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TUTKIMUKSET
Suomen Purjehdus ja Veneily toteutti talvella 2019-2020 veneilyn strategiakyselyn ja seurahaastattelututkimuksen 
uuden strategiatyön tueksi. Tutkimuksilla selvitettiin veneilijöiden ja seuratoimijoiden ajatuksia lajin seuratoiminnasta, 
tulevaisuudesta ja SPV:stä. Kyselyyn vastasi 2 307 veneilijää. Seurahaastatteluihin osallistui 18 eri seuraa ja muita 
sidosryhmiä. Tutkimukset suunnattiin SPV:n seurojen veneilijöille ja seuratoimijoille. 

”Kiitos kaikille tutkimuksiin osallistuneille. Saimme hyvän määrän vastauksia, joita hyödynsimme uuden strategian 
työstössä. Suurimmaksi osaksi saimme vahvistettua ennakko-odotuksiamme, mutta tutkimuksista nousi myös uutta tietoa. 
Vastuullisuus niin ympäristön kuin veneilyturvallisuudenkin osalta, yhteistyö ja tulevaisuuden trendien vaikutukset ovat 
aiheita, jotka korostuvat molemmissa tutkimuksissa. Etenkin ne aiomme ottaa huomioon strategian toimeenpanossa”, 
SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström kertoo. 

Tässä dokumentissa esitellään tutkimusten keskeisimpiä tuloksia.

PERUSTIEDOT TUTKIMUKSISTA:

Strategiakysely veneilijöille
Tutkimusjoukko: seurojen jäsenet (samalla myös seuratoimijat)
Vastausaika: 21.11.-8.12.2019
Kyselyn vastaanottaneita: 15 093
Vastauksia: 2 307
Avointen vastausten luokittelun toteutti Tutkimustie Oy.

Seurahaastattelut 
Tutkimusjoukko: Veneseurojen seuratoimijat
Analysoituja haastatteluja yhteensä: 18
Aineiston kerääminen: puolistrukturoidut teemahaastattelut
Aineiston analysointi: sisällönanalyysi Atlas.ti-ohjelmaa hyödyntäen



Kyselytutkimuksen

MERKITTÄVIMMÄT HAVAINNOT

Seuratoiminta
• Veneilyturvallisuus
• Katsastustoiminta
• Kotisatamat 

tukikohtineen

Kolme eniten noussutta asiaa, kun vastaajilta kysyttiin 
seuratoimintaan liittyvistä asioita, kuten mihin seuraan he 
kuuluvat, miksi he ovat liittyneet seuraan ja mitkä asiat he 
kokevat tärkeinä seuratoiminnassa. 

Veneilyn tulevaisuus
• Ympäristö
• Digitaalisuus
• Vastuullisuus

Kolme eniten noussutta asiaa, kun 
vastaajat kertoivat, millaisena he 
näkevät veneilyn tulevaisuuden - niin 
trendien kuin haasteidenkin osalta. 
Monivalintojen lisäksi avoimet 
kysymykset keräsivät paljon vastauksia. 

SPV nähdään
• Tarpeellisena
• Osaavana
• Taustavaikuttajana

Kyselyssä vastaajat kuvailivat SPV:tä kolmella sanalla ja kertoivat, 
kuinka tärkeänä pitävät tiettyjä SPV:n toiminnan osa-alueita.
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Haastattelututkimuksen

MERKITTÄVIMMÄT HAVAINNOT

Seuratoiminta & 
SPV:n palvelut
• Yhteistyö
• Osaamisen 

kehittäminen
• Edunvalvonta

Kolme asiaa, jotka nousivat haastatteluissa eniten, kun aiheena 
oli seuratoiminta ja SPV:n palvelut seuroille.

Veneilyn tulevaisuus
• Kimppa- ja 

vuokraveneily
• Muuttuva 

seuratoiminta
• Ympäristö

Kolme eniten noussutta asiaa, kun 
haastateltavat kertoivat, millaisena he 
näkevät veneilyn tulevaisuuden 
- niin trendien kuin haasteidenkin 
osalta. 

SPV seuratoimijoiden 
silmin
• Selkeämpien roolien 

kautta selkeämpää 
toimintaa

• SPV tausta-
mahdollistajana

Haastatteluissa seuratoimijoiden kanssa keskusteltiin muun muassa 
mielikuvista ja epäilyistä SPV:hen liittyen, seurapalveluista, 
yleisesti toiminnasta ja viestinnästä.
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Kyselyyn vastanneista veneilijöistä 48 prosenttia kertoi liittyneensä seuraan veneen talvi- tai laituripaikan takia. 40 
prosenttia vastaajista sanoi liittyneensä seuraan tukikohtien ja 36 prosenttia yhteisöllisyyden vuoksi (kysymyksessä sai 
valita useita vaihtoehtoja).

SEURATOIMINTA – MIKSI LIITTYÄ SEURAAN?

Veneilyn 
seuratoimintaan 
liitytään useimmiten 
venepaikan, 
tukikohtien tai 
yhteisöllisyyden takia.

Miksi liityit seuraan?

D: Koin, että seura tarjoaa turvallisen 
veneily-ympäristön
E: Halusin kouluttautua
F: Tuttuni kannusti

A: Halusin yhteisöllisemmän veneilyn pariin
B: Tarvitsin talvi-/kesäpaikan
C: Koska seura tarjoaa hyvät tukikohdat

G: Halusin osallistua kilpailuihin
H: Vanhempani ilmoittivat minut 
purjehdusharjoituksiin
I: Lapsuuden perheeni harrasti veneilyä ja 
sen innostamana jatkoin myös aikuisena 7



SEURATOIMINTA – TÄRKEÄT TEEMAT
Veneilyn seuratoiminnassa tärkeimmäksi osa-alueeksi veneilijät kokevat veneilyturvallisuuden; vastaajista 69 prosenttia 
mieltää veneilyturvallisuuden seuratoiminnassa melko tai erittäin tärkeäksi. Myös katsastustoiminta (64 prosenttia melko 
tai erittäin tärkeä) ja toimivat kotisatamapalvelut (60 prosenttia melko tai erittäin tärkeä) koetaan merkittävinä asioina. 

Tärkeintä 
seuratoiminnassa:
• Veneilyturvallisuus
• Katsastustoiminta
• Toimivat 
kotisatamapalvelut

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle veneilyn seuratoiminnassa? 

Toimivat kotisatamapalvelut (ka: 3,77)

Tukikohdat (ka: 3,42)

Koulutukset ja kurssit (ka: 3,01)

Erilaiset tapahtumat (esim. satamatapahtumat tai
eskaaderit) (ka: 2,64)

Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta (ka: 3,04)

Kilpailutoiminta (ka: 2,44)

Muut seuran jäsenet/yhteisöllisyys (ka: 3,31)

Katsastustoiminta (ka: 3,86)

Veneilyturvallisuus (ka: 4,03)
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Veneilyssä on vireillä erilaisia muutoksia, ja niin sanotun perinteisen 
veneilyn lisäksi on tullut muita vaihtoehtoja. Kysyimme veneilijöiltä, 
miten he itse kokevat muutostrendit. Vastaajat ajattelevat 
ympäristövaikutusten huomioimisen vaikuttavan veneilyyn ja sen 
harrastamiseen eniten; jopa 90 prosenttia vastasi sen kasvavan jonkin 
verran tai voimakkaasti. Myös digitalisaation, vastuullisuuden 
huomioimisen (sisältäen muun muassa veneilyturvallisuuden) ja 
jakamistalouden koetaan kasvavan jonkin verran tai merkittävästi. 

UUDET TUULET – TULEVAISUUDEN TRENDIT

Kyselyyn osallistuneet saivat myös 
halutessaan avata tarkemmin 
näkemyksiänsä veneilyn 
tulevaisuuteen vaikuttavista 
seikoista. Niissä korostuivat eniten 
ympäristöasiat, veneilyosaaminen 
(sisältäen muun muassa veneily-
taidot ja veneilykoulutuksen), 
päivä-, kimppa- ja vuokraveneilyn 
lisääntyminen sekä ajatus siitä, 
että harrastuksiin sitoutuminen 
vähenee, kun kilpailu vapaa-
ajasta kovenee. 

Tutustu diagrammiin seuraavalla sivulla

Kolme suurinta trendiä: 
• Ympäristövaikutusten 
huomioiminen
• Digitalisaation 
hyödyntäminen
• Vastuullisuuden 
huomioiminen



”Olemme listanneet alle joitakin trendejä, joiden arvellaan vaikuttavan veneilyyn ja sen harrastamiseen 
tulevaisuudessa. Arvioi asian vähentymistä tai kasvamista asteikolla miinus kahdesta kahteen. Asteikossa 
-2=vähenee voimakkaasti, -1=vähenee jonkin verran, 0=pysyy ennallaan, +1=kasvaa jonkin verran, 
+2=kasvaa voimakkaasti.”
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Kimppaveneet/jakamistalous

Ympäristövaikutusten huomioiminen
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Sitoutuminen seuratoimintaan

Digitalisaatio

Vastuullisuuden huomioiminen (esim.
veneilyturvallisuus)



Avoimella kysymyksellä selvitimme veneilijöiden ajatuksia tulevaisuuden veneilyyn liittyvistä haasteista. Kysymys keräsi 
1 512 vastausta. Näissäkin vastauksissa korostuvat eniten ympäristövaikutukset, joihin liittyvät esimerkiksi vesistöjen tila,
myrkkymaalien käyttö, ilmastonmuutos ja päästöt. 
Toiseksi suurimpana haasteena nähdään veneilyn ikäjakauma. Useat ajattelevat, että veneilijöiden ikääntyessä 
harrastajamäärät laskevat ja laji niin sanotusti ukkoutuu. Monet nostivat esiin, että nuoria veneilijöitä tarvitaan lisää. 
Toisaalta moni pohti, että vuokra- ja kimppaveneilyn kautta voidaan tavoittaa paremmin nuorempi väestö, kun veneen 
omistaminen ei ole välttämätöntä. Oleellista olisi löytää uusia toimintatapoja, jotka houkuttelevat nuorempia veneilijöitä. 
Kolmanneksi suurimpana haasteena nähdään veneilyturvallisuuden heikentyminen ja asenteiden muuttuminen. Vastaajat 
kertovat, että haasteita ilmenee esimerkiksi heikkojen veneilytaitojen, välinpitämättömän asenteen ja veneiden 
suurenevien kokojen myötä. 
Alla olevassa diagrammissa on huomioitu kuusi eniten vastauksia kerännyttä teemaa. 

Mitkä ovat mielestäsi veneilyn suurimmat haasteet tulevaisuudessa?

UUDET TUULET – HAASTEITA EDESSÄ
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UUDET TUULET – VENEILY 10 VUODEN PÄÄSTÄ
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Miltä toivot veneilyn seuratoiminnan näyttävän 10 vuoden päästä?

Viimeisessä tulevaisuuteen liittyvässä avoimessa kysymyksessä vastaajat saivat kertoa ajatuksiaan siitä, millaisena he 
toivovat näkevänsä veneilyn 10 vuoden päästä. Alla olevaan taulukkoon on huomioitu viisi selvästi suurinta kategoriaa. 
Avoin kysymys keräsi 1 233 vastausta.

29 prosenttia vastaajista pohti yhteisöllisyyden ja yhteistyön nousevan positiivisesti. Yhteistyötä toivotaan enemmän niin 
seurojen kuin seurojen ja SPV:nkin välille. 19 prosenttia vastaajista kokee tarpeelliseksi saada eri-ikäisiä lisää lajin 
pariin ja pitää tärkeänä lajin elitistisen maineen karsimista korostaen matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Myös 
koulutusasiat, kuten kurssit ja osaamisen kehittäminen muilla tavoin, koetaan tärkeänä sekä palvelut veneilijälle. Suuri 
osa vastaajista toivoo veneilyn näyttävän samalta kuin nyt ja perinteiden pysyvän. 
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SPV VENEILIJÖIDEN SILMIN
Nykytila-analyysin johdattelemana halusimme tietää, millainen käsitys veneilijöillä on SPV:stä. Kysymys, jossa SPV:tä sai 
kuvata kolmella sanalla, keräsi 2 296 vastausta. Positiiviset vastaukset ilahduttivat SPV:läisiä. Taulukkoon on nostettu viisi 
selvästi eniten vastauksia kerännyttä teemaa. 

Toisessa SPV:hen liittyvässä kysymyksessä vastaajat määrittelivät, kuinka tärkeänä pitävät tiettyjä osa-alueita. Kolmeksi 
tärkeimmäksi asiaksi mielletään veneilyturvallisuuden edistäminen, edunvalvonta ja ympäristöystävällisemmän veneilyn 
edistäminen.

Millä kolmella sanalla kuvailisit Suomen Purjehdus ja Veneily ry:tä?
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MERKITTÄVIMMÄT
HAVAINNOT SEURA-
HAASTATTELUISTA



SEURAHAASTATTELUT
Veneilykyselyn lisäksi toteutimme tutkimushaastattelun, johon osallistui 18 eri seuran seuratoimijaa ja muita 
sidosryhmiä. Haastatteluissa keskusteltiin seuratoiminnasta, SPV:stä, SPV:n seurapalveluista ja veneilyn 
tulevaisuudesta. Tässä raportissa huomioidaan seuratoimijoiden vastaukset (ei muiden sidosryhmien). 

MERKITTÄVIMMÄT ESILLE NOUSSEET OSA-ALUEET:

SPV seuratoimijoiden silmin
• Roolit liiton ja seurojen kesken selkeiksi
• SPV taustamahdollistajana/-vaikuttajana
• Edunvalvonta

Veneilyn tulevaisuus
• Kimppa- ja vuokraveneily
• Muuttuva seuratoiminta 
• Ympäristö
• Koulutus/veneilyturvallisuus (osaavat veneilijät) 

Seuratoiminta ja SPV:n palvelut seuroille
• Yhteistyö
• Koulutustoiminta ja osaamisen kehittäminen
• Edunvalvonta
• Erilaiset järjestelmät ja mallit, joita seurat voivat hyödyntää
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VENEILYN TULEVAISUUS
Tulevaisuuden osalta nousivat eniten diagrammissa kuvatut osa-alueet. Yleisesti veneilyn tulevaisuuden trendit 
tunnistetaan ja niihin suhtaudutaan pääasiassa positiivisesti. Seuratoiminnan koetaan muuttuvan ja siihen 
halutaan kyetä vastaamaan omaa toimintaa muuttamalla. 
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Syvennymme seuraavaksi neljään suurimpaan aihealueeseen.



Kysyttäessä tulevaisuuden veneilystä ja seuratoiminnasta, 85 % haastateltavista nosti esiin kimppa- ja 
vuokraveneilyn. 

• Jokainen heistä on sitä mieltä, että kimppa- ja vuokraveneily tulee yleistymään – etenkin nuorten osalta. 

• Kimppa- ja vuokraveneilyyn suhtaudutaan kahta lukuun ottamatta positiivisesti. Haasteet kuitenkin 
tunnistetaan, kuten mahdolliset muutokset seurojen sääntöihin, haaste omistamisen suhteen ja suhtautuminen 
tukikohtiin veneilemiseen.

• Osa seuroista on jo herännyt muutokseen tarjoten esimerkiksi uuden jäsenluokan tai suunnittelemalla 
ylimääräisen laiturin käyttöönottoa vuokraveneilijöille.

TULEVAISUUS – VUOKRA- JA KIMPPAVENEILY

”Vuokra- ja kimppaveneily lisääntyvät varmasti. Nuoret 
aikuiset eivät ilmeisesti halua omistaa enää venettä, vaan he 
haluavat osuuden jostakin veneestä, ja se on sitten varmaan 
tätä päivää.”

”Seurojen tulisi varmaan miettiä omia säännöstöjään, ja 
esimerkiksi sitä, kuka voi olla jäsen. Meillä esimerkiksi on 
ollut vähän ongelmaa siinä, miten näitä kimppaveneiden 
jäseniä kohdellaan, jos yksi on vaan jäsen ja niin 
poispäin.”



Seuratoiminnan koetaan muuttuvan muun muassa seuraavien aiheiden osalta:

• Seuratoiminta ammattimaistuu.

• Aktiiviset, monipuolista toimintaa tarjoavat seurat tulevat pärjäämään – pienet saattavat muuttua 
laituripaikkaseuroiksi.

• Elitististä mainetta tulisi vähentää.

• Harrastus- ja seuratoiminta voisi olla läpinäkyvämpää. 

• Seurojen liittymismaksuja voisi tarkastella ja mahdollisesti madaltaa.

• Nuoria pitäisi saada enemmän mukaan.

• Vapaaehtoistoiminta vähenee – aktiivisia vapaaehtoisia tarvitaan enemmän.

• Harrastajia tarvitaan lisää (esimerkiksi matalan kynnyksen toiminnan lisäämisen kautta).

TULEVAISUUS – MUUTTUVA SEURATOIMINTA

”Näen sen sellaisena, että seuran jäsenillä on paljon 
odotuksia. Aktiiviset seurat, jotka pystyvät 
järjestämään paljon toimintaa ja vetoamaan erilaisiin 
ryhmiin heidän jäsenistössään tulevat pärjäämään.”

”Se haastehan noin yleisemmin on se, että mistä 
saadaan niitä nuoria aikuisia tai jo vähän vanhempia 
kuin ihan nuoria aikuisia - niitä kolmekymppisiä -
kasvamaan tähän vapaaehtoistoimintaan.”



Ympäristöön liittyvät asiat korostuivat molemmissa tutkimuksissa. Seurahaastatteluiden osalta nähdään selvästi, 
että ympäristöasioihin tulee panostaa ja ne tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi seuraavat teemat 
korostuivat haastatteluissa: 

• Vastuullisuus ja ympäristö ovat olennainen osa veneilyä niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin.
• Yhteistyön kautta ja tiedonjaolla voidaan vaikuttaa asenteisiin. 
• Sähköä tullaan hyödyntämään enemmän (esim. moottoreissa).
• Jätteiden lajitteluun satamissa ja veneissä tullaan panostamaan enemmän. 
• SPV:ltä toivotaan suurempaa panostusta ympäristöasioihin.
• Nuoriso ja tulevat veneilijät huomioivat ympäristöasiat paremmin kuin nykyveneilijät.

TULEVAISUUS – YMPÄRISTÖ

”Sitten on tämä sähköpuoli, eli hiilijalanjäljen kysymys ja muu, 
että varmaan tällaiset asiat nousevat esille ehkä jopa 
moottorivenepuolella. Ja purjehduksessa se olisi aika 
luontevaa siirtyä tähän sähkökäyttöisen apumoottorin 
käyttöön ja muuhun.”

”Ainakin nuoriso ajattelee paljon enemmän asioita ympäristön 
kannalta. Meillä on seurassa kaikennäköiset kierrätyssysteemit 
ja pelit ja pensselit. Kyllä kierrättäminen ja ympäristöajattelu 
on ihan fiksua ja tulee varmasti vaikuttamaan tulevaisuudessa.”



Haastatteluissa koulutus rinnastettiin usein parempiin veneilytaitoihin. Seuratoimijat kokevat, että koulutuksen 
tarve kasvaa, kun uusia, kokemattomia veneilijöitä tulee mukaan lajin pariin. Hyvällä koulutuksella voidaan 
mahdollistaa turvallisempi veneily-ympäristö.

Haastateltavat kokevat, että entistä suurempi osa ihmisistä haluaisi aloittaa veneilyn, mutta eivät tiedä, miten 
lajin voisi aloittaa. Täten koulutusta ja matalan kynnyksen toimintaa tulisi lisätä. Koulutukseen voisi ajatella 
myös uusia muotoja digiä hyödyntäen.  

TULEVAISUUS – KOULUTUS

”Kun meille tulee uusia jäseniä, niin koulutuksen 
tarve korostuu. Jos meillä on tarjota hyvä 
koulutusputki, helpottaa se jäsenhankintaa.”

”Siis veneilyllä on ihan varmasti paikka, sille on 
tilaus. Tutkimustenkin mukaan entistä suurempi osa 
ihmisistä haluaisi aloittaa veneilyn, mutta he eivät 
tiedä miten sen voi tehdä.”
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SEURATOIMINTA JA SPV:N PALVELUT SEUROILLE
Seuratoiminnan osalta tärkeimmiksi palveluiksi koetaan seuraavat asiat: 
• Yhteistyön kasvattaminen SPV:n ja seurojen kesken.
• Koulutustoiminta ja osaamisen kehittäminen.
• Edunvalvonta – yhdessä saamme enemmän aikaan kuin yksin.
• Erilaiset järjestelmät, joita seurat voivat hyödyntää (kuten Suuli ja muut hallintoon liittyvät järjestelmät). 
• Erilaiset mallit ja ohjeistukset, joita seurat voivat hyödyntää soveltuvin osin omassa toiminnassaan 

(esimerkiksi ympäristöön tai veneilyturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia).

Sähköposti koetaan parhaimpana viestintävälineenä seurojen ja SPV:n välillä. 

Haastatteluissa nousi selvästi esiin myös veneilyn 
seuratoiminnan muutos liittyen esimerkiksi kimppa- ja 
vuokraveneilyn tuomiin haasteisiin/mahdollisuuksiin, 
vapaaehtoisten määrän laskuun, seuratoiminnan 
ammattimaistumiseen, kilpailuun muihin vapaa-ajan 
harrastuksiin liittyen sekä harrastajien ikäjakaumaan 
(nuoria tarvitaan lisää).

”Olisi hyvä, että olisi enemmän yhteistyöhön 
painottuvaa kehitystoimintaa, eikä sitä, että SPV 
hahmottelee jotain ja sitten seurat lähtee sitä 
toteuttamaan.” 



• Seurat mieltävät SPV:n toimivana katto-organisaationa. Mielikuvat ovat pääosin positiivisia. Tosin jotkut 
vastaajista kokivat, ettei kaikki liiton toiminta ole tuttua ja mielikuvat seuran sisällä voivat olla erilaisia. 

• Roolia voisi hieman selkeyttää siten, että SPV voisi keskittyä enemmän taustamahdollistajan rooliin, tarjoten 
seuroille materiaaleja, työkaluja osaamisen kehittämiseen ja tarvittavia järjestelmiä esimerkiksi seuran 
hallintoon liittyen. SPV:n olisi tärkeää tarjota edellytyksiä seuratoiminnan ja veneilyn kehittämiseksi. Siihen 
liittyy esimerkiksi tiedonjako ja hyvistä käytännöistä viestiminen tiiviimpää yhteistyötä hyödyntäen. 

• Vaikka SPV:llä on ollut melko valtakunnallista toimintaa, koetaan, että sitä voisi olla enemmän etenkin 
koulutusten osalta. Tämän mahdollistaisi parempi digitaalisuuden hyödyntäminen. 

• Lisäksi tärkeänä koetaan se, että SPV toimii ylemmällä tasolla hoitaen esimerkiksi edunvalvontaa ja 
palvellen seuratoimijoita, jotta he voivat tehdä työnsä seuroissa mahdollisimman hyvin. 

SPV SEURATOIMIJOIDEN SILMIN

”SPV voi hyvinkin toimia yleisemmällä tasolla, eli se voi 
tuoda seuroille paljon ideoita. Se voi myöskin 
yhtenäistää käytäntöjä seuroissa. Se voi monistaa 
hyviä toimintatapoja. Se voi ylläpitää suhteita 
ulkomaalaisiin, vastaaviin kattojärjestöihin. Eli SPV:llä 
on itse asiassa monta tärkeätä roolia.”

”Mielestäni SPV:n kuuluu tehdä yhteisiä alustoja ja 
muita asioita, mitkä helpottavat seurojen toimintaa, kun 
seurat toimivat kuitenkin pääosin vapaaehtoisvoimin. Eli 
sellaisia yhteisiä hallintoa helpottavia asioita ja 
työkaluja.”



Molemmat tutkimukset huomioiden, seuraavat aiheet nousivat esiin suuressa määrin: 

YHTEENVETO

Muun muassa nämä asiat on otettu huomioon Suomen Purjehdus ja Veneilyn uuden strategian työstössä. 
Kiitos yhteistyöstä seuroille ja kyselyyn vastanneille!

Vuokra- ja 
kimppaveneily 
kasvaa - miten 

reagoimme 
tähän?

Ekologinen 
veneily ja 
ympäristö-

asioihin 
panostaminen

Yhteistyötä 
enemmän

Koulutuksen ja 
osaamisen 

tärkeys (ja sitä 
kautta 

veneilytaitoihin 
vaikuttaminen)

Vastuullisuus 
tärkeää

(sis. veneily-
turvallisuus)
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Iloisia hetkiä 
veneilyn parissa!
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