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Yleistä 
 
Suomen Nuorisopurjehtijat ry (Snupu) on purjehduksesta ja sail training1 –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. 
Toiminnan kuuluminen sail trainingin piiriin ei riipu aluksen iästä, koosta tai rakennusmateriaalista eikä 
järjestävästä organisaatiosta. 
 
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 vapaaehtoisen työn pohjalta. 
 
Suomen Nuorisopurjehtijat ry ja Suomen Purjelaivasäätiö ovat ainoita valtakunnallisia 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). 
 
 Jäsenyydet muissa järjestöissä 
 
Yhdistys on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssissa, Meriliitossa sekä Pidä Saaristo Siistinä 
yhdistyksissä. 
 
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 tarvittaessa hyödyntää. 
 
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 

 
1  Käsitteelle sail training ei ole vastaavansisältöistä suomenkielistä termiä, lähinnä koulupurjehdus. 



Suomen Nuorisopurjehtijat ry 
 
 

 

merenkulkuun liittyviin kohteisiin. 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry tarjoaa Suomen vesillä liikkuville veneilijöille palveluita ympäri saaristoa kuten 
kierrätyspisteitä ja käymälöitä. Yhdistys tekee myös jatkuvasti töitä puhtaamman Itämeren puolesta. Suomen 
Nuorisopurjehtijat tukevat Pidä Saaristo Siistinä ry:tä toimimalla kannatusyhdistyksenä.  

 
Toiminnan päätavoitteet vuodelle 2021 
 
Vuonna 2021 toiminnan tavoitteena on tarjota osallistujille laadukasta merenkulun koulutusta sekä 
purjehduksilla että kauden ulkopuolisilla kursseilla. 
 
Purjehdustoiminnassa keskitytään vuonna 2021 kotimaan toiminnan lisäämiseen ja kotimaassa tapahtuvan 
toiminnan laadun parantamiseen. Purjehdustoiminnan tunnettavuutta pyritään lisäämään kotimaassa vuoden 
2021 aikana.  
 
 
Toiminta osa-alueittain 
 
Purjehdustoiminta 

 
Purjehdustoiminnan kysyntä ja tarjonta ovat viime vuosina olleet määrällisesti tasapainossa.  
 
Kaudella 2021 järjestetään purjehduksia jäsenistölle TS Helenalla sekä muilla Suomen alueella toimivilla 
purjealuksilla. Kesällä 2021 järjestetään vähintään kaksi purjehdusta Helenalla sekä kuusi purjehdusta muilla 
purjehdusaluksilla. 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 pelkästään 
muonituskuluista, Snupu kattaa kaiken muun. Viime vuosina viikonloppua hieman pidemmät purjehdukset 
ovat olleet suosittuja, koska niiden aikana ehtii matkata pidemmälle ja purjehtijat ryhmäytyvät tiiviimmin. Siksi 
jäsenpurjehduksia pyritään tarjoamaan eri mittaisina. 
 
Yhdistyksen jäsenet osallistuvat purjehduksille myös gasteina. Nämä ovat vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä, 
jotka toimivat Purjelaivasäätiön sail training -purjehduksilla aloittelevien oppilaspurjehtijoiden isosiskoina ja -
veljinä. Gasteina toimii vuosittain noin 20 yhdistyksen jäsentä. 

 
 Yhteiset tapahtumat ja teemapäivät 
 
 
Huhtikuussa järjestetään edellisvuosien tapaan kevätkokous, jonka yhteydessä pidetään brunssi jäsenille ja 
kiinnostuneille. Tilanteesta riippuen pidetään kokous etäyhteyksin. 

 
Marraskuussa pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja sen yhteydessä pikkujoulut. 
Tilanteesta riippuen pidetään kokous etäyhteyksin.  
 
Suomen Purjelaivasäätiön alusten talkoista tiedotetaan Snupun jäsenistöä. Osallistumalla talkoisiin on 
mahdollista kerätä ilmaisia purjehduspäiviä Suomen Purjelaivasäätiön järjestämille purjehduksille. 
 
 
 
 

 
Koulutustoiminta 

 
Koulutuskalenterissa vuodelle 2021 ovat Veneilijän pelastautumiskurssi, navigointikurssi sekä gastikoulutus. 
Suomen Purjelaivasäätiön kanssa yhteistyössä kannustetaan osaavia gasteja kouluttautumaan 
runkomiehistön jäseneksi. 
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Veneilijän pelastautumiskurssi 

Pelastautumiskurssi järjestetään Meriturvan tiloissa Lohjalla. Kurssi kestää yhden päivän ja sisältää 
pelastusliivien ja pelastuslauttojen käyttökoulutuksen. Se opettaa toimimaan oikein mies meressä –
tilanteessa ja opettaa toimimaan oikein aluksen jättö tilanteessa.  Kurssi on erittäin hyödyllinen kaikille vesillä 
liikkujille. Koulutukseen harkitaan yhteiskyytien järjestämistä Snupun puolesta Helsingistä sekä Turusta. 
 
Gastikoulutus 

Yhdistys välittää gasteja Purjelaivasäätiön purjehduksille ja tiedottaa gastipaikoista myös muiden sail training 
–toimijoiden purjehduksilla. Gastit valitaan maaliskuussa järjestettävän gastikoulutuksen sekä toukokuussa 
järjestettävän gastipurjehduksen perusteella. Koulutus sisältää mm. gastin tehtäviin perehdyttämistä, 
ryhmänjohtaja- ja kouluttajakoulutusta ja ympäristökoulutusta.  
 
Navigointikurssi 
 
Kevään aikana jäsenistölle tarjotaan navigointikurssi, jossa tarkoituksena on parantaa jäsenistön 
navigointitaitoja kesän purjehduksia varten. Navigointikurssin osalta kartoitetaan mahdollisuutta järjestää 
käytännön purjehdus, jossa taidot tulevat todelliseen testiin koko kurssin osallistujajoukon kanssa.  
  
Muut koulutukset 
 
Vuoden aikana pohditaan muiden mahdollisten kurssien pitämistä rahatilanteen sekä jäsenten innokkuuden 
mukaan.  
 

 
Tiedotus ja markkinointi 

 
Markkinoinnin tavoitteena on tehdä sail training -purjehduksia ja yhdistyksen toimintaa tunnetuksi sekä 
hankkia uusia jäseniä. Markkinointia kehitetään mm. panostamalla näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa: 
Facebookissa ja Instagramissa joka on jatkoa jo tehdylle työlle. Viestintää järjestön toiminnasta pyritään 
lisäämään myös videomuodossa. Snupu tunnistaa yhteistyön tärkeyden nuorisopurjehdustoiminnassa ja siksi 
tiedotusta ja markkinointia pyritään jatkossa kehittämään yhdessä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. 
Markkinoinnissa otetaan jatkossa entistä paremmin huomioon hakukoneoptimointi sekä Google AdWords, 
joilla Suomen Nuorisopurjehtijoiden toiminnasta kertovat julkaisut sekä tulevat tapahtumat kattavat myös 
ihmisiä Suomen Nuorisopurjehtijoiden jäsenistön ulkopuolelta.  
 
Yhdistyksen tärkeimpinä markkinointikanavina vuonna 2021 toimivat Snupun Instagram, Facebook, Kide.app 
sekä verkkosivut. Verkkosivuja päivitetään aktiivisesti ja siellä pyritään julkaisemaan paljon tietoa yhdistyksen 
toimintaan osallistumisesta. Vuonna 2021 pyritään myös miettimään muita mahdollisia markkinointikanavia 
yhdistyksen toiminnan mainostamiseksi. Pohditaan myös mahdollisuutta mainostaa Youtubessa järjestön 
toimintaa potentiaalisille toiminnasta kiinnostuneille. 
 
Yhdistyksen sisäistä tiedotusta palvelee sähköinen Snuutiset -uutiskirje. Snupu pyrkii jatkossa kasvattamaan 
näkyvyyttä erityisesti veneily- ja nuorisoalan julkaisuissa. Lisäksi jäseniä kannustetaan jakamaan kuvia 
yhdistyksen tapahtumista Instagramissa. 

 
 

Kansainvälinen toiminta 
 

Snupu pyrkii parhaiden mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Erasmus+ projekteihin, joihin yhdistys voi 
lähettää osallistujiksi omaa jäsenistöään. 
 
Vuonna 2021 Suomen Nuorisopurjehtijat jatkavat Erasmus+ projektissa Sail Deeper, jossa 
osallistujayhdistykset pyrkivät tuottamaan osallistujille monipuolisia keinoja mentoroida Sail Training 
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toimintaa sekä auttaa nuoria ohjaamaan vastuuta. Sail Deeper projektia jatketaan, mikäli EU rahoitus 
saadaan jatkettua. Projektin tapahtumia on jouduttu perumaan edelliseltä vuodelta koronan aiheuttamien 
matkustusrajoitusten takia. Mikäli rahoitus saadaan järjestettyä projektin lopulle ja korona ei häiritse 
suunnitelmia, järjestetään huhtikuussa purjehdus Atylalla Espanjassa sekä syyskuussa purjehdus Spanielilla 
Latviassa. 
 
Suomen Nuorisopurjehtijat on valittu myös Salty Knots nimiseen Erasmus+ rahoitteiseen projektiin, jonka 
tarkoituksena lisätä kansainvälistä yhteistyötä mentorointikoulutusten ja purjehduskoulutuksen 
järjestämisessä nuorille ihmisille. Projektille on haettu jatkoa ja tapahtumien suunnittelua tehdään pikaisella 
aikataululla matkustusrajoitusten hellittäessä.  
 
Kolmas kansainvälinen Erasmus+ projekti, johon Suomen Nuorisopurjehtijat ry on valittu osanottajaksi on 
Sail for Employment, jossa on tavoitteena luoda nuorille työllistymismahdollisuuksia merellä. Projektissa työtä 
etsiville nuorille esitellään merellisiä ammatteja ja niiden vaatimia pätevyyksiä. Projektin tapahtumat ovat 
toistaiseksi jäissä. Projektin lisärahoitus on saatu ja projektia voidaan jatkaa koronan helpottaessa. 
 
Suomella on edustaja STI:n Youth Councilissa, joka etsii yhdessä muiden maiden nuorten kanssa keinoja 
innostaa nuoria sail trainingin pariin ja kehittää Sail Training Internationalin toimintaa. Vuonna 2021 Snupu 
lähettää omia edustajia STI:n vuotuiseen konferenssiin esittelemään toimintaa, luomaan kontakteja ja 
kannustamaan kansallisten nuorisopurjehtijajärjestöjen perustamiseen myös muualla. Konferenssiin 
osallistuminen on edesauttanut merkittävästi purjehdusvaihtojen syntymistä sekä vaikuttanut myös toiminnan 
kehitykseen.  
 
Talous ja hallinto 

 
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 kokouskäytössä ja varastona. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan 
jäsenmaksujen, osallistumismaksujen, ilmoitustulojen ja saatavien avustusten turvin.  
 
Yhdistys ylläpitää sähköistä jäsenrekisteriä. Talouden suunnittelusta vastaa hallitus, joka hyväksyttää 
suunnitelmat yhdistyksen vuosikokouksella. Kirjanpito ulkoistetaan edellisten vuosien tapaan tilitoimisto 
Lehtimäelle. Yhdistyksen toiminta tarkastutetaan tilintarkastajalla.  
 
 
 
 


