudet SM-säännöt vuodeksi 2020. Lisäksi lautakunta 

käsitteli ja myönsi kymmeniä toimihenkilöpätevyyksiä, käsittely useita 
kilpailuprotesteihin liittyviä muutoksenhakuja ja osallistuin sääntöasioiden valmisteluun 
kv. tasolla.

• Kilpailutoimihenkilökoulutuksia kehitetään
• Koulutusmateriaalia ja sisältöjä päivitettiin. Koulutuksia toteutettiin myös ilta-kursseina.



KILPAPURJEHDUS 2020

• Vahvistetaan Manage2Sail –alustan käyttöä edelleen 
• Erinomainen työkalu kilpailujärjestämisen kokonaishallintaan
• Liitto tarjoaa lisenssin seuroille + käyttökoulutusta

• Purjehdusliiga, yksi liiton kärkihankkeista
• Kilpailusarja on arvostettu ja saanut vahvan jalansijan kansallisessa 

kilpapurjehdustoiminnassa
• Kalustehankintoja, mm. uudet purjeet

• Kilpailutoimihenkilökoulutukset
• Kilpatoimihenkilö- ja tuomarikoulutus ovat tärkeä osa kansallista kilpailutoimintaa. 

Koulutuksen järjestämisen tavoitteena on varmistaa laadukas kilpailutoiminta. 
Koulutuksia järjestetään kaikissa kansallisissa pätevyyskategorioissa vuosittain. 
Alkuvuoden 2020 koulutustarjonta https://spv.fi/teema/spv-tapahtumakalenteri/

• https://spv.fi/spv_uutiset/kilpapurjehduksen-toimihenkilokoulutukset-2020/

https://spv.fi/teema/spv-tapahtumakalenteri/
https://spv.fi/spv_uutiset/kilpapurjehduksen-toimihenkilokoulutukset-2020/


VHT 2019 ja 2020

2019
• OK:n vahva tuki
• Kenttätyö
• Uudet hankkeet kohti Pariisia 

2024

2020
• Tokion Olympialaiset
• Tokio vaihtuu Pariisiin
• Uudistetun maajoukkuepolun 

jalkautus jatkuu



VHT 2019

• Vahva Huippu-urheiluyksikön tuki, purjehdus yksilölajeista toiseksi suurin 
tuen saaja

• Esikisoissa vahva menestys
• SPV:n valmentajat kentällä – halutaan näkyä, kuulua ja vaikuttaa

• Seura- ja luokkaliittoyhteistyö, sidosryhmätapaamiset, tiedonjako, koulutus

• Universiadikulta sekä Youth Worlds-hopea
• Haastajamaajoukkueen kehitystyö

• Omat valmennusryhmät, projekti 24



VHT 2020

• Mitali ja pistesija Tokiossa
• Kehitämme 2018 lanseerattuja vauhti- ja pelikirjoja ja jatkamme Tokio 

2020 -olosuhdekartoitusta
• Tokion projekti vaihtuu syyskuussa Pariisin projektiin #projekti24
• Yhteisleiritykset ja yhdessä oppiminen
• Fyysisen kunnon lajianalyysi ja valmennus
• Teemme töitä parempien olosuhteiden eteen, jotta urheilijat voisivat 

aidosti kokea huippu-urheilun ensimmäisenä ammattinaan



PROJEKTI 24



KILPAVENEILY 2019 JA 2020
2019
• Junioreiden määrä tuplaantui 

edellisestä vuodesta 
• F4 kilpailijoiden määrä 

moninkertaistui ja kuljettajien 
taito ja osaaminen ovat 
huipputasoa  

• MM, EM ja PM saavutuksia 
rata ja offshorepuolella

2020
• Koulutusta joka tasolla

- aloitetaan uusi ohjaajakoulutus
- kilpailijakoulutus
- kilpailutoimitsijakoulutusta

• Edelleen panostetaan uusien 
junioreiden kannustamisen lajin 
pariin



JÄRJESTÖTOIMIKUNTA 2019

• Aluejohtajien näkyvyyden parantaminen (viestintä, 
merkityt vaatteet)

• Aluejohtajien toiminnan seuraaminen (toke, tosu)

• Seurojen ja jäsenten palkitsemisjärjestelmän
edistäminen 

• Webinaarityökalun käyttöönotto (3 webinaaria)

• Liiton oman tietosuojan parantaminen ja kehittäminen 

• Käsittelimme tietosuojakysymyksiä ja jaoimme tietoa
seuroille muun muassa ylläpitämällä GDPR-sivustoa. 

• Suuli-rajapinta integraation edistäminen



JÄRJESTÖTOIMIKUNTA 2020

• Aluejohtajien toiminnan aktivointi ja tavoitteellisuuden parantaminen

• Seuranta, aluejohtajatapaamiset (Vene 20 Båt -messuilla ja verkkopalavereissa), tuki

• Vähintään 1 aluekokous ja 1 seurakäynti per alue

• Edistämme seuroille tarjottua tukea (materiaalit, työkalut) 

• Seuratoimintaan liittyvien webinaarien jäjrestäminen (5kpl/vuosi)

• Nettisivujen seurakartan päivitys

• Suuli-jäsen- ja venerekisterin kehityksen jatkaminen 

• Koulutuspätevyys- ja tarvittaessa E-laskutusosio

• Vaivattomampi tapahtumien järjestäminen ja helppo ilmoittautuminen



VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 2020

Liiton viestintä on laadukasta ja selkeää harraste- ja urheiluliitolle 
sopivaa. 

• Viestintäkysely jäsenseurojen jäsenille

• Webinaarit (hyvä kokemus vuodelta 2019) 

• Kohdennetumpi viestintä (esimerkiksi seuratiedottajat, juniorivastaavat, 
katsastajat, kouluttajat)

• Huippu-urheilun viestinnän fokus Tokion olympialaisissa kesällä 2020





SPV:n STRATEGIA 2021-2025
SBF:s STRATEGI 2021-2025

Road Map



LIITTOKOKOUS
FÖRBUNDSMÖTET

Liittohallitus
Förbundsstyrelsen

Toimikunnat
Kommittéerna

Toimisto
Kontoret

Strategiaryhmä
Strategigruppen

Prosessin osallistujat / Deltagarna i processen

Jäsenet Jäsenet



Aikataulu / Tidtabell

Kick-off
• Hallitus / Styrelsen
• 23.09.2019

Visioverstas / 
Visionsverkstad
• Hallitus + Toimisto + 

Strategiaryhmä / 
Styrelsen + Kontoret + 
Strategigruppen

• 30.09.2019
• Tehtävä / Uppdraget
• Tavoitteet / 

Målsättningarna

Tiedonkeruu / 
Datainsamling
• Strategiaryhmä / 

Strategigruppen
• 10.2019-03.2020

• Tulevaisuus-
seminaari 
Framtids-
seminarium

• Kyselyt / Enkäter
• Keskustelut eri 

intressiryhmien 
kanssa / 
Diskussioner med 
olika 
intressegrupper

Strategian 
laadinta / 
Utforma 
strategin
• Hallitus + Toimisto + 

Strategiaryhmä / 
Styrelsen + Kontoret + 
Strategigruppen

• 10.2019-03.2020

Strategian 
periaate-
hyväksyntä / 
Princip-
godkännande av 
strategin
• Kevätliittokokous / 

Vårförbundsmötet
• 04.2020

• Toimintasuunnitelmat 
vuodelle 2021 
laaditaan tämän 
perusteella / 
Verksamhetsplanerna för 
2021 uppgörs på basis 
av denna

Strategian 
tarkennus / 
Förfinande av 
strategin
• Hallitus + Toimisto + 

Strategiaryhmä / 
Styrelsen + Kontoret + 
Strategigruppen

• Kesä 2020 / 
Sommaren 2020

Strategian 
hyväksyntä / 
Godkännande 
av strategin
• Syysliittokokous / 

Höstförbundsmötet
• 11.2020



1. Tehtävä / Uppdrag:
Tehtävämme on… / Vårt uppdrag är att…

2. Tavoitteet / Målsättningar:
 Tavoite 1 / Mål 1
 Tavoite 2 / Mål 2
 Tavoite 3 / Mål 3

3. Nykytila-analyysi / Nulägesanalys (SWOT)

Vahvuudet / Styrkor
+ .
+ .
+ .

Heikkoudet / Svagheter
− .
− .
− .

Mahdollisuudet / Möjligheter
+ .
+ .
+ .

Uhat / Hot
− .
− .
− .

4. Fokusalueet / Fokusområden
Onnistumalla näillä osa-alueilla 
pääsemme tavoitteisiimme ja 
täytämme tehtäväämme /
När vi lyckas på dessa
områden når vi måra
mål och fyller vår uppgift

5. Toimintasuunnitelma / 
Handlingsplan:
 Mitä? / Vad?
 Kuka? / Vem?
 Milloin? / När?



Sama suunta / Samma riktning



NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT:

Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki 040 834 3407, toimisto@spv.fi

Suomen Purjehdus ja Veneily & Sailing Team Finland                 spv_vesilla & SailingTeamFinland

KIITOS!
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