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Yleistä 
 
Suomen Nuorisopurjehtijat ry (Snupu) on purjehduksesta ja sail training –toiminnasta kiinnostuneiden           1

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.  
 
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 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 – Allianssi ja 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. 
 
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 vastaavan sisältöistä suomenkielistä termiä, lähinnä koulupurjehdus. 
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merenkulkuun liittyviin kohteisiin. 
 

 
Toiminnan painopistealueet 
 
Osana vuonna 2013 toteutettua toiminnan kehitystä Snupun hallitus asetti yhdistyksen toiminnalle uudet            
tavoitteet ajalle 2014-2017. Samojen tavoitteiden pohjalta toimintaa jatkettiin myös vuonna 2018.           
Painopistealueet ovat olleet: 1. Jäsenhankinta. 2. Laadukkaiden ja kiinnostavien tapahtumien järjestäminen           
3. Purjehdustoiminnan monipuolistaminen Suomessa ja ulkomailla 4. Verkostoituminen suomalaisten ja          
ulkomaisten järjestöjen kanssa. Vuoden 2018 lopussa pohdittiin uudestaan toiminnan painopistealueita ja           
yhdistyksen toiminnan tavoitteiden toteutumista. Strategia muodostettiin edellisen strategian pohjalta,         
uudelleenharkiten toiminnan eri osa-alueiden tärkeyttä ja sisältöä. 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 sekä 4. jäsenmäärän kasvattaminen. 
 
Toiminta osa-alueittain 
 
Purjehdustoiminta 

 
Purjehdustoiminnan kysyntä ja tarjonta ovat viime vuosina olleet määrällisesti tasapainossa. Edellisinä           
vuosina Snupu on lähestynyt muita kansallisia ja Itämeren alueen nuorisopurjehdustoimijoita ja yhteistyötä            
on jatkettu ja suunniteltu seuraavia toimintakausia silmällä pitäen.  
 
Snupun toiminnan tärkeimpänä osa-alueena on viimeisten vuosien aikana ollut jäsenpurjehdukset. Vuonna           
2017 purjehduksia pyrittiin järjestämään mahdollisimman paljon tiedossa olevan rahoituksen puitteissa.          
Purjehduksia järjestettiin seuraavasti:  
Gastipurjehdus Kuunari Helenalla 25.-27.5.2018: Helsinki - Helsinki 
Go East purjehdus Österstjernanilla 16.-19.8.2018: Loviisa - Loviisa 
Go Helsinki purjehdus Kuunari Helenalla 22.-26.8.2018: Helsinki - Helsinki 
Hyvän tuulen purjehdus Kuunari Helenalla 28.-30.9.2018: Turku - Turku 
 
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 ovat olleet suosittuja, koska niiden aikana ehtii matkata pidemmälle ja purjehtijat ryhmäytyvät             
tiiviimmin. Siksi jäsenpurjehduksia on pidennetty mahdollisuuksien mukaan. 
 
Gastipurjehduksen sisältö rakentuu purjehduksesta, laivaan tutustumisesta sekä erilaisesta        
oheistoiminnasta, jonka avulla pyritään kouluttamaan purjehduksen osallistujia toimimaan kesällä gasteina          
Suomen purjelaivasäätiön purjehduksilla. Kesälle 2018 tarvittiin erityisen paljon gasteja, jonka takia           
purjehdus täyttyi aikaisemmin keväällä gastikoulutukseen osallistuneista nuorista. 
 
Hyvän tuulen purjehdus järjestettiin yhteistyössä Familar Oyn kanssa. Purjehduksen tarkoitus oli tutustuttaa            
sellaisia nuoria purjehdustoimintaan, joilla ei muuten ole mahdollisuutta päästä purjehtimaan. Purjehduksen           
osallistujat koostuivat Snupuista, jotka toimivat purjehduksella vahtipäälliköinä sekä Familarin asiakkaista          
lastensuojelun puolelta. Purjehdus oli kaikille osallistujille ilmainen ja Snupu järjesti jäsenistölleen erikseen            
haun vahtipäälliköistä, jotka olivat jo joskus aikaisemmin osallistuneet Helenan purjehdukselle. 
 
Yhdistyksen jäsenet osallistuvat myös muille purjehduksille gasteina. Nämä ovat vapaaehtoisia yhdistyksen           
jäseniä, jotka toimivat Purjelaivasäätiön sail training -purjehduksilla aloittelevien oppilaspurjehtijoiden         
isosiskoina ja -veljinä. Gasteina toimii vuosittain noin 20 yhdistyksen jäsentä. 
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Yhteiset tapahtumat ja teemapäivät 
 
 
Huhtikuussa järjestettiin edellisvuosien tapaan kevätkokous jäsenille ja kiinnostuneille, ja jonka yhteydessä           
pidettiin brunssi. Kokous järjestettiin Helsingissä Pauligin huvilalla 29.4.2018. 

 
Marraskuussa pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja sen jälkeen kokouksen osallistujien          
kanssa suunnattiin brunssille läheiseen ravintolaan keskustelemaan vapaamuotoisemmissa merkeissä        
jäsenistön kanssa. Ajatuksena rennon ilmapiirin brunsseissa on tuoda hallituksen toimintaa ja henkilöitä            
lähemmäksi jäsenistöä. Tavoite on luoda matala osallistumiskynnys toimintaan kaikille, sekä erityisesti           
esimerkiksi hallitustoiminnasta kiinnostuneille jäsenille.  
 
Vuoden 2018 tiukemmasta taloustilanteesta johtuen toimintaa karsittiin erityisesti teemapäivien ja          
tapahtumien osalta.  

 
Koulutustoiminta 

 
Koulutuskalenterissa vuodelle 2018 olivat perinteisesti ensiapukurssi, Veneilijän pelastautumiskurssi, sekä         
gastikoulutus. Tiukan taloustilanteen vuoksi päätimme jättää ensiapukurssin järjestämättä vuonna 2018          
perustuen kurssin suosion laskuun, johtuen mahdollisesti voimassa olevista EA-korteista. Jäsenistöä on           
kuitenkin kannustettu osallistumaan SPR:n järjestämälle ensiapukurssille sekä navigointikursseille.        
Kursseja varten Snupu on tarjoutunut maksamaan apurahaa osallistumismaksuista. 
 
Veneilijän pelastautumiskurssi 

Pelastautumiskurssi järjestettiin Meriturvan tiloissa Lohjalla. Kurssi kestää yhden päivän ja sisältää           
pelastusliivien ja pelastuslauttojen käyttökoulutuksen. Se opettaa toimimaan oikein mies meressä          
–tilanteessa ja selviytymään mm. kylmässä vedessä pidempiäkin aikoja. Lisäksi kurssiin sisältyy mm.            
helikopteripelastus pelastettavan näkökulmasta. Kurssi on erittäin hyödyllinen kaikille vesillä liikkujille. 
 
 
Gastikoulutus 

Yhdistys välitti gasteja Purjelaivasäätiön purjehduksille ja tiedotti gasti- ja kansimiespaikoista myös muiden            
sail training –toimijoiden purjehduksilla. Gastit valittiin huhtikuussa järjestetyn gastikoulutuksen perusteella.          
Koulutus sisälsi mm. gastin tehtäviin perehdyttämistä, ryhmänjohtaja- ja kouluttajakoulutusta ja          
ympäristökoulutusta. Gasteja rohkaistaan jatkamaan merimiestaitokoulutusta siten, että he voisivat toimia          
päällystössä muutaman vuoden kuluttua. Gastikoulutuksesta, purjehduksesta sekä kesän gastina         
toimimisesta on kerätty palautetta gasteilta ja sen perusteella gastitoimintaa on kehitetty seuraavalle            
vuodelle. 
 
 
 
Tiedotus ja markkinointi 

 
Markkinoinnin tavoitteena oli tehdä sail training -purjehduksia ja yhdistyksen toimintaa tunnetuksi sekä            
hankkia uusia jäseniä. Markkinointia kehitettiin mm. panostamalla näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa:          
Facebookissa ja Instagramissa. Erityisesti Instagramiin panostettiin vuonna 2018. Kanava todettiin          
kohderyhmälle otolliseksi tiedotusvälineeksi ja sen avulla pystytään seuraamaan hyvin myös julkaisujen           
kattavuutta. Snupun Instagram tili on muutettu yritystiliksi vuonna 2018, jonka avulla pystytään            
analysoimaan paremmin tiedotuksen kattavuutta.  
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Snupu tunnistaa yhteistyön tärkeyden nuorisopurjehdustoiminnassa, ja siksi tiedotusta sekä markkinointia          
pyritään jatkossakin kehittämään yhdessä muiden nuorisopurjehdustoimijoiden kanssa. Kotisivujen        
päivittämisen eteen on tehty paljon työtä ja sivut toimivat tällä hetkellä virallisena tietolähteenä kaiken              
Snupun toiminnan osalta.  
 
Yhdistyksen sisäistä tiedotusta palvelivat Raaka-lehti, internet-sivut, yhdistyksen Facebook-sivusto sekä         
sähköinen Snuutiset -uutiskirje. Snupu pyrkii jatkossakin jakamaan kuvia yhdistyksen tapahtumista          
Instagramissa.  
 

 
Julkaisutoiminta 

 
Raaka on Suomen Nuorisopurjehtijoiden kolme tai neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, painettu jäsenlehti.            
Lehden teemoissa käsitellään Snupun tapahtumia ja sail training –toimintaa, sekä purjehdusta ja            
merenkulkua. Kirjoittajat, kuvittajat ja kuvaajat ovat jäsenistöä. Kaikilla Snupun jäsenillä on mahdollisuus            
osallistua Raa’an tekemiseen. Lehteä jaetaan myös messuilla, yhteistyökumppaneille ja kesän          
purjehduksilla mukana olleille. Vuonna 2018 toimitusta varten rekrytointiin uusi päätoimittaja sekä toimittaja            
vanhan päätoimittajan luopuessa vastuustaan sekä toimittajien luopuessa lehden tekemisestä.  
 
Raakaa tuotettiin vuonna 2018 poikkeuksellisesti vain kaksi lehteä rahatilanteen ja toimituksen henkilöstön            
muutosten vuoksi. Lehdet toimitetaan painettuina jäsenistölle kotiin sekä julkaistaan myös verkkolehtenä           
Issuussa. Verkkolehdet ovat luettavissa Snupujen nettisivuilta. 
Uuden toimituksen aloittaessa toimitus tapasi kerran vuoden 2018 aikana suunnitellen työnjakoa sekä            
seuraavia lehtiä.  
 

 
Kansainvälinen toiminta 

 
Purjehdusvaihdot edistävät kansainvälisyyttä sekä yhdistyksen yksittäisten jäsenten että koko         
nuorisopurjehduksen miehistön kannalta. Ulkomailla purjehtineet jäsenet tuovat ideoineen ja         
kokemuksineen myös lisäarvoa yhdistyksen toimintaan. Osallistumista tuetaan kattamalla osa         
osallistumiskuluista esim. apurahan muodossa. 
 
Vuonna 2011 aloitettua yhteistyötä Eesti Noorte Purjeõppeselts (STA Estonia) kanssa kehitetään edelleen,            
mm. kutsumalla virolaisia mukaan tapahtumiin ja purjehduksille, järjestämällä purjehtijavaihtoa, sekä          
regatta-tyyppistä purjehdusta Suomen tai Viron rannikolla. Vuoden aikana STA Latvian kanssa on myös             
aloitettu yhteistyötä, jossa tarkoituksena olisi osallistua Latvialaisten kanssa purjehdusvaihtoon tai          
koulutustapahtumiin. Vuonna 2018 aikana on haettu Erasmus+ rahoitteisia projekteja yhteistyössä STA           
Latvian ja muiden Sail Training -toimijoiden kanssa, mutta rahoitusta projekteille ei valitettavasti ole saatu. 
 
Vuonna 2018 Sail Training Internationalin Youth Councilissa Suomea edusti Snupun puheenjohtaja. Youth            
Council pyrkii yhdessä kansainvälisten nuorten kanssa kehittämään Sail Training toimintaa, sekä tuomaan            
nuorten näkemyksiä toiminnasta esiin. Youth Council kokousti kerran vuoden aikana. Kokous järjestettiin            
Sevillassa 28.11.-2.12.2018. Youth Council toteuttaa erilaisia projekteja nuorten kansainvälistymisen eteen,          
joissa Snuput ovat myös aktiivisesti mukana.  
 
STI järjesti Sevillassa Espanjassa kansainvälisen Sail Training konferenssin 29.11.-2.12.2018, johon Snupu           
lähetti kaksi osallistujaa Youth Councilin edustajan lisäksi. Konferenssista käteen jäi erilaisia tapoja            
esimerkiksi toiminnan markkinoimiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Konferenssissa nostettiin myös          
esiin mahdollinen häirintä Sail Training aluksilla ja toiminnassa. Aihe herätti keskustelua ja konferenssista             
saatiin mukaan paljon esimerkkejä, miten häirintätapauksia on pystytty ehkäisemään muilla aluksilla ja            
millaisilla toimenpiteillä häirintätapaukset on saatu esille. Konferenssissa tutustuttiin myös muihin          
purjehdustoimijoihin kansainvälisesti ja pyrittiin löytämään yhteistyömahdollisuuksia. Konferenssissa       
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Suomen Nuorisopurjehtijat esittelivät myös omaa toimintaansa osana konferenssin järjestettyä ohjelmaa.          
Snupun toiminta on kansainvälisesti poikkeuksellista Sail Training kentällä, koska organisaatiota johdetaan           
täysin nuorison voimalla vapaaehtoisesti. Snupu jakoi konferenssin muiden maiden nuorille esimerkkejä,           
millaisin keinoin toimintaa on pystytty Suomessa järjestämään suurella volyymilla. 
 
Vuonna 2018 myönnettiin yksi apuraha Snupun jäsenelle kansainväliselle purjehdukselle. Apurahoilla          
pyritään avustamaan ulkomaille Sail Training purjehdukselle lähteviä jäseniämme. Kannustamme jatkuvasti          
jäsenistöämme lähtemään kansainvälisille aluksille ja vuoden 2018 aikana Raaka lehdessä on mainostettu            
mahdollisuutta hakea Snupulta avustusta kansainväliseen purjehdustoimintaan.  
 

 
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 postin vastaanottoon, kokouskäyttöön ja varastona. 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 laskutuksessa on käytetty aiemmin toimiviksi           
keinoiksi todettua tapaa maksuohjeiden kertomisesta purjehduskirjeen yhteydessä ja maksuja on seurattu           
verkkopankista.  
 
 
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 2018 Wihuri säätiö myönsi 18 000 € apurahan, mutta valitettavasti            
toimintavuodelle ei saatu OKM:n myöntämää apurahaa, joka on yleisesti ollut n. 20 000€ edellisinä vuosina.               
Rahoituksen vähentymisen seurauksena vuoden 2018 on karsittu edellisten vuosien toiminnasta ja           
toimintaan on käytetty edellisten vuosien tilikausien voittoa. Toiminnan osallistumismaksuja ei kasvatettu           
tiukan rahatilanteen vuoksi.  
 
Tietosuojakäytännöt 
 
EU:n tietosuojakäytännön (GDPR, General Data Protection Regulation) tullessa voimaan vuoden 2018           
aikana myös Snupu on tarkastellut toimintaperiaatteitaan. Tietosuojakäytännöt yhdistyksessä on kerätty          
yhteen dokumenttiin Snupun nettisivuille ja käytäntöjä on alettu noudattamaan yhdistyksen toiminnassa           
järjestelmällisesti. Jäsenrekisteri on siirretty Yhdistysavaimen tarjoamaan jäsenrekisteriohjelmaan, jonka        
avulla jäsenrekisterin hoitaminen on pystytty myös suorittamaan tietosuojakäytänteiden mukaisesti. 

 


