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Yleistä   
  

Suomen  Nuorisopurjehtijat  ry  (Snupu)  on  purjehduksesta  ja  sail  training  –toiminnasta  kiinnostuneiden             
nuorten  järjestö.  Sail  training  on  purjealuksella  tapahtuvaa  koulutusta,  jossa  nuoret  oppivat  purjehduksen,              
navigoinnin  ja  merenkulun  perusteita  sekä  yhteistyötaitoja  yhdessä  muiden  kanssa.  Sail  trainingin             
perusidea  on  purjehtimalla  oppiminen,  ei  ensisijaisesti  purjehduksen  oppiminen.  Useampia  päiviä  tai  jopa              
viikkoja  kestävän  purjehduksen  aikana  miehistössä  toimiva  osallistuja  oppii  ryhmätyötä,  oma-aloitteisuutta,            
itsenäisyyttä,  suvaitsevaisuutta,  merenkulkua  ja  purjehdusta,  tapaa  uusia  ystäviä  ja  viihtyy.  Sail  training              
–purjehdukset  hiovat  nuorten  tiimityötaitoja,  vahvistavat  nuorten  itseluottamusta  ja  opettavat  tulemaan            
toimeen   muiden   kanssa   paikoin   hankalissakin   olosuhteissa.   Purjehdukset   tarjoavat   elämyksellisen,   
päihteettömän   vaihtoehdon   vapaa-ajan   viettoon   ja   herättävät   kiinnostusta   ympäröivään   meriluontoon.   
  

Suomen  Nuorisopurjehtijat  ry  (Snupu)  on  purjehdusta  ja  sail  training  -toimintaa  tarjoava  nuorten  järjestö.                1

Sail  training  on  purjealuksilla  tapahtuvaa  koulutusta,  jossa  nuoret  oppivat  osana  aluksen  miehistöä              
purjehdusta,  navigointia  ja  merenkulun  perusteita  sekä  yhteistyötaitoja  yhdessä  muiden  kanssa.  Sail             
trainingin  pääidea  on  purjehtimalla  oppiminen,  toissijaista  on  purjehduksen  oppiminen.  Purjehduksilla            
purjehdusoppilaat  ovat  yhdenvertaisia,  kaikilla  on  mahdollisuus  haastaa  itseään  useita  päiviä  tai  jopa              
viikkoja   kestävillä   purjehduksilla.    
  

Edellisinä  vuosina  Suomen  Nuorisopurjehtijat  ovat  fokusoituneet  tarjoamaan  jäsenistölleen  kotimaassa          
tapahtuvia  pitkiä  viikonloppupurjehduksia  useilla  suomalaisilla  aluksilla.  Toiminnan  painopiste  on  keskitetty            
kotimaan  lyhyisiin  purjehduksiin,  joilla  jäsenet  pääsevät  kokemaan  purjehduksen  ja  Sail  Training             
ainutlaatuisuutta.   
  

Vuonna  1988  perustettu  Suomen  Nuorisopurjehtijat  ry  edistää  sail  training  -toimintaa  Suomessa  ja  ylläpitää               
purjehtijoiden  välisiä  yhteyksiä.  Purjehduksilla  mukana  olleiden  nuorten  yhteenkuuluvuudentunnetta  tuetaan           
järjestämällä  purjehtimiseen  ja  purjelaivoihin  liittyvää  koulutusta  ja  vapaamuotoisia  tapahtumia,           
osallistumalla  nuorisopurjehdusten  järjestämiseen  ja  kehittämiseen,  tiedottamalla  sail  training  –toiminnasta           
sekä  ylläpitämällä  ja  luomalla  uusia  yhteyksiä  suomalaisiin  ja  ulkomaisiin  sail  training  -toimijoihin.  Suomen               
Nuorisopurjehtijat   ry   on   nuorten   oma   yhdistys,   joka   toimii   täysin   vapaaehtoistyöpohjalta.   
  

Suomen  Nuorisopurjehtijat  on  yksi  ainoista  valtakunnallisista  järjestöjä  Suomessa,  jotka  järjestävät            
organisoitua,  ennakkotaidoista  riippumatonta  sail  training  -toimintaa.  Purjelaivasäätiö  toteuttaa  Sail  Training            
Internationalin  (STI)  mukaisia  periaatteita  ja  toimii  sen  kansallisena  tytärjärjestönä  (Sail  Training  Association              
Finland,   STAF).   
  

1   Käsitteelle    sail   training    ei   ole   vastaavan   sisältöistä   suomenkielistä   termiä,   lähinnä   koulupurjehdus.   
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Jäsenyydet   muissa   järjestöissä   
  

Yhdistys  on  jäsenenä  Suomen  Nuorisoyhteistyö  –  Allianssi  ry:ssä,  Pidä  Saaristo  Siistinä  ry:ssä  sekä               
Meriliitto   ry:ssä.   
  

Suomen  Nuorisoyhteistyö  -  Allianssi  ry  on  valtakunnallinen  nuorisotyön  palvelu-  ja  vaikuttajajärjestö.             
Allianssi  tuottaa  palveluita  sekä  nuorille  että  nuorisoalan  toimijoille.  Allianssin  järjestämiin  koulutuksiin             
osallistutaan,  jos  niiden  aihepiirit  ovat  lähellä  Snupun  toimintaa.  Allianssi  tarjoaa  jäsenjärjestöjensä  käyttöön              
kokoustiloja,   joita   voidaan   hyödyntää.   
  

Vuonna  2020  Suomen  Nuorispurjehtijat  jatkoivat  Pidä  Saaristo  siistinä  ry:n  tukijäsenenä  Pidä  Saaristo              
Siistinä  ry  edistää  Suomen  merialueiden,  sisäviesien,  rantojen  ja  saariston  puhtautta,  viihtyisyyttä  ja              
turvallisuutta  sekä  veneily-  ja  retkeilymahdollisuuksia.  Suomen  Nuorisopurjehtijat  liittyivät  yhdistyksen           
jäseneksi,  koska  yhdistyksen  toiminta  tukee  Suomen  Nuorisopurjehtijoiden  tavoitteita          
ympäristökasvatuksen   osalta.     
  

Meriliiton  tarkoituksena  on  jäsentensä  yhdyssiteenä  työskennellä  Suomen  merellisen  kulttuurin  hyväksi,            
sekä  herättää  ja  ylläpitää  harrastusta  mereen  liittyvien  toimintojen  edistämiseksi.  Snupun  jäsenistöllä  on              
oikeus  osallistua  Meriliiton  järjestämiin  tapahtumiin,  kuten  keskustelutilaisuuksiin  ja  vierailuihin  erilaisiin            
merenkulkuun   liittyviin   kohteisiin.   
  

  
Toiminnan   painopistealueet   
  

Toiminnan   painopistealueiksi   vuosille   2019-2023   määriteltiin:    
1.   toiminnan   kattavuuden   parantaminen   kansallisella   tasolla     
2.   keskittyminen   kotimaassa   järjestettäviin   purjehduksiin     
3.   toiminta-ajatuksen   kirkastaminen   ja   tietoisuuden   kasvattaminen   toiminnasta   kansallisella   tasolla   
4.   jäsenmäärän   kasvattaminen.     
  

Vuonna  2020  toiminta  keskittyi  vahvasti  kotimaan  purjehduksiin  eri  aluksilla.  Purjehdukset  saavuttivat             
vuonna  2020  merkittävän  osallistujamäärän  ja  purjehdukset  myytiin  pääosin  loppuun  ennätysajassa,  ja             
parhaillaan  purjehdukset  oli  myyty  täyteen  jo  kuukausia  ennen  purjehduksen  alkamista.  Koronan  vuoksi              
kaikki   toiminta   tapahtui   kotimaassa.     
  

Toiminta-ajatuksen  kirkastaminen  on  monivuotinen  prosessi,  mutta  vuonna  2020  toiminnassa  keskityttiin            
siihen  olennaisimpaan,  eli  Sail  Training  -aatteen  noudattamiseen  jokaisella  purjehduksella.  Purjehduksilta            
saadun  palautteen  mukaan  aluksilla  opittiin  elämään  yhdessä  viikonlopun  aikana,  opittiin  ottamaan  vastuuta              
sekä   opittiin   noudattamaan   vesillä   hyvää   merimiestapaa   ja   veneilytaitoja.     
  

Toiminta   osa-alueittain   
  

Purjehdustoiminta   
  

Purjehdustoiminnan  kysyntä  vuonna  2020  pysyi  korkeana  COVID-19-tilanteesta  huolimatta.  Purjehduksia           
järjestettiin   vuonna   2020   seuraavasti:   
  

25.-28.6.   Snupun   purjehdus   Kuunari   Lokilla,   Uusikaupunki   -   Turku   
10.-12.7.   Snupun   purjehdus   Valborgilla,   Helsinki   -   Turku   
20.7.   Snupun   iltapurjehdus   606-köliveneillä,   Turku   
1.-5.8.   Snupun   purjehdus   Kuunari   Lokilla,   Pori   -   Turku   
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3.-6.9.   Snupun   purjehdus   Österstjärnanilla,   Loviisa   -   Loviisa   
11.-13.9.   Snupun   syyspurjehdus   Kuunari   Lokilla,   Turku   -   Turku   
18.-20.9.   Snupun   purjehdus   Vahinella,   Turku   -   Turku   
10.-14.10.   Snupun   ruskapurjehdus   Vahinella,   Turku   -   Turku   
16.-18.10.   Snupun   lokapurjehdus   Valborgilla,   Helsinki   -   Helsinki   (peruttu)   
13.-15.11.   Snupun   pimeäpurjehdus   Kuunari   Lokilla,   Turku   -   Turku   
  

Vuonna  2020  Snupu  järjesti  10  jäsenpurjehdusta,  joista  yksi  oli  peruttava  myöhäisessä  vaiheessa              
kansallisten  kokoontumisrajoitusten  tiukentuessa.  Purjehdusten  täyttöaste  on  ollut  erittäin  korkea  erityisesti            
loppuvuoden  puolella,  ja  halukkaita  ilmoittautui  jonotuslistalle  jatkuvasti.  Purjehdusten  täyttöaste  on  ollut             
seuraava:   

  
  

Snupun  jäsenpurjehdukset  ovat  kaikille  yhdistyksen  jäsenille  avoimia  retkiä,  joilla  jäsenet  voivat  tavata              
toisiaan  ja  palauttaa  mieliin  purjehdustaitojaan.  Purjehdukset  ovat  perinteisesti  olleet  jäsenistön            
keskuudessa  erittäin  suosittuja  ja  täyttyneet  nopeasti.  Purjehdusten  hinta  jäsenistölle  koostuu  käytännössä             
pelkästään  muonituskuluista,  Snupu  kattaa  kaiken  muun.  Viime  vuosina  viikonloppua  hieman  pidemmät             
purjehdukset   sekä   viikonloppupurjehdukset   ovat   olleet   suosittuja.     

  
Perinteisesti  keväällä  järjestettävän  gastipurjehduksen  sisältö  rakentuu  purjehduksesta,  laivaan          
tutustumisesta  sekä  erilaisesta  oheistoiminnasta,  jonka  avulla  pyritään  kouluttamaan  purjehduksen           
osallistujia  toimimaan  kesällä  gasteina  Suomen  purjelaivasäätiön  purjehduksilla.  Kansallisten          
kokoontumisrajoitusten   vuoksi   gastipurjehdusta   ei   ollut   tänä   vuona   mahdollista   järjestää.   

  
Snupun  jäsenpurjehduksilla  yleisesti  käytössä  ollut  Suomen  Purjelaivasäätiön  koululaiva  Kuunari  Helena  ei             
ole  ollut  käytettävissä  vuonna  2020,  ja  laajensimme  purjehdusten  alustarjontaa  perinnepurjelaiva  Valborgiin             
ja  Turun  Pursiseuran  606-köliveneisiin.  Siten  vuoden  2020  alustarjonnan  muodostivat  Kuunari  Lokki  (10              
purjehduspaikkaa),  SY  Vahine  (10  purjehduspaikkaa),  perinnepurjelaiva  Valborg  (26  purjehduspaikkaa),           
perinnepurjelaiva   Österstjärnan   (12   purjehduspaikkaa)   ja   606-köliveneet.   
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Yhteiset   tapahtumat   ja   teemapäivät   
  
  

Alkuvuodesta  kiihtyneen  COVID-19  viruksen  leviämisen  vuoksi  vuoden  2020  toimintaa  jouduttiin  miettimään             
nopealla   aikataululla   uusiksi.   Kevätkokous   pidettiin   4.4.   etäkokouksena   Google   meets-sovelluksessa.     
  

Marraskuussa  järjestettiin  etänä  vuosikokous  Google  meets-sovelluksessa  kontaktien  välttämiseksi          
epidemiatilanteen   edelleen   jatkuessa   uuden   aallon   myötä.     
  

Toiminta  keskitettiin  vuonna  2020  purjehduksiin,  epidemiatilanteen  sen  salliessa  ja  kansallisia            
kokoontumisrajoituksia  noudattaen.  Purjehduksille  osallistuminen  ei  ollut  sallittua  mikäli  oli  pieniäkin            
COVID-19   virukseen   viittaavia   oireita.   

  
Koulutustoiminta   
  

Kuluneen  vuoden  aikana  olemme  järjestäneet  jäsenistölle  alkusammutuskoulutuksen  sekä          
pelastautumiskurssin.  Koulutukset  tilattiin  yksityisiltä  toimijoilta.  Snupu  järjesti  itse  jäsenistölleen           
gastikoulutuksen   alkukeväällä.   
  

Gastikoulutus   
Keväällä  järjestettiin  jokavuotinen  gastikoulutus,  joka  tarjoaa  tiedot  sekä  taidot  gastina  toimimiseen             
Purjelaivasäätiön  sekä  Snupun  omilla  purjehduksilla.  Koulutus  sisälsi  mm.  gastin  tehtäviin  perehtymistä,             
ryhmäyttämistä  sekä  ympäristöasioiden  pohdintaa.  Tavoitteena  on  tarjota  kattava  kuvaus  gastin            
päivittäisistä  vastuutehtävistä  sekä  roolista  erilaisilla  purjehduksilla.  Opittuja  tietoja  oli  tarkoitus  vahvistaa             
loppukevään  gastipurjehduksella,  jossa  koulutukseen  osallistuvat  olisivat  tutustuneet  purjehduksen          
toteutukseen  gastin  näkökulmasta.  Kevään  2020  rajoitusten  takia  purjehdus  peruttiin  ja  sen  toteutumista              
tarkastellaan  uudestaan  rajoitusten  hellittäessä.  Gastikoulutusviikonloppuun  6.-8.3.2020  osallistui  23          
henkilöä.   
  

Alkusammutuskoulutus   
Jos  jäsenellämme  on  halu  suorittaa  kansimiehen  koulutus  ja  hankkia  virallinen  pätevyys,  on  koulutuksen               
osana  käytävä  alkusammutuskoulutus.  Koulutus  opettaa  toimimaan  tulipalotilanteessa,  ymmärtämään          
syttymissyitä  sekä  palon  leviämistä.  Yksipäiväisen  koulutuksen  aikana  myös  tutustutaan  erilaisiin            
sammutintyyppeihin  ja  kokeillaan  niitä  käytännössä.  Koulutus  on  kuitenkin  yleishyödyllinen  ja  antaa             
varmuutta  toimia  kotioloissakin  sattuvissa  tulipalotilanteissa.  Koulutus  tarjottiin  osana  gastikoulutusta  sekä            
muulle   jäsenistölle.   
  

Veneilijän   pelastautumiskurssi   
Pelastautumiskurssi  järjestettiin  Meriturvan  toimesta  Lohjalla.  Kurssin  kesto  on  yksi  päivä  ja  sen  aikana               
käydään  kattavasti  pelastusliivien  ja  pelastuslauttojen  käyttö.  Lisäksi  se  opettaa  toimintatapoja  mies  yli              
laidan-tilanteessa  ja  selviytymään  kylmässä  vedessä.  Kurssi  on  hyödyllinen  kaikille  vesillä  liikkujille  ja              
vahvistaa   osaamista   hätätilanteessa.   Kurssille   osallistui   20.11.2020   yhdeksän   osallistujaa.     
  
  
  

Tiedotus   ja   markkinointi   
  

Markkinoinnin  tavoitteena  oli  tehdä  sail  training  -purjehduksia  ja  yhdistyksen  toimintaa  tunnetuksi  sekä              
hankkia  uusia  jäseniä.  Markkinointia  tehtiin  päivittämällä  järjestön  Instagram-tilille  mainoksia  tulevista            
tapahtumista  sekä  jakamalla  sisältöä  tapahtumien  kulusta.  Lisäksi  muutamasta  tapahtumasta  jaettiin            
julkaisu  Facebookin  “Kivojen  tyyppien  gastipörssi”  -ryhmään.  Tänä  vuonna  ei  nähty  tarvetta  erilliselle              
maksetulle   some-markkinoinnille,   sillä   alukset   täyttyivät   hyvin   maksuttomia   kanavia   käyttäen.     
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Mediassa  Snupu  näkyi  Vahinen  kotiinsiirtopurjehduksen  muodossa,  johon  osallistui  seitsemän  snupua.  Yli             
5000   mailia   ja   45   vuorokautta   kestänyttä   matkaa   uutisoitiin   useammassa   lähteessä.   
  

Snupun  nettisivut  toimivat  pääasiallisena  tietolähteenä  kaiken  yhdistyksen  toiminnan  osalta.  Nettisivuilla  on             
myös  erillinen  englanninkielinen  osio,  jonka  avulla  halutaan  palvella  Snupun  kansainvälisiä            
yhteistyökumppaneita.   
  

Nettisivujen  ja  Instagramin  lisäksi  yhdistyksen  sisäistä  tiedotusta  palvelivat  Facebook-sivusto  sekä            
sähköinen  Snuutiset-sähköpostikirje.  Poikkeuksellisesta  vuodesta  johtuen  yhdelle  tai  useammalle          
purjehdukselle   osallistuneita   jäseniä   muistettiin   postittamalla   kullekin   oma   Snupu-kangaskassi.   

  
Julkaisutoiminta   
  

Vuoden  2019  vuosikokouksessa  päätettiin,  ettei  yhdistyksen  Raaka-lehden  julkaisemista  enää  jatketa.            
Lehden  toimitukseen  on  ollut  haasteita  saada  lisää  henkilöitä,  sekä  haluttiin  panostaa             
ympäristötietoisuuteen  ja  vähentää  paperin  käyttöä  siirtymällä  enemmän  sähköiseen  viestintään.  Snupun            
verkkosivuille  on  rakennettu  valmius  jatkaa  julkaisutoimintaa  blogimuotoisena,  mikäli  jäsenistä  löytyy            
kiinnostuneita  kirjoittajia.  Lehteä  ei  nähty  enää  ajankohtaisena  ja  nykyiseen  toimintaan  lisäarvoa  tuovana.              
Suurimmalti  osin  Snupun  viestintä  keskittyy  sähköisiin  alustoihin  ja  sosiaaliseen  mediaan.  Esimerkiksi             
Instagram-julkaisuilla  on  koottu  purjehduksilta  matkakertomuksia,  joita  voidaan  myös  nostaa  myöhemmin            
uudelleen   julkaistavaksi   koosteina   esimerkiksi   talvikaudella.   
  

  
Kansainvälinen   toiminta   

  
Vuosi  2020  oli  hyvin  poikkeuksellinen  kansainvälisestä  näkökulmasta.  Vuodelle  suunniteltiin  monta            
kansainvälistä  projektia,  mutta  vain  murto-osa  projektien  tapahtumista  saatiin  järjestettyä  koronapandemian            
takia.   Projektit   ovat   kuitenkin   saaneet   jatkorahoituksen,   joten   ne   jatkuvat,   kun   pandemia   helpottaa.     
  

Sail   Deeper:   
Snupu  on  ollut  jo  vuodesta  2019  mukana  järjestämässä  Sail  Deeperiä,  joka  on  Snupun,  STA  Latvian  ja                  
Atyla  Foundationin  Erasmus+  -rahoitteinen  projekti.  Projektissa  on  tarkoitus  kehittää  Sail  training  -toimintaa              
sekä   jakaa   järjestöjen   toimintamalleja.   
    
Snupu  järjesti  projektin  ensimmäisen  tapahtuman  kuunari  Helenalla  2.-8.8.2019  itäisellä  Suomenlahdella.            
Tapahtumaan  osallistui  22  purjehtijaa  Suomesta,  Espanjasta  ja  Latviasta.   Purjehduksen  osassa  käytiin             
työpajoissa   läpi   muun   muassa   johtamista,   ryhmäytymistä,   osallisuutta   ja   non-formaalia   oppimista.   
    
Projektiin  kuului  myös  kauden  ulkopuolisen  tapahtumien  järjestäminen  vähintään  50  nuorelle.  Snupu  järjesti              
kuunari  Helenalla  kaksi  päiväpurjehdusta  4.10.2019  ala-  sekä  yläasteen  erityisluokalle.  Purjehduksella            
oppilaat  pääsivät  kokeilemaan  muun  muassa  purjeiden  nostamista,  trimmaamista  sekä  aluksen  ohjaamista.             
Syksyllä   myös   suunniteltiin   toisen   kauden   ulkopuolisen   tapahtuman   järjestämistä   keväällä.   
  

Kevään  2020  tapahtuma  suunniteltiin  järjestettävän  Suomenlinnan  koululla  ja  telakalla  kahden  luokan             
kanssa.  Tarkoituksena  oli  järjestää  oppitunti  Itämerestä  Luontoliiton  kanssa  Suomenlinnan  koululla  ja             
järjestää  kierros  Suomelinnan  telakalla.  Suunnitteilla  oli  myös  järjestää  aktiviteetteja  telakalla,  kuten             
merimerkkisuunnistus   ja   kuvarastikierros.   Tapahtuma   jouduttiin   kuitenkin   perumaan   koronapandemia   takia.     
  

Toukokuussa  2020  seitsemän  Snupun  edustajan  oli  tarkoitus  osallistua  Sail  Deeperin  tapahtumaan  kuunari              
Atylalla   Bilbaossa.   Tapahtumaan   lykättiin   ensin   syyskuulle,   jonka   jälkeen   sitä   lykättiin   huhtikuulle   2021.   
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Syyskuussa  2020  Snupun  edustajien  oli  tarkoitus  osallistua  Sail  Deeperin  viimeiseen  tapahtumaan  Riikassa              
STA  Latvian  Spanielilla.  Tapahtumaa  lykättiin  vuodella,  eli  se  olisi  tarkoitus  järjestää  vuoden  2021               
syyskuussa.   
  

Sail  Deeperille  haettiin  jatkorahoitusta  lokakuulle  2021  asti  (projektin  oli  tarkoitus  päättyä  lokakuussa  2020).               
Jatkorahoitus   on   toistaiseksi   käsiteltävänä.   
  

Salty   Knots:   
  

Salty  Knots  on  Snupun,  STA  Estonian,  STA  Latvian,  Ostmarinan  ja  Irkakojiksen  Erasmus+  -rahoitteinen               
projekti,  jonka  tarkoituksena  on  verkostoitua,  jakaa  ideoita  ja  toimintatapoja  sekä  lisätä  yhteistyötä              
järjestöjen  välillä.  Projektissa  jokainen  yhdistys  järjestää  yhden  tapahtuman,  johon  muiden  järjestöjen             
edustajat   osallistuvat.   
  

Irklakojis  järjesti  ensimmäisen  tapahtuman  27.2  -  1.3.2020  Liettuan  Nidassa.  Jokaisesta  yhdistyksestä  kaksi              
edustaa  osallistui  tapahtumaan.  Tapahtumassa  jokaisen  yhdistyksen  edustajat  esittelivät  omat           
yhdistyksensä  ja  kertoivat  vuoden  2019  purjehduskaudesta.  Irklakojiksen  oli  tarkoitus  järjestää            
jääpurjehduskisa,   mutta   huonon   jäätilanteen   takia   kisa   järjestettiin   Blokarteilla   maalla.     
  

STA  Latvian  oli  tarkoitus  järjestää  tapahtuma  kesäkuussa  2020,  mutta  sitä  lykättiin  koronapandemian  takia               
vuoden   2021   keväälle.   
  

STA  Estonia  järjesti  18.08  -  25.08.2020  tapahtuman  Virossa.  Tapahtumassa  yhdistysten  jäsenet  pääsivät              
mukaan  tuomariveneelle  Ruhnu  Regattaan.  Snupusta  tapahtumaan  osallistui  vain  yksi  edustaja            
sairastapauksen   takia.   
  

Salty   Knotsin   STA   Latvian   ja   Snupun   tapahtumat   on   lykätty   vuodelle   2021.   
  

Sail4Employment:   
  

Sail4Employment  on  viiden  yhteisön  Erasmus+  -rahoitteinen  projekti.  Projektissa  on  mukana   AJITER             
(Youth  Association  of  Terceira  Island),  Atyla  Foundation,  Snupu,  STA  Latvia  ja   Europalmente.              
Projektin  tarkoituksena  on  kannustaa  nuoria  yrittäjyyteen  ja  luoda  mahdollisuuksia  yrittäjyyteen            
meren   parissa.   
  

Projektin  ensimmäinen  tapaaminen  pidettiin  Azoreilla  17.2  -  20.2.2020.  Tapahtumassa  tutustuttiin            
muiden  järjestöjen  toimintaan  sekä  suunniteltiin  projektin  seuraavia  tapahtumia.  31.3  -  5.4.2020             
oli  tarkoitus  järjestää  seuraava  tapahtua  Teneriffalla  STA  Latvian  purjevene  Spanielilla,  mutta             
tapahtuma  jouduttiin  perumaan  koronapandemian  takia.  Projektin  tapahtumat  on  lykätty  vuodella            
2021.   

Watch   Leader   Program   For   Better   Sail   Training:   

Snupu,  STA  Latvia  ja  Atyla  Foundation  hakivat  huhtikuussa  2020  rahoitusta  uudelle  projektille,  jonka               
tarkoituksena  on  kehittää  jokaisen  yhdistyksen  kansimieskoulutusta.  Tavoitteena  on  analysoida  ja  kehittää             
kunkin  yhdistyksen  koulutusta,  jakaa  kokemuksia  koulutuksesta  yhdistysten  kesken  ja  tuottaa  materiaalia             
koulutusta  varten.  Projektiin  kuuluu  neljä  purjehdusta,  joilla  sovelletaan  jokaisen  yhdistyksen  koulutuksen             
toimintatapoja.   Projektin   on   tarkoitus   alkaa   keväällä   2021.   

Talous   ja   hallinto   
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Yhdistyksen  ylintä  päätösvaltaa  käyttää  vuosikokous.  Käytännön  toiminnasta  vastaa  vuosikokouksen           
valitsema   hallitus.   
  

Yhdistys  jakaa  toimiston  Suomen  Purjelaivasäätiön  kanssa.  Yhdistyksellä  ei  ole  palkattua  työntekijää             
toimistolla,  mutta  tilaa  hyödynnetään  postin  vastaanottoon,  kokouskäyttöön  sekä  varastointiin.  Yhdistyksen            
toiminta  rahoitetaan  jäsenmaksujen,  osallistumismaksujen,  ilmoitustulojen  ja  saatavien  avustusten  turvin.           
Yhdistys   ylläpitää   sähköistä   jäsenrekisteriä.   
  

Snupun  taloudesta  on  vuoden  aikana  vastannut  rahastonhoitaja,  jonka  tehtäviin  kuuluu  kulukorvausten  ja              
laskujen   maksaminen,   tositteiden   toimittaminen   kirjanpitäjälle   sekä   tiliöinti.     
  

Jäsenmaksulaskutuksessa  on  siirrytty  käyttämään  yhdistysavaimen  palveluita,  joiden  avulla  maksettujen           
laskujen  seurantaa  on  pystytty  parantamaan.  Tapahtumien  osallistumismaksujen  keräämisessä  on  käytetty            
hyödyksi  Kide.App  -palvelua,  jonka  avulla  osallistuja  maksaa  osallistumismaksunsa  samalla  hetkellä  kun             
ilmoittautuu   tapahtumaan.     
  
  

Toiminnan   rahoitus   
  

Snupun  toiminnan  rahoitus  koostuu  pääasiassa  saaduista  avustuksista.  Vuosittain  Snupu  on  hakenut             
yleisavustusta  toimintaan  Wihuri  säätiöltä  sekä  apurahaa  valtakunnalliseen  nuorisotyöhön  Opetus-  ja            
kulttuuriministeriöltä.  Vuodelle  2020  Wihuri  säätiö  myönsi  20  000  €  apurahan  ja  Opetus-  ja               
kulttuuriministeriö   myönsi   19   000€   apurahan   valtakunnalliseen   nuorisotyöhön.   
  

Tietosuojakäytännöt   ja   jäsenhankinta   
  

Snupu  on  jatkanut  vuonna  2020  jäsentietojensa  hallintaa  Yhdistysavaimen  tarjoamassa           
jäsenrekisteriohjelmassa,  johon  jokaisella  käyttäjällä  on  mahdollisuus  saada  henkilökohtaiset  tunnukset.           
Tietosuojakäytännöt  yhdistyksessä  on  kerätty  yhteen  dokumenttiin  yhdistyksen  verkkosivuille,  jossa  ne  ovat             
kaikkien   saatavilla.     
  

Snupun  jäsenmäärä  on  265,  vuoden  2020  aikana  yhdistykseen  liittyi  53  uutta  jäsentä.  Jäsenhankintaa  on                
toteutettu  pääasiassa  mainostamalla  purjehduksia  ja  muita  tapahtumia  sosiaalisessa  mediassa  niin            
purjehdukseen  liittyvissä  Facebook-ryhmissä  kuin  maksettuina  mainoksinakin.  Kesällä  2020  Facebookissa           
toteutetussa  markkinointikampanjassa  tavoitettiin  51  200  henkilöä,  joista  valtaosa  oli  13-34  -vuotiaita.             
Markkinointikampanja  näkyi  merkittävästi  verkkosivuilla,  jossa  esimerkiksi  heinäkuun  aikana  vierailtiin  1,143            
kertaa   (Heinäkuu   2019:   450   vierailua).     
  
  
  

Koronan   vaikutus   toimintaan   vuonna   2020   
  

Korona  vaikutti  monella  tapaa  Snupun  toimintaan  vuonna  2020.  Ensinnäkin  vuosien  varrella             
vakioaluksenamme  toiminut  kuunari  Helena  ei  ollut  käytössämme.  STAF  peruutti  kaikki  Helenalle             
suunnitellut  purjehdukset,  joten  jouduimme  lähestymään  muita  laivoja.  Tavoitteenamme  on  muutenkin  ollut             
lisätä  ”laivastoomme”  erilaisia  aluksia  ja  monipuolistaa  samalla  purjehdustoimintaamme.  Otimme  yhteyttä            
mm.  perinnepurjelaivoihin,  kaljaasi  Valborgiin  sekä  pakettijahti  Österstjernaniin.  Molemmat  alukset  ottivat            
innokkaat  ja  reippaat  snuput  mielellään  kyytiin,  ja  uusia  reissuja  on  suunniteltu  jo  vuodelle  2021.  Valborgin                 
kanssa  suuntasimme  Helsingistä  länteen  kohti  Saaristomerta,  ja  Österstjernanin  kyydissä  tutkimme  itäisen             
Suomenlahden   saaria.     
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Perinnealuksien  lisäksi  järjestimme  muutaman  purjehduksen  kuunari  Lokilla,  jonka  kanssa  olimme            
aloittaneet  yhteistyön  jo  edellisenä  vuonna.  Saimme  myös  syksyllä  s/y  Vahinen  käyttöömme  parille              
purjehdukselle,   ja   legendaarisen   Swan   65:n   legit   täyttyivätkin   hetkessä.    
  

Koronan  vuoksi  kaikki  kevään  jäsentapahtumat  jouduttiin  perumaan,  ja  myös  hallituksen  kokoukset  pidettiin              
etäyhteyksien  kautta.  Purjehduksia  siirrettiin  niin,  että  ensimmäinen  järjestettiin  vasta  juhannuksen  jälkeen,             
mutta  sitten  syksy  olikin  täynnä  purjehduksia  aina  marraskuuhun  saakka.  Purjehdus  oli  snupuille  virkistävää               
vastapainoa   keväällä   paljon   kotona   sisällä   vietettyyn   korona-arkeen.     
  

Purjehdusten  ohella  järjestimme  keväällä  vain  gastikoulutuksen  teoriaosuuden,  sekä  sen  ohessa            
alkusammutuskoulutuksen.  Gastipurjehdus  siirrettiin  keväälle  2021  koronan  takia.  Myös  pikkujoulut  peruttiin            
koronarajoitusten   vuoksi,   ja   marraskuun   vuosikokous   pidettiin   etäyhteyksien   kautta.   

  


