
 

 Toimintasuunnitelma 2022

Yleistä

Suomen Nuorisopurjehtijat ry (Snupu) on purjehduksesta ja sail training1 -toiminnasta kiinnostuneiden
nuorten valtakunnallinen järjestö. Sail training on purjealuksella tapahtuvaa koulutusta, jossa nuoret
oppivat purjehduksen, navigoinnin ja merenkulun perusteita sekä yhteistyötaitoja. Sail trainingin
perusidea on purjehtimalla oppiminen, ei ensisijaisesti purjehduksen oppiminen. Purjehduksilla
tavoitellaan yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka tukee jokaisen osallistujan osallisuutta niin
konkreettisessa toiminnassa kuin kuulumisen kokemuksena. Useita päiviä tai jopa viikkoja kestävillä
purjehduksilla nuoret jakavat merellisiä elämyksiä toistensa kanssa. Nuoret oppivat purjehduksilla
oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja vastuunottoa osana miehistöä. Uusien sosiaalisten ja konkreettisten
taitojen oppiminen parhaimmillaan vahvistaa nuorten itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta. Ryhmässä
toimitaan erilaisten ihmisten ja tapojen kanssa, ja erilaisuus pyritään yhteisen hauskanpidon, oppimisen ja
haasteiden kautta valjastamaan voimavaraksi. Paikoin hankalatkin olosuhteet purjehduksilla opettavat
nuorille niin itsestä, omista rajoista ja mukavuusalueesta kuin myös yhteistyöstä ja yhdessä toimeen
tulemisesta. Purjehdukset tarjoavat elämyksellisen, päihteettömän vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon ja
avaavat kiinnostusta kiinnostusta ympäröivään merelliseen luontoon. 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. Nuorten yhteenkuuluvuudentunnetta tuetaan järjestämällä paitsi
purjehduksia, myös purjehtimiseen ja purjealuksiin liittyvää koulutusta ja vapaamuotoisia tapahtumia.
Lisäksi järjestö ylläpitää ja luo 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

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



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
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 2022

Vuonna 2022 toiminnan päätavoitteena on järjestää kauden aikana meriturvallisuuteen keskittyvä
kokonaisuus. Tavoitteena on kartuttaa purjehduksille osallistuvien tietämystä sekä toimintakykyä koskien
alusten turvallisuusasioita kuten varustelua sekä merenkulun turvallisuustekijöitä kuten viestintää ja
väistämissääntöjä.

Vuonna 2022 toiminta keskittyy lisäksi gastin koulutuspolun kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen osaksi
toimintaa. Tavoitteena on, että nuorilla on mahdollisuus edetä purjehduksille osallistujasta ensin gastin
rooliin ja vastuutehtäviin, josta koulutuspolku jatkuu kohti pätevöitymistä osaksi kansimiehistöä.

Toiminta osa-alueittain

 Purjehdustoiminta

Purjehdustoiminnan kysyntä ja tarjonta ovat viime vuosina olleet määrällisesti tasapainossa.

Kaudella 2022 järjestetään purjehduksia jäsenistölle TS Helenalla sekä muilla Suomen alueella toimivilla
purjealuksilla. Kesällä 2022 järjestetään vähintään kaksi purjehdusta Helenalla sekä kuusi purjehdusta
muilla purjehdusaluksilla. Snupun jäsenpurjehdukset ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia
seikkailuja, joilla jäsenet voivat tavata toisiaan ja opettaa toisilleen oppimiaan purjehdus- ja
merenkulkutaitoja. Purjehdukset ovat perinteisesti olleet jäsenistön keskuudessa erittäin suosittuja ja
täyttyneet nopeasti. Purjehdusten hinta jäsenistölle kattaa purjehduksista pääsääntöisesti n. 30 %, ja
loput kustannukset katetaan yhdistykselle myönnetyin apurahoin. Jäsenpurjehduksissa keskitytään
varsinaisen purjehdussesongin ulkopuolella tapahtuviin purjehduksiin, joiden suosio on ollut erityisen
suurta edellisinä vuosina. Purjehduksilla keskitytään tiivisti harjoittelemaan purjehdukselle osallistuvien
kanssa pimeänavigointia, navigointia, tutkan käyttöä, hyvää merimiestapaa sekä purjehdustaitoja sujuvan
merellisen arjen takaamiseksi.

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua Suomen Purjelaivasäätiön purjehduksille gasteina. Nämä ovat
vapaaehtoisia yhdistyksemme jäseniä, jotka toimivat Purjelaivasäätiön sail training -purjehduksilla
aloittelevien oppilaspurjehtijoiden isosisaruksina. Gasteina toimii vuosittain noin 20 yhdistyksen jäsentä.

 Yhteiset tapahtumat ja teemapäivät

Huhtikuussa järjestetään edellisvuosien tapaan kevätkokous, jonka yhteydessä pidetään brunssi jäsenille
ja kiinnostuneille.

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.

Yhdistyksen toiminnassa keskitytään erityisesti purjehdus- ja koulutustoimintaan, jonka takia budjetista
käytetään ainoastaan pieni osa yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Koulutustoiminta

Koulutuskalenterissa vuodelle 2022 ovat Veneilijän pelastautumiskurssi, navigointikurssi sekä
gastikoulutus. Suomen Purjelaivasäätiön kanssa yhteistyössä kannustetaan osaavia gasteja
kouluttautumaan runkomiehistön jäseneksi.

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.

Hygieniapassikoulutus

Kauden 2022 sekä aiempien vuosien gasteille harkitaan tarjottavan mahdollisuutta
hygieniapassikoulutukseen Snupun kautta. Purjelaivasäätiön kuunari Helenan minimimiehitysvaatimus
velvoittaa aluksella toimimaan kyseisellä pätevyydellä varustetun henkilön. Hygieniapassi sopii gastin
rooliin ja täydentämällä osaamista ja asiantuntemusta..

Snupun kansimiesharjoitusvihko kuunari Helenalle

Kesällä 2022 kuunari Helenalla toimiville gasteille pyritään tarjoamaan mahdollisuutta kouluttautua
kotivesillä kuunari Helenan minimimiehityksen mukaiseen kansimiehenpätevyyteen (Traficom). Snupun
gasteille suunnattu kansimiesharjoitusvihko kattaa pätevyyden aluskohtaisen turvallisuuskoulutuksen
vaatimukset sekä muita kansimiehelle oleellisia taitoja.

SRC-radiokurssi

Radiokurssi on päivän mittainen kurssi, joka tutustuttaa meri-VHF -radiopuhelimen käyttöön sekä antaa
valmiudet suorittaa radiopuhelimen käytön pätevyystodistuksen. Meri-VHF -radiopuhelimella varustetun
huvialuksen radioasemanhoitajalta vaadittava pätevyystodistus on nimeltään rannikkolaivurin
radiotodistus. Todistuksesta käytetään myös kansainvälistä lyhennettä SRC (Short Range Certificate).
Todistuksen myöntää Viestintävirasto hyväksytyn tutkinnon perusteella.

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 muun muassa 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 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 2022 toimivat Snupun Instagram, Facebook, Kide.app sekä verkkosivut.

Verkkosivuja sisällön päivittäminen on aloitettu vuonna 2021. Tavoitteena on jatkaa sisällön päivittämistä
sekä julkaista päivitettyä sisältöä, esimerkiksi verkkoblogin muodossa, vuoden 2022 aikana. Sisällön
päivittämisessä on keskitytty myös käännöstyöhön ja tavoitteena on julkaista verkkosivuille aikaisempaa
enemmän sisältöä englanniksi.

Vuonna 2022 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. Sail Deeper ja Salty Knots projektit saatiin päätökseen
vuonna 2021, mutta Sail for Employment ja Watch Leaders for Better Sail Training -projektit jatkuvat
vuoteen 2022 saakka.

Sail for Employment on Erasmus+ projekti, jossa on tavoitteena luoda nuorille työllistymismahdollisuuksia
merellä. Projektissa työtä etsiville nuorille esitellään merellisiä ammatteja ja niiden vaatimia pätevyyksiä.
Projekti aloitettiin vuoden 2020 helmikuussa ja on lykkääntynyt useaan otteeseen pandemian takia.
Kesällä 2021 projektin toinen tapahtuma saatiin järjestettyä ja projekti on tarkoitus saada päätökseen
keväällä 2022.

Watch Leaders for Better Sail Training on STA Latvian, Atyla Ship Foundationin ja Snupun projekti, jonka
tavoitteena on edistää koulutusta purjehdusharrastuksessa keskittyen Watch Leader -taitojen
kehittämiseen Sail Training -toiminnassa siltana runkomiehistön ja oppilaiden välillä. Snupun kohdalla
projekti keskittyy lähinnä gastitoiminnan kehittämiseen sekä tiedon vaihtoon. Erityisesti Snupun panos
projektiin liittyen on gastista kansimieheksi -väylän kehittäminen, joka mahdollistaa kokeneille gasteille
tavan kouluttautua Helenalle kansimiehiksi gastihommien lomassa. Projektin aloitustapaaminen oli
tarkoitus järjestää kesällä 2021, mutta covid-tilanteen vuoksi on tämä siirretty kesälle 2022.

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 2022
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.


