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JO 10 VUOTTA YHDESSÄ VESILLE
Suomen Purjehdus ja Veneily täyttää vuonna 2021 pyöreitä. Suo-
men Veneilyliitto ja Suomen Purjehtijaliitto yhdistyivät 1. tammi-
kuuta 2011, ja pienen uhmaiän jälkeen meistä on hitsautunut var-
sin toimiva ja yhteen hiileen puhaltava toimija. Teini-ikä lähestyy, 
mutta suuntaamme sitä kohti luottavaisina uuden veneilystrate-
giamme, Visio 2030:n voimin.

Liittoamme ja sen 10-vuotista taivalta kuvaa hyvin sloganimme 
Yhdessä Vesille. Se on sateenvarjo, joka kokoaa alleen reilut 300 
seuraamme ja yli 40 luokkaliittoamme. Jäseniä seuroissamme on 
61 200, ja kuulumme kesälajien suurimpien ja huippu-urheilussa 
menestyneimpien lajiliittojen joukkoon.

Uudessa strategiassamme haluamme tavoittaa seurat ja niiden 
jäsenet entistä paremmin ja vahvistaa rooliamme koko veneilyn 
kenttää tukevana vastuullisena organisaationa. Päivitämme kou-
lutuksiamme vastaamaan entistä enemmän veneilyn trendejä, 
vahvistamaan veneilyturvallisuutta ja lisäämään veneilijöiden ym-
päristötietoutta. Kehitämme samalla digitaalista oppimisympä-
ristöämme.

Innostamme uusia aikuisia harrastajia lajin pariin Aloita venei-
ly -materiaaliemme ja lajikokeilujen avulla. Hyvin alkanut Lasten 
purjehduskoulu -konseptimme jatkuu ensi kesänä seuroissa ym-
päri maan. 

Laskemme vuonna 2021 vesille tuoreen vastuullisuusohjelmam-
me, joka tarjoaa työkaluja ja opastusta muun muassa reiluun 

urheiluun ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Noudatamme puhtaan 
urheilun periaatteita ja luomme edellytykset huippu-urheilijoidem-
me menestykselle maailmalla. Tokion olympialaiset kruunaavat 
kilpailuvuoden 2021.

Juhlimme merkkivuottamme suuntaamalla Seuramatkalla-kier-
tueelle seuroihin etelästä pohjoiseen. Odotamme innolla sitä vuo-
rovaikutusta, jonka henkilökohtaiset kohtaamiset toimistomme 
henkilöstön ja seurakentän käytännön taitajien välillä mahdollis-
tavat. Samalla luomme tiiviin asiantuntijaverkoston seurojen ja 
toimiston välille.

Poikkeuksellinen vuosi 2020 on ollut jokaiselle lajiliitolle haastava, 
mutta kiitos suomalaisten ulkoiluinnon ja vesistöjemme kutsuvan 
kauneuden, oli veneily vireämpää kuin koskaan. Toivomme, että 
vuosi 2021 tuo tullessaan mahdollisuuden kohdata suunnitel-
miemme mukaisesti kasvotusten, mutta jos ei, olemme 
hyvin varautuneita myös sähköisiin kohtaamisiin. 
Jo talven aikana tapaamme monipuolisissa 
webinaareissamme.

Valoisaa veneilyvuotta 2021 toivottaen,

Jan Jansson
Liittohallituksen puheenjohtaja
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SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ON
•	 Menestyvä lajiliitto kilpapurjehduksessa ja -veneilyssä 
•	 Aktiivinen liikuttaja matkaveneilystä olympiapurjehdukseen
•	 Kattava seurojen ja veneilijöiden edunvalvoja 
•	 Veneilyn katsastus- ja koulutusjärjestelmän ylläpitäjä
•	 Turvallinen ja vastuullinen toimija

”Kaikki lähtee ajatuksesta,
 että saamme hyvinvointia veneilystä.”309

40
60 800
10 900

jäsenseuraa
luokkaliittoa
harrastajaa seuroissa
katsastettua venettä
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Viihdymme
vesillä

•	 Koemme vesillä liikkumisen ilon ja har-
rastamme veneilyä yhdenvertaisesti. 

•	 Ymmärrämme vastuumme ja nautim-
me vapaudesta. Koemme merkitykselli-
sen yhteisöllisyyden ja opimme tarvit-
tavat taidot.

•	 Nautimme toimivista veneilypuitteista, 
kun satamaverkosto on tiheä, palvelut 
toimivat ja väylät ovat kunnossa.

Liittomme on yhtä kuin vetovoimaiset jäsenseuramme
ja aktiiviset seurajäsenemme.

Menestymme
maailmalla

•	 Koemme kilpailemisen iloa seura-
tasolla. Siksi kilpailijoiden määrä 
kasvaa. 

•	 Lajin voi aloittaa missä iässä ta-
hansa ja siinä voi edetä niin pitkälle 
kuin haluaa, koska polkumme aloit-
telijasta huipulle toimii.

•	 Suomen kilpapurjehduksen ja -ve-
neilyn huippu on maailmanluokkaa. 
Panostamme olympiamenestyk-
seen.

PAINOPISTEALUEET
Digi & Data
Kehitämme seurojen toimin-
taa tukevia järjestelmiä, luom-
me uudet digitaaliset oppimis-
ympäristöt, tuemme tiedolla 
johtamisen kulttuuria sekä ko-
koamme olennaisia ja käyttö-
kelpoisia tilastoja.

Ajassa mukana
Etsimme uusia jäsenhankin-
tatapoja, teemme aktiivisesti 
työtä saadaksemme nuoret 
mukaan, vaalimme toiminnan 
ketteryyttä ja madallamme 
toimintamme kynnyksiä.

Osaaminen
Ylläpidämme koulutusjärjes-
telmiä, kannustamme toisiim-
me tutustumiseen ja toisil-
tamme oppimiseen, luomme 
verkostoja sekä kehitämme 
työkaluja ja tietopankkeja.

Vaikuttaminen
Hoidamme veneilijöiden edun-
valvontaa, varmistamme että 
olemme mukana päätöksen-
teossa, kehitämme jatkuvasti 
viestintäämme ja teemme ak-
tiivisesti laajaa yhteistyötä.

Kuva: V.Ivash

Kannamme 
vastuumme

•	 Kannamme vastuumme ympäris-
töstä. Panostamme ympäristöys-
tävälliseen veneilyyn ja kestävään 
kehitykseen.

•	 Kannamme vastuumme veneilytur-
vallisuudesta. Ylläpidämme kattavia 
ja toimivia koulutus- ja katsastus-
järjestelmiä, jotta voimme nauttia 
veneilystä turvallisesti. 

•	 Noudatamme urheiluyhteisön Ur-
heillaan ihmisiksi – Urheilun vas-
tuullisuusohjelmaa.

3 SUURTA VISIOTA VENEILYN STRATEGIA: 
Visio 2030
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TAVOITTEET

Lyhyen tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki tuntevat Suomen 
Purjehdus ja Veneilyn – koko veneilevä kansa on kuullut liitosta ja sen 
jäsenseuroista.

Keskipitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki haluavat olla 
jäsenseuran jäseniä − jäsenyys tuo hyödyllisiä ja haluttuja etuja.

Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki ovat jäsenseuran jäseniä 
− jäsenmäärämme ja markkinaosuutemme ovat kasvaneet reilusti.
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Vietämme 10-vuotisjuhlaa Seuramatkalla-kiertueella, joka tarjo-
aa mahdollisuuden paikallisiin veneilytapahtumiin ja vahvistaa 
liiton ja seurojen välistä yhteistyötä. Tutustutamme lapset ja ai-
kuiset veneilyyn järjestämällä maksuttomia lajikokeiluita ja tuot-
tamalla Aloita veneily -tietopankin yhdessä seurojen kanssa. 

SEURAMATKALLA
LÄHEMMÄS SEUROJA

Kurvaamme seuroihin Kemijärveltä Hankoon ke-
väällä ja syksyllä 2021. Tutustumme toisiimme ja 
kehitämme yhdessä veneily- ja seuratoimintaa 
kunkin alueen tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme 
SPV:n toimiston asiantuntemusta ja tukea jäsen-
hankinnan sekä päivittäisen toiminnan (matka-
veneily, kilpailutoiminta, koulutus, junioritoiminta 
ja veneilyturvallisuus) vahvistamiseksi. Seura-
matkalla-kiertue juhlistaa Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn 10-vuotista taivalta.

VENEILYSTÄ
UUSI HARRASTUS

Tuemme poikkeusolojen synnyttämää veneily-
buumia Aloita veneily -tietopankilla sekä Lasten 
purjehduskoulu -konseptilla. Tarjoamme seuroille 
tukea jäsenhankintaan helposti jaettavien digi- ja 
printtimateriaalien sekä lajikokeilutapahtumien 
muodossa. Aloita veneily -materiaalit luotsaavat 
lajista kiinnostuneet lähimmän seuran luo ja uu-
den harrastuksen pariin. Lasten purjehduskoulu 
tarjoaa turvalliset eväät ensimmäiseen itsenäi-
seen purjehdukseen. 

DIGIVERKOT
VESILLE

Vahvistamme SPV:n toimiston ja seurojen välistä 
yhteistyötä paitsi Seuramatkalla-kiertueella, myös 
luomalla alueelliset rajat ylittäviä asiantuntijaver-
kostoja (esimerkiksi kouluttajille, seuraviestijöille, 
kilpailupäälliköille, junioritoimijoille ja kommodo-
reille). Järjestämme tapaamisia sekä kasvokkain 
että verkkoympäristöjen kautta. Tavoitteenamme 
on lisätä vuorovaikutusta liiton ja seuraosaajien 
välillä sekä jakaa parhaita toimintamalleja. Jat-
kamme vuonna 2020 alkaneita webinaareja ja ke-
hitämme seurojen toimintaa tukevia järjestelmiä 
ja digitaalisia oppimisympäristöjä.

KOHTI VISIOTA: 
Viihdymme vesillä 2021
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Jatkamme suomalaisten kilpapurjehtijoiden ja -veneilijöi-
den kansainvälistä menestystarinaa takaamalla huippu-
urheilulle otolliset olosuhteet. Vahvistamme kotimaista kil-
pailutoimintaa ja kehitämme junioreiden kilpailumuotoja. 
Uudistamme valmennusjärjestelmäämme vasta-alkajasta 
huipulle sekä tiivistämme seurayhteistyötä. 

KOHTI VISIOTA: 
Menestymme maailmalla 2021

MITALEITA JA 
TIEDONJAKOA

Palaamme mitalikantaan aikuisten arvokilpai-
luissa ja menestymme Tokion 2021 olympialai-
sissa. Nuorten purjehtijoiden mitalijuhla jatkuu 
Sailing Team Finland -urheilijan polun siivittä-
mänä. Jaamme maajoukkuepurjehtijoiden tie-
totaitoa junioreille ja seuravalmentajille sekä yh-
teisten tilaisuuksien että Play- ja Speedbookien 
kautta. Menestyvä lajikulttuurimme vahvistuu.

AKTIIVISTA KILPAILUA 
KOTIMAASSA

Kehitämme lasten kilpailusarjoja yhdessä luokka-
liittojen ja sidosryhmien kanssa sekä kokoamme 
olympialuokkien SM-kilpailut yhteen vauhdikkaa-
seen viikonloppuun. Kasvatamme menestyneen 
Purjehdusliigan osallistujien ja osakilpailuiden 
määrää.

KILPAVENEILIJÖIDEN
MÄÄRÄ KASVAA

Kasvatamme kilpailulisenssien haltijoiden mää-
rää esimerkiksi lajikokeiluiden ja vauhdikkaiden 
televisioitujen kilpailujen kautta (RaceWKND!). 
Tavoitteenamme on nostaa kotimaisten lisenssi-
en määrä 74:stä 100:aan ja kansainvälisten kil-
pailijoiden määrä 20:sta 60:een. 
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Veneilyssä vastuullisuus ulottuu niin ympäristöystävällisyyteen, 
hyvään hallintoon kuin yhdenvertaiseen harrastustoimintaankin. 
Laskemme vesille vuonna 2020 julkaistun veneilyn vastuulli-
suusohjelman erilaisine oppaineen. Jalkautamme ohjeistukset 
koko veneilykentän hyödynnettäväksi esimerkiksi Seuramatkal-
la-kiertueen, verkostojen ja viestinnän avulla. Vastuullisuus on 
osa päivittäistä toimintaamme.

KOHTI VISIOTA: 
Kannamme vastuumme 2021

VASTUU VESISTÖISTÄ
JA TURVALLISUUDESTA

Toimimme veneilyn vastuullisuusohjelman mu-
kaisesti ympäristövaikutukset minimoiden. Pi-
dämme entistä paremmin huolta yhteisistä vesis-
töstämme ja veneilyturvallisuudesta. Tuotamme 
veneilyn ympäristöohjelman. Veneilyturvallisuu-
den osalta panostamme etenkin koulutuksiin ja 
veneilijöiden vastuullisten asenteiden edistämi-
seen. 

PUHTAASTI JA REILUSTI
URHEILLEN

Takaamme turvallisen harrastusympäristön niin 
lapsille kuin aikuisillekin. Reilusti vesille -opas 
antaa neuvoja vastuulliseen junioritoimintaan ja 
työkaluja esimerkiksi kiusaamisen ennaltaehkäi-
syyn. Niin kilpapurjehduksen kuin -veneilynkin kil-
pailutoiminnassa noudatamme puhtaan urheilun 
periaatteita antidopingsäännöstöjen mukaisesti. 

YHDENVERTAISESTI
VESILLE

Noudatamme päivitettyä yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmaa sekä Stop syrjinnälle 
-ohjeistusta syrjintä- ja häirintätilanteisiin puut-
tumiselle. Huomioimme sukupuolten tasa-arvon 
muun muassa rekrytointeja ja luottamushenkilö-
valintoja tehdessä. Panostamme monikulttuuri-
sen veneilyn edistämiseen esimerkiksi maksut-
tomilla lajikokeiluilla.
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Digi & Data Osaaminen
Kehitämme seurojen toimintaa tukevia järjestel-
miä, luomme uudet digitaaliset oppimisympäris-
töt, tuemme tiedolla johtamisen kulttuuria sekä 
kokoamme olennaisia ja käyttökelpoisia tilastoja.

Ylläpidämme koulutusjärjestelmiä, kannustam-
me toisiimme tutustumiseen ja toisiltamme op-
pimiseen, luomme verkostoja sekä kehitämme 
työkaluja ja tietopankkeja.

•	 Päivitämme Suulia ja selvitämme Suomisportin mahdollisuudet seuroja tukevana 
digipalveluna. 

•	 Otamme koulutuksiin käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä sekä uusia 
työkaluja koulutusmateriaaleihin ja kokeiden digitalisointiin.

•	 Mahdollistamme hakemusten ja tuotetilausten tekemisen sähköisesti. 
•	 Jatkamme vuonna 2020 aloitettuja seuratoimijoille ja seurojen jäsenille 

suunnattuja maksuttomia webinaareja sekä hyödynnämme digitaalisia alustoja 
etäkokouksissa. 

•	 Aloitamme yhteistyön satamien yhteisen digitaalisen tietojärjestelmän 
suunnittelemiseksi.

•	 Analysoimme ja hyödynnämme dataa toimintamme kehittämisessä,  
jäsenviestinnässä sekä seurapalveluissa. 

•	 Lisäämme sidosryhmäkyselyiden määrää ja keräämme palautetta kaikista 
tilaisuuksistamme.

•	 Keräämme tilastoja esimerkiksi seurojen jäsenmääriin, veneilijöiden 
ikäjakaumaan, koulutuksiin, satamiin, kilpailuihin ja tapahtumiin liittyen. 

•	 Kehitämme koulutusaineistoa uuteen verkkoympäristöön.
•	 Julkaisemme Taitava venepäällikkö-, Veneilyn perusteet- ja Veneilyopas 

pulpettiveneille -kirjat.
•	 Kasvatamme kilpailutoimitsijoiden koulutusmääriä ja uusimme koulutusten 

sisältöjä. 
•	 Sisällytämme vastuullisuustiedon jakamisen koulutuksiimme ja 

seurakohtaamisiin. 
•	 Luomme seuratoimijoiden kanssa asiantuntijaverkostoja, joissa jaamme 

tietotaitoa ja osaamista. 
•	 Päivitämme seuratoimijoita ja harrastajia hyödyttäviä oppaita ja tietopankkeja 

(esim. Aloita veneily ja ympäristöopas). 
•	 Perustamme valmennuksen johtoryhmän kehittämään kilpapurjehdusta ja 

panostamme tietotaidon jakoon seuroille ja nuoremmille sukupolville.
•	 Koulutustilaisuuksiimme osallistuu yli 1 500 seuratoimijaa.

PAINOPISTEALUEET 2021
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Ajassa mukana Vaikuttaminen
Etsimme uusia jäsenhankintatapoja, teemme 
aktiivisesti työtä saadaksemme nuoret mukaan, 
vaalimme toiminnan ketteryyttä ja madallamme 
toimintamme kynnyksiä.

Hoidamme veneilijöiden edunvalvontaa, varmis-
tamme että olemme mukana päätöksenteossa, 
kehitämme jatkuvasti viestintäämme ja teemme 
aktiivisesti laajaa yhteistyötä.

•	 Tiivistämme SPV:n ja seurojen yhteistyötä Seuramatkalla-kiertueella, jolla 
opimme toisiltamme parhaita käytäntöjä lajimme kehittämiseksi ja hyvän 
vireen ylläpitämiseksi. 

•	 Tuemme seuroja jäsenhankinnassa Aloita veneily -materiaalien sekä 
lajikokeilutapahtumien muodossa. Tavoitamme veneilystä innostuneet ja 
autamme uuden harrastuksen pariin. 

•	 Laajennamme Lasten purjehduskoulu -konseptin kattamaan yhä suuremman 
osan pursiseuroista. Luomme kaikille junioreille avoimen kilpailusarjan.

•	 Vastaamme yhteiskäyttö- ja vuokraveneiden kasvaneeseen kysyntään 
laajentamalla koulutuksiamme seurakentän ulkopuolelle.

•	 Viestimme kanavissamme veneilykenttää koskettavista aiheista yhdistämällä 
perinteiset ja digitaaliset alustat. Lisäämme tarinallista videotuotantoa. 

•	 Järjestämme seuratoimintaa tukevia ja seurojen jäseniä kiinnostavia 
webinaareja ketterästi ajankohtaisiin aiheisiin reagoiden.

•	 Olemme mukana ministeriöiden ja virastojen työryhmien toiminnassa 
esimerkiksi kestävän kehityksen ja veneilyturvallisuuden osalta. Vaikutamme 
valmisteltaviin veneilytoimintaa koskeviin lakeihin.

•	 Osallistumme aktiivisesti EU-hankkeisiin ja välitämme viranomaisille tietoa 
veneilijöiden tarpeista (esimerkiksi väylät, ympäristö ja satamat).

•	 Teemme yhteistyötä viranomaisten sekä muiden veneilyalan järjestöjen kanssa.
•	 Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa Olympiakomitean, Urhean, 

olympiavalmennuskeskuksen ja muiden lajiliittojen kanssa.
•	 Osallistumme kansainväliseen päätöksentekoon 13 järjestössä 12 eri edustajan 

voimin.

PAINOPISTEALUEET 2021
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SEURAPALVELUT JA EDUT SEUROJEN JÄSENILLE

SEUROILLE
• Suuli-jäsen- ja venerekisteri
• Lasten ja nuorten toiminnan tuki ja koulukiertueet
• Kilpailutoiminnan tuki
• Aluejohtajien palvelut
• Koulutukset, katsastukset ja materiaalit
• Seurakirjeet, tapahtumat ja huippu-urheilutiedotus
• Seuravalmennuksen tuki
• Asiakasneuvonta

• Tapaturmavakuutus ja venevakuutusalennus
• Pysyvät jäsenedut ja -tarjoukset 
• Nautic-lehti (2 krt/vuosi) 
• DigiNautic-uutiskirje (4 krt/vuosi) 
• Kilpailulisenssit 
• Purjenumerot 

SEUROJEN
JÄSENILLE

SPV:N 
KOULUTUKSET

• Veneily- ja purjehduskouluttajat (matkaveneily) 
• Junioriohjaajat (purjehdus, moottoriveneily ja kilpaveneily) 
• Katsastajat (matka- ja kilpaveneily) 
• Valmentajat (kilpa- ja huippupurjehdus)
• Kilpailutoimihenkilöt ja tuomarit (purjehdus ja kilpaveneily) 
• Mittamiehet (purjehdus ja kilpaveneily) 
• Joukkueenjohtajat (kilpaveneily)

Ku
va

: V
.Iv

as
h
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NÄIN EDUSTAMME LAJIAMME
Olemme jäseniä seuraavissa järjestöissä:

Toimimme yhteistyössä seuraavien järjestöjen kanssa:
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NÄITÄ SEURAAMME

Seurojen jäsenmäärä kasvaa 1 000 harrastajalla.

Tiedonkeruumenetelmä: Suuli-jäsen- ja -venerekisteri

Koulutustilaisuuksiimme osallistuu yli 1 500 

seuratoimijaa. 

Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti

Viestintämme tavoittavuus kasvaa viidellä prosentilla 
(kotisivut, uutiskirjeet, sosiaalinen media). 
Tiedonkeruumenetelmät: MailChimp, Google Analytics, some-analytiikka

Keräämme palautekyselyt tilaisuuksistamme ja 

toteutamme keskeisiltä toiminta-alueiltamme 

kattavat vuosikyselyt. 

Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti

Järjestämme 12 maksutonta lajitapahtumaa. 

Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti 

Toteutamme 4 seminaaria, 15 webinaaria 
ja 10 verkostotapaamista. 
Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti ja ClickMeeting

!

!
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TALOUS JA BUDJETTI 2021
TOTEUMA 2019, BUDJETTI 2020, 
BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

Ylijäämä/alijäämä

Järjestö Lapset Veneily

T19

14
-95

-81

20

-61

T19

29
-61

-32

10

-22

T19

3
-25

-22

0

-22

B20

10
-110

-100

20

-80

B20

21
-79

-58

10

-48

B20

0
-24

-24

0

-24

B21

11
-123

-112

30

-82

B21

23
-71

-48

0

-48

B21

0
-24

-24

0

-24

TOTEUMA 2019, BUDJETTI 2020, 
BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 

Ylijäämä/alijäämä

Veneilyturvallisuus Nopeuskilpailu Kilpapurjehdus

T19

73
-43

30

0

30

T19

5
-66

-61

14

-47

T19

50
-106

-56

26

-30

B20

67
-44

23

0

23

B20

10
-58

-48

14

-34

B20

50
-103

-53

46

-7

B21

69
-45

24

0

24

B21

13
-61

-48

14

-34

B21

25
-50

-25

20

-5

TOTEUMA 2019, BUDJETTI 2020, 
BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 
Olympiakomitean tuki

Ylijäämä/alijäämä

Kilpapurjehdus 
nuoret

Valmennus- ja
huippukilpailupurjehdus

Hallinto

T19 T19

T19

31
-116

18
-339

4
-200

78
-113

3
-316

5
-213

123
-278

0
-313

5
-211

20
23

60
225

-105 **)

20
30

45
223

0

80
45

45
223

0

-85 -321

-196

-35 -313

-208

-155 -313

-206

-42 -3615 -45-30 -45

B20 B20

B20

B21 B21

B21
TOTEUMA 2019, BUDJETTI 2020, 
BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 

Ylijäämä/alijäämä

Koulutus Viestintä

T19

16
-35

-19

0

-19

T19

70
-235

-165

20

-145

B20

16
-35

-19

0

-19

B20

55
-184

-129

0

-129

B21

19
-38

-19

0

-19

B21

47
-174

-127

0

-127

TOTEUMA 2019, BUDJETTI 2020, 
BUDJETTI 2021 (1000 €)

Jäsenmaksut
- Varsinaiset henkilöjäsenet
- Perhejäsenet
- Seniorit
- Nuorisojäsenet (alle 19v)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Henkilöstökulut
Varsinaisen toiminnan muut kulut

Varsinainen toiminta

Jäsenmaksut
Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot
Sijoitustoiminta
Opetusministeriön tuki
Olympiakomitean tuki 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

T19

313
-655

-1 321

-1 663

727
65
0

594
248

-29

B20

315
-756

-1 279

-1 720

727
155**)

0
594
253

9

B21

335
-775

-1 388

-1 828

722
189

0
657
268

8

SPV yhteensä

*) Ilman henkilöstökuluja
**) Sisältää lahjoituksen 
Kilpapurjehduksen säätiölle

12,50 €
12,50 €
12,50 €
5,00 €

T19 = Toteutuma 2019
B20 = Budjetti 2020
B21 = Budjetti 2021

-301 -208 -206
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TÄÄLLÄ VIESTIMME:

Suomen Purjehdus ja Veneily
Sailing Team Finland
Sailing Team Finland Nuoret Huiput
Veneilyturvallisuus-spv
Suomen Purjehdusliiga
Veneilijän kamapörssi

Nautic-jäsenlehti ilmestyy 
kaksi kertaa vuodessa ja 
postitetaan kaikkiin jäsentalouksiin 
(painos per lehti noin 46 000). 

Myös diginä: spv.fi/nautic

Uutiskirjeet:
Seuratoimijoille
Kouluttajille
Nautic-uutiskirje veneilijöille

Tilaa ja tutustu uutiskirjeisiin: 
spv.fi/spv-uutiskirjeet

suomenpurjehdusjaveneily
sailingteamfinland
finnishsailingleague

2/2020

• ARI HUUSELA TEKEE HISTORIAA • OLYMPIAPURJEHDUS & MUUTOKSEN TUULET

TAUSTAJOUKKOJEN TÄRKEÄ TUKI • MOOTTORIVENEEN SYYSHUOLTO

Hyvinvointia 
  vesilta 

KAUSI JATKUU

• LUONNONSATAMIEN LUMOA

• PURJEHDUSTA LUONTOA KUNNIOITTAEN

• SOSIAALISUUTTA & OMAA RAUHAA

• VETREÄN VENEILIJÄN JUMPPA

• SAARISTON MAKUJA LAUTASELLE

Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Särkiniementie 5 B 62

00210 Helsinki

www.spv.fi
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