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ETÄAJAN YHDISTÄMÄT
V

aikka maailma oli pandemian vuoksi pysähdyksissä lähes kaksi vuotta, on veneily Suomen vesistöissä ollut
ennätyksellisen vireää. Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseurojen henkilöjäsenten määrä on kasvanut, venekauppa
käy kuumana ja vuokraveneiden ansiosta vesille pääsevät
entistä kätevämmin myös he, joilla ei ole omaa venettä.
Samaan aikaan, kun iloitsemme kasvavista vesilläliikkujien
määristä, kiinnitämme entistä enemmän huomiota myös
veneilijöiden palveluihin ja koulutukseen. Miten voimme lajin
kattojärjestönä tarjota seuroillemme parhaan mahdollisen
tuen? Miten toimimme esikuvina veneilyn vastuullisuudessa, kuten veneilyturvallisuudessa, ympäristökysymyksissä
ja reilussa urheilussa? Millä tavoin meidän tulee muokata
vaikkapa katsastustamme ja koulutustamme ajan ja veneilyn kasvun muuttuviin tarpeisiin?
Korona heitti meidät kerralla syviin vesiin, ja meidän oli
vain opeteltava uimaan. Nopeasti avatut etäajan palvelut,
kuten järjestämämme maksuttomat webinaarit, seurojen
asiantuntijaverkoston tapaamiset, striimatut liittokokoukset, Yhdessä Vesille -virtuaaliviikonloppu ja keväällä 2021
lanseerattu verkko-oppimisympäristömme Campus toimivat erinomaisina pelastusrenkaina vaikeassa tilanteessa, mutta ne kantavat myös maailman normalisoituessa.
Etäajan oppina on, että pystymme kätevästi kutsumaan
seurat Hangosta Kemijärvelle yhteisille ”aamukahveille” tai
tarjoamaan laadukkaita koulutuksia verkon kautta. Etäaika
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erotti meitä toisistamme, mutta myös yhdisti ihan uudella
tavalla.
Vuoden 2021 loppukesästä aloittamamme Seuramatkallakiertue toi meidät luottamushenkilöt, SPV:n toimiston väen
ja länsirannikon seuratoimijat lähemmäs toisiamme ihan
fyysisesti. Oli upeaa saada vierailla henkilökohtaisesti seuroissa, tutustua erilaisiin satamiin ja tavata kasvokkain seuratoimijoita. Opimme todella paljon uutta monipuolisista
seuroistamme. Kiitos siitä. Odotammekin jo innolla keväällä 2022 jatkuvaa Seuramatkalla-kiertuetta, kun pääsemme
kaartamaan Järvi-Suomeen ja syksyllä etelän seuroihin.
Starttilaukauksena uuteen kauteen toimii vuoden tauon jälkeen Vene 22 Båt -messut. Tervetuloa tervehtimään meitä
osastollemme neloshalliin ja aistimaan lähestyvän kesän
tunnelmaa.
Nähdään yhdessä vesillä!
Jan Jansson
Liittohallituksen puheenjohtaja
Suomen Purjehdus ja Veneily

SUOMEN PURJEHDUS
JA VENEILY
313
39
64 035
16 204

jäsenseuraa
luokkaliittoa
harrastajaa jäsenyhdistyksissä
katsastettua venettä

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ON
• Aktiivinen liikuttaja matkaveneilystä olympiapurjehdukseen
• Kattava seurojen ja veneilijöiden edunvalvoja
• Veneilyn katsastus- ja koulutusjärjestelmän ylläpitäjä
• Menestyvä lajiliitto kilpapurjehduksessa ja -veneilyssä
• Turvallinen ja vastuullinen toimija
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”Kaikki lähtee ajatuksesta,
että saamme hyvinvointia veneilystä.”

Viihdymme
vesillä
• Koemme vesillä liikkumisen ilon
ja harrastamme veneilyä yhdenvertaisesti.

3 SUURTA VISIOTA

• Ymmärrämme vastuumme ja
nautimme vapaudesta. Koemme
merkityksellisen yhteisöllisyyden
ja opimme tarvittavat taidot.
• Nautimme toimivista veneilypuitteista, kun satamaverkosto
on tiheä, palvelut toimivat ja
väylät ovat kunnossa.

Menestymme
maailmalla
• Koemme kilpailemisen iloa seuratasolla. Siksi kilpailijoiden määrä
kasvaa.
• Lajin voi aloittaa missä iässä
tahansa ja siinä voi edetä niin pitkälle kuin haluaa, koska polkumme aloittelijasta huipulle toimii.

Kannamme
vastuumme

• Suomen kilpapurjehduksen ja
-veneilyn huippu on maailmanluokkaa. Panostamme olympia• Kannamme vastuumme ympäris- menestykseen.
töstä. Panostamme ympäristöystävälliseen veneilyyn ja kestävään
kehitykseen.
• Kannamme vastuumme veneilyturvallisuudesta. Ylläpidämme kattavia ja toimivia koulutus- ja katsastusjärjestelmiä, jotta voimme
nauttia veneilystä turvallisesti.
• Noudatamme urheiluyhteisön
Urheillaan ihmisiksi – Urheilun
vastuullisuusohjelmaa.
sh
.Iva
V
:
a
Kuv
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VENEILYN STRATEGIA:
Visio 2030
Liittomme on yhtä kuin vetovoimaiset
jäsenseuramme ja aktiiviset seurajäsenemme.

PAINOPISTEALUEET
DIGI & DATA

AJASSA MUKANA

Kehitämme seurojen toimintaa tukevia järjestelmiä,
luomme uudet digitaaliset oppimisympäristöt, tuemme tiedolla johtamisen
kulttuuria sekä kokoamme
olennaisia ja käyttökelpoisia tilastoja.

Etsimme uusia jäsenhankintatapoja, teemme aktiivisesti työtä saadaksemme
nuoret mukaan, vaalimme
toiminnan ketteryyttä ja
madallamme toimintamme
kynnyksiä.

OSAAMINEN

VAIKUTTAMINEN

Ylläpidämme koulutusjärjestelmiä,
kannustamme
toisiimme tutustumiseen
ja toisiltamme oppimiseen,
luomme verkostoja sekä
kehitämme työkaluja ja tietopankkeja.

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

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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VIIHDYMME VESILLÄ 2022
Lisäämme veneilyn ja seuraan kuulumisen houkuttelevuutta jäseneduilla, koulutuksilla ja tapahtumilla.

VIIHDYMME VESILLÄ 2022
TUEMME SEUROJA
JA LUOKKALIITTOJA

VAHVISTAMME SEUROJEN HOUKUTTAVUUTTA

LAAJENNAMME
DIGIVERKKOJAMME

Loppukesästä 2021 alkanut Seuramatkalla-kiertue jatkuu keväällä 2022 Järvi-Suomeen ja syksyllä Etelä-Suomeen.
Kiertue vieraili aloitusvuonna Länsirannikon seuroissa.

Lisäämme seurajäsenyyden kiinnostavuutta vahvistamalla 2021 julkaistua
Aloita veneily-konseptiamme ja järjestämällä yhdessä seurojen ja luokkaliittojen
kanssa maksuttomia lajikokeilutapahtumia.

Jatkamme 2021 julkaistun Campus
-verkko-oppimisympäristön kehitystyötä ja julkaisemme uusia kursseja kuten
CEVNI-kurssin ja -tutkinnon sekä junioriohjaajakoulutuksen digialustalle.

Tavoitteenamme on tutustua seurojen
toimintaan sekä ideoida yhdessä tulevia
tavoitteita ja tapahtumia.
Valmistelemme sisällöt yhdessä aluetoiminnanjohtajien ja seurojen kanssa kunkin alueen seurojen tarpeita palveleviksi.
Lisäksi vahvistamme 2021 aloitettuja
seurojen ja SPV:n välisiä asiantuntijaverkostotapaamisia (esimerkiksi kouluttajien, seuraviestijöiden, kilpailupäälliköiden, junioritoimijoiden ja kommodorien
kesken).
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Esittelemme seuroja ja niiden toimintaa
SPV:n kanavissa (Nautic, spv.fi ja sosiaalisen median kanavamme). Viestimme
SPV:n ja seurojen järjestämistä koulutuksista, palveluista ja jäseneduista uusille
veneilijöille. Kehitämme koulutuksiamme
vastaamaan paremmin vireän veneilyn
tarpeita ja erilaisia vesikulkuneuvoja.
Yhdessä Vesille -tapahtumat tuovat yhteen seurat, veneilijät ja lajin uudet harrastajat ympäri maan.

Hyödynnämme audiovisuaalista viestintää niin koulutusaineistoissa kuin -tapahtumissakin. Analysoimme harrastajien
ikäjakaumaa, parannamme digityökalujen käytettävyyttä ja tuotamme ohjevideoita veneilijöille sekä seuroille.
Järjestämme E-Sailing-kilpailuita, striimaamme tapahtumiamme, jatkamme
suosittuja webinaarejamme ja hyödynnämme digitaalisia sovelluksia sekä analysointia kilpaurheilumme kehittämisessä.

Vi ses på Sällskapsresan!

Visio:
KAIKKI TUNTEVAT SPV:N

S

uomen Purjehdus ja Veneily suuntaa
10-vuotisjuhlansa kunniaksi Seuramatkalla-kiertueelle. Loppukesästä 2021 alkava
kiertue vierailee tänä vuonna länsirannikolla
ja suuntaa ensi keväänä Järvi-Suomeen ja
syksyllä 2022 Etelä-Suomeen.

S

Tavoitteenamme on tutustua seurojen toimintaan sekä ideoida yhdessä tulevia tavoitteita
ja tapahtumia. Keräämme alueilta etukäteen
toiveita vierailun teemaksi ja valmistelemme sisällöt yhdessä aluetoiminnanjohtajien
kanssa seurojen tarpeita palveleviksi.

Vår målsättning är att bekanta oss med föreningarnas verksamhet och tillsammans diskutera kommande målsättningar och evenemang. Vi kontaktar föreningarna på området
före turnén och förbereder innehållet tillsammans med distriktscheferna så, att det svarar
mot föreningarnas behov.

egling och Båtsport i Finland firar sitt 10
års jubileum genom att åka på turnén
Sällskapsresan. Turnén inleds på sensommaren 2021, då besöker vi västkusten. Nästa
vår är Insjö-Finland i turen och under hösten
2022 besöker vi Södra Finland.

2021
19.-20.8.
Ahvenanmaa
Åland

2.

1.-3.9.
Perämeren, Kemijoen ja Oulunjoen
vesistöalue ja Lappi
Bottenviken, områdena runt Kemi älv och
Ule älv, Lappland

3.

4.

15.-17.9.
Perämeren eteläosan vesistöalue
Södra delen av Bottenviken

KEVÄÄLLÄ 2022!

22.-24.9.
Pohjanlahden keskiosan vesistöalue
(Merenkurkun veneilyalue)
Mitten av Bottniska viken
(Kvarkenområdet)
29.9.-1.10.
Selkämeren vesistöalue
Bottenhavet

Yhdessä Vesille yhdistää niin seurat kuin
veneilijätkin ympäri maan innostavien
tapahtumien, hankkeiden ja juhlien merkeissä sekä lisää lajin tunnettavuutta.

Aloita veneily -konseptimme tukee seurojen jäsenhankintaa materiaalipankin,
opasvihkojen ja maksuttomien lajikokeilutapahtumien avulle.

5.

SYKSYLLÄ 2022!

1.

Seuramatkalla-kiertueemme tutustuttaa SPV:n toimiston, seurat ja luokkaliitot toisiinsa ja vahvistaa vuorovaikutusta
eri toimijoiden välillä.

”Seuramatkalla-kiertueemme vierailee ensi vuonna 50 seurassa.”
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OLEMME JÄSENSEUROJEN TUKENA
Katsastusjärjestelmällä parannamme veneiden turvallisuutta, edistämme veneilijöiden asenteiden vastuullisuutta sekä varmistamme, että veneet ovat mahdollisimman
ympäristöystävällisiä. Teemme katsastus- ja turvallisuuskoulutuksesta kiinnostavaa yhä nuoremmille veneilijöille.
Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat.
Lue lisää: spv.fi/katsastus
Ylläpidämme jäsen- ja venerekisteriohjelma Suulia, joka on
myös seurojen käyttöön sovellettu laskutusohjelmisto.
Aluetoiminnanjohtajamme toimivat liiton hallituksen
ja oman maantieteellisen alueensa seurojen yhdyshenkilönä. Vuonna 2022 aloitamme aluetoiminnanjohtajien valintaprosessin uudistamisen.
Aluetoiminnanjohtajat ovat aktiivisesti mukana Seuramatkalla-kiertueellamme.
Lue lisää: spv.fi/seurat
10

”Kasvatamme katsastettujen
veneiden määrää ja kehitämme
katsastusjärjestelmäämme
nykyaikaisemmaksi.”

TUOMME VENEILYN
TOIMIJAT YHTEEN
Parannamme seurojen edunvalvonnan yhteistyötä. Luomme toimintamallin, jota käytetään tiedon keräämisessä päätösten tueksi ja nopean viestinnän tilanteissa.
Laadimme selvityksen venesatamien edunvalvonnan
ja yhteisen katto-organisaation tarpeesta esimerkiksi ympäristöasioiden kehittämiseksi.
Nostamme klassikkoveneilyn profiilia seurojemme toiminnassa ja SPV:n roolia klassikkoveneiden yhteisen toiminnan edistäjänä.

”Lisäämme yhteistyötä ja
vuorovaikutusta satamien
välillä kaikkien toimijoiden
yhteiseksi hyödyksi.”
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Kuva: Helmi Hollo

SEURAPALVELUT JA EDUT
SEUROJEN JÄSENILLE
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SEUROILLE

SEUROJEN JÄSENILLE

•
•
•
•
•
•
•
•

Tapaturmavakuutus ja venevakuutusalennus
Pysyvät jäsenedut ja -tarjoukset
Nautic-lehti (2 krt/vuosi)
DigiNautic-uutiskirje (4 krt/vuosi)
Kilpailulisenssit
Purjenumerot
Maksuttomat webinaarit
Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyden (ICC)
arviointipalvelu ja todistukset

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

VERKOSTA TIETOA JA TAITOA
SPV:n asiantuntevat veneilyn kurssikirjat löytyvät kätevästi
jäsenistön verkkokaupasta. Uusimpia teoksiamme ovat
Pulpettiveneily ja Veneilyn perusteet. Julkaisemme kirjoja
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Uusi sähköinen koulutusympäristömme Campus kokoaa SPV:n koulutukset yhteen. Kehitämme jatkuvasti uusia koulutuksia yhdessä seurojen kanssa ja parannamme verkkoalustan toimivuutta.

Lue lisää: spv.fi/verkkokauppa

Lue lisää: campus.spv.fi

”Laajennamme Campuksen
kurssitarjontaa merkittävästi
yhdessä seurojen kanssa.”
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KOULUTUS TUO TURVAA VESILLE
”Tuomme ympäristö- ja
jäteasiat osaksi
tarjoamiemme koulutusten
tavoitteita ja sisältöjä.”

Vastaamme muun muassa seurojen veneilykouluttajien, katsastajien, junioriohjaajien ja kilpailutoimijoiden
koulutuksista. Veneilykouluttajat koulutetaan auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti. SPV:n auktorisoimat
veneilykouluttajat toimivat seurojensa kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina.
Seurat kouluttavat jäseniään muun muassa Purjehtija- ja Veneilijäkursseilla. Kouluttajat arvioivat tarvittaessa myös kokeneiden veneilijöiden osaamisen tasoa
ja ohjaavat jäsenet sopivaan koulutukseen. Kursseille
voidaan ottaa myös seurojen ulkopuolisia veneilijöitä
seurojen jäsenhankinnan edistämiseksi. Jos olet kiinnostunut kehittämään veneilyosaamistasi, tutustu lähialueesi veneseuran koulutustarjontaan.
Lue lisää: spv.fi/koulutukset
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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)

NÄIN VIESTIMME

Suomen Purjehdus ja Veneily
Sailing Team Finland
Sailing Team Finland Nuoret Huiput
Veneilyturvallisuus-SPV
Suomen Purjehdusliiga
Veneilijän kamapörssi
suomenpurjehdusjaveneily
sailingteamfinland
finnishsailingleague
Uutiskirjeet:
Seuratoimijoille
Kouluttajille
Nautic-uutiskirje veneilijöille
Tilaa ja tutustu uutiskirjeisiin:
spv.fi/spv-uutiskirjeet

Nautic-jäsenlehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: helmikuussa ja elokuussa 2022. Paperilehden koko tuotantoprosessi yhteistyökumppanillamme
PunaMustalla on kompensoitu hillijalanjäljen osalta.
Lue diginä: spv.fi/nautic
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”Tavoitamme tapahtumissamme
50 000 ja etälähetyksissämme
yli 5 000 veneilijää.”

Kuva: Sailing Energy/World Sailing

MENESTYMME MAAILMALLA 2022
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Luomme huippu-urheilulle kestävät tavoitteet ja arvot sekä tuemme seuroja
vastuullisen kilpailutoiminnan järjestämisessä.

MENESTYMME MAAILMALLA 2022
VAHVISTAMME
TIETÄ HUIPULLE

LOISTAMME KANSAINVÄLISILLÄ VESILLÄ

Sailing Team Finlandin toimintakulttuurin vahvistaminen Pariisin-olympiadilla
perustuu suomalaisen urheilun arvoihin:
yhdessä, ilolla, kunnioittavasti, vastuullisesti, erinomaisesti.

Suomalaiset menestyvät maailmalla
myös olympialuokkien ulkopuolella. Avomeri- ja ratakilpailuiden MM-mitalien
menestys jatkuu 2022 junioreissa ja aikuisissa.

Huippu-urheilijan laadukas arki, vastuullinen toiminta, kansainvälinen menestys
ja vahva sidosryhmäyhteistyö Olympiakomitean, Urhean Olympiavalmennuskeskuksen ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa ovat toimintamme kulmakiviä.

Kasvatamme ja vahvistamme Purjehdusliigaa entisestään ja haemme menestystä
kansainvälisissä kilpailuissa. Kilpaveneilyssä jatkamme F4-luokan menestysperinnettämme.

Sailing Team Finland panostaa vahvasti
uusiin olympialuokkiin, kuten näyttävään
iQFoil-purjelautaan. Vahvistamme Sailing Team Finland -ilmiötä sosiaalisessa
mediassamme, tiiviillä mediayhteistyöllä
sekä yhteistyökumppaniemme kanssa.
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Tiivistämme yhteistyötä ja tietotaidon
vaihtoa luokkaliittojen ja aktiivisten seurojen kanssa. Järjestämme verkostotapaamisia sekä koulutamme kilpatoimihenkilöitä ja tuomareita Campuksen
kautta.
Vahvistamme kilpapurjehduksen ja -veneilyn positiivista nostetta niin mediassa
kuin SPV:n omissakin kanavissa.

VOITAMME
VASTUULLISESTI
Jatkamme Lasten purjehduskoulun ja
Lasten veneilykoulun kehitystyötä ja lisäämme lajitapahtumia sekä harrastajien määrää ympäri Suomen.
Panostamme vastuulliseen veneilyyn
niin harrastus kuin kilpailutoiminnassakin. Koulutamme uusia ohjaajia ja ylläpidämme nykyisten toimijoiden osaamista.
Päivitämme antidoping-ohjelmamme ja
viestimme siitä niin nuorille kuin aikuisillekin kilpailijoille.
Kehitämme
vammaispurjehduspolkua
ja Special Olympics -toimintaa yhdessä
seurojen kanssa.
Koordinoimme Yhdessä Vesille -suurtapahtumaa ja toteutamme sen yhdessä
seurojen ja luokkaliittojen kanssa.

ILOA JA OPPIA VESILLE

Lasten purjehduskoulu on SPV:n ja sen jäsenseurojen
konsepti, jonka tavoitteena on järjestää korkealaatuista purjehduksen alkeisopetusta ympäri Suomen. Seurat
järjestävät Lasten purjehduskoulun alkeiskursseja tai
alkeistason viikkoharjoituksia. Lasten purjehduskoulu
on tarkoitettu noin 7-13-vuotiaille.

Lasten veneilykoulu on SPV:n ja sen jäsenseurojen konsepti. Taitoja opitaan turvallisessa ympäristössä koulutettujen ohjaajien opastuksella. Alkuun tutuksi tulevat
vesillä liikkuminen ja moottoriveneen hallinta erilaisissa tilanteissa. Lasten veneilykoulu on tarkoitettu noin
6-12-vuotiaille.

Lue lisää: lastenpurjehduskoulu.fi

Lue lisää: spv.fi/lastenveneilykoulu

”Kasvatamme mukana olevien seurojen
ja uusien harrastajien määrää.”
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SAILING TEAM FINLAND -POLKU

Prospect Team:
Yläkouluikäisille tavoitteellisessa kilpaurheilussa
mukana oleville purjehtijoille.

Nuoret Huiput:
Lukioikäisille kilpapurjehtijoille, joilla on potentiaalia
ja motivaatiota kehittyä
urheilijana.

Haastajat:
Yli 16-vuotiaille kilpapurjehtijoille (olympialuokka),
joilla on potentiaalia ja
motivaatiota kehittyä urheilijana olympiatasolle.

Maajoukkue:
Huippu-urheilijoille, joille
urheilu on pääammatti ja
tavoitteet olympialaisissa
sekä kansainvälisissä arvokilpailuissa menestymisessä.

”Jalkautamme uudistetun huippu-urheilustrategian koko polulle.”
19

LAJILIITON TUKIPALVELUT
HUIPPU-URHEILIJALLE
OLYMPIAKOMITEA:
huippu-urheiluyksikkö
OLYMPIAVALMENNUSKESKUS:
lajin menestyssuunnitelman sparraus, lajijohdon tuki, tehostustuki
lajiliitolle, eri asiantuntijapalvelut
URHEA:
asiantuntijat (fysiikkavalmentajat,
fysioterapeutit, ravinto- ja mentaaliasiantuntijat, lääkäripalvelut),
urheilun ja opiskelun yhdistäminen
OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖ:
lajiliiton tuki, urheilija-apurahat
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SPV:n valmennusjärjestelmä
auttaa urheilijoita löytämään,
käyttämään ja kehittämään
voimavarojaan matkalla
menestykseen.

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY:
taloudellinen, hallinnollinen ja
viestinnällinen ja logistinen tuki,
projektijohtamisen tuki
VALMENNUS:
SPV:n valmennus- ja asiantuntijatiimi
sekä projektivalmentajat
PARHAAT PARHAIDEN KANSSA:
kansainvälinen yhteistyö ja
harjoitusryhmät
HSK-SATAMA:
lajiharjoittelukeskus Suomessa
KISAKALLIO:
leirityskeskus

KILPAVENEILYN
VETOVOIMA KASVAA
Kilpaveneilyn kansainvälinen menestyksemme jatkuu ja
kiinnostavuus harrastuksena kasvaa. Panostamme sekä
kilpailutoimitsijoiden, junioriohjaajien että katsastajien
koulutukseen. Järjestämme immersionkoulutuksia ja -testejä. Kotimaan kilpailutoimintamme on vireää, ja striimattu SM-sarja (RaceWKND!) tavoittaa vuonna 2022 entistä
enemmän kilpailijoita ja katsojia. Suomalaiskuljettajien
kansainvälinen menestys F4-sarjassa ja F1-luokassa kasvaa.
Lue lisää: spv.fi/kilpaveneily

”Nostamme kansallisten
kilpailulisenssien määrän
74:stä 100:an ja kansainvälisten 20:stä 60:een.”
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KILPAPURJEHDUS
MYÖTÄTUULESSA
SPV:hen kuuluvien 40 luokkaliiton pääasiallisena tarkoituksena on oman veneluokkansa toiminnan kehittäminen sekä etujen valvominen. Kehitämme yhdessä luokkaliittojen ja aktiivisten kilpapurjehdusseurojen kanssa
kilpailujen järjestämistä, koulutamme kilpatoimihenkilöitä ja tuomareita sekä järjestämme verkostotapaamisia.
Seurojen välisissä SM-kilpailuissa eli Suomen Purjehdusliigassa oli vuonna 2021 mukana 36 joukkuetta 23
seurasta. Tavoitteenamme on kasvattaa seurojen määrää vuodelle 2022 sekä menestyä myös kansainvälisessä Sailing Champions Leaguessa.
Kehitämme vammaispurjehduspolkua ja Special Olympics -toimintaa yhdessä seurojen kanssa.
Lue lisää: spv.fi/kilpapurjehdus
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”Kasvatamme kotimaista
kilpailutoimintaa ja
vammaispurjehdusta.”

KANNAMME VASTUUMME 2022
23

Jatkamme Veneilyn vastuullisuusohjelman jalkautusta seuroille ja luokkaliitoille
Seuramatkalla-kiertueellamme sekä verkostotapaamisissa ja koulutuksissa.

KANNAMME VASTUUMME 2022
VENEILEMME
TURVALLISESTI

VAALIMME
VESISTÖJÄMME

HUOMIOIMME
TOISEMME

Parannamme veneilyturvallisuutta SPV:n
ja seurojen monipuolisen koulutuksen
sekä asiantuntevan katsastustoiminnan
kautta. Kartoitamme omakatsastusjärjestelmän käyttöönottoa ja kehitämme
sähköistä katsastustamme.

Tuore Veneilyn ympäristöohjelmamme
opastaa veneilijöitä ja seuroja vaalimaan
ainutlaatuista meriluontoamme sekä järvivesiämme. Kannustamme turvaamaan
arvokkaan harrastuksemme edellytykset
tuleville sukupolville.

Jatkamme aktiivista veneilyturvallisuusviestintäämme jäsenistölle, seuroille ja
uusille, seuroihin kuulumattomille veneilijöille. Teemme tiivistä yhteistyötä
viranomaisja järjestötoimijoiden, kuten
Pidä Saaristo Siistinä ry:n, Traficomin ja
Suomen Meripelastusseuran kanssa.

Julkaisemme SPV:n suositukset EU:n biosidiasetusten ja muuttuvien jätehuoltovaatimusten mukaiseen sekä ilmastonmuutosta hillitsevään harrastamiseen.

Tavoitteenamme on taata turvallinen,
yhdenvertainen ja monikulttuurinen harrastusympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin. Vastuulliseen junioritoimintaan
ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn luotu
Reilusti vesille -oppaamme, päivitetty
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmamme sekä Stop syrjinnälle -opas
tarjoavat seuroille työkaluja haastavien
aiheiden käsittelyyn. Myös kurinpitolautakuntamme tukee seuroja ja luokkaliittoja.

Lisäämme aikuisten, lasten ja nuorten
ympäristötietoutta yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa tuottamalla ekovinkkejä seuroille ja vierasvenesatamiin.

Päivitämme antidopingohjelmamme ja
lisäämme niin kilpapurjehtijoiden kuin
-veneilijöidenkin puhtaan urheilun periaatteiden tuntemusta.
Tuemme seurojen vammaispurjehdusyhteistyötä.
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VENEILYN VASTUULLISUUSOHJELMA NOUDATTAA URHEILUYHTEISÖN
URHEILLAAN IHMISIKSI – URHEILUN VASTUULLISUUSOHJELMAA:
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OLEMME
VENEILIJÖIDEN
PUOLELLA
Edistämme ja valvomme suomalaisen veneilyn, seuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa. Toimimme läheisessä yhteistyössä viranomaisten, erityisesti Traficomin sekä liikenne- ja
viestintäministeriön, mutta myös muiden veneilyn turvallisuutta ja vastuullisuutta edistävien tahojen kanssa.
Tavoitteenamme on saada seurojen toiveet ja näkemykset
entistä paremmin osaksi edunvalvontaa ja viranomaisyhteistyötä. Lisäämme veneilyturvallisuutta ja veneilijöiden
ympäristötietoutta materiaalien, kampanjoiden ja sosiaalisen median kautta.
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”Tuemme seuroja ja
luokkaliittoja Veneilyn
vastuullisuusohjelman
jalkauttamisessa.”

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

!
!

Toteutamme 15 webinaaria ja
20 verkostotapaamista.
Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti ja ClickMeeting

Järjestämme 12 maksutonta
lajitapahtumaa.
Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti

!

!

Koulutustilaisuuksiimme osallistuu
yli 1 500 seuratoimijaa.
Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti

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

Keräämme palautekyselyt tilaisuuksistamme ja
toteutamme keskeisiltä toiminta-alueiltamme
kattavat vuosikyselyt.
Tiedonkeruumenetelmä: Lyyti
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TALOUS JA
BUDJETTI 2022
T20

B21

B22

Varsinaisen toiminnan tuotot
Henkilöstökulut
Varsinaisen toiminnan muut kulut

289
-657
-1 280

335
-739
-1 360

316
-700
-1 408

Varsinainen toiminta

-1 648

-1 764

-1 792

Jäsenmaksut
Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot
Opetusministeriön tuki
Olympiakomitean tuki
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Veneily

T20

B21

B22

T20

B21

B22

T20

B21

B22

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

4
-73

11
-83

10
-116

14
-33

23
-71

23
-63

0
-15

0
-24

2
-21

Varsinainen toiminta

-69

-72

-106

-19

-48

-40

-15

-24

-19

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

-12

0

30

10

0

0

0

0

0

Ylijäämä/alijäämä

-81

-72

-76

-9

-48

-40

-15

-24

-19

719
89
594
268

722
159
625
266

722
119
689
266

22

8

4

TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2021,
BUDJETTI 2022 (1000 €) *)

12,50
12,50
12,50
5,00

€
€
€
€

T20 = Toteuma 2020
B21 = Budjetti 2021
B22 = Budjetti 2022
*) Ilman henkilöstökuluja

Veneilyturvallisuus

Nopeuskilpailu

Koulutus

T20

B21

B22

T20

B21

B22

T20

B21

B22

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

56
-23

69
-45

69
-45

4
-67

13
-61

12
-60

19
-34

19
-38

15
-29

Varsinainen toiminta

33

24

24

-63

-48

-48

-15

-19

-14

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

0

0

0

9

14

14

0

0

0

Ylijäämä/alijäämä

33

24

24

-54

-34

-34

-15

-19

-14

Viestintä

Yhteiset projektit

Hallinto

TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2021,
BUDJETTI 2022 (1000 €) *)

T20

B21

B22

T20

B21

B22

T20

B21

B22

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

55
-166

47
-174

33
-160

3
-225

5
-211

0
-206

0
0

0
-14

0
-17

Varsinainen toiminta

-111

-127

-127

-222

-206

-206

0

-14

-17

0

0

0

0

0

0

0

16

0

-111

-127

-127

-222

-206

-206

0

2

-17

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot
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Lapset

SPV yhteensä

TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2021,
BUDJETTI 2022 (1000 €)

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

Järjestö

TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2021,
BUDJETTI 2022 (1000 €) *)

Ylijäämä/alijäämä

Kilpapurjehdus
nuoret

Valmennus- ja huippukilpailupurjehdus

Kilpapurjehdus

TOTEUMA 2020, BUDJETTI 2021,
BUDJETTI 2022 (1000 €) *)

T20

B21

B22

T20

B21

B22

T20

B21

B22

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

83
-186

123
-278

70
-245

16
-375

0
-313

10
-296

35
-83

25
-50

72
-150

Varsinainen toiminta

-103

-155

-175

-359

-313

-286

-48

-25

-78

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

20
30

80
45

20
45

38
238

45
223

40
221

24
0

20
0

15
50

Ylijäämä/alijäämä

-53

-30

-110

-83

-45

-25

-24

-5

-13

