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VUOSIKATSAUS
Vuosi 2020 oli erilainen ja vaativa meille kaikille. Koronapandemia 
pisti uusiksi kilpailuaikataulut olympialaisista lähtien, perui tai siir-
si lukemattomia tapahtumia ja toi mukanaan liudan suosituksia ja 
ohjeita. Etätapaamiset tulivat tutuiksi jokaiselle.

Kattojärjestönä pyrimme tukemaan seuroja poikkeusajan toimin-
nassa ja luomaan turvalliset puitteet veneilyn harrastamiselle. 
Olen ylpeä siitä, miten ketterästi ja vastuullisesti jäsenseuramme 
toimivat kevään ja kesän aikana. Rannoissa oli turvavälein toteu-
tettua pirteää kuhinaa ja vesillä meno oli ennätyksellisen vireää.

Suomalaisen luonnon ja raikkaan ulkoilman merkitys korostui niin 
viime vuonna kuin jälleen tänäkin keväänä. Puhtaat vesistöt eivät 
ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan ympäristöstä huolehtimi-
nen edellyttää meidän jokaisen panosta. Vuonna 2020 julkaistu 
Vastuullisuusohjelmamme tarjoaa seuroille työkaluja paitsi ympä-
ristövastuullisempaan toimintaan, myös hyvään hallintoon, turval-
liseen toimintaympäristöön, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 
sekä antidopingtyöhön liittyen. Lasten ja nuorten toimintaan jul-
kaisimme oman Reilusti vesille -materiaalin, joita tulemme jaka-
maan seuroihin. Lisäksi teimme sääntömuutoksia ja perustimme 
itsenäisen kurinpitolautakunnan.

Visio 2030  -strategiatyötämme ohjasivat seurakyselyjen ja -haas-
tatteluiden kautta saamamme palautteet. Kun meillä on yhteinen 
tavoite, on sen saavuttaminenkin helpompaa.

Poikkeuksellinen vuosi toi mukanaan lukuisia haasteita, mutta 
myös paljon uusia oivalluksia ja mahdollisuuksia. Me SPV:ssä 
olemme erityisen iloisia siitä, että järjestämämme webinaarit tal-
lenteineen tavoittivat yli 2 000 jäsentämme. Jatkamme veneili-
jöitä kiinnostavien etätilaisuuksien järjestämistä ahkerasti myös 
tänä keväänä.

Vaikka suuntaamme kesää kohti jälleen harmaiden pilvien alla, pil-
kottaa aurinko lupaavasti kevään merkiksi. Viime kesästä viisas-
tuneina tiedämme, että onnistunut veneilykesä on jopa poikkeus-
oloissa mahdollinen. Nautitaan yhdessä vastuullisesta veneilystä 
– niin harrastuksena kuin kilparadoillakin. 

JAN THORSTRÖM
Toiminnanjohtaja
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
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NÄISTÄ MUISTAMME VUODEN 2020

Tammi SyysToukoMaalis MarrasHeinä

Helmi LokaKesäHuhti JouluElo

Nautic 1/2020 ilmestyi Vene-messuille. 

Vene 20 Båt -messuilla oli lähes 70 900 kävijää. Jättiosastomme palveli niin 
matkaveneilystä, kilpapurjehduksesta, kilpaveneilystä kuin junioritoiminnastakin 
kiinnostuneita. Lisäksi pyöritimme Veneilijän kamapörssiä.

Käynnistimme kaikille avoimet webinaarimme,  
kuten suositun Veneilijän sään, Playbookin ja  
Junnusta huipulle. Vuoden aikana tavoitimme  
webinaareissa ja etäkoulutuksissa yli 2 000 jäsentä.

Julkaisimme uuden strategiamme, Visio 2030:n.

Jäsenseuramme käynnistivät kauden vastuulli-
sesti ja koronaohjeistuksia noudattaen. Veneilyn 
parissa ei tavattu vuoden aikana koronapesäkkeitä.

Järjestimme kevätliittokokouksen.

Suomi otti kilpaveneilyn F4-luokan kolmoisvoiton 
MM-kisoissa. Maailmanmestariksi ajoi Alexander 
Lindholm, hopealle Alec Weckström ja pronssille 
Roope Virtanen.

Järjestimme 
syysliittokokouksen etänä.

Julkaisimme Veneilyn
vastuullisuusohjelman.

Esittelimme 
Vuoden parhaat 
videojoulukalenterissa.

Nautic 2/2020 ilmestyi Uivaan.

Lasten maailma opasti 
Uivassa harrastuksen alkuun.

Oskari Muhonen voitti uransa  
kolmannen alle 23-vuotiaiden  
maailmanmestaruuden Finnjollissa.



VUODEN PARHAAT 2020

Vuoden purjehtija: Oskari Muhonen
Vuoden valmentaja: Andreas Geritzer
Vuoden juniorivalmentaja: Santiago Lopez
Vuoden joukkue: Esbo Segelföreningin Purjehdusliiga-joukkue
Vuoden lautailija: Jakob Eklund
Vuoden luokkaliitto: Finnish 9er Association ry
Vuoden seura: Helsingfors Segelklubbin ja Helsingfors 
Segelsällskapin seurayhteistyö
Vuoden junioriseura: Espoon Merenkävijät
Vuoden junioripurjehtija: Tatu Uusitalo
Vuoden kilpailunjärjestäjä: Espoon Merenkävijät
Vuoden kilpaveneilyteko: RaceWKND!
GSM-ruori: Frank Blomqvist
Vuoden kilpaveneilijä: Alexander Lindholm
Vuoden juniorikilpaveneilijä: Oliver Martin
Vuoden aluetoiminnanjohtaja: Peter Remahl
Vuoden veneilyturvallisuustekijä: Introserv-projekti, 
Suomen Meripelastusseura
Vuoden kouluttajaseura: Kotkan Pursiseura
Vuoden kouluttaja: Reijo Suomi

Vuoden vastuullisuusteko: Ocean Ladies & For Cleaner Seas
Vuoden veneilytapahtuma: Viaporin Tuoppi
Vuoden veneilyn mediateko: Tapio Lehtinen & uudet projektit
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SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILYN HALLITUKSEN VALINNAT:

YLEISÖÄÄNESTYKSEN VOITTAJAT:
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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

KAIKKI LÄHTEE AJATUKSESTA, ETTÄ 
SAAMME HYVINVOINTIA VENEILYSTÄ
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VUOSI 2020 TOIMIKUNNITTAIN
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Osallistuimme Vene 20 Båt -messuille toiminnallisella 
Lasten maailmalla ja julkistimme messuilla Lasten pur-
jehduskoulun. Vuonna 2020 Lasten purjehduskoulussa 
oli mukana jopa 34 seuraa 24 paikkakunnalta. Lasten 
purjehduskoulun Lasten maailma oli mukana myös Uiva-
venenäyttelyssä sekä Itämeripäivässä. 

Toteutimme laajan junioriseurakyselyn kartoittaaksem-
me junioritoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta seuroissa. 
Tähän liittyen käynnistimme loppuvuodesta junioripääl-
likköverkoston tapaamiset kerran kuussa.

Toteutimme keväällä yhdessä muiden toimikuntien kans-
sa useita juniori- ja kilpapurjehdukseen liittyviä webinaa-
reja. Kaikille avoimien webinaarien teemoina olivat muun 
muassa Lasten purjehduskoulu, Junnusta huipulle sekä 
poikkeusajan treenivinkit.

Uudistimme ohjaajakoulutustamme hybridimuotoon, 
mikä mahdollisti ohjaajien koulutuksen myös poikkeus-
aikana. Yläkoululeiritoiminta Kisakallion urheiluopistolla 
jatkui. Esbo Segelförening ja SPV järjestivät syksyllä pe-
rinteikkäät purjehduksen koulumestaruuskilpailut.

LAPSET 
JA NUORET

PÄÄTAVOITTEET

Lajin tunnettuuden lisääminen

Kilpailevien junioripurjehtijoiden 
määrän lisääminen

Junioripurjehtijoiden ohjaajien 
kouluttaminen

• Toteutamme uuden valtakun-
nallisen purjehduskoulun ja 
jalkautamme sen seuroihin.

• Olemme esillä messuilla sekä 
erilaisissa lajiesittelyissä yhdes-
sä jäsenseurojen kanssa

• Aloitamme uuden menestys-
seurakokeilun, jonka tavoitteena 
on tukea hankkeessa mukana 
olevia seuroja nostamaan junio-
ritoimintansa seuraavalle tasol-
le ja osallistua junioriluokkien 
kansallisiin kadetti- ja ranking-
sarjan kilpailuihin.

• Tarjoamme valmennusapua 
kauden 2020 kadettisarjan 
osakilpailuihin ja järjestämme 
aluetoimintaa kilpailukalenteriin 
pohjautuen.

• Järjestämme ohjaajakoulutuk-
sia keväällä 2020.

• Sparraamme seurojen ohjaajia 
tapahtumissa sekä yhteisten 
leirien yhteydessä.

• Julkistimme Lasten purjehduskou-
lun Vene 20 Båt -messuilla. Lasten 
purjehduskouluun osallistui 34 
seuraa 24 paikkakunnalta (tilanne 
2/2021: 37 seuraa 25 paikkakun-
nalta). Lasten purjehduskouluun 
osallistui vuonna 2020 1 047 lasta 
(Junioritoiminnan seurakysely 
2020).

• Menestysseura-hankkeeseen va-
littiin mukaan Suomenlinnan Pur-
siseura, Naantalin Purjehdusseura 
sekä Lahden Purjehdusseura. 
Sparrasimme seurojen toimintaa. 

• Koulutimme 68 uutta ohjaajaa.

• Alueleirin järjestäminen seurojen 
kanssa ei ollut mahdollista ko-
ronapandemian takia.   

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Lasten purjehduskouluun osallistui 34 seuraa ja 1 047 lasta.”
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Vuosi 2020 oli erittäin aktiivinen edunvalvontavuosi.  
Vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020 koronavuoden  
kesän alkaessa. 

Osallistuimme aktiivisesti Liikenne- ja viestintäministeri-
ön hankkeisiin ja viraston (Traficom) verkostotoimintaan. 

Euroopan unionin direktiivien jalkauttaminen Suomeen 
tarkoitti kuluneena vuonna merkittäviä muutosehdotuk-
sia merenkulun ympäristönsuojelulakiin. Teimme mi-
nisteriön kanssa yhteistyötä selvittämällä seurojemme 
satamien jätehuollon kustannuksia ja lausuimme muu-
tosehdotuksista lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Perustim-
me veneilytoimikunnan yhteyteen Ympäristökomitean.

Järjestimme vesiliikennelakiin liittyviä keskustelevia we-
binaareja. Julkaisimme satamiin lähetettävät ohjeistuk-
set yhdessä Suomen meripelastusseuran kanssa. Vuo-
den vierasvenesatama äänestyksen tunnistautumista 
kehitettiin matkapuhelinnumeroon perustuvaksi.

Kansainvälinen yhteistyö siirtyi virtuaalisiin kokouksiin, ja 
Suomi toimi Nordiska Båtrådetin puheenjohtajamaana.

MATKAVENEILY
PÄÄTAVOITTEET

Matkaveneilyn kehit-
täminen, liikunnallisen 
elämäntavan edistämi-
nen ja virkistysalueyh-
teistyö

Onnistunut edunvalvonta 
ja kansainvälinen  
vaikuttaminen

• Tuemme matkaveneilytoimintaa ja 
edistämme veneilyä aktiivisena ja 
terveyttä edistävänä liikuntamuotona.  
Huolehdimme liikunnallisen elämänta-
van säilymisestä myös myöhemmällä 
iällä ja kannustamme seuroja ulkoilu- 
ja virkistysalueyhteistyöhön.

• Edistämme turvallista veneilyä vah-
vasti yhdessä veneilyturvallisuustoimi-
kunnan kanssa ja teemme töitä ekolo-
gisemman veneilyn puolesta.

• Toteutamme SPV:n venesatamako-
mitean ja Suomen Messujen yhteisen 
Vuoden vierasvenesatama -äänestyk-
sen ja osallistumme aktiivisesti sata-
mien kehittämiseen.

• Osallistumme veneilyn edellytyksiä 
käsitteleviin työryhmiin Liikenne- ja 
viestintäministeriön, Liikenne- ja vies-
tintäviraston, Väyläviraston ja Ilmatie-
teenlaitoksen kanssa.

• Viestimme Vesiliikennelain muutoksis-
ta valtakunnallisesti.

• Osallistumme aktiivisesti aluejohtajien 
toimintaan ja edustamme kansainväli-
sissä kokouksissa  (EBA, NBR, BSCN, 
ICCY ja HELCOM).

• Perustimme veneilytoimikunnan yhtey-
teen Ympäristökomitean. Liityimme sidos-
ryhmätoimijana Päijänteen alueen virkis-
tysalueyhdistyksen toimintaan.

• Uudistimme vuosittain Suomen Messujen 
kanssa järjestettävän Vuoden vierasve-
nesatama -äänestyksen tekniikan uuden 
toimittajan kanssa mobiilipuhelimella 
toteutetuksi äänestykseksi. 

• Toteutimme korona-ajan viestinnässä 
visuaalisen ohjeistuksen yhdessä Suomen 
Meripelastusseuran kanssa. Kuvitettu 
viestintämateriaali jaettiin SPV:n seurojen 
satamiin ja suurimpiin vierasvenesata-
miin.

• Osallistuimme Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön hankkeisin, kuten fossiilittoman 
liikenteen tiekartan ja kansallisen liiken-
nestrategian vesiliikennetyöryhmän toi-
mintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön 
hankkeista osallistuimme asiantuntijana 
hukkumiskuolemia vähentävän toimenpi-
deohjelman suunnitteluun. 

• Viestimme Vesiliikennelain muutoksista 
webinaarein. Toteutimme laajan satamia 
ja alusjätedirektiivin implementoinnin ta-
loudellisia vaikutuksia koskevan kyselyn.

• EBA:n virtuaalinen vuosikokous valitsi lo-
kakuussa ensimmäistä kertaa pohjoismai-
sen varapresidentin. Puheenjohtajamme 
toimi puolestaan NBR:n puheenjohtajana.

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Perustimme Veneilytoimikunnan yhteyteen Ympäristökomitean.”
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Katsastustoiminta on yksi liittomme laajimmista ja tär-
keimmistä palveluista. Sen kautta tavoitamme veneily- ja 
pursiseurojen jäsenistä suurimman osan. Katsastajien 
rekrytointi on osa jatkuvaa toimintaamme yhdessä jä-
senseurojen kanssa. Sen avulla takaamme veneilytur-
vallisuustoiminnan jatkuvuuden. Nykyisten katsastajien 
osaamista ja motivaatiota kehitämme veneilyturvalli-
suuspäivillä syksyisin. Tänä vuonna päivä toteutettiin we-
binaarina, joka onnistui odotusten mukaisesti ja sai hy-
vää palautetta. 

Ehdimme järjestää suomenkielisiä katsastuskursseja 
Turussa ja kaksi Espoossa ennen koronan aiheuttamia 
rajoituksia. Muut kurssit jouduimme siirtämään vuodel-
la, mutta saimme silti koulutettua melkein tavanomaisen 
määrän katsastajia. 

Katsastuksia suosittelimme järjestämään etä- ja itsekat-
sastuksina. Tämä ohjeistus toimi kohtuullisesti, mutta 
kehittämisenvaraakin jäi vielä erityisesti käytännön to-
teutuksen yksityiskohdissa. 

Katsastajien Suuli-webinaarit saavuttivat hyvän suosion. 
Webinaareissa katsastajat saivat lisää osaamista siitä, 
miten Suuli toimii katsastuksessa. Parempi osaaminen 
on myös lisännyt tyytyväisyyttä sähköisen katsastuksen 
toimivuuteen.

VENEILYTURVALLISUUS
PÄÄTAVOITTEET

Katsastustoiminnan 
ylläpito ja kehittäminen

Katsastajien  
kouluttaminen

Veneilyturvalllisuuden 
parantaminen

• Tuotamme, uudistamme ja toimitam-
me katsastusmateriaaleja jäsenseuro-
ja varten.

• Uusimme katsastajan käsikirjan ra-
kenteen ja ajantasaistamme sisältöä.

• Kehitämme Suulin sähköistä katsas-
tusta ja hallinnoimme katsastajien 
pätevyyksiä.

• Pidämme valtakunnallisesti noin  
12 katsastajakurssia.

• Kokeilemme etäkoulutusten toimi-
vuutta.

• Järjestämme Veneilyturvallisuuspäi-
vän.

• Toimimme yhteistyössä veneilyturval-
lisuutta edistävien tahojen kanssa.

• Tiedotamme veneilyturvallisuudesta 
artikkelikirjoituksin, katsastajainfoin 
sekä sosiaalisen median kautta.

• Käsittelemme ajankohtaisia veneilyn 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

• Toteutamme venetarvikemyyjille koh-
dennetun kurssin, jotta heidän osaa-
misensa vahvistuu.

• Uudistimme Katsastajan käsikirjan säh-
köistä osiota uudistettiin kaudelle 2021.

• Keräsimme luettelon Suuliin tarvittavista 
muutoksista. Toteutus jäi vuodelle 2021.

• Järjestimme kolme peruskurssia (64 
osallistujaa) ja kolme täydennyskurssia 
(66 osallistujaa).

• Kaksiosainen Suuli katsastajille oli en-
simmäinen laajempi etäkoulutustilaisuu-
temme. Osallistujia oli yhteensä 160.

 
• Etänä järjestämäämme Veneilyturvalli-

suuspäivään osallistui 41 henkilöä.

• Osallistuimme venemessuille, mutta 
esimerkiksi venetarvikemyyjille kohden-
netusta kurssista luovuimme koronan 
takia.

• Yhteistyömme erityisesti Suomen Meri-
pelastusseuran kanssa jatkui tiiviinä.

• Julkaisimme kaksi katsastusinfoa ajan-
kohtaisista asioista ja lisäksi koronakat-
sastusohjeen.

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

”
Suuli katsastajille -webinaariin osallistui 160 henkeä.”
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Liikenne- ja viestintävirasto auditoi uudelleen kirjoitetun 
laatukäsikirjan mukaisen SPV:n Veneilykoulutusjärjestel-
män.

Osallistuimme Visio 2030 strategiatyöhän ja kehitimme 
sen pohjalta SPV Veneilykoulutuksen vision 2030, joka 
on saanut laajan kannatuksen myös yhteistyöjärjestöis-
sämme.

Koronapandemiasta huolimatta saimme koulutettua  
ennätyksellisen määrän (61) uusia veneilykouluttajia. 
Otimme digiloikan kehittämällä kouluttajien täydennys-
koulutukseen Teams-etäkurssit ja veneilykoulutuksen 
seurainfowebinaarit.

Panostimme voimakkaasti kolmen uuden oppikirjan  
tekemiseen eri kohderyhmille.

Perustimme seurakouluttajien käyttöön oman Tiimin, 
jossa kouluttajat voivat järjestää etäkoulutusta omissa 
seuroissaan. 

Toteutimme verkko-oppimisympäristön hankintaprojek-
tin ja tutustuimme varteenotettaviin järjestelmiin. Ehdo-
tuksemme mukaisesti SPV:n hallituksen asettama työ-
ryhmä valitsi yhteisellä päätöksellä joulukuussa 2020 
Mediamaisteri Oy:n Pinja LMS -järjestelmän SPV Cam-
puksen alustaksi koko SPV:n ja jäsenseurojen käyttöön.

VENEILYKOULUTUS
PÄÄTAVOITTEET

Koulutuksen valtakun-
nallinen näkyvyys

Koulutusjärjestelmän 
hallinnointi

Veneilyturvallisuuden 
parantaminen SPV:n 
koulutusjärjestelmän 
kautta

• Kehitämme kouluttajakoulutuksen markki-
nointia seuroille ja tiivistämme yhteistyötä 
muiden sidosryhmien kanssa.

• Kannustamme seurojen hallitusta vastuun 
ottamiseen koulutusasioissa ja kurssien 
järjestämisessä seuroissa.

• Viestimme koulutusjärjestelmästä sisäi-
sesti ja ulkoisesti ja koulutamme seuroja 
viestimään uudesta vesiliikennelaista.

• Jatkamme esittelykierroksia, aluetapaami-
sia ja seurayhteistyöhön kannustamista.

• Toteutamme SPV:n jäsenseurojen kurssien 
ylläpidon, tentit, todistukset ja autamme 
veneilijöitä kansainvälisen huviveneenkul-
jettajankirjan (ICC-kirja) saamisessa.

• Kehitämme tenttijärjestelmää uusin tutkin-
tokysymyksin.

• SPV:n koulutuksen laatujärjestelmän audi-
tointi 2020 (liikenne- ja viestintävirasto).

• Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja 
vesiliikenteen turvallisuuteen liittyvien taho-
jen kanssa ja koulutamme SPV:n katsasta-
jat asiantuntijoiksi SPV:n koulutusasioissa.

• Koulutamme VHF-meriradiokurssien kou-
luttajat Suomessa ja pidämme tarvittavan 
määrän veneily- ja purjehduskouluttajakurs-
seja. Teemme uusia julkaisuja veneilijöiden 
käyttöön.

• Olemme viestineet veneilykoulutukses-
ta neljässä uutiskirjeessä seuratoimi-
joille.

• Saatoimme Taitava venepäällikkö 
-kirjan julkaisuvalmiiksi, Veneilyn Pe-
rusteet -kirjan taittoon ja Opaskirja 
pulpettiveneille -kirjan käsikirjoitusvai-
heeseen.

• SPV:n veneilykoulutuksen seurainfowe-
binaareihin osallistui 93 henkilöä.

• Olemme uudistaneet ICC-kirjan haku- 
ja veneilytaitotodistuslomakkeet sekä 
selkeyttäneet hakuprosessin valvo-
aksemme Vesiliikennelain 782/2019 
mukaisesti todistuksen antoa.

• Nimesimme tenttijärjestelmän uudista-
misen vastuuhenkilöt.

• Liikenne- ja viestintävirasto auditoi SPV 
Veneilykoulutuksen laatujärjestelmän 
12.3.2020.

• SPV:n ehdotuksen pohjalta LVM:n Lii-
kennestrategian vesiliikennetyöryhmä 
perusti viranomaistason veneilykoulu-
tuksen työryhmän, jonka tavoitteena 
on koulutuksen harmonisointi SPV:n 
tavoitteiden mukaiseksi.

• Siirsimme Meri-VHF-kouluttajakoulu-
tuksen vuodelle 2021. Veneilykoulutta-
jia koulutimme yhteensä 61.

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Koulutimme 61 veneilykouluttajaa. Liikenne- ja viestintävirasto auditoi SPV 
Veneilykoulutuksen laatujärjestelmän.”
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Pandemian vaikutukset kotimaiseen kilpapurjehdus-
kesään jäivät odotettua pienemmiksi. Saimme yhdes-
sä seurojen ja luokkaliittojen kanssa järjestettyä har-
rastus- ja kilpatoimintaa vastuullisesti ja turvallisesti  
miltei alkuperäisten kilpailukalenterin mukaisesti. 

Purjehdustapahtumien ja -toiminnan yhteydessä ta-
pahtuneita korona-altistumisia ei ole tiedossa.

Purjehduksen kilpailusäännöt 2021-2024 -käännökset 
valmistuivat suomeksi ja ruotsiksi loppuvuodesta.

Purjehdusliiga-kausi saatiin kilpailtua suunnitellusti ja 
mukana oli ennätysmäärä joukkueita. 

Toteutimme koulutustoimintaa keväällä  
koronan vuoksi supistetusti. Loppuvuo-

desta aloitimme prosessin koulutus-
ten uudistamiseksi ja valmistelun  

verkko-oppimisalustan hyö-
dyntämiseksi. 

KILPAPURJEHDUS

PÄÄTAVOITTEET

Kilpailutoimihenkilöiden 
rekrytointi ja koulutuksen 
sekä kilpailutoimintojen 
kehittäminen

Purjehdusliiga

• Kehitämme kouluttautumismahdol-
lisuuksia kilpailutoimihenkilöiksi tai 
kilpapurjehdustuomareiksi ja kas-
vatamme kilpailutoimihenkilöiden 
määrää.

• Järjestämme tuomari- ja kilpailu-
päällikköseminaareja.

• Hyödynnämme sähköisiä menetel-
miä kilpailutoimihenkilökoulutusten 
ja -pätevyyksien hallinnoinnissa ja 
hakemusten käsittelyssä.

• Hallitsemme jäsenseurojen kilpai-
luja Manage2Sail-alustan kautta ja 
tarjoamme käyttäjätukea.

• Kehitämme kilpailunjärjestäjä- ja 
tuomarikoulutusta järjestämällä 
kolme kilpailunjärjestäjäkurssia, 
yhden kilpailupäällikkökurssin, kaksi 
aluetuomarikurssia, yhden erotuo-
marikurssin ja yhden kansallisen 
tuomarikurssin. 

• Vahvistamme vaihtoehtoista kilpa-
polkua Purjehdusliigan kautta ja 
lisäämme lajitietoisuutta sen myötä.

• Järjestimme kilpapurjehduskou-
lutuksia hieman suunniteltua sup-
peammin, mutta saimme pidettyä 
miltei kaikki suunnitellut kilpailutoi-
mihenkilö- sekä kilpapurjehdustuo-
marikurssit ja -seminaarit.

• Koulutuksia oli kaikkineen 10 vuon-
na 2020. Osallistujia kursseilla oli 
yli 200 henkilöä. 

• Siirsimme sähköisten menetelmien 
kehittämisen vuodelle 2021.

• 24 joukkuetta kilpaili Purjehduslii-
gassa 2020.

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Suomen Purjehdusliigaan osallistui 
ennätysmäärä eli 24 seurajoukkuetta.”
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Oskari Muhonen voitti uransa kolmannen alle 23-vuotiaiden 
maailmanmestaruuden Finnjollissa. Lisäksi maajoukkue-
purjehtijamme saavuttivat koronaviruksen runtelemana kil-
pailuvuotena yhden pistesijan Nacra 17 -luokan EM-kilpai-
luista, joissa Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen purjehtivat 
hienosti seitsemänneksi. Kyseisen luokan MM-kilpailuissa 
Sinem Kurtbay purjehti Akseli Keskisen kanssa yhdeksän-
neksi.

Hyvistä tuloksista pääsimme nauttimaan myös 49er FX -luo-
kan EM-kilpailuissa. Suomalaisduot purjehtivat molemmat 
kärjen tuntumaan: Ronja Grönblon & Veera Hokka 12:nneksi 
ja Noora Ruskola & Mikaela Wulff 13:nneksi. 

Selkeytimme SPV:n valmennuslinjausta sekä tiivistimme 
huipulle tähtäävän urheilijan luokkapolkua. Keskeiset pai-
nopisteluokat ovat Laser, skiff ja purjelauta.

Tuimme urheilijoiden valmentautumista taloudellisesti 
sekä valmennuksellisella avulla ja tukipalveluilla. Lajin kehi-
tystyötä jatkoimme tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. 

VALMENNUS JA
HUIPPUKILPAPURJEHDUS

Paransimme urheilijoiden tukipalveluita, muun 
muassa lajivalmennusta, henkistä ja ravintoval-
mennusta sekä fyysistä valmennusta ja fysiote-
rapiaa. Päivitimme antidopingohjelmaamme ja 
jaoimme aktiivisesti tietoa kaikille maajoukkue-
tason urheilijoille. 

Ju
kk

a 
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ik
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Teimme pohjustusta ja avauksia varainhankintaan liittyen 
sekä loimme uusia myynti-instrumentteja, jotka jalkautam-
me vuoden 2021 aikana. Lisäksi kehitimme mediasuhteitam-
me sekä tiedotimme kaikista keskeisistä tapahtumistamme 
kauden aikana.

13



PÄÄTAVOITTEET

Menestys arvokilpailuissa ja 
olympiamaapaikkakarsinnoissa

Osaamisen kehittäminen

Arvostuksen lisääminen

• Tavoitteenamme on mitalisijan ohella viisi maapaikkaa 
Tokiossa 2020.

• Tuemme olympialaisiin valittuja urheilijoita valmistautu-
misessa olympialaisiin.

• Järjestämme yhteisleirejä ja tapaamisia. Satsaamme 
yhdessä oppimiseen.

 
• Kehitämme 2018 lanseerattuja vauhti- ja pelikirjoja ja 

jatkamme Tokio 2020 -olosuhdekartoitusta.
 
• Kehitämme fyysisen puolen lajianalyysiä ja tuemme 

fyysistä harjoittelua kotimaassa. Parannamme henkisen 
valmennuksen työkalujamme. (Urhea-, Olympiakomitea- 
ja KiHu-yhteistyö)

 
• Kehitämme akatemiaohjelmaa ja toteutamme yhteishar-

joitukset laadukkaasti.

• Jatkamme uudistetun maajoukkuepolun jalkauttamista 
ja pyrimme tekemään yhteistyötä maajoukkueen eri  
tasoilla, jotta saavuttaisimme syvän yhteisen ymmärryk-
sen valmentajien keskuudessa.

• Teemme töitä parempien olosuhteiden eteen, jotta urhei-
lijat voisivat aidosti kokea huippu-urheilun ensimmäisenä 
ammattinaan.

• Tokion olympialaiset siirrettiin vuoteen 2021.

• Pidimme useita harjoitusleirejä eri tasoille kotimaassa. 
Maajoukkue harjoitteli yhdessä paljon Helsingissä.

• Järjestimme kuusi Playbook -webinaaria sekä jalkautim-
me tietotaitoa lasten ja nuorten harjoitusleireillä  
(opti, laser 4.7, laser radial ja 29er).

• Päivitimme fyysisiä raja-arvoja sekä loimme nuorille 
yhdessä Urhean kanssa harjoitettavuuskartoituksen. 

• Akatemiaohjelmaan palkkasimme yhdessä Urhean 
kanssa uuden fysiikkavalmentajan, jonka tehtävänä on 
yhdessä Urhean tiimin kanssa rakentaa purjehdukseen 
napakampi urheilukulttuuri sekä nostaa  
valmentautumisen vaatimustasoa.

• Selkeytimme SPV:n valmennuslinjausta sekä tiivistimme 
huipulle tähtäävän urheilijan luokkapolkua. Keskeiset 
painopisteluokat ovat Laser, skiff ja purjelauta.

• Päivitimme antidopingohjelmamme.

• Loimme pohjan 2021 varainhankinnalle uusine myynti-
instrumentteineen. Lisäksi kehitimme mediasuhteitam-
me ja tiedotimme kaikista keskeisistä tapahtumista.

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Oskari Muhonen voitti kolmannen 
alle 23-vuotiaiden MM-kultansa.”VALMENNUS JA HUIPPUKILPAPURJEHDUS
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Vaikka korona jylläsi maailmassa, pystyimme järjes-
tämään kolmen osakilpailun SM-sarjan ratavenei-
lyssä ja kahden osakilpailun Offshore SM-sarjan.

Maailmalla F4-kuljettajat näyttivät kyntensä, ja kol-
me ensimmäistä sijaa MM-kisoista tuli Suomeen.
Suomi saavutti jopa kuusi arvokilpailumitalia  
(MM-1., MM-2. ja MM-3./F4, MM-3./GT15, EM-2.  
ja EM-3./GT30). 

Teimme junioriveneilyssä yhteistyösopimuksen 
Mercuryn ja RaceWKND!in kanssa. Yhteistyösopi-
mus sisälsi muun muassa kaksi rib-venettä seuro-
jen käyttöön. 

KILPAVENEILY
PÄÄTAVOITTEET

Lajin kehittäminen

Kansainvälinen toiminta 
ja edustukset

Säännöllinen
koulutustoiminta

Varsinaisen 
kilpailutoiminnan  
kehittäminen

• Olemme mukana lajitapahtumissa ja pa-
nostamme tulospalvelun tehokkaaseen 
jakamiseen ja tiedotukseen.

• Panostamme junioriluokkien lajikokeilupäi-
viin yhdessä seurojen kanssa.

• Vastaamme kansainvälisistä edustuksista 
ja olemme mukana kokouksissa (Powerbo-
ating Nordic Meeting ja UIM, yhteensä noin 
kolme kertaa).

• Järjestämme kilpailutoimisijakoulutuksen 
ja kilpailijakoulutuksen sekä aloitamme 
junioriohjaaja- ja joukkueenjohtajakoulutuk-
sen.

• Uudistamme kilpailutoimitsijakoulutuksen.

• Kilpailutoiminnassa keskitymme siihen, 
että kaikki joukkueenjohtajista kilpailuval-
vojiin, ja turvaveneistä ajanottoon toimii.

• Järjestämme vuodessa kahdesta kolmeen 
juniorileiriä.

• Vastaamme kilpailulisensseistä.

• Osallistuimme Vene 20 Båt -messuille 
näyttävästi RaceWKND!in ja Veleiron 
kanssa. Osastollamme vieraili tavallisten 
messukävijöiden lisäksi muun muassa 
lukuisia koululaisryhmiä.

• Osallistuimme pohjoismaiseen kokouk-
seen Tallinnassa neljän 

      hengen voimin. 

• Osallistuimme etänä UIM-kokouksiin.

• Junioriohjaajakoulutuksessa oli kuusi 
osallistujaa.

• Toimitsija- ja muut koulutukset peruim-
me koronan vuoksi.

• Kilpailutoimintamme helpottui uudella 
ajanottojärjestelmällä, Time4Racing-illä. 

• Ohjaajalisenssejä myönnettiin 78
 - SJ10 15 (2019/16) 
 - GT15 10 (2019/10)
 - GT30 9 (2019/8)
 - F4 11 (2019/9) yksi erikoisluvalla
 - F1, F2 1 (2019/3)
 - Offshore 27 (2019/41)

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Suomi otti MM-kisoissa F4-luokan kolmoisvoiton. 
Yhteensä sinivalkoiset voittivat arvokilpailumitaleja kuusi.”
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Toimikaudella 2020 keskityimme seuratuen paran-
tamiseen. Kehitimme työkaluja helpottamaan seu-
rojen luottamushenkilövaihdoksia sekä tuotim-
me ohjevideoita jäsen- ja venerekisterin käyttöön.  
Tukea tarvitseville seuroille toteutimme myös yksityis-
kohtaisempia etäkoulutuksia. 

Kehitimme Suuli-jäsen- ja venerekisteriä vastaamaan 
etäkokoustarpeita sekä pääsimme e-laskutusyhteis-
työssä pilotointivaiheeseen. Suuli-rajapintakertakus-
tannus muutettiin vuosimaksusta kertamaksuksi.

Kevät- ja syysliittokokous onnistuivat hybridinä  
Suuliin tehtyjen äänestystyökalumuutosten avulla.  
Superviikonloppua ei poikkeuksellisena vuonna  
pidetty.

Toimikaudella 2020 aluetoiminnan aktivointi koki hi-
dasteen. Aluetoiminnanjohtajat kokoontuivat vuoden 
aikana Vene 20 Båt -messujen lisäksi kolme kertaa etä-
nä. Aloitimme aluetoiminnanjohtajille suunnatut Uutis-
kirje-webinaarit loppuvuodesta. Seurasimme aluetoi-
minnanjohtajien toiminnalle asetettuja mittareita. 

Pidimme Järjestötoimikunnan kokouksia yhteensä 10. 
Osallistumisprosentti oli yli 90. 

JÄRJESTÖTOIMINTA
PÄÄTAVOITTEET

Seuratuen 
parantaminen

Järjestelmien 
kehittäminen

Aluetoiminnanjohtajien 
toiminnan aktivointi ja 
tavoitteellisuuden 
kehittäminen

• Edistämme seuroille tarjottua tukea mm. 
erinäisten materiaalien ja työkalujen avulla.

• Järjestämme seuratoimintaan liittyviä  
webinaareja tai muita verkkotilaisuuksia 
noin viisi kappaletta vuodessa.

• Päivitämme suositun seurakartan.

• Jatkamme Suuli-jäsen- ja venerekisterin  
kehitystä etenkin koulutuspätevyys- ja 
tarvittaessa E-laskutusosioilla, joiden on 
tarkoitus helpottaa seurojen päivittäistoi-
mintaa.

• Otamme käyttöön kattavat työkalut  
vaivattomaan tapahtumien järjestämiseen 
ja helppoon ilmoittautumiseen.

• Jatkamme aluetoiminnanjohtajien toimin-
nan aktivointia ja tavoitteellisuuden paran-
tamista muun muassa paremmalla seu-
rannalla, aluetoiminnanjohtajatapaamisilla 
(Vene 20 Båt -messuilla ja vähintään kah-
dessa verkkopalaverissa) sekä aluetoimin-
nanjohtajille tarjottavan monipuolisemman 
tuen kautta.

• Aluetoiminnanjohtajat toteuttavat vuoden 
aikana vähintään yhden aluekokouksen ja 
yhden seurakäynnin.

• Jaoimme Kun luottamushenkilö vaihtuu 
seurassa -työkalun yli 1000 luottamus-
henkilölle.

• Suuli-ohjevideoita katsottiin yhteensä 
lähes 700 kertaa.

• Emme saaneet toteutettua Seurakartan 
päivittämistä.

• Toteutimme muun muassa etä-äänestys-
mahdollisuuden liittokokouksissa.

• Käynnistimme pätevyyksien taltiointijär-
jestelmän käyttöönottoa yhdessä koulu-
tustoimikunnan kanssa.

• Saimme E-laskutusyhteistyön pilotointi-
vaiheeseen.

• Otimme käyttöön Lyyti-tapahtumatyöka-
lun.

• Aluetoimintamme oli vaisua pandemian 
vuoksi.

• Siirsimme Vene 20 Båt -messujen alue-
toiminnanjohtajakokouksen suunnitellut 
toiminnot vuodella eteenpäin.

• Osa alueista kykeni järjestämään kokouk-
sensa etänä. Kokouksia pidettiin yhteensä 
kuusi. 

• Aloitimme Uutiskirjewebinaarit aluetoi-
minnanjohtajien ajan tasalla pitämiseksi.

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Jaoimme Kun luottamushenkilö vaihtuu seurassa -työkalun 
yli 1 000 luottamushenkilölle.”
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Segling och Båtsport i Finland

VISIO 2030

VASTUULLISESTI 
VESILLÄ JA RANNASSA -
Veneilyn vastuullisuusohjelma

Vuosi 2020 käynnistyi Nautic-lehden jul-
kaisulla ja Vene 20 Båt -messuilla, joiden 
järjestelyistä SPV:n osalta viestintä vas-
tasi yhdessä lasten ja nuorten toiminnan 
sekä nopeuskilpailutoiminnan kanssa. 
Toiminnallinen osastomme ja monipuo-
linen ohjelmatarjontamme tavoitti pait-
si kokeneita veneilijöitä, myös innosti 
uuden harrastuksen pariin. Lasten pur-
jehduskoulu -konseptin tueksi teetetty 
puuhavihko keräsi  kiitosta messuilla ja 
kesän leireillä.

Poikkeustilan aikana tuimme muita toi-
mikuntia ja seuroja koronaohjeistusten 
laatimisessa sekä niiden jalkauttamises-
sa. Autoimme webinaarien suunnittelus-
sa, markkinoinnissa ja toteutuksessa, 
sekä julkaisimme useita harjoitusvide-
oita DigiNauticin Luettavaa ja puuhaa 
poikkeusaikaan -osiossa.

VIESTINTÄ JA
MARKKINOINTI

Kilpapurjehdus- ja kilpaveneilyviestintä 
oli koronapandemian vuoksi tavallista 
vuotta vähäisempää erityisesti Tokion 
olympialaisten siirron vuoksi. Näkyvyyttä 
niin tv:ssä kuin sanomalehdissäkin siivit-
tivät kuitenkin kotimaan harjoittelu, uu-
den iQFoil-purjelautaluokan lanseeraus 
sekä menestys kansainvälisissä kilpai-
luissa (huippukilpapurjehdus ja kilpave-
neily).

Viestintämme oli vahvasti mukana Visio 
2030:n sekä vastuullisuuspaketin suun-
nittelussa, toteutuksessa ja julkaisussa.
Käynnistimme syksyllä 2020 myös 
Aloita veneily -konseptin luomisen 
seurakyselyillä. Tammikuussa 2021 
lanseeratun konseptin ideana on tar-
jota aikuisille lajista kiinnostuneille  
tietoa ja askelia uuden harrastuksen al-
kuun.

Julkaisimme SPV:n uuden strategian ja 
Visio 2030:n keväällä sekä 

Veneilyn vastuullisuusohjelman syksyllä.
”

3

Optimistijolla

Lasten purjehduskoulun kummit Junioripurjehtijan ensimmäinen vene on usein optimistijolla eli optari. 
Ennen vesille lähtöä on syytä tuntea veneen eri osat.

Masto

Köli

Peräsin

Pinna Puomin alasvedin eli kiki
Puomi

Purje

Spiira

Skuutti

Virtauslanka

Kukonjalka

Optimistijollaluokan 
merkki

Kellukkeet pitävät jollan 
pinnalla, vaikka se täyt-
tyisi vedellä. 

“Osallistuin ensimmäiseen purjehduskouluun 
kuusivuotiaana ja jatkoin siitä optarileirille 
Espoon Pursiseuraan. Muistan, miten jännää ja 
samalla kivaa oli olla yksin veneessä ja leirillä 
yön yli. Aika moni meistä leiriläisistä jatkoi 
purjehdusta, ja sain paljon uusia kavereita.
Purjehduksessa on parasta se, että tytöt ja 
pojat voivat kilpailla pienestä asti yhdessä, ja 
että laji sopii myös koko perheelle. Lapsuuden 
lomapurjehdukset ovat hauskoja muistoja. 

“Aloitin purjehduksen vanhempieni mukana 
lomapurjehduksilla, ja optaria pääsin kokei-
lemaan ensi kertaa serkkujen mökillä. Ensim-
mäiselle jollakurssilleni osallistuin kuusivuoti-
aana kotiseurallani Helsingfors Segelklubbilla. 
Kilpailin optarilla 14-vuotiaaksi asti, minkä jäl-
keen siirryin 420- ja 470-luokkiin. Lukion jäl-
keen luokakseni valikoitui purjelautailu. 
Purjehduksessa parasta on ulkona oleminen, 
kisailun mukanaan tuoma jännitys ja itsensä 

Purjehdus opettaa itsenäiseksi ja selviämään joskus haastavissakin tilanteissa.
Nykyään nautin purjehduksessa erityisesti raikkaassa ulkoilmassa olosta ja 
kauniista merimaisemista. On mahtavaa seilata luonnon armoilla.”

TAPIO NIRKKO Kolminkertainen olympiaedustaja, Finnjolla

haastaminen – sekä toki myös välillä voittaminen. Äitinä haluaisin siirtää lap-
silleni sitä iloa ja taitoa, joita vesillä liikkuminen minulle antaa.”

TUULI PETÄJÄ-SIRÉN Olympiahopeamitalisti, RS:X
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Suojellaan vesistöjä

Pidetään yhdessä huolta ainutlaatuisesta saaristostamme, merestä, 
järvistä ja kaikista niissä asuvista eläimistä. 

Aaltojen mukana rantaan huuhtoutuu monenlaista roskaa: muovia, 
metallin kappaleita, pahvia ja lasia. Roskat vedessä ja rannoilla 
aiheuttavat ongelmia eläimille ja ihmisille. 

Lue lisää: siistibiitsi.fi

Älä koskaan pissaa veteen. Pissan sisältämät ravintoaineet 
rehevöittävät vesistöjä.

Älä pese hiuksiasi meressä tai järvessä. Pesuaineet eivät kuulu 
luonnonvesiin.

Älä koskaan heitä veneestä mitään veteen, vaan vie aina roskasi 
rantaan ja roskikseen.

Haasta itsesi ja ystäväsi siivoamaan rantoja. Ottakaa pussi mukaan 
ja kerätkää rannoilla kulkiessanne pussiin roskia.

ETSI EROAVAISUUDET
Etsi kuvista 11 eroavaisuutta.

TAITOA VESILLE, 
PUUHAA RANNALLE
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PÄÄTAVOITTEET

Viestinnän kehittäminen

Aktiivinen
kärkihankkeiden tuki

Medianäkyvyys

Yhteistyökumppanuudet 
ja markkinointi

• Analysoimme, kehitämme ja kohdennamme viestinnän kanavia, 
jotta tavoittavuus paranee.

• Ryhdymme tuottamaan ihmislähtöisiä ja tarinallisia videoita  
liittomme toiminnan ja koko lajin edistämisen tueksi.

• Vastaamme siitä, että liiton kärkihankkeet eli ankkurit ovat esillä 
kanavissamme. Tuemme hankkeiden tuotteistamista ja markki-
nointia ja osallistumme tarvittaessa tapahtumajärjestelyihin.

• Tiedotamme säännönmukaisesti huippukilpapurjehduskilpailuista 
(olympialuokat) sekä kilpaveneilystä (arvokilpailut) medialle.

• Vuoden 2020 pääpanostus on Tokion olympialaisissa.

• Ideoimme medialle taustoittavia, ajankohtaisia ja kiinnostavia 
juttuaiheita lajistamme, jotka lisäävät suomalaisten tietoisuutta 
lajimme menestyjistä, ilmiöistä ja tapahtumista.

• Vastaamme jo olemassa olevista yritysyhteistyökumppanuuksis-
ta yhdessä kunkin asianosaisen toimikunnan kanssa ja osallis-
tumme yrityspurjehdusten, mediasisältöjen ja tilaisuuksien järjes-
telyihin.

• Olemme vahvasti mukana koko liiton varainhankinnassa.

• Muokkasimme toimintaamme nopeasti poikkeusvuonna ja aloitimme 
SPV:n webinaarit huhtikuussa. Vuoden aikana tavoitimme webinaarien 
ja niiden tallenteiden kautta noin 2 000 jäsentämme.

• Tuotimme ja juonsimme Vene 20 Båt -messuilla monipuolista ohjelmaa 
liiton ydintoimintojen tukemiseksi. 

• Julkaisimme SPV:n uuden strategian ja Visio 2030:n keväällä sekä  
Veneilyn vastuullisuusohjelman syksyllä. Tuimme liiton painopisteiden 
viestinnässä ja vastasimme koronaohjeistusten päivityksestä.

• Loimme uuden Viestintästrategian, joka pitää sisällään muun muassa 
seuraviestinnän vuosikellon ja viestintäkanaviemme kehittämisen.

• Osallistuimme tapahtumajärjestelyihin ja markkinointiin muun muassa 
Itämeripäivässä ja Purjehdusliigassa.

• Lähetimme viisi DigiNautic-uutiskirjettä jäsenille (jakelu yhteensä 84 
262, avausprosentti noin 40) ja viisi Yhdessä Vesille -uutiskirjettä seura-
toimijoille (jakelu 3 872, avausprosentti noin 50).

• Nautic-lehti ilmestyi kaksi kertaa. Jakelu yli 90 000 kappaletta.

• Tokio 2020:n siirtyminen vuoteen 2021 ja useiden kansainvälisten kilpai-
luiden peruuntuminen vaikutti kilpailuviestinnän määrään. Maajoukku-
een medianäkyvyys oli onnistuneen kotimaan harjoittelun ja mediayh-
teistyön ansiosta kuitenkin hyvää.

• Olympiapurjehduksen mediaosumat 246 kappaletta ja Suomen Purjeh-
dus ja Veneilyn 121 (Meltwater). Mediatiedotteita lähetimme 25 (Melt-
water).

• Poikkeuksellinen vuosi vähensi ja perui useita kumppanitilaisuuksia, 
kuten yrityspurjehduksia. Ylläpidimme yhteyksiä yhteistyökumppanei-
himme ja ideoimme yhteisiä etätilaisuuksia. 

PÄÄAKTIVITEETIT TULOKSET

Nautic-lehti ilmestyi kaksi kertaa. 
Jäsenjakelu oli yli 90 000 kappaletta.”VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
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Tilikauden lopussa Suomen Purjehdus ja Veneilyyn 
kuului 305 jäsenseuraa, 41 luokkaliittoa ja 7 jaosjä-
senseuraa. Seurojen yhteen laskettu jäsenmäärä oli  
59 987. 

Vuoden 2020 tilinpäätös oli 22 312,71 euroa ylijäämäi-
nen. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kokonaistuotot  
1 993 255 euroa jakaantuivat varsinaisen toiminnan 
tuottoihin 288 703 euroa, omaan varainhankintaan  
842 055 euroa (jäsenmaksut 719 385 euroa ja muu 
varainhankinta 122 670 euroa) sekä yleisavustuksiin 
862 500 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saim-
me yleisavustusta 594 000 euroa ja Olympiakomiteal-
ta huippukilpapurjehduksen tehostamistukea 268 500  
euroa. 

SPV:llä oli vuoden 2020 alussa työsuhteessa 11 hen-
kilöä, joista kolme osa-aikaisena. Syyskuun alussa 
tehtävässä aloitti uusi talous- ja hallintovastaava, ja 
kilpapurjehduksesta vastaava työntekijä vaihtui tilikau-
den aikana. Viestintätiimissä yhden työntekijän tilalle 
palkkasimme määräaikaisen äityislomasijaisen.  To-
teutimme työterveyshuoltopalvelun Terveystalossa. 
Hankimme lounas-, liikunta- ja kulttuuriseteleitä on 
henkilökunnan käyttöön. Kirjanpito ja palkanlaskennan 
olemme ulkoistaneet Auctora Oy -tilitoimistolle. 

TALOUS JA HALLINTO

Syysliittokokouksen päätöksen mukaisesti liiton jä-
senmaksu pysyi ennallaan. Liittomaksuun sisältyvät If  
Tapaturmavakuutus sekä Pohjolan Tuplaturva. SPV:n hallituk-
sella oli vuoden aikana 11 kokousta. 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry omistaa kokonaan 
osakeyhtiö SPV Marketing Oy:n. SPV Marketing Oy:n  
hallitukseen kuuluivat Jan Jansson, Patrick Andersson ja Hen-
rik Andersson. SPV Marketing Oy:n koko osakekanta oli 25 
000 euroa ja tilikauden 2020 tulos -136,95 euroa alijäämäinen. 
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TALOUS 2020
TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2020, 
päivitetty BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

Ylijäämä/alijäämä

Järjestö Lapset Veneily

T20

4
-73

-69

-12

-81

T20

14
-33

-19

10

-9

T20

0
-15

-15

0

-15

B20

10
-110

-100

20

-80

B20

21
-79

-58

10

-48

B20

0
-24

-24

0

-24

B21

11
-83

-72

0

-72

B21

23
-71

-48

0

-48

B21

0
-24

-24

0

-24

TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2020, 
päivitetty BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 

Ylijäämä/alijäämä

Veneilyturvallisuus Nopeuskilpailu Kilpapurjehdus

T20

56
-23

33

0

33

T20

4
-67

-63

9

-54

T20

35
-83

-48

24

-24

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 2020, BUDJETTI 2020, 
päivitetty BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 
Olympiakomitean tuki ja OKM-erityisavustus

Ylijäämä/alijäämä

Kilpapurjehdus 
nuoret

Valmennus- ja
huippukilpapurjehdus

Yhteiset
projektit

Hallinto

T20 T20 T20

T20

83
-186

16
-375

0
0

3
-225

78
-113

3
-316

0
0

5
-213

123
-278

0
-313

0
-14

5
-211

20
30

38
238

0
0

0

20
30

45
223

0
0

0

80
45

45
223

0
16

0

-103 -359 0

-222

-35 -313 0

-208

-155 -313 -14

-206

-53 -83 015 -45 0-30 -45 2

B20 B20 B20

B20

B21 B21 B21

B21
TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2020, 
päivitetty BUDJETTI 2021 *)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot 

Ylijäämä/alijäämä

Koulutus Viestintä

T20

19
-34

-15

0

-15

T20

55
-166

-111

0

-111

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 2020, BUDJETTI 2020, 
päivitetty BUDJETTI 2021 (1000 €)

Jäsenmaksut 2020
- 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

T20

289
-657

-1 280

-1 648

719
89
0

594
248

22

B20

315
-756

-1 279

-1 720

727
155

0
594
253

9

B21

335
-739

-1 360

-1 764

722
159

0
625
266

8

SPV yhteensä

*) Ilman henkilöstökuluja

12,50 €
12,50 €
12,50 €
5,00 €

T20 = Toteutuma 2020
B20 = Budjetti 2020
B21 = Päivitetty budjetti 2021

-222 -208 -206
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Puheenjohtaja: Jan Jansson
Varapuheenjohtaja, talous ja hallinto: Mikael Still
Lapset ja nuoret: Pia Grönblom
Veneily: Markus Blomquist
Veneilyturvallisuus: Jyrki Santaholma
Koulutus: Jukka Toivakka
Kilpapurjehdus: Erik Wallin
Valmennus ja huippukilpapurjehdus: Henrik Andersson
Nopeuskilpailu: Sami Seliö
Järjestö: Peter Remahl
Viestintä ja markkinointi: Katja Rytkönen

SPV:N LIITTOHALLITUS 2020
Toiminnanjohtaja: Jan Thorström
Talous ja hallinto: Minni Mattila
Järjestö: Karoliina Rouhiainen
Veneily ja koulutus: Mirja Rosenberg
Lapset ja nuoret: Laura Santala
Veneilyturvallisuus ja kilpaveneily: Mikaela Dunderfelt (osa-aikainen)
Kilpapurjehdus: Tapio Nirkko (osa-aikainen)
Valmennus ja huippukilpapurjehdus: Vili Kaijansinkko (valmennuspäällikkö), 
Joakim Wilenius (päävalmentaja), Jan Gahmberg (NOV) ja 
Andreas Geritzer (NOV)
Viestintä ja markkinointi: Iina Airio, Anni Raunio (vanhempainvapaalla 11/20  
alkaen), Tuomas Finne (11/20 alkaen)

SPV:N TOIMISTO
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NÄIN EDUSTAMME LAJIAMME
Olemme jäseniä seuraavissa järjestöissä:

Toimimme yhteistyössä seuraavien järjestöjen kanssa:
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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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KIITOS !


