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Lämmin kesä ja koronatilanteen helpottaminen takasivat pitkänsekä onnistuneen veneilykauden. Vierasvenesatamat oli-
vat  täynnä iloisia veneilijöitä, jotka nauttivat toistensa koh-
taamisista  niin laitureilla kuin saarten ravintoloissa. Suomen 
meri- ja järviluonto olivat kukoistuksessaan, ja moni veneilijä naut-
ti vesilläolosta ahkerasti vielä elokuun helteisinä iltoina ja viikon-
loppuina.
Aiemmin tuollaiset kohtaamiset olivat itsestäänselvä osa kesälo-
manviettoa, mutta koronavuosien eristyksen jälkeen  kasvokkain 
tapahtuneet kohtaamiset ovat nousseet arvoon arvaamattomaan.

Myös me Suomen Purjehdus ja Veneilyssä olemme naut-
tineet  suunnattomasti voidessamme vierailla Seuramat-

kalla-kiertueella  seuroissa, järjestää koulutuksia ja kokouksia 
etäyhteyksien sijaan  kasvotusten ja juhlia muun muassa vuoden 
arvokilpailumenestyksiä yhdessä.

Suuntaammekin vuoteen 2023 varsin positiivisin ja odottavai-sin  mielin. Uudistettu Yhdessä vesille -konseptimme tulee 
tarjoamaan  veneilyn riemua ja harrastusmahdollisuuksia yhden-
vertaisesti ja hauskasti. Järjestämme maksuttomia lajikokeiluita yh-
dessä seurojen kanssa ja tuemme heitä jäsenhankinnan haasteis-
sa. Seuramatkalla-kiertueemme suuntaa 2023 Suomen eteläiselle 
rannikolle, ja  osallistumme myös muihin alueellisiin seuratapaa-
misiin.  Toimimme aktiivisesti veneilykoulutuksen ja -turvallisuu-
den  edistämisessä. Luomme Digi & Data -projektissamme uusia 
työkaluja  seuratyön helpottamiseksi ja jäsentemme palvelemi-
seksi. Tuomme verkko-oppimisympäristöömme Campukseen uu-
sia kursseja ja edistämme sähköistä veneenkatsastusta. Huippu-
urheilussa panostamme siihen, että takaamme  urheilijoillemme 
edellytykset jatkaa loistavaa mitalivirettä.

Yksi tärkeistä, pysyvistä painopisteistämme on ympäristövas-
tuullisuus. Veneily Suomen kauniissa vesistöissä ei ole  it-

sestäänselvyys, vaan etuoikeus. Ja jotta voimme siitä nauttia, 
tulee meidän kaikkien tehdä parhaamme veneilyn vihreämmän tu-
levaisuuden eteen.

Jan Jansson
Puheenjohtaja, Suomen Purjehdus ja Veneilyn liittohallitus

VENEILYN ILO
KUULUU 
KAIKILLE
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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

310
40

64 035
13 350

jäsenseuraa
luokkaliittoa
harrastajaa jäsenyhdistyksissä
katsastettua venettä

”Kaikki lähtee ajatuksesta,
 että saamme hyvinvointia 

veneilystä.”
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VIIHDYMME VESILLÄ
•	 Koemme vesillä liikkumisen ilon ja harrastamme veneilyä 
yhdenvertaisesti. 

•	 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.

•	 Suomen kilpapurjehduksen ja -veneilyn huippu on 
maailmanluokkaa. Panostamme olympiamenestykseen.

KANNAMME VASTUUMME
•	 Kannamme vastuumme ympäristöstä. 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.

3 SUURTA VISIOTA 

PAINOPISTEALUEET

Liittomme on yhtä kuin 
vetovoimaiset jäsenseuramme
ja aktiiviset seurajäsenemme.

3 SUURTA VISIOTA:

DIGI & DATA
Kehitämme seurojen toi-
mintaa tukevia järjestelmiä, 
luomme uudet digitaaliset 
oppimisympäristöt, tuemme 
tiedolla johtamisen kulttuuria 
sekä kokoamme olennaisia ja 
käyttökelpoisia 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.
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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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Jaamme vesillä liikkumisen iloa ja
harrastamme veneilyä yhdenvertaisesti.
Tuemme seuroja jäsenhankinnassa.

VIIHDYMME
VESILLÄ
2023

Kohti visiota:
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 PISTÄMME
HYVÄN 

KIERTÄMÄÄN
Olemme yhtä kuin vetovoimaiset jäsenseu-
ramme. Uudistamme Yhdessä vesille -kon-
septin tukemaan seurojen jäsenhankintaa ja 
jakamaan veneilyn iloa kaikille.

Innostamme seurojamme ja veneilijöitä Pis-
tä hyvä kiertämään -hankkeessa tarjoamaan 
veneilykokemuksia uusille harrastajille yh-
denvertaisesti ja matalalla kynnyksellä.

Lue lisää: yhdessävesille.fi

 TOIMIMME YHDESSÄ
SEUROJEN 
KANSSA

Haluamme tuntea jäsenseuramme ja tukea 
heitä seuratoiminnan haasteissa entistä pa-
remmin. Jatkamme Seuramatkalla-kiertuetta 
vierailemalla Suomen eteläisellä rannikolla ja 
osallistumalla alueellisiin seuratapaamisiin.

Lisäksi vahvistamme 2022 käynnistettyjä 
seuratoimijaverkostoja muun muassa koulu-
tuksen, junioritoiminnan, viestinnän, kilpailu-
toiminnan ja Suulin rekisterinhoitajien osalta.

Lue lisää: spv.fi

PALVELEMME
JÄSENIÄMME 
PAREMMIN

Käynnistämme selvityksen seurojen digitaa-
listen tukipalveluiden tarpeesta. Kehitämme 
työkaluja veneilyn harrastaja- ja kilpailija-
määrien analysointiin sekä selvitämme järjes-
telmien rajapintakäytön laajentamista muun 
muassa viranomaisten suuntaan.

Selvitämme, miten tieto- ja koulutusjärjestel-
mämme palvelisivat paremmin myös seurojen
henkilöjäseniä.

Lue lisää: spv.fi/suuli
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Yhdessä Vesille yhdistää niin seurat 
kuin veneilijätkin ympäri maan innosta-
vien tapahtumien, hankkeiden ja juhlien 
merkeissä sekä lisää lajin tunnettavuutta.

Aloita veneily -konseptimme tukee seu-
rojen jäsenhankintaa materiaalipankin, 
opasvihkojen ja maksuttomien lajikokei-
lutapahtumien avulle.

KEVÄÄLLÄ 2022!

SYKSYLLÄ 2022!

2021

KEVÄÄLLÄ 2023!

Tavoitteenamme on tutustua seurojen toi-
mintaan sekä ideoida yhdessä tulevia ta-

voitteita ja tapahtumia. Keräämme alueilta 
etukäteen toiveita vierailun teemaksi ja val-
mistelemme sisällöt yhdessä aluetoiminnan-
johtajien kanssa seurojen tarpeita palveleviksi.

Vår målsättning är att bekanta oss med 
föreningarnas verksamhet och tillsam-

mans diskutera kommande målsättningar 
och evenemang. Vi kontaktar föreningarna 
på området före turnén och förbereder inne-
hållet tillsammans med distriktscheferna så, 
att det svarar mot föreningarnas behov. 

NÄHDÄÄN SEURAMATKALLA!
Vi ses på Sällskapsresan!

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

KAIKKI TUNTEVAT SPV:N
Visio:

”Vene-messuilla, koulukiertueella ja maksuttomissa veneilyn 
kokeilutapahtumissa tutustutamme 50 000 henkilöä veneilyyn.”
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SEUROJEN JA
VENEILIJÖIDEN 
ASIALLA
Toimimme aktiivisena osana 20 suomalaisen veneilytoi-
mijan Veneilyverkostoa ja valvomme veneilijöiden etua 
yhteistyössä kotimaisten viranomaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.
Osallistamme myös seuratoimijat edunvalvontaan.
Kehitämme satamaverkoston toimintaa yhdessä vieras-
venesatamien kanssa ja järjestämme Vuoden vierasvene-
satamaäänestyksen.
Vahvistamme veneilyn liputuskulttuuria, kansalaistaitoja 
ja perinteiden ylläpitoa.

Järjestämme verkostoitumistilaisuuksia seuratoimijoille 
ja jäsen- ja venerekisteri Suulin käyttäjille. Etsimme uusia 
keinoja seurojen jäsenhankinnan tueksi Seuramatkalla-
kiertueelta ja kyselyistä saamamme palautteen perus-
teella.

”Tuemme seurojen elinvoimaisuutta 
erityisesti jäsenhankinnassa ja seura-

aktiivien koulutuksessa ja motivoinnissa. 
Järjestämme 50 verkostotapaamista 

1500 seuratoimijalle.”
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”Tarjoamme Nautic-lehden, 
Nautic-uutiskirjeen ja Nautic-TV:n 

kautta 100 000 veneilijälle elämyksiä, 
 tietoa ja taitoa.”
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TÄÄLLÄ
VIESTIMME:

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

suomenpurjehdusjaveneily
sailingteamfinland
finnishsailingleague

Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdusliiga

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

www.spv.fi

Nautic-TV talvisin kerran
kuussa ja kesäisin 
joka toinen viikko 
YouTubessa.



SEURAPALVELUT 
JA EDUT 
SEUROJEN JÄSENILLE

•	 Suuli-jäsen- ja venerekisteri
•	 Lasten ja nuorten toiminnan tuki ja  
koulukiertueet

•	 Kilpailutoiminnan tuki
•	 Aluetoiminnanjohtajien palvelut
•	 Koulutukset, katsastukset ja materiaalit
•	 Seurakirjeet, tapahtumat ja  
huippu-urheilutiedotus

•	 Seuravalmennuksen tuki
•	 Asiakasneuvonta
•	 Seuran koulutukset diginä 
oppimisympäristö Campuksessa

•	 Tapaturmavakuutus ja  
venevakuutusalennus

•	 Suomen Meripelastusseuran Trossi-
jäsenyys etuhintaan

•	 Nautic-lehti (2 krt/vuosi) 
•	 DigiNautic-uutiskirje (4 krt/vuosi) 
•	 Kilpailulisenssit 
•	 Purjenumerot 
•	 Maksuttomat webinaarit
•	 Kansainvälisen huviveneenkuljettajan 
pätevyyden (ICC) arviointipalvelu ja 
todistukset

•	 Muut SPV:n jäsenedut ja -tarjoukset 
spv.fi/jasenedut

•	 Veneily- ja purjehduskouluttajat  
(matkaveneily) 

•	 Junioriohjaajat (purjehdus, moottori-
veneily ja kilpaveneily) 

•	 Katsastajat (matka- ja kilpaveneily) 
•	 Valmentajat (kilpa- ja huippupurjehdus)
•	 Kilpailutoimihenkilöt ja tuomarit  
(purjehdus ja kilpaveneily) 

•	 Mittamiehet (purjehdus ja kilpaveneily) 
•	 Joukkueenjohtajat (kilpaveneily)
•	 Campus.spv.fi digikoulutusten 
monipuolinen tarjonta

SPV:N KOULUTUKSETSEUROJEN JÄSENILLESEUROILLE
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”Tuemme seurojen elinvoimaisuutta 
erityisesti jäsenhankinnassa ja seura-

aktiivien koulutuksessa ja motivoinnissa. 
Järjestämme 50 verkostotapaamista 

1500 seuratoimijalle.”

”Yhtenäistämme veneiden 
katsastusprosessit seuroissa Campuksen 

avulla. Innostamme koko perheen 
osallistumaan katsastuksiin sekä 

kehitämme omakatsastusta ja 
sähköistä katsastusta.”
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KOULUTUS JA 
KATSASTUS TUOVAT 
TURVAA VESILLE
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 Veneilijä- ja 
Venepäällikkökursseilla.

Sähköinen koulutusympäristömme Campus kokoaa SPV:n koulutukset 
yhteen. Kehitämme jatkuvasti uusia koulutuksia sekä katsastusmalleja 
yhdessä seurojen kanssa, jotta voimme lisätä veneilijöiden osaamista ja
veneidensä tuntemusta.

Omakatsastusmenetelmän ja perheen yhteisen katsastuksen kehittäminen 
sekä sähköinen katsastus tarjoavat uusia lähestymistapoja vuosi- ja 
runkokatsastuksiin.



”Kaksinkertaistamme 
koulutettujen veneilijöiden 

määrän vuoteen 2022 
verrattuna ja lisäämme 
kouluttavien seurojen 

määrää.”
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KOULUTUSKALENTERI:

TAMMIKUU
Kouluttajakoulutus            

Katsastajan peruskurssi     
Besiktarens grundkurs      

Aluetuomarikurssi             
Manage2Sail-koulutus   

01 02 03 04 09 10 11 1205 06 07 08

HELMIKUU   
Kouluttajakoulutus 1 & 2  
Kurs för utbildare              
Katsastajan peruskurssi 1 & 2                 
NKT, kilpailijoille suunnattu sääntö-
koulutus
NKT, ADT ja kilpailumanipulaatio           
Sääntöseminaari               
Luokkaliitot, kilpailumanipulaatio ja ADT
VHF-koulutus 

MAALISKUU
Kouluttajakoulutus 1 & 2  

Katsastajan peruskurssi 1 & 2
Besiktarens grundkurs      

Katsastajan täydennyskurssi 1, 2 & 3
Besiktarens fortsättningskurs

Suuli katsastajalle              
NKT, Immersionkoulutus   

NKT, Kilpailutoimihenkilökurssi              
Aluetuomarikurssi             

Kansallinen tuomarikurssi 
Kansallinen erotuomarikurssi                 

Mittaajien koulutus    

HUHTIKUU
NKT, Junioriohjaajakurssi 1 & 2              
NKT, Uusille kilpailijoille -kurssi
Kilpailunjärjestäjäkurssi 1 & 2
Kansallinen kilpailupäällikkökurssi          
Ohjaajakoulutus 1 & 2       
Instruktör 1, teori 1
Ohjaajakoulutus 1 & 2, purjehdusteoria
Instruktör 1 & 2 , segling teori                
Ohjaaja 1, teoria 1, korvaava                  
Instruktör 2, teori 1           
Instructor 1 & 2, windsurfing

TOUKOKUU
Manage2Sail-koulutus       
NKT, GT10-kilpailijoille suunnattu          
Puhtaasti- ja Reilusti Paras -verkkokurssi (SUEK)
Ohjaajakoulutus 1 & 2   

LOKAKUU
Veneilyturvallisuuspäivä   
Kilpailunjärjestäjäkurssi    
Ohjaajakoulutus 1 & 2  

MARRASKUU
Aluetuomarikurssi
Manage2Sail-koulutus
Purjelautailuohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutus



Urheilemme vastuullisesti, menestyksekkäästi ja 
arvojemme mukaisesti. Lisäämme liikunnan iloa 
ja kilpailijoiden määrää.

MENESTYMME
MAAILMALLA
2023

Kohti visiota:
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JATKAMME
MITALIJUHLAA

Sailing Team Finlandin menestyvän toiminta-
kulttuurin arvot ovat yhdessä tekeminen, ilo, 
kunnioitus, erinomaisuus ja vastuullisuus.
Takaamme huippu-urheilijoille laadukkaan 
arjen, vahvan sidosryhmäyhteistyön ja ta-
sokkaan valmennuksen.

Jatkamme kilpaveneilyä ja kilpapurjehdusta 
mitalisijoilla. Saavutamme vuonna 2023 neljä
maapaikkaa Pariisin olympialaisiin.

Lue lisää: sailingteamfinland.com &
spv.fi/kilpaveneily

Kansainvälinen menestyminen edellyttää 
vahvaa kotimaista kilpailutoimintaa, runsas-
ta kilpailijamäärää sekä osaavia toimitsijoita. 
Yhtä tärkeää kuin menestyminen on viihty-
minen vesillä.

Tiivistämme yhteistyötä ja tietotaidon vaih-
toa luokkaliittojen ja seurojen kanssa sekä 
koulutamme aktiivisesti.

Lue lisää: spv.fi/kilpapurjehdus &
spv.fi/kilpaveneily

KANNUSTAMME
KILPAILEMAAN

Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat lajim-
me kulmakiviä lapsista aikuisiin, harrastus-
toiminnasta kilpailemiseen.

Panostamme maksuttomiin purjehduksen ja 
kilpaveneilyn lajikokeilutapahtumiin, tuemme
vammaispurjehdustoimintaa seuroissa ja päi-
vitämme sekä jaamme reilun kilpailun ohjel-
mamme kilpailijoille ja kilpailunjärjestäjille.

Lue lisää: lastenpurjehduskoulu.fi,
spv.fi/lastenveneilykoulu & 
spv.fi/parasailing

VOITAMME
VASTUULLISESTI
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Lasten purjehduskoulu on SPV:n ja sen jä-
senseurojen konsepti, jonka tavoitteena on 
järjestää korkealaatuista purjehduksen al-
keisopetusta ympäri Suomen. Seurat järjes-
tävät Lasten purjehduskoulun alkeiskursseja 
tai alkeistason viikkoharjoituksia. Lasten pur-
jehduskoulu on tarkoitettu noin 6-13-vuoti-
aille.

Lue lisää: lastenpurjehduskoulu.fi

Lasten veneilykoulu on SPV:n ja sen jäsen-
seurojen konsepti. Taitoja opitaan turvalli-
sessa ympäristössä koulutettujen ohjaajien 
opastuksella. Alkuun tutuksi tulevat vesillä 
liikkuminen ja moottoriveneen hallinta erilai-
sissa tilanteissa. Lasten veneilykoulu on tar-
koitettu noin 6-13-vuotiaille.

Lue lisää: spv.fi/lastenveneilykoulu

ILOA JA OPPIA VESILLE

”Starttaamme 
1 000 uutta harrastajaa 

-hankkeen.”

”Kaksinkertaistamme 
Lasten veneilykoulun 

ohjaajamäärät.”
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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.
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TUKIPALVELUT 
HUIPPU-URHEILIJALLE

SPV:n valmennusjärjestelmä 
auttaa urheilijoita löytämään, 
käyttämään ja kehittämään 
voimavarojaan matkalla 

menestykseen.

OLYMPIAKOMITEA:
huippu-urheiluyksikkö

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY:
taloudellinen, hallinnollinen ja viestinnällinen 
ja logistinen tuki, projektijohtamisen tuki

OLYMPIAVALMENNUSKESKUS:
lajin menestyssuunnitelman sparraus, 
lajijohdon tuki, tehostustuki lajiliitolle, eri 
asiantuntijapalvelut

VALMENNUS:
SPV:n valmennus- ja asiantuntijatiimi 
sekä projektivalmentajat

URHEA:
asiantuntijat (fysiikkavalmentajat, fysio-
terapeutit, ravinto- ja mentaaliasiantunti-
jat, lääkäripalvelut), urheilun ja opiskelun 
yhdistäminen HSK-SATAMA:

lajiharjoittelukeskus Suomessa

OPETUS- JA 
KULTTUURIMINISTERIÖ:
lajiliiton tuki, urheilija-apurahat

KISAKALLIO:
leirityskeskus

PARHAAT PARHAIDEN KANSSA:
kansainvälinen yhteistyö ja 
harjoitusryhmät
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”Jatkamme mitalimenestyksen polulla. 
Saavutamme vuoden 2023 MM-kilpailuista 
neljä maapaikkaa Pariisin olympialaisiin.”
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”Meillä on F1- ja F4-
luokissa maailman 
parhaat kuljettajat ja 
järjestämme parhaat 
kilpailut. 
Kotimaisten kilpailuiden 
tv-lähetyksemme 
tavoittavat jopa 
25 000 katsojaa.”
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”Yhdistämme seurat ja luokkaliitot, aktivoimme kotimaista kilpailutoimintaa 
ja koulutamme lisää kilpailutoimihenkilöitä. Jatkamme vuonna 2022 

hyvin alkanutta vammaispurjehdustoimintaa yhdessä seurojen kanssa. 
Järjestämme suositun seurojen välisen Purjehdusliiga-kilpailusarjan.”
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Panostamme ympäristöystävälliseen ja 
turvalliseen veneilyyn sekä reiluun peliin vesillä 
ja rannassa.

KANNAMME
VASTUUMME
2023

Kohti visiota:
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Opastamme veneilijöitä Veneilyn ympäristö-
ohjelmamme avulla pitämään huolta ainut-
laatuisista vesistöistämme ja tuemme seuro-
ja esimerkiksi satamien jätehuoltoasioissa.

Jaamme SPV:n ympäristösuositukset jäsen-
seurojemme jäsenille, ja postitamme seuro-
jen satamiin ja vierasvenesatamiin Vastuulli-
sesti vesillä -julisteet.

Lue lisää: spv.fi/vastuullisestivesilla 

VAALIMME
VESISTÖJÄMME

Haluamme taata reilun ja yhdenvertaisen kil-
pailu- ja harrastusympäristön, jossa jokainen 
voi olla oma itsensä. Muun muassa päivitetty
antidoping-ohjelmamme sekä Reilusti vesil-
le- ja Stop syrjinnälle -oppaamme auttavat 
veneilijöitä ja seuroja vastuullisessa toimin-
nassa.

Itsenäinen kurinpitojärjestelmämme mahdol-
listaa puolueettoman käsittelyn niin kilpapur-
jehduksen kuin -veneilynkin ristiriitatilanteis-
sa.

Lue lisää: spv.fi/vastuullisuus

HUOMIOIMME
TOISEMME

VENEILEMME
VASTUULLISESTI

Lisäämme veneilyturvallisuutta tarjoamalla 
seuratoimijoille ja seurojen jäsenille moni-
puolisia koulutuksia. Kehitämme omakatsas-
tus- ja perhekatsastusmalleja sekä katsas-
tusdokumenttien digitalisointia. Edellytämme 
seuroilta jäsen- ja venerekisteri Suulin sään-
nöllistä päivitystä ja ylläpitoa.

Jatkamme aktiivista veneilyturvallisuusvies-
tintää sekä yhteistyötä viranomaisten ja jär-
jestötoimijoiden kanssa.

Lue lisää: spv.fi/katsastus
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VENEILYN VASTUULLISUUSOHJELMA NOUDATTAA URHEILUYHTEISÖN 
URHEILLAAN IHMISIKSI – URHEILUN VASTUULLISUUSOHJELMAA:
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”Etsimme keinoja veneilyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi.
Jaamme ja jalkautamme SPV:n ympäristösuositukset ja 
Vastuullisesti vesillä -oppaat seuroihin, satamiin ja veneilijöille. 
Jäsenlehtemme Nauticin hiilijalanjälki on kompensoitu 
koko tuotantoprosessin osalta.”
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Olemme jäseniä seuraavissa järjestöissä:

Toimimme yhteistyössä seuraavien 
järjestöjen kanssa:
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TALOUS JA
BUDJETTI 2023

TOTEUMA 2021, BUDJETTI 2022, 
BUDJETTI 2023 (1000€)*)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

Ylijäämä/alijäämä

Järjestö Lapset Veneily

T21

12
-94

-82

-4

-86

T21

40
-32

8

0

8

T21

0
-11

-11

0

-11

B22

10
-116

-106

30

-76

B22

23
-55

-32

0

-32

B22

0
-21

-19

0

-19

B23

11
-119

-108

30

-78

B23

23
-55

-32

0

-32

B23

0
-20

-20

0

-20

TOTEUMA 2021, BUDJETTI 2022, 
BUDJETTI 2023 (1000€)*)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot

Ylijäämä/alijäämä

Veneily-
turvallisuus

Nopeuskilpailu Koulutus

T21

55
-22

33

0

33

T21

9
-64

-55

12

-43

T21

31
-46

-15

0

-15

B22

69
-45

24

0

24

B22

12
-60

-48

14

-34

B22

15
-29

-14

0

-14

B23

76
-50

26

0

26

B23

20
-69

-49

14

-35

B23

24
-38

-14

0

-14

TOTEUMA 2021, BUDJETTI 2022, 
BUDJETTI 2023 (1000€)*)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

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

Ylijäämä/alijäämä

Viestintä Hallinto Yhteiset projektit

T21

46
-176

-130

0
0

-130

T21

2
-210

-208

-7
0

-215

T21

0
-14

-14

0
15

-14

B22

33
-160

-127

0
0

-127

B22

0
-206

-206

0
0

-206

B22

0
-13

-13

0
0

-13

B23

36
-185

-149

0
0

-149

B23

0
-210

-210

0
0

-210

B23

0
-30

-30

0
0

-30

TOTEUMA 2021, BUDJETTI 2022, 
BUDJETTI 2023 (1000€)*)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut

Varsinainen toiminta

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

Ylijäämä/alijäämä

Kilpapurjehdus
nuoret

Valmennus- ja huip-
pukilpapurjehdus

Kilpapurjehdus

T21

111
-280

-169

20
45

-104

T21

40
-420

-380

87
234

-59

T21

62
-82

-20

40
0

20

B21

70
-226

-156

20
45

-91

B21

10
-296

-286

40
221

-25

B21

72
-160

-88

15
60

-13

B22

106
-319

-213

25
97

-91

B22

10
-377

-367

76
241

-50

B22

64
-94

-30

15
0

-15

TOTEUMA 2021, BUDJETTI 2022, 
BUDJETTI 2023 (1000 €) *)

Jäsenmaksut 2023
- Varsinaiset henkilöjäsenet
- Perhejäsenet
- Seniorit
- Nuorisojäsenet (alle 19v)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Henkilöstökulut
Varsinaisen toiminnan muut kulut

Varsinainen toiminta

Jäsenmaksut
Varainhankinta, sponsori- ja muut tuotot
Opetusministeriön yleisavustus
Olympiakomitean tuki ja OKM-erityisavustukset

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

T21

408
-705
-1 451

-1 748

719
148
609
294

22

B22

316
-717
-1 387

-1 788

722
119
625
326

4

B23

370
-768
-1 566

-1 964

788
160
653
338

-25

SPV yhteensä

*) Ilman henkilöstökuluja

13,50 €
13,50 €
13,50 €
5,50 €

T21 = Toteuma 2021
B22 = Budjetti 2022
B23 = Budjetti 2023
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www.spv.fi

Särkiniementie 5 B 62
00210 Helsinki


