
VASTUULLISESTI 
VESILLÄ JA RANNASSA -
Veneilyn vastuullisuusohjelma



”Tavoitteena on, että jokainen voi 
nauttia veneilystä, edistää terveyttään ja 

saada ikimuistoisia kokemuksia 
lajin parissa.” 



MIKSI VASTUULLISUUS?



MIKSI VASTUULLISUUS?
•	 Vastuullisen toiminnan tavoitteena on, että jokainen voi 

nauttia haluamastaan veneilymuodosta tasavertaisesti, 
turvallisesti ja omana itsenään.

•	 Tarkoituksena on toimia vastuullisesti niin toiminta-
ympäristön, hallinnollisten asioiden, yhdenvertaisuuden, 
tasa-arvon, ympäristön kuin puhtaan urheilunkin osalta. 

•	 Vastuullisuus veneilyssä ulottuu vahvasti myös veneily-
turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. 

•	 Tämän vastuullisuusohjelman tavoitteena on luotsata 
niin SPV:tä kuin seurojakin vastuullisempaan suuntaan. 

Kuva: 



VENEILYN VASTUULLISUUSOHJELMA NOUDATTAA URHEILUYHTEISÖN 
URHEILLAAN IHMISIKSI – URHEILUN VASTUULLISUUSOHJELMAA:

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf


VASTUULLISUUS VENEILYSSÄ



•	 Sääntömme ovat vastuullisuuden näkökulmasta 
ajan tasalla. Toimintamme on läpinäkyvää 
ja noudatamme sovittuja sääntöjä ja hyviä 
toimintatapoja

•	 Taloudenpitomme ja varainhankintamme on 
vastuullista ja läpinäkyvää. Pidämme kulurakenteen 
mahdollisimman tehokkaana.

•	 Huolehdimme työhyvinvoinnista.

•	 Noudatamme urheilujärjestöjen työehtosopimusta.

•	 Toimimme GDPR:n mukaisesti.

HYVÄ
HALLINTO



•	 Varmistamme, että veneily tuottaa kaikille 
positiivisia kokemuksia. Haluamme pitää lapset, 
nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, 
häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

•	 Jos epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen 
ohjeistusta ei ole (seurassa), pyrimme tuottamaan 
sellaisen.

•	 Hyödynnämme Reilusti vesille -opasta, joka 
tarjoaa ohjeistuksia vastuulliseen junioritoimintaan 
niin urheilijalle, valmentajalle, ohjaajalle kuin 
vanhemmallekin.

•	 Käytämme tarvittaessa Et ole yksin -palvelua, josta 
viestimme harrastajille.

Voit hyödyntää SPV:n Stop syrjinnälle -ohjeistusta, 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa tai 
Et ole yksin -palvelun seuramateriaaleja.

TURVALLINEN
TOIMINTA-

YMPÄRISTÖ

https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/10/Stop-syrjinn%C3%A4lle.pdf
https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/10/Yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma-2021-2023.pdf
https://www.etoleyksin.fi/materiaalipankki/
https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/10/Reilusti-vesille-final.pdf
https://www.etoleyksin.fi/


•	 Suosittelemme, että jokainen ohjaajamme, 
valmentajamme ja toimijamme suorittaa häirinnän 
ehkäisemiseen liittyvän verkkokoulutuksen.

•	 Edellytämme rikostaustan selvittämistä lasten ja 
nuorten kanssa työskenteleviltä ja suosittelemme 
samaa vapaaehtoisten suhteen.   

•	 Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden 
edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin 
katsomoissakin. 

•	 Edistämme turvallista veneilyä hyödyntämällä 
koulutuksia ja SPV:n valtakunnallista 
katsastusjärjestelmää. Panostamme siihen, että 
veneilijöillä on tarvittava osaaminen, asenteet ovat 
vastuullisia ja veneet teknisesti turvallisia.

TURVALLINEN
TOIMINTA-

YMPÄRISTÖ

https://etoleyksin.fi/verkkokoulutus/


•	 Lähtökohtana on, että jokaisella moottoriveneilystä 
tai purjehduksesta joko harrastus- tai 
kilpailumielessä kiinnostuneella on samankaltaiset 
mahdollisuudet osallistua haluamaansa 
toimintaan. 

•	 Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan 
lajimme pariin riippumatta muun muassa 
sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta tai 
taloudellisesta tilanteesta.

YHDEN-
VERTAISUUS JA

TASA-ARVO

Yhdenvertaisuus on kirjattu veneilyn strategiaan (Visio 
2030), osa-alueen ”Viihdymme vesillä” alle: Koemme ve-
sillä liikkumisen ilon ja harrastamme veneilyä yhdenver-
taisesti. Vastuullisuus korostuu myös ”Kannamme vas-
tuumme”. Toimimme strategian mukaisesti. 
-osiossa. Toimimme strategian mukaisesti.

Voit tutustua SPV:n yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmaan tästä.

https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/10/Yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma-2021-2023.pdf
https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/05/VISIO-2030_pienempi.pdf


•	 Huolehdimme jätehuollosta, lajittelusta, 
venepaikkojen ja satamien siisteydestä sekä 
veneiden oikeanlaisesta ja ympäristöystävällisestä 
huollosta, maalauksesta ja pesusta. Tankkaamme 
veneet tarkkuudella. Huolehdimme, ettei 
tarpeettomia pesuvesiä pääse vesistöön ja 
suosimme ympäristömerkittyjä puhdistusaineita. 

•	 Seurana teemme oman ympäristöohjeistuksen ja 
viestimme siitä näkyvästi. SPV tuottaa seurojen 
hyödynnettäväksi ympäristöoppaan sekä oman 
ympäristöohjelman vuonna 2021. 

•	 Hyödynnämme viranomaisten ja järjestöjen, 
kuten Pidä Saaristo Siistinä, Tukes ja Traficom, 
ympäristöön liittyviä materiaaleja. 

•	 Pyrimme ekologisuuteen yhdistyksen toiminnassa 
käyttämällä esimerkiksi mahdollisimman 
paljon digitaalisia ratkaisuja paperisten 
sijaan, kannustamalla päästöjä vähentävään 
toimintaan ja muokkaamalla toimintatapoja 
ympäristövaikutukset huomioiden.

YMPÄRISTÖ
JA ILMASTO

Veneilyn strategiassa (Visio 2030) on osa-alue ”Kan-
namme vastuumme”, jonka alle on kirjattu seuraavasti: 
”Kannamme vastuumme ympäristöstä. Panostamme 
ympäristöystävälliseen veneilyyn ja kestävään kehityk-
seen.” Toimimme strategian mukaisesti.

https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/05/VISIO-2030_pienempi.pdf


•	 Emme hyväksy dopingin käyttöä. Kilpapurjehtijat 
ja -veneilijät urheilevat puhtaasti käyttämättä 
kiellettyjä aineita ja menetelmiä. Urheilijat ja 
valmentajat sitoutuvat puhtaaseen urheiluun 
noudattamalla antidopingsäännöstöjä. 

•	 SPV:n antidopingohjelma tarkistetaan vuosittain ja 
päivitetään tarvittaessa. 

•	 SPV:n purjehdusmaajoukkueilta, muilta 
valmennusryhmiltä ja kaikilta kilpaveneilylisenssin 
haltijoilta edellytetään Puhtaasti Paras 
-verkkokoulutusta. Suosittelemme samaa kaikille 
seurojemme harjoitusryhmissä harjoitteleville.

ANTIDOPING

https://www.suek.fi/puhtaasti-paras-verkkokoulutus
https://spv.fi/teema/antidoping/

