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Yleistä

Suomen Nuorisopurjehtijat ry (Snupu) on purjehduksesta ja sail training –toiminnasta kiinnostuneiden1

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 – 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

1 Käsitteelle sail training ei ole vastaavansisältöistä suomenkielistä termiä, lähinnä koulupurjehdus.
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kokoustiloja, joita voidaan hyödyntää.

Vuonna 2021 Suomen Nuorisopurjehtijat jatkoivat Pidä Saaristo siistinä ry:n tukijäsenenä Pidä Saaristo
Siistinä ry edistää Suomen merialueiden, sisävesien, 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 2021 toiminta keskittyi erityisesti koronatilanteen vuoksi vahvasti kotimaan toimintaan.
Purjehdukset tapahtuivat kolmen maakunnan alueella ja ne järjestettiin sekä ennestään tutuilla että uusilla
purjealuksilla toukokuusta pitkälle syksyyn. Purjehdusten täyttöaste ylsi kiitettävälle tasolle ja suosituimmat
purjehdukset myytiin nopeasti loppuun.

Yhdistyksen toiminnan tunnettavuus on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2021 yhdistys kasvatti
jäsenmääräänsä ja lisäsi näkyvyyttään erityisesti sosiaalisen median kautta. Yhdistys on myös kiinnittänyt
erityistä huomiota toiminnan taloudelliseen saavutettavuuteen tarjoamalla koronatestit maksutta jäsenilleen
Suomen Purjelaivasäätiön aluksilla järjestettävillä Snupu-purjehduksilla.
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Toiminta osa-alueittain

 Purjehdustoiminta
 

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, koska 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. Gastipurjehdus järjestettiin
4.–6.6.2021 Turusta Turkuun yhteisesti Helenalla ja Lokilla. Koronarajoitusten puitteissa aluksille jätettiin
tyhjiä paikkoja.

Vuonna 2021 purjehdusten päätesatamina toimivat Helsinki, Turku, Porvoo, Rauma, Loviisa ja Nauvo. Tänä
vuonna yhdellä purjehduksista vierailtiin myös Maarianhaminassa.

Vuoden 2021 alustarjonnan muodostivat kuunari Helena, s/y Vahine, kuunari Lokki, perinnepurjelaiva
Valborg, perinnepurjelaiva Österstjernan ja talonpoikaisvene Storbåt Tacksemheten, joka oli uusi
yhteistyökumppani.
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Koulutustoiminta

Kuluneen vuoden aikana Snupu järjesti itse jäsenistölleen gastikoulutuksen alkukeväällä. Suunnitteilla olleet
muut koulutukset jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi (alkusammutuskoulutus sekä veneilijän
pelastautumiskurssi).

Gastikoulutus

Keväällä järjestettiin jokavuotinen gastikoulutus, joka tarjoaa tiedot sekä taidot gastina toimimiseen
Purjelaivasäätiön sekä Snupun omilla purjehduksilla. Koulutus toteutettiin etänä vallitsevan koronatilanteen
vuoksi. Koulutus sisälsi mm. gastin tehtäviin perehtymistä pienissä ryhmissä sekä purjehduksella esiintyviin
yllättäviin tapahtumiin oikeanlaisen reagoimisen pohdintaa. Tavoitteena on tarjota kattava kuvaus gastin
päivittäisistä vastuutehtävistä sekä roolista erilaisilla purjehduksilla. Etäkoulutuksessa opittuja taitoja
vahvistettiin alkukesän gastipurjehduksella. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin gastipurjehduksella
koulutimme gastit kahdelle eri alukselle Helenalle ja Lokille. Gastikoulutusviikonloppuun 8.–9.5.2021
osallistui 13 henkilöä ja gastipurjehdukselle 4.–6.6.2021 10. Edellisen vuoden gastit, jotka eivät päässeet
gastipurjehdukselle 2020 osallistuivat uudelleen koulutukseen sekä gastipurjehdukselle.

Tiedotus ja markkinointi

Markkinoinnin tavoitteena on 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. Julkaisujen näkyvyyttä parannettiin maksetuilla
mainoksilla Facebookissa sekä Instagramissa. Lisäksi vapaita osallistujapaikkoja mainostettiin Facebookin
“Kivojen tyyppien gastipörssi” -ryhmässä. Snupun seuraajamäärä sosiaalisessa mediassa on tasaisessa
kasvussa.

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. Nettisivuja on päivitetty ja kehitetty aktiivisesti
vuoden 2021 aikana ja uudet sivut julkaistaan vuonna 2022.

Ilmoittautuminen purjehduksille ja muihin tapahtumiin tapahtui vuonna 2021 pääsääntöisesti Kide.app
-palvelun kautta. Kide.app on käytössä muun muassa useilla korkeakouluopiskelijoiden ainejärjestöillä,
joten palvelua käyttää aktiivisesti korkeakouluopiskelijat. Snupun tapahtumat olivat palvelussa julkisesti
nähtävillä, mikä mahdollisti uusien jäsenten tavoittamisen.

Julkaisutoiminta

Snupun verkkosivuille on rakennettu valmius julkaisutoimintaan blogimuotoisena. Blogikirjoituksia tuotetaan
jäsenten toimesta sekä vastineeksi Snupun myöntämistä apurahoista. Suurimmilta 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
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Vuonna 2021 päästiin jatkamaan kansainvälisiä projekteja koronapandemian helpottumisen myötä. Monia
vuonna 2020 jäissä olleita projekteja päästiin jatkamaan jatkorahoituksen turvin.

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. Projektin oli tarkoitus päättyä syksyllä 2020, mutta koronapandemian
takia projekti venyi syksyyn 2021.

Projektin toinen tapaaminen järjestettiin kuunari Atylalla Bilbaossa toukokuussa 2021. Snupusta osallistui
viisi osallistujaa vajaan viikon mittaiselle purjehdukselle, jossa kerrattiin viime purjehduksen oppeja,
tutustuttiin Atylan opetusmetodeihin sekä kuvattiin useampi video non-formaaleiden metodien käytöstä
purjelaivalla.

Viimeinen tapahtuma järjestettiin elokuussa 2021 Riiassa STA Latvian Spaniel-veneellä. Tapahtumassa
projektin koordinaattorit kävivät läpi projektin tuloksia ja kehitysehdotuksia tulevia projekteja varten.
Tulokset jaettiin myös sosiaalisessa mediassa sekä esiteltiin latvialaisille nuorisotyöntekijöille.

Salty Knots

Salty Knots oli Snupun, STA Estonian, STA Latvian, Ostmarinan ja Irkakojiksen Erasmus+ -rahoitteinen
projekti (2020-2021), jonka tarkoituksena on verkostoitua, jakaa ideoita ja toimintatapoja sekä lisätä
yhteistyötä järjestöjen välillä. Projektissa jokainen yhdistys järjestää yhden tapahtuman, johon muiden
järjestöjen edustajat osallistuvat. Jokaisesta yhdistyksestä osallistui kaksi edustajaa kuhunkin tapahtumaan.

STA Latvia järjesti meripelastuskurssin Riian meripelastuskeskuksessa heinäkuussa 2021. Kurssilla
osallistujat oppivat ensiapu-, ensisammutus- ja meripelastustaitoja.

Snupu järjesti gasti-aiheisen purjehduksen syyskuussa 2021. Purjehduksella osallistujat pääsivät kokemaan
Snupun jäsenille tarkoitetun gastipurjehduksen Turun saaristossa.

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 toinen tapahtuma järjestettiin vuoden 2021 heinäkuussa. Tapahtumassa innovoitiin mahdollisia
yritystoimintoja meren parissa sekä miten projektin järjestöt voisivat hyötyä siitä. Viimeinen tapahtuma on
lykätty vuoden 2022 kevääseen.

Watch Leader Program For Better Sail Training

Snupu, STA Latvia ja Atyla Foundation hakivat huhtikuussa 2020 rahoitusta uudelle projektille, jonka
tarkoituksena on kehittää yhdistysten watch leader-toimintaa (suom. vahtivastaava). Tavoitteena on jakaa
kokemuksia koulutuksesta yhdistysten kesken, tuottaa materiaalia koulutusta varten sekä analysoida ja
kehittää kunkin yhdistyksen koulutusta. Projektiin kuuluu neljä purjehdusta, joilla sovelletaan jokaisen
yhdistyksen koulutuksen toimintatapoja.

Projektin oli tarkoitus alkaa keväällä 2021 ja ensimmäisen yhteisen koulutuksen oli tarkoitus tapahtua
kesällä 2021 Suomen Purjelaivasäätiön s/y Vahine aluksella, mutta koronan vuoksi tätä jouduttiin
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lykkäämään kevääseen 2022 järjestettäväksi kuunari Atylalla Bilbaossa, mitä seuraa koulutus Suomessa
lähempänä kesää.

Snupun kontribuutio projektiin on kehittää koulutusväylää gastista kansimieheksi. Tällä hetkellä kehitteillä
on kotimaanliikeenteen kansimiehen vastuita vastaava harjoittelukirja. Sen ensimmäisiä versioita
testaamassa oli kaksi gastia kuunari Helenalla 9.–21.10.2021 Ranskan Cherbourgista Portugalin Cascaisiin
sekä 22.10.–1.11.2021 Cascaisista Las Palmasiin. Harjoitusvihkon jatkokehityksen lisäksi suunnitteilla on
toteuttaa opetusvideoita harjoitusvihkon eri osa-alueista itsenäistä opiskelua varten.

Talous ja hallinto

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

Yhdistyksen kotipaikkamuutos Helsingistä Turuksi vahvistettiin yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
Yhdistys jakaa toimiston Suomen Purjelaivasäätiön kanssa Suomen Joutsenella. Yhdistyksellä ei ole
palkattua työntekijää toimistolla, mutta tilaa hyödynnetään postin vastaanottoon, kokouskäyttöön sekä
varastointiin. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksujen, osallistumismaksujen 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 käytetään 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 2021 Wihuri-säätiö myönsi 20 000 € apurahan ja Opetus- ja
kulttuuriministeriö myönsi 17 100 € apurahan valtakunnalliseen nuorisotyöhön. Opetus- ja
kulttuuriministeriön vuodelle 2020 myöntämän apurahan ylijäämä (OKM 4870€) kiinnitettiin vuoden 2021
toimintaan.

Tietosuojakäytännöt ja jäsenhankinta

Snupu on jatkanut vuonna 2021 jäsentietojensa hallintaa Yhdistysavaimen tarjoamassa
jäsenrekisteriohjelmassa, johon jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus saada henkilökohtaiset tunnukset.
Henkilökohtaisilla tunnuksilla pääsee lähtökohtaisesti tarkastelemaan vain omia tietojaan. Laajemmat
hallinnointioikeudet jäsenrekisteriin on hallituksen jäsenillä ja oikeuksia päivitetään säännöllisesti.
Tietosuojakäytännöt yhdistyksessä on kerätty yhteen dokumenttiin yhdistyksen verkkosivuille, jossa ne ovat
kaikkien saatavilla.

Vuoden 2021 lopussa Snupun jäsenmäärä oli 315 ja vuoden 2021 aikana yhdistykseen liittyi 62 uutta
jäsentä. Jäsenhankintaa on toteutettu pääasiassa mainostamalla tapahtumia sosiaalisessa mediassa
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yhdistyksen Facebook- ja Instagram-tileillä. Lisäksi suurin osa tapahtumista on julkisesti näkyvillä Kide.app
-sivustolla, josta on tullut uusia jäseniä.

Koronan vaikutus toimintaan vuonna 2021

Vuonna 2021 Snupu pystyi toteuttamaan purjehduksia kattavasti. Koronapandemia kuitenkin vaikutti
yhdistyksen toimintaan eri tavoin. Osa koulutuksista (alkusammutuskoulutus ja pelastautumiskurssi) ja
kansainvälisestä toiminnasta jouduttiin joko siirtämään, etätoteuttamaan tai perumaan. Kotimaan
toiminnassa osalle purjehduksista (Suomen Purjelaivasäätiön alukset) otettiin käyttöön testauskäytäntö.
Jokaiselta purjehdukselle osallistuvalta vaadittiin sekä todistus negatiivisesta koronatestituloksesta että
oireettomuus. Ylläpitääkseen toiminnan matalakustanteisuuden jäsenilleen, Snupu kustansi testit
purjehduksille osallistuville jäsenilleen. Koronatestit toteutti 9lives, ja testikustannukset muotoutuivat
yhdeksi vuosittaisen budjetin suurimmista menoeristä (8 710 €). Kustannukset voitiin kuitenkin kattaa
edellisen vuoden toiminnasta ylijääneillä Wihuri-säätiön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön apurahoilla, jotka
kiinnitettiin koronatesteistä aiheutuviin kustannuksiin. Oireettomuusvaatimuksesta johtuen myös
peruutusehdot muuttuivat siltä osin, että osallistujat saivat koko purjehduksen hinnan takaisin
peruutusajankohdasta riippumatta, mikäli sairastuivat tai altistuivat ennen purjehduksen alkua.

Gastikoulutuksessa terveysturvallisuus huomioitiin lisäämällä koulutusta aluksen tilojen hygieniasta
huolehtimiseen sekä koronatilanteiden aiheuttamiin seurauksiin purjehduksilla. Käytännöt kattoivat muun
muassa tehostetun siivouksen, maskien käyttämisen, turvavälien pitämisen sekä tiheän desinfioinnin.

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ulottuivat myös apurahojen käyttöasteeseen. Osa kauden 2021
purjehtijoille myönnetyistä apurahoista jäi käyttämättä, koska kansainväliset purjehdukset peruttiin.


