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Vuosi 2017 alkoi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n osalta 
vauhdikkaasti, kun Vene 17 Båt -messujen aikana kiiri Helsingin 
messukeskukseen ilosanoma: hallituksen esitys veneverosta kaatui. 
SPV:llä oli merkittävä rooli esityksen hylkäämisessä, sillä päättäjät 
kuuntelivat yli 300 seuran ja runsaan 60 000 jäsenen liittoa. Työ 
vesiliikennelain uudistamisen suhteen jatkuu yhä - ja olemme vahvasti 
vaikuttamassa siihenkin. Meissä on voimaa! 

Yhdessä tekeminen oli avainroolissa myös työssämme kentällä ja 
toimiston sisällä. Toiminnot ja toimikunnat työskentelivät Yhdessä 
vesille – Suomi 100 -tapahtumissamme vahvasti yhteen hiileen puhal-
taen, ja tuloksista saimme nauttia paitsi syksyn juhla-Nauticin sivuilla, 
myös marraskuun tunnelmallisessa gaalassa. Kesän Yhdessä vesille 
-veneilyviikko oli puolestaan erinomainen osoitus siitä osaamisesta, 
jota löytyy seuroistamme ympäri maan. Viikon myötä saimme monta 
uutta purjehtijaa ja veneilijää lajimme piiriin. 

Vuoden huipensi joulukuussa suomennettuna julkaistu Purjehdustaidot-
kirja (SPV/RYA), joka tarjoaa monipuoliset ja selkeät ohjeet uuden 
lajin harjoitteluun.  

Tästä on hyvä jatkaa - yhdessä, turvallisesti ja hymyä unohtamatta! 

Tom Ek, toiminnanjohtaja 
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Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi näkyi Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnassa niin sisäisesti kuin 
ulkoisestikin läpi vuoden 2017.  

SPV järjesti osana virallista Suomi 100 -ohjelmaa kesäkuisen 
Yhdessä vesille -viikon, jonka aikana niin lapsilla kuin 
aikuisillakin oli mahdollisuus tutustua veneilyyn harras-
tuksena ympäri maan. Lajikokeilut olivat suosittuja ja 
tarjosivat osallistujille merellisiä elämyksiä niin sateen 
koettelemassa Helsingissä kuin auringon hemmottelemalla 
Airistollakin. Erilaisia tapahtumia yhdistäneitä teemoja olivat 
maksuttomuus ja liikunnan ilo. Osallistumisesta tehtiin 
mahdollisimman helppoa. Seurojen kiitettävän aktiivisuuden 
lisäksi Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhteistyökumppanit 
Mercedes-Benz ja Freja Transport and Logistics Oy osallis-
tuivat tapahtumien järjestämiseen. 

Yksi Yhdessä vesille -viikon onnistuneimmista hetkistä oli 
yhdessä Frejan kanssa Turun Pursiseuralla järjestetty 

veneilyilta Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry:n lapsiperheille. 
Nuoria veneilijänalkuja ohjasivat niin maissa kuin vesilläkin 
maajoukkuepurjehtijat yhdessä SPV:n lasten ja nuorten 
toiminnan ohjaajien kanssa. Purjehtijoiden grillaamat 
hotdogit maistuivat liikunnan jälkeen ja ranta täyttyi 
onnellisista kasvoista. 

Suomen juhlavuosi jatkui lokakuussa ilmestyneellä Yhdessä 
vesille - Suomi 100 -Nautic-lehdellä, joka kokosi yhteen 
itsenäisyyden ajan purjehduksen ja veneilyn merkittävimmät 
teot ja henkilöt. Suomi 100 -tunnuksen alla järjestetty 
marraskuun gaala juhli paitsi vuoden menestyjiä, myös 
pyöreitä täyttävää isänmaata. Samalla SPV palkitsi 
merkittävästä ja pitkästä urheilu-urasta sekä purjehduksen 
olympiamitalisteja että nopeuskilpailun mestareita. 

SPV jatkaa kiiteltyä Yhdessä vesille -teemaansa vuoden 2018 
aktiviteeteissaan, kuten Vene 18 Båt -messuilla ja kesän 
harrastetapahtumissa. 

SPV SUOMI 100 -HENGESSÄ YHDESSÄ VESILLE
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NÄISTÄ 2017 MUISTETAAN

JOULUKUU 
SPV julkaisee  

Purjehdustaidot-kirjan.

HELMIKUU 
Vene 18 Båt -messut 

starttaavat vuoden ja  
suuntaavat katseet kesään. KESÄKUU 

Yhdessä Vesille -viikko  
liikuttaa lapsia ja  

aikuisia ympäri maan.

ELOKUU 
Oskari Muhonen voittaa 

alle 23-vuotiaiden  
EM-pronssinsa kaveriksi  

Finnjollissa nuorten MM-kultaa.

HELMIKUU 
SPV:n uudet  

verkkosivut julkaistaan.

ELOKUU 
Juho-Matti Manninen uusii  
MM-voittonsa F4-luokassa 

 ja juhlii EM-hopeaa.

MARRASKUU 
Yhdessä Vesille - Suomi 100  

-gaala huipentaa juhlavuoden. 

LOKAKUU 
Suomi 100  

-Nautic ilmestyy. 

HELMIKUU 
Esitys  

veneverolaista  
kaatuu.
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Nopeuskilpailun GMS-Ruori: Jari Lehtonen 
Vuoden nopeuskilpailutoimitsija: Milla Sohlström 
Vuoden kilpaveneilyjärjestäjä: Karjalohjan Veneilijät 
Nopeuskilpailun paras juniorikilpailija: Arttu Saari 
Paras kilpaveneilijä (nuori tyttö): Stella Seliö 
Nopeuskilpailun vuoden tulokas: Filipp Seliö 
Nopeuskilpailun Fair Play -pokaali: Roope Virtanen 
Nopeuskilpailun PR-palkinto: Kalle Viippo 
Kilpaveneilijöiden pokaali: Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki 
Vuoden luokkaliitto: Suomen Melges 24 -liitto 
Vuoden KV-kilpailujärjestäjä: Helsingfors Segelklubb 
Vuoden kansallinen kilpailunjärjestäjä: Erik Wallin 
Vuoden avomeripurjehtijat: Tea Ekengren-Saurén ja Martin Estlander 

VUODEN PARHAAT 2017

Vuoden kouluttajaseura: Espoon Pursiseura 
Vuoden veneilyn turvallisuusteko: Petteri Leppänen, Rajavartiolaitos 
Vuoden matkapurjehtija: Ilkka Liukkonen, EMK 
Vuoden juniorivalmentaja: Sam McKenzie 
Vuoden junioriseura: Brändö Seglare 
Vuoden joukkue: Ville Korhonen ja Robin Berner, 29er 
Vuoden junioripurjehtija: Simon Karlemo, ESF 
Vuoden teko: Suomen Purjehdusliiga – Finska Seglingsligan 
Vuoden mediateko: Atlantin yli -ohjelma, TV5 
Vuoden seura: Rauman Purjehdusseura 
Vuoden valmentaja: Mika Saari 
Vuoden nopeusveneilijä: Juho-Matti Manninen 
Vuoden purjehtija: Oskari Muhonen, Finnjolla, EPS
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YHDESSÄ VESILLE - SUOMI 100 -URAPALKINNOT
OLYMPIAPURJEHDUS: 
Esko Rechardt, olympiavoittaja 
Thomas Johanson, olympiavoittaja 
Jyrki Järvi, olympiavoittaja 
Tuuli Petäjä-Sirén, olympiahopeaa 
Jouko Lindgren, olympiapronssia 

NOPEUSKILPAILU: 
Sami Seliö, maailmanmestari 
Sara Pakalén, maailmanmestari 
Marcus Johnsson, maailmanmestari

Georg Tallberg, olympiapronssia 
Silja Frost, olympiapronssia 
Silja Kanerva, olympiapronssia 
Mikaela Wulff, olympiapronssia 
Sari Multala, maailmanmestari,  
13 arvokilpailumitalia 
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KULTAISET ANSIOMERKIT  

Timo Kujala, Oulun Purjehdusseura 

Lars Nyqvist, Kantvikin Purjehtijat, NJK, HSK 

HOPEISET ANSIOMERKIT 

Rabbe Jansson, Laurinlahden Venekerho 

Rita Mannila, Tehin Pursiseura 

Hannu Lindeman, Tehin Pursiseura 

Gedi Lindahl, Nyländska Jaktklubben 

Georg Tallberg, Nyländska Jaktklubben 

ANSIOMERKIT

Peter Remahl, Vasa Motorbåtsklubb 

Harri Sane, Espoon Pursiseura 

Esa Vahtera, Naantalin Purjehdusseura, Veneilyseura Merituuli 

PRONSSISET ANSIOMERKIT 

Lasse Pentti, Turun Pursiseura 

Ilmari Mäkilä, Turun Pursiseura 

Juhani Laaksonen, Turun Pursiseura 

Raimo Ylinen, Soukan Venekerho 

Jan Feodoroff, Brändö Seglare, Sarvaston Venekerho  



2017 TOIMINNOITTAIN JA TOIMIKUNNITTAIN
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SPV:n seuratoiminnan kehittämismallit Menestysseurahanke ja 
Veneilykoulu ovat saavuttaneet seurojen tietoisuuden ja niitä 
käytetään ympäri vuoden. Junioritoiminnan ohjaajakoulutuksia 
kehitettiin lisää, ja opetussuunnitelmia uudistettiin joustavammiksi 
myös lautapurjehduksen sekä aikuisten kevytvenepurjehduksen 
suhteen. 

Yhteistyö Mercedes-Benzin Hyötyautojen kanssa on ollut eri-
nomaista. Sen ansiosta tapahtumiin ja koulutuksiin on ollut helppo 
kuljettaa varusteet. 

Nopeusveneilyn uudistettu nuorten luokka SJ10 sai oman SM-
sarjan. Keväällä ja syksyllä järjestetyt lajikokeilupäivät Karja-
lohjalla olivat onnistuneita.  

Koulumestaruuskilpailujen suosio vain jatkuu. HSS, BS ja SPV 
järjestivät syksyllä koulujen väliset mestaruuskilpailut. Joukkueita 
oli mukana jopa 21. Kilpailun voitti Tampereen Steiner- ja Juhan-
nuskylän koulujen joukkue.

Tapahtumat 2017 Määrä Päiviä Osallistujat

Koulutustilaisuudet 17 41 199

Lajileirit/kilpailut/simulaattorikokeilut 19 54 539

Messut/lajiesittelyt ja simulaattori 22 40 7 660

Koululais- ja perhetapahtumat 10 21 2 440

Seuran tapahtuma, jossa vain SPV-kalusto 17 18 2 339

Yhteensä 85 174 13 177

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Aktiivista 

junioriveneilytoi-

mintaa 

tarjoavien 

seurojen määrän 

kasvattaminen

• Toimintaa aloittavien seurojen 

tukeminen 

• Toimintaa aktivoivien seurojen 

tukeminen 

• Seuratoiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen 

• Sinettiseurojen toiminnan 

kehittäminen -> tavoitteet 

urheilijapolun mukaiseksi

• SPV:n 
Menestysseura 
-hankkeita tuettiin 
seuratoiminnan 
kehittämisessä, 
ohjaajakoulutuksin 
sekä Veneilykoulu-
toiminnoilla.  
Ns. toimintaa 
uudelleen 
käynnistäviä seuroja 
konsultoitiin 8 kpl 

• Sinettiseuroja 
auditoitiin 4 kpl

Junioripurjehdus-

valmennuksen  

määrän ja tason 

nosto

• Ohjaajakoulutusten määrän 

pitäminen korkeana 

• 4 perusohjaajakurssia, 4 jatko-

ohjaajakurssia 

• 6 räätälöityä seurojen 

tilauskurssia 

• Alueleirikonseptin uudelleen 

käynnistäminen

• Koulutustilaisuuksia 
oli 17 kpl, 41 päivää 
ja osallistujia 199. 

• Alueleirit 4 kpl

LAPSET JA NUORET
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VENEILY
SPV:n aktiivinen toiminta edunvalvonnassa näkyi alkuvuonna 
veneveroesityksen kaatuessa. Lakialoitteen ja sitä seuranneen 
lakivalmistelun intensiivinen, asia-argumentteihin perustuva 
kritisointi lausuntoineen oli ratkaiseva harrastukseen kohdistuvan 
omaisuusveroehdotuksen poistamisessa. 

Veneilytoimikunta tuotti matkaveneilyyn ja lippu- ja venesatama-
komiteatyöhön liittyvät hankkeet ja vastasi aktiivisesta yhteistyöstä 
muiden yhteisöjen kanssa. Liikunta-, retkisaari- ja virkistys-
alueyhdistysten osalta vuoden pääpaino oli virkistysalueyhdis-
tyksen kanssa tehdyssä työssä. SPV osallistui aktiivisesti Metsä-
hallituksen luonnonvaraselvityksen sidosryhmäyhteistyöhön. 

Koulutus- ja matkaveneilytapahtumat tuotettiin tuloksellisesti. 
Itäisen Suomenlahden pienvenesatamien kehittäminen 30 MILES-
hankkeessa ja siihen liittyvät matkaveneilyillat lisäsivät toimintaa 
kuluneena vuonna. Näkyvyyttä saatiin Vene 17 Båt -messuilla ja 
UIVA:ssa venenäyttelyssä, jossa oma osasto toteutettiin yhdessä 
PORY ry:n kanssa. Kouluttajakurssien toteutus oli edellisvuosia 
vahvempaa. 

Veneilytoimikunnan edustukset ja aktiivinen toiminta kansain-
välisissä organisaatioissa oli vahvaa. 
 

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Jäsenseuroille 
suunnatut 
aikuiskoulutuskurssit 

• Kouluttajakurssien  
käytännöntoteutus

• Kurssimäärät olivat 
hyviä. 

• Palveluja esittävät 
kartat julkaistiin.

Matkaveneilyn 
kehittäminen

• Hanke, jossa selvitetään 
veneilijöiden matkaa 
palveluihin nähden 

• Osallistuminen 30MILES 
-hankkeeseen

• Matkaveneilyn uusien 
kohteiden kehittäminen 
onnistui hyvin. 

• Seurailtoja tehtiin 
aiempaa enemmän.

Edunvalvonta ja 
kansainvälinen 
vaikuttaminen

• Edunvalvonnan käytännön 
työskentely 

• Veneveroesitys saatiin 
kaadettua.
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Katsastajakursseja järjestettiin Turussa, Espoossa, Helsingissä, 
Tampereella, Kotkassa sekä ruotsinkielinen kurssi Helsingissä.  

Katsastusjärjestelmän koulutussisältöä kehitettiin ja ajanmukais-
tettiin. Uudistettu katsastajan käsikirja sekä Rajavartiolaitoksen 
Apua!-opas toimitettiin kaikille seurojen katsastajille. Katsastus-
päälliköille ja katsastajille lähetettiin vuoden 2017 aikana kaksi 
infokirjettä. Hätämerkinantovälineiden uudistuksesta tiedotettiin 
ja annettiin soveltamisohje. 

Katsastusmateriaali tuotettiin ja toimitettiin seuroihin. Lippu-
toimikunnan ehdotusten perusteella julkaistiin katsastajan viiri, 
joka on saatavilla SPV:n katsastusjärjestelmän katsastajille. 

Veneilyturvallisuustoiminnon, Veneilytoimikunnan ja Koulutus-
toiminnon yhteistyötä tiivistettiin. Veneilyturvallisuuspäivät 
pidettiin Ilmailumuseolla 21.10.2017 yhdessä koulutustoiminnon 
kanssa.  

Toiminto oli mukana rekisteriohjelman kehitystyössä antamalla 
asiantuntemustaan sähköisen katsastuslomakkeen uuteen versi-
oon. Kehittämisessä huomioitiin kentältä saatu palaute.  

Yhteistyötä tehtiin SMPS:n, PSS ry:n ja Finnboatin kanssa. 
Trossipalvelun hyödyistä jaettiin tietoa katsastajakursseilla. 
Tapahtumiin osallistuttiin ja näkyvyyttä lisättiin muun muassa Uiva 
17 Flytande- sekä Vene 17 Båt -messuilla. 

VENEILYTURVALLISUUS

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Katsastustoiminnan 
ja sitä tukevien 
järjestelmien 
kehittäminen

• Suulin katsastusosion 
kehittäminen 

• Katsastusmateriaalin 
tuottaminen ja 
toimittaminen seuroihin

• Suulin sähköisen 
katsastuslomakkeen 
kehitystyö seuroista 
saadun palautteen 
perusteella 

• Katsastusmateriaalit 
toimitettiin seuroihin 
tilausten mukaan

Katsastuskoulutusten 
järjestäminen 

• Peruskurssit 
• Uusijakurssit 
• Yhdistelmäkurssit 

• Koulutettiin 
peruskurssilla 87 ja 
uusijakurssille 95 
katsastajaa

Veneilyturvallisuude
n edistäminen ja 
parantaminen

• Veneilyturvallisuuspäivä 
Ilmailumuseolla 
koulutustoiminnon kanssa 

• 101 osallistujaa. 
Päivään osallistui 
katsastuspäälliköiden 
ja katsastajien lisäksi 
kommodoreja, 
koulutuspäälliköitä ja 
muita seuratoimijoita.
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KOULUTUS
Kurssikirjaksi tuotettu Purjehdustaidot-kirja ilmestyi joulukuussa. 
Sitä myydään kiinnostuneille kautta Suomen. Kustannussopimus on 
solmittu Royal Yachting Associationin kanssa. 

Seurojen koulutusyhteistyötä ja -järjestelmän tunnettuutta paran-
nettiin aluekäynneillä. Suulin pätevyyksien hallinta oli vielä 
tärkeässä osassa eivätkä sähköisten koulutuspalveluiden tavoitteet 
siksi edenneet toivotusti. Tenttejä uudistettiin maltillisesti. CEVNI-
koulutuksen ja materiaalien aineistot päivitettiin.   

Turvallisuuskoulutus seurojen hyväksi toteutui kommodorien MOB-
koulutuksissa. Räätälöity koulutuspaketti toteutettiin päivän 
koulutuksina mahdollisimman monelle kommodorille tai vara-
kommodorille. Koulutus sisälsi allasosuuden ja turvallisuus-
koulutuksen koulutusosuuden Meriturvassa.  

Pätevöitymisiin johtavien kurssien suoritukset ja näiden perusteella 
haettava, viranomaisen myöntämä pätevyyskirja Kansainvälinen 
huviveneenkuljettajan kirja säilytti kiinnostuksensa. Kilpapurjeh-
duksen toimihenkilöiden ja laajemmin kaikkien SPV:n järjestämien 
kurssien suoritusmäärä pysyi hyvänä.

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

SPV:n 
koulutusjärjestelmän 
markkinointi ja 
lanseeraus kaikkiin 
jäsenseuroihin

• Alueelliset 
koulutusjärjes-
telmän 
esittelykierrokset

• Alueellinen ja seurojen 
välinen koulutusyhteistyö 
on selvässä nousussa.  

Alueellisen 
koulutusyhteistyön 
tukeminen

• Koulutusta 
tukevan 
Suulin osion 
kehittäminen

• Suulin osana 
pätevyyksien hallinta 
saatiin määriteltyä. 

• Kurssiohjelmien tueksi 
julkaistiin uusi kirja.

Veneilyturvallisuuden 
parantaminen 
lisäämällä veneilijöiden 
tieto- ja taitotasoa

• Kurssiohjelmien ja 
koulutusmateriaalin 
kehittäminen

• Veneilyturvallisuutta 
seuroissa lisättiin 
merkittävästi 
kommodorien MOB-
koulutuksilla.
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KILPAPURJEHDUS
SPV järjesti kevään 2017 aikana yhden koulutusviikonlopun 
jokaista toimitsijapätevyyttä kohden. Näin jokaiseen pätevyys-
luokkaan vaadittava teoriaosuus on saatavilla vuosittain. Lisäksi 
seurat järjestävät koulutuksia liiton kouluttajien johdolla.  

Vuoden aikana Kilpailusääntölautakunta hyväksyi 43 pätevyys-
hakemusta (uusia 16). Kilpailutoimikunta järjesti lokakuussa 
International Race Management -seminaarin, jossa edistettiin 
kansainvälisen kilpailunjärjestämisen edellytyksiä. Kilpapurjeh-
dussäännöt päivittyivät nelivuotiskaudelle (2017-2020). 

Kilpapurjehduskalenteri uudistettiin nettipohjaiseksi. Seurojen 
kilpailupäälliköt voivat nyt täyttää kilpailutiedot omilla tunnuk-
sillaan, mikä poistaa työvaiheita sekä seuroissa että liitossa. 

Purjehdusliigan kolmas toimintavuosi oli menestys. Kansain-
välisen yhteistyökumppanin mahdollistama laadukas kalusto ja 
hyvät kilpailujärjestelyt houkuttelivat parhaat purjehtijat mukaan. 

Akatemiaryhmän toimintaa toteutettiin on SHIFTI-valmennus-
järjestelmän mukaisesti ja kehitettiin lukuvuodelle 2017-2018. 
Nuoret Huiput, Haastajat ja Sailing Team Finland muodostavat 
valmennusjärjestelmän kolme kategoriaa. 

SPV:tä edustettiin aktiivisesti Nordic Sailing Federationin (ryhmä 
G) ja World Sailingin eri foorumeilla. Kilpailusääntölautakunnan 
toimesta otettiin kantaa kansainvälisiin muutosehdotuksiin. 
Kansainvälistä koulutusta jatkettiin Eurosaf-yhteistyön puitteissa. 

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Akatemia- 
toiminta

• Urheiluakatemia-
yhteistyö, urheilijoiden 
osaamisen lisääminen ja 
testauspalvelut. 

• Laji- ja oheisharjoitusleirit 
yhteistyössä 
luokkaliittojen kanssa.

• Urheiluakatemiatoiminta oli 
lukiovaiheen osalta laadullisesti ja 
määrällisesti tähänastisesti paras. 
100 ohjattua harjoitustapahtumaa 
hyvässä valmennuksessa. 

• Vili Kaijansinkko palkattiin NOV-
valmentajaksi 1.10.2017 alkaen. 

• Laji- ja oheisharjoitusleirejä 
toteutettiin suunnitellusti. 

• Lajiharjoitusleiri Hangossa 
kesäkuussa ja kaksi testileiriä 
Kisakalliossa.

Kilpailutoi- 
mintojen 
kehittäminen

• Uusien 
kilpapurjehdussääntöjen 
edellyttämät 
toimenpiteet: käännöstyö, 
painatus, julkaisu, 
koulutus 
(sääntömuutokset). 

• Purjehdusliigan 
kehittäminen ja 
osallistujamäärän 
kasvattaminen. 

• Uudistustyö toteutui suunnitellusti. 
Uudet säännöt saatiin jakeluun/
myyntiin vuoden alusta. 

• Purjehdusliigan käyttöön saatiin 
kuusi uutta J-70 venettä. Liigan 
suosio vahvistui tämän myötä 
merkittävästi. Järjestettiin kolme 
osakilpailua. Mukana oli 12 
joukkuetta.

Kilpailutoimi-
henkilöiden 
rekrytointi ja 
koulutuksen 
kehittäminen

• Nuorten 
kouluttautumismahdolli-
suuksien kehittäminen 
kilpailutoimihenkilöiksi tai 
kilpapurjehdustuoma-
reiksi. 

• Kilpailutoimihenkilö-
määrän kasvattaminen.

• Nuorten ”polku” toimihenkilöiksi ei 
vielä vakiintunut, mutta nuoria saatu 
kiinnostumaan toiminnasta. 

• Koulutuksiin osallistuneet: 56 
kilpailutoimitsija- ja 
tuomarikoulutuksiin, 145 sääntö- ja 
tuomariseminaareihin.
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Purjelaivasäätiön kanssa yhteistyössä toteutettu matkapurjehdus 
suuntautui 2017 reitille Helsinki-Tallinna-Pirttisaare-Helsinki. Se 
järjestettiin 21.-22. elokuuta 2017. Mukana oli 14 näkövammaista 
avustajineen. Vastuuhenkilöinä olivat Jukka Jokinemi ja Pirkko 
Patja. 

Nuorten paraurheilijoiden European Youth Games -kilpailuihin 
9.-15.10.2017 Italiassa osallistui yli 600 nuorta urheilijaa 26 eri 
maasta. Lajeja oli kaikkiaan kahdeksan. Suomen joukkue koostui 
kahdeksasta urheilijasta. Purjehduksessa Suomea edusti 1999 
syntynyt espoolainen Marcus Kavaleff (HSK). Valmentajana toimi 
Mika Hollo (SPV). 

Kaksipaikkainen 2.4mR on saavuttanut suosiota niin aloittelevien 
purjehtijoiden kuin näkövammaistenkin purjehtijoiden keskuudessa. 
Keväällä tämä vene esiteltiin Evert Aartsenin (Charger Sailing) 
toimesta Kokkolassa Yhdessä Vesille -tapahtuman aikana mmuun 
muassa 150:lle partiolaiselle. 

Kehitysvammaisille suunnattu ja erilaisten harrastusten tutustumiseen 
tarkoitettu Harrastetärskyt järjestettiin Turussa 25.4.2017. 
Purjehdus, jalkapallo, sähly, yleisurheilu, golf, partio, ratsastus, 
rytminen voimistelu, tanssi ja uinti olivat esillä. Purjehdus-
tutustumisen mahdollisti Kupittaan urheiluhalliin hilattu purjevene. 

SPV:n Vammaispurjehdus-jaosto tukee seuratoiminnan kehittämistä 
ja vammaispurjehduksen mahdollisuuksien parantamista. 

VAMMAISPURJEHDUS

SEURAT, JOISSA VOI HARRASTAA  
VAMMAISPURJEHDUSTA: 

Espoo ,EPS                   Turku, TPS 

Espoo, ESF                   Tampere, N 

Naantali, NPS              Helsinki, HSK 
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VALMENNUS JA  
HUIPPUKILPAPURJEHDUS

Kauden 2017 aikana maajoukkuepurjehtijamme saavuttivat useita 
sijoituksia 10 parhaan joukkoon kansainvälisissä regatoissa: 

• Tuula Tenkanen: EM 5., Hyeres World Cup 2., Princess Sofia Trophy 6. 
• Monika Mikkola: Miami World Cup 4., Princess Sofia Trophy 3. 
• Tapio Nirkko: Hyeres World Cup 10., Princess Sofia Trophy 7. 

Tanskan Århusissa järjestettyjen 2018 MM-kilpailujen Test Eventissä 
Tapio Nirkko oli kolmas, Tuuli Petäjä-Siren kuudes ja Noora Ruskola-
Mikaela Wulff seitsemäs. Tulokset luovat vahvaa uskoa menestykseen 
myös itse 2018 MM-kilpailuissa, joissa jaetaan jo 40 prosenttia Tokion 
olympialaisten maapaikoista.  

Nuorten parhaasta menestyksestä vastasi vuoden purjehtijaksi valittu 
Oskari Muhonen voittamalla Finnjolla-luokan nuorten maailman-
mestaruuden ja sijoittumalla aikuisten MM-kilpailuissa 11:nneksi.  

Olympiadin ensimmäisenä vuonna purjehtijoiden valmennusym-
päristöjen laadun varmistaminen oli tärkein yksittäinen osa-alue. Siinä 
onnistuttiinkin erinomaisesti. Lajin kehitystyötä jatkettiin tiiviissä 
yhteistyössä Olympiakomitean ja pääkaupunkiseudun urheilu-akatemian 
kanssa. Kärkiprojekteiksi valikoitui Rion olympialaisten jälkeen 
fysiikkavalmennuksen tehostamisen ja psyykkisen/taktisen valmen-
tautumisen kehitysprojektit, jotka toteutetaan yhdessä Olympiakomitean, 
pääkaupunki-seudun urheiluakatemian ja Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen kanssa.  

Lisäksi  on käynnistetty mittava lajiosaamisen dokumentointiprojekti, 
jonka tavoitteena on koota venevauhdin ja taktisten taitojen osaamista 
helposti jaettavaan ja käytettävään muotoon vauhti- ja pelikirjana.  

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Menestys 
arvokilpailuissa

•Tokio 2020 -projektin 
toteutuksen aloitus 

•Århus 2018 
-maapaikkakarsintoihin 
valmistautuminen ja 
maajoukkuepurjehtijoiden 
tukeminen harjoittelussa ja 
sen suunnittelussa

•Tokio 2020- ja Århus 
2018 -projektit aloitettu 
Olympiakomitean 
kanssa sovitulla tavalla. 

•Erinomaiset 
harjoituskumppanit ja 
huippuvalmentajat 
maajoukkuetasolla. 

•Tuki- ja 
asiantuntijapalveluita 
tarjolla enemmän. 
Valmentajien verkosto 
toimii tiiviimmin 
yhdessä.

Kansainvälinen 
yhteistyö

•Suhteiden ylläpitäminen ja 
kansainvälisen yhteistyön 
laajentaminen 
haastajatasolle 
mahdollistaen huipputason 
valmentautumisympäristön 
uran aikaisemmassa 
vaiheessa

•Kansainvälinen 
yhteistyö laajentunut 
Nordic-yhteistyön 
kautta.  

•Uusia 
yhteistyöjärjestelyjä 
sekä maajoukkue- että 
Haastaja-tasolla.  

•Kaikilla haastajatason 
purjehtijoilla 
kansainvälinen 
harjoitteluryhmä.

Valmentaja- 
koulutuksen 
toteuttaminen ja 
antidoping-
ohjelma

•Valmentajankoulutuksen 
kolmostaso toteutetaan 
loppuun 2017.  

•Lisäksi luodaan 
purjehduksen 
antidopingohjelma ja 
koulutetaan sidosryhmiä 
antidopingasioissa. 

•Valmentajakoulutuksen 
kolmostasoa ei 
toteutettu heikon 
kysynnän takia.  

•Antidopingohjelman 
laatiminen siirretty 
vuodelle 2018.
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Kesällä 2017 Suomessa järjestettiin kaksi kansainvälistä 
arvokilpailua: GT15 MM ja F4 MM GP Imatralla. Kansain-
väliset kilpailut tapahtumana onnistuivat loistavasti, ja 
olosuhteet olivat hyvät. Rata- ja off-luokkien SM-sarja koostui 
yhteensä 10 kilpailusta, ja uutena kilpailupaikaksi saatiin 
Karjalohja. GMS toi Pellinkiselän uudelleen kilpailukartalle 
offshore-luokille. 

Kansainvälistä menestystä tuli rataluokissa F4 (Manninen 
MM-1. ja EM-2., Viippo MM-3.). GT30-luokassa Max Blom-
berg oli MM-3. Offshore-luokissa Johnsson/Myllymäki otti EM-
kultaa ja V150:ssä kaikki PM-mitalit matkasivat Atte ja Anton 
Kortmanin johdolla Suomeen. UIM-kokouksessa SPV:n 
edustajana oli NKT:n puheenjohtaja Jari Lehtonen. 

Kilpailijakoulutus Meriturvan koulutuskeskuksessa Lohjalla on 
löytänyt hyvän toimintamallin. Turvallisuuskoulutus ja 
kilpailutoiminnan tiedotus ovat olleet osallistujien mieleen. 
Kilpailutoiminnan kehittämiseen osallistuvat myös kilpailu-
päälliköt saaden näin ajankohtaiset muutokset heti kauden 
alkuun (kävijöitä 85). Liittoon liittyi uusi luokkaliitto Suomen 
Vauhtiveneilijät ry, jonka tavoitteena on saada offshore-luokkiin 
lisää harrastajia ns. urheiluveneilyn puolelta. 

Rataluokissa järjestettiin lajikokeilupäiviä neljä: Karjalohjalla, 
Lahdessa sekä Vaasassa. Liiton SJ10-vene on ollut lainattavissa 
myös seurojen käyttöön. Kilpailulisenssejä oli kaudella 2017 87 
kappaletta ja 3 kappaletta F1/F2-lisenssejä. 

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Lajin kehittäminen • Messut ja tapahtumat 

• Uudet 
kilpailupaikkakunnat + 
rata-alueiden 
kansainväliset luokitukset

• Venemessut 13 venettä 
messuilla – oma 
messualue 400 m2 

• Uusi paikkakunta, 
Karjalohja

Varsinainen 
kilpailutoiminta

• Joukkueenjohtajat 

• Juniorileirit 2-3 kpl  

• Kilpailulisenssit 

• NKT kokoukset

• Joukkueenjohtajat 
kansainvälisissä 
kilpailuissa 

• Juniorileirejä 3 kpl 
• Lisenssit 87 kpl 

NKT-kokouksia 7 kpl 
• Kilpailupäällikköjen 

tapaaminen 18.3.2017  
10 henk.

Koulutukset • Kilpailutoimitsijakoulutus 
helmikuussa 13.2.2017 

• Immersiontesti ja 
kilpailijoiden turvakoulutus 
Meriturva 18.3. ja 
29.4.2017

• 37 henkilöä 

• 55 henkilöä

NOPEUSKILPAILU

H
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o 
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Suuli-jäsen- ja venerekisterin kehittämistä jatkettiin. Kävijämäärien ja 
käytön lisääntyessä tunnistettiin Suulin kriittisyys seurojen toiminnan 
osalta. Suuli nähtiinkin loppuvuodesta enemmän osana laajempaa 
digitalisaatiota ja sähköistä asiointia. Pääpaino on nykyisten 
moduulien kehittämisessä. 

Syksyllä 2017 aloitettiin uuden EU-tietosuojalainsäädännön mukaisen 
toiminnan analysointi ja muutoksen vaikutusten arviointi. 

Toimikaudella 2017 keskityttiin aluejohtajien aseman vahvistamiseen 
varaamalla aluetoimintaan enemmän rahaa, kehittämällä aluejohtajan 
työkalupakkia, tukemalla sen käyttöä ja järjestämällä aluetoiminnan 
koulutuksia. Aluejohtajille määriteltiin toiminnan mittarit ja 
huolehdittiin liitolta tuleva tuki asetettuun tavoitteeseen pääsemisessä. 
Toimintavuonna kerätyt aloitteet ja kehitysideat jalostetaan toimivaksi 
kokonaisuudeksi vuonna 2018. Aluejohtajien yhteisiä kokouksia 
pidettiin yksi. 

Etelä-Suomessa tehtiin järjestelyjä Helsingin ja ympäristökuntien alue-  
jaon osalta, sillä osalla aluejohtajista oli varsin paljon seuroja 
maantieteellisesti pienellä alueella. 

Tärkeänä kohteena nähtiin myös palkitsemisjärjestelmän kehit-
täminen seurojen toimintaa tukemaan. Lisäksi järjestötoimikunta 
vastasi kevät- ja syysliittokokousten järjestelyistä Suomi 100 
-hengessä. Järjestötoimikunnan koordinaattori vaihtui toiminta-
vuoden aikana. 

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Liiton Suuli-jäsen- ja 
venerekisterin 
kehittäminen 

• Suulin 
pienkehityksen 
vaikuttavuus-
arviointimallin 
käyttöönotto 

• Palautteen perusteella 
toteutettiin 
kehitystyötä, jota varten 
luotiin Suulin tuki- ja 
ylläpitoprosessit toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Näin  
myös jäsenseurat voivat 
helposti lähestyä liittoa 
Suulin kehitysasioissa.

Seuratoiminnan 
tukeminen

• Seurojen 
palkitsemisjärjes-
telmän 
kehittäminen 

• Loppuvuodesta otettiin 
käyttöön seura-
ansiomerkit, joiden 
tarkoitus on toimia 
seuroissa ansioituneiden 
henkilöiden 
palkitsemisessa.

EU-tietosuoja- 
lainsäädännön 
huomioiminen 
toiminnassa  

• Nykytilan analyysi 
ja projektiryhmän 
kokoaminen

• Projektin käynnistäminen. 
Tehtävään palkattiin 
loppuvuodesta ulkopuolinen 
konsultti laatimaan 
esiselvitys ja nykytilan 
määrittely tulevan projektin 
pohjaksi.
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VIESTINTÄ JA  
MARKKINOINTI

Yhdessä Vesille -viikko laajentui koko vuoden teemaksi erilaisine 
tapahtumineen. Uuden logon suunnittelu eteni viimeiseen 
muotoonsa. 

Uudet kotivisut avattiin helmikuussa. Kotisivuille toteutettiin 
DigiNautic-verkkolehtikokonaisuus, jonka tarkoituksena on tuottaa 
houkuttelevaa sisältöä Nautic-lehden ilmestymisajankohtien 
välille. 

Nautic-lehti ilmestyi kaksi kertaa. Syksyn numero oli Suomi 100 – 
Yhdessä Vesille -juhlajulkaisu, joka nosti 100 sinivalkoista tarinaa 
purjehduksen ja veneilyn uranuurtajista, teoista ja innovaatioista. 

Sailing Team Finlandissa panostettiin tapahtuma- ja markki-
nointiviestintään, mikä palveli niin mediaa, yhteistyö-kumppaneita 
kuin lajin harrastajiakin. Nopeusveneily sai oman osa-aikaisen 
tiedottajan, jolloin lajin viestintään pystyttiin panostamaan 
enemmän. Sailing Team Finlandin ja kilpaveneilyn viestintä 
hoidettiin Olympiakomitean Uutis-huoneen kautta. 

Viestinnän asema eri toimintojen tukipalveluna vahvistui ja 
toimintojen sekä toimikuntien välinen yhteistyö lisääntyi muun 
muassa Yhdessä Vesille -tapahtumissa.

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Yhdessä Vesille 
-kampanja

• Yhdessä Vesille -viikko 
järjestettiin 
onnistuneesti. 

• Viikon lisäksi 
toteutettiin Suomi 100 
– Yhdessä Vesille 
-gaala ja Nautic-
juhlajulkaisu. Teema oli 
vahvasti esillä 
muissakin 
tapahtumissa.

• Yhdessä Vesille -viikko 
koostui 25 
maksuttomasta 
tapahtumasta.  

• Suomi 100 – Yhdessä 
Vesille -gaala kokosi 
200 veneilijää 
juhlistamaan vuotta.  

• Nautic-juhlajulkaisu 
postitettiin 48 000 
jäsenelle. 

Seura- ja jäsenviestinnän 
kehittäminen

• Uudet kotisivut 
julkaistiin. 

• Seurojen 
toimihenkilöille 
lähetettiin 
seurauutiskirjeitä. 

• Uutta DigiNautic-
uutiskirjettä ruvettiin 
lähettämään  

• Cardu-
mobiilijäsenkortin 
suunnitteleminen 
aloitettiin.

• Uudistusten ja 
kehitystoimenpiteiden 
kautta seurat saavat 
entistä paremmin 
ajankohtaista, 
monipuolista ja 
vaihtuvaa sisältöä ja 
tietoa liiton 
toiminnasta.  

• DigiNautic-uutiskirje 
lähetettiin18 000 
jäsenelle. 
Avausprosentti oli jopa 
40.

Uusi logo • Logo vahvistettiin 
joulukuussa 2017.

• Uusi logo kuvastaa 
paremmin koko liittoa, 
lajia ja suomalaisuutta.
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HALLINTO JA TALOUS
Seurojen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopulla 61 408, kun 
edellisellä tilikaudella jäseniä oli 61 875. Tilikauden 2017 lopussa 
Suomen Purjehdus ja Veneilyyn kuului 305 jäsenseuraa, 41 
luokkaliittoa ja kuusi jaosjäsenseuraa. 

Vuoden 2017 tilinpäätös on 23 603,72 euroa ylijäämäinen. SPV 
Marketing Oy:n koko osakekanta oli 25 000. Suomen Purjehdus 
ja Veneilyllä oli Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastoja 
hankintahinnoin 72 884,84 euron arvosta. Sijoitusrahaston 
markkina-arvo vuoden 2017 lopussa oli 210 878,08 euroa. 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kokonaistuotot 1 974 547,10 
euroa jakaantuivat varsinaisen toiminnan tuottoihin 241 476,96 
euroa ja kustannuspaikkojen omaan varainhankintaan 892 850,2 
euroa, jotka jakaantuivat jäsenyhdistysten suorittamiin jäsen-
maksuihin 736 142,50 euroa ja yhteistyökumppaneilta saatuihin 
tuottoihin 135 740,23 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saa-
tiin tukea 594 000 euroa ja Olympiakomitealta huippukilpa-
purjehduksen tukea 267 800 euroa. 

SPV:llä oli vuoden 2017 alussa työsuhteessa yhdeksän vakituista 
ja yksi määräaikainen työntekijää. Vuoden lopussa vakituisia 
työntekijöitä oli 10 ja yksi osa-aikainen. Syyskuun lopussa aloitti 
uusi järjestösihteeri. Viimeisellä neljänneksellä palkattiin uusi 
valmentaja. Tiedottajan siirtyessä osa-aikaiseksi viestintävastuut 
jaettiin kolmen henkilön kesken. 

Työterveyshuolto siirtyi Diacorista Terveystaloon. Lounas-, liikunta- 
ja kulttuuriseteleitä on hankittu henkilökunnan käyttöön. 

2017 alussa toimisto muutti uusiin tiloihin Helsingin Lauttasaareen. 

Kirjanpito oli 2017 ulkoistettu tilitoimisto Accountorille. Vuoden 
lopussa päätettiin vaihtaa tilitoimistoa tulevalle tilikaudelle ja 
solmittiin sopimus Auctora Oy:n kanssa. 

Syysliittokokouksen päätöksen mukaan liiton jäsenmaksu seuroille 
pysyi ennallaan vuonna 2017. Liittomaksuun sisältyvät Pohjolan 
Tuplaturva sekä jäsenseurojen jäsenille tarkoitettu If tapaturma-
vakuutus. Kokouskutsut ja valtakirjat lähetettiin jäsenseuroille, 
luokkaliitoille ja jaosjäsenseuroille kolme viikkoa ennen kumpaa-
kin kokousta. Johtosäännön uudistustyöryhmä jatkoi työskente-
lyään. Työn edistymistä esiteltiin liittokokoukselle syys- ja 
kevätliittokokouksessa. 

SPV:n hallituksella on ollut vuoden aikana 11 yhteiskokousta. 
Luottamushenkilötapaaminen järjestettiin uusissa toimitiloissa 
11.12.2017. Luottamushenkilöillä on ollut käytössään toimikunnan 
sisäinen Sharepoint ja kokouskäytössä Skype. 

SPV Marketing Oy:n hallitukseen kuuluivat Patrick Andersson, 
Henrik Andersson ja Martti Laisi. Toimitusjohtajana oli Tom Ek. 

Päätavoitteet Pääaktiviteetit Tulokset

Hallituksen 
kokoukset ja 
seminaarit

Hallitukselle on 
suunniteltu kymmenen 
yhteiskokousta. 

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

Sääntömääräiset 
kevät- ja 
syysliittokokoukset

Sääntömääräisiin 
liittokokouksiin 
lähetetään kokouskutsut 
valtakirjoineen 
viimeistään kolme viikkoa 
ennen kokouspäivää.

Kevätliittokokous pidettiin 
22.4.2017 Lauttasaaressa ja 
syysliittokokous 19.11. 
Grand Marina Congress 
Centerissä. Kutsut ja 
valtakirjat lähetettiin ajoissa.
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Tekstissä käytettyjen lyhenteiden selitykset: 

BSCN	 Baltic Sea Cruising Network  
EC 	 	 European Cup  
EBA 		 European Boating Associating  
ELY 	 	 Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus  
EUROSAF European Sailing Federation  
ICCY 	 International Council of Cruising Yahts  
ISAF 	 International Sailing Federation  
KLL	 	 Koululiikuntaliitto 
KT	 	 Koulutustoiminto 
KPT 	 	 Kilpapurjehdustoimikunta  
LaNu 	 Lapsi- ja nuorisotoiminto  
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 
SOK 	 Seura-ohjaajakoulutus  
SPV 		 Suomen Purjehdus ja Veneily  
Trafi	 	 Liikenteen turvallisuusvirasto  
VHT 		 Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunta  
VETT 	 Veneilyturvallisuustoiminto  
VT	 	 Veneilytoimikunta 
WC 		 World Cup 
WS	 	 World Sailing (ent. ISAF) 
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LAPSET JA NUORET 
• Junioritoimintaseurojen 

määrän lisääminen 
• Veneilytaitokoulutuksen 

rakentaminen 
• Valmennuksen määrän 

ja tason nosto 
• Lajin tunnettuuden 

lisääminen lasten ja 
nuorten parissa

VENEILY 
• Toimintaympäristö 

palvelee veneilyä 
tarkoituksenmukaisesti 

• Jäsenseurojen jäsenet 
kehittävät itseään 
aktiivisesti 

• Veneily on haluttu ja 
arvostettu harrastus 

• Jäsenseurojen 
veneilyturvallisuus ja 
esteettömyys ovat 
korkealla tasolla 

KILPAURHEILU 
• Suomi menestyy 

purjehduksen ja 
nopeuskilpailun 
kansainvälisellä huipulla 

• Kilpailujärjestämisen 
edellytykset jäsenseuroissa 
ovat hyvät 

• Valmennustoiminta 
mahdollistaa menestyksen 

• Luokkaliitot toimivat 
aktiivisesti 

• Erityisryhmien 
kilpailuedellytykset 
varmistetaan

JÄRJESTÖTOIMINTA 
• Kattavat ja 

kustannustehokkaat 
seurapalvelut 
jäsenseuroille 

• Seuratoiminnan 
osallistumiskynnyksen 
madaltaminen 

• Vastuullisen 
seuratoiminnan 
tarjoaminen 

LIITON STRATEGISET TAVOITTEET 2015-2020



22

SPV:N LIITTOHALLITUS 2017 
Samuli Salanterä, puheenjohtaja 
Jan Jansson, varapuheenjohtaja, talous ja hallinto 
Jan Feodoroff, Lapset ja nuoret 
Harri Sane, Veneily 
Martti Laisi, Veneilyturvallisuus 
Esa Vahtera, Koulutus 
Freyr Riska, Kilpapurjehdus 
Henrik Andersson, Valmennus ja huippukilpapurjehdus 
Jari Lehtonen, Nopeuskilpailu 
Antti Kaipainen, Järjestö 
Katja Rytkönen, Viestintä ja markkinointi 

Liiton toimintojen ja toimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat: 

Lapset ja nuoret:           Jan Feodoroff, SAVK	 	     Rami Merisaari, VMK 
Veneily:	 	 	                   Harri Sane, EPS	 	             Tom Tallberg, OM/NJK 
Veneilyturvallisuus:          Jyrki Santaholma, M	 	     Lars Ingvall, ESF 
Koulutus :	 	 	           Esa Vahtera, NPS	 	             Ari Aronniemi, SVK 
Kilpapurjehdus: 	           Freyr Riska, ESF	 	             Erik Wallin, NJK 
Valmennus ja                 
huippukilpapurjehdus:         Henrik Andersson, HSK	             Ville Valtonen, TPS 
Nopeuskilpailu: 	           Jari Lehtonen, HirVeJ	             Jussi Valtonen, SKV 
Järjestö:		 	 	           Antti Kaipainen, SIPS	 	     Marja Jaatinen, VM 
Viestintä ja                        
markkinointi:                        Katja Rytkönen, TPS	 	     Anneli Kettumäki, VMK 




