
SPV:n strategia 2015-2020



SPV:n visio 2020

Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. 
Veneurheilu on suosittua ja tuo 
kansainvälistä mainetta ja menestystä.



SPV:n missio 2020

• SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen 
kanssa järjestäytyneen veneilyn ja 
veneurheilun asemaa Suomessa. 

• SPV vahvistaa jäsenseurojen 
toimintaedellytyksiä ja tarjoaa palveluita 
toiminnan kehittämiseen. 

• SPV kehittää laadukasta 
valmennusosaamista ja tukee urheilijoita 
kansainväliseen menestykseen. 
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Järjestötoiminta
• Kattavat ja 

kustannustehokkaa
t seurapalvelut 
jäsenseuroille

• Seuratoiminnan 
osallistumis-
kynnyksen 
madaltaminen

• Seuratoiminta on 
vastuullista

Kilpaurheilu
• Suomi menestyy 

purjehduksen ja 
nopeuskilpailun kv. 
huipulla

• Kilpailujärjestämise
n edellytykset 
jäsenseuroissa ovat 
hyvät

• Valmennustoiminta 
mahdollistaa 
menestyksen

• Luokkaliitot 
toimivat aktiivisesti

• Erityisryhmien 
kilpailu-
edellytykset 
varmistetaan

Veneily
• Toimintaympäristö 

palvelee veneilyä 
tarkoituksenmukaises
ti

• Jäsenseurojen 
jäsenet kehittävät 
itseään aktiivisesti

• Veneily on haluttu ja 
arvostettu harrastus

• Jäsenseurojen 
veneilyturvallisuus ja 
esteettömyys ovat 
korkealla tasolla

Lapset ja nuoret
• Junioritoiminta-

seurojen määrän 
lisääminen

• Veneilytaito-
koulutuksen 
rakentaminen

• Valmennuksen 
määrän ja tason 
nosto

• Lajin tunnettuuden 
lisääminen lasten ja 
nuorten parissa

Liiton strategiset tavoitteet
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Lajin 
tunnettuuden 

ja 
houkuttelevuu-
den lisääminen

Nykytilan 
selvittäminen ja 
polkujen valinta

Monipuolisen 
harrastuspolun 

rakentaminen => 
mahdollisimman 
moni jatkaa lajin 

parissa

Veneilytaito-
koulutuksen 

rakentaminen

Potentiaalisten 
huippupurjehtijoi
den tuottaminen 
tasaisena virtana

Junioripurjehdus-
valmennuksen 

määrän ja tason 
nosto

Junioritoiminnan 
tarjonnan 

kasvattaminen

Aktiivista 
junioritoimintaa 

tarjoavien seurojen 
määrän lisääminen

Lapset ja nuoret 2015-2020



Veneily 2015-2020
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Jäsenseurojen 
jäsenet kehittävät 
itseään aktiivisesti 

Aikuiskoulutuksen 
sisältöjen kehittäminen 

ja tuotteistaminen 
seurojen käyttöön

Koulutusjärjestelmän 
auditointi

Jalkautuminen
Aluetoiminta

Veneily on haluttua ja 
arvostettua

Uudet työkalut ja seurapalvelut
Venesatamakomitea

Vesilläliikkuminen jokamiehen 
oikeus

Aikuisten harrasteliikunta

Venesatamakomitean 
satamaluokitusjärjes-
telmän päivittäminen

Jäsenseurojen 
veneilyturvallisuus ja 

esteettömyys on 
korkealla tasolla

Kotisatamien, 
veneilijöiden ja 

veneilyn tekninen 
turvallisuus

Roope-satama –konseptin 
lanseeraus

Turvallisuusohjeistus 
seuroille

Satamien esteettömyys

Toimintaympäristö 
palvelee veneilyä 

tarkoituksenmukaisesti

Systemaattinen 
edunvalvonta ja 

kansainvälinen toiminta

Tiedottaminen 
Liittojen ja 

viranomaisten välinen 
yhteistyö



Kilpapurjehdus 2015-2020 
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Luokkaliitot  
toimivat aktiivisesti

Luokkaliittojen 
yhteistyön 
lisääminen 

Luokkaliitto 
tapahtumat

Kilpailujärjestämisen 
edellytykset pysyvät 

ja paranevat

Koulutusta tuomari 
ja kilpailujärjestäjä 

tehtäviin

Nuorten aktivointi 

Erityisryhmien 
toimintaedellytykset 

varmistetaan 

Lajikokeilut eri 
seurojen ja 

vammaryhmien kanssa

Harjoitukset ja muut 
tapahtumat 

vakiinnutetaan

Jäsenseurojen 
valmennustoiminta 

mahdollistaa 
menestyksen

Alueellinen 
seuratoiminta, 

seurojen valmentajien 
kehittäminen



MM/EM

Menestymi
nen 

arvokilpailui
ssa

UIM

-Suomen etujen 
valvominen

Kansainväliset 
kilpailut

- Laadukkaita 
kilpailuja kotimaassa

Kansalliset kilpailut

-Laadukkaita kilpailuja 
kotimaassa

Näkyvyys

-Näkyvyyttä 
moottoriveneurheilulle

Junioritoiminta

-Junioreiden ”rekrytointi”

”Vahva perusta”

Nopeuskilpailu 2015 - 2020
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Yksilöfokus, 
mutta myös 

maajoukkueen 
yhteisöllisyys  ja 

yhteisön 
oppiminen 

Fokus yksilöihin/yksittäisiin 
venekuntiin huipputasolla

Yhteisen tiedon jakaminen 
purjehtijoille

Tiimihenki ja yhteisöllisyys

Korkeatasoiset 
valmennusresurssit ja 
valmennusresurssien 

pitkäjänteinen 
kehittäminen 

Huippuvalmennuksen jatkuvuus ja 
korkea taso

Fyysisten  
vaatimusten 
ymmärrys ja 

fyysisten 
valmiuksien 

rakentaminen

- Lajianalyysillä fyysisten 
vaatimusten määrittely eri 

luokissa
- Fyysisten vaatimusten 

viestittäminen ja fyysisten 
valmiuksien oikea-aikainen 

rakentaminen

Kansainvälinen 
valmennus ja 

teknologiayhteis-työ

- Pitkäjänteinen yhteistyö 
valittujen maajoukkueiden kanssa 

-Valmennuksen ja teknologian 
nivominen yhteen

Huippupurjehdus 2015-2020



Kattavat ja 
kustannustehokkaat 

seurapalvelut 
jäsenseuroille

Osallistumiskynnys seurojen 
ja liiton tapahtumiin on 

matala 

Seuratoiminta on 
vastuullista

Toimivat rekisteripalvelut 
ja tiedotuskanavat 

käytössä, aluetoiminnan 
työkalupakki käytössä, 

seuratoiminnan 
kehitysohjelma käytössä

Tapahtumiin osallistutaan 
aktiivisesti

Liiton ja seurojen 
luottamustehtäviin saadaan 
riittävästi aktiivisia tekijöitä

Aktiivien keski-iän nousu 
pysähtyy

Ympäristöohjelmatuki 
käytössä. Esteettömyys ja 

turvallisuus. Jäsenseuroille 
hallinnollista neuvontaa, 

ohjausta ja 
työsuhdeasioiden tukea

Rekisteriuudistus, 
aluetoiminta

Ohjaus, luottamustoimien 
houkuttelevuuden 

lisääminen, tapahtumien 
sisällön kehittäminen

Parhaiden käytäntöjen 
kerääminen ja 
levittäminen

Järjestötoiminta 2015-2020


