
 

  

 
AVOMERIPURJEHTIJAT ry  (AMP) 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
Hallitus pyrkii aktiivisesti nostamaan suomalaisen avomeri- ja saaristokilpapurjehduksen tasoa ja 
arvostusta lisäämällä toiminnan kiinnostavuutta niin kipparien, gastien kuin lajista kiinnostuneiden-
kin osalta. Pitkäaikaisena päätavoitteena on osanottajien määrän lisääminen ja tason nostaminen 
avomerikilpailuissa. Vuoden 2022 päätavoitteet ovat jäsenmäärän kasvattaminen ja yhdistyksen 
arvon todentaminen jäsenille, sekä FinRating -tasoitusjärjestelmän aseman vakiinnuttaminen 
Suomen virallisena tasoituspurjehdussääntönä. 

 
Hallinto 
 

Hallitus jatkaa sähköiseen muotoon siirrettyjen yhdistyksen kirjanpidon, jäsenrekisterien ja 
jäsenille tarjottavien palveluiden kehittämistä. Jäsen- ja mittakirjamaksut saatetaan 
vastaamaan todellisia kuluja. Jäsen- ja mittakirjamaksujen hallintaa verkkokaupassa 
kehitetään edelleen. 
 

Koulutus 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee koulutus- ja valmennus tilaisuuksia. 
Suunnitelmissa on elvyttää yhdistyksen jäsenille suunnatut koulutustilaisuudet pandemian 
aiheuttamien rajoitusten hellittäessä. Suunnitteilla on kilpailunjärjestäjien kokoontuminen 
Vene 2022 -messujen yhteydessä, sekä ainakin kolme eri kohderymille suunnattua 
koulutusiltaa toimintavuoden aikana. Tapahtumien tavoitteena on vahvistaa AMP:n 
tuottamaa arvoa jäsenilleen ja houkutella yhdistykselle uusia jäseniä. Kilpailunjärjestäjien ja 
mittamiesten koulutusta tuetaan, jotta tasokkaiden kilpailujen järjestäminen voidaan taata 
myös jatkossa. 

 
Kilpailutoiminta 
 

Yhdistys jatkaa aktiivisesti avomeriveneille suunnatun SM-kilpailun eli Baltic Offshore 
Weekin (BOW) markkinointia, jotta se kasvaisi kansainvälisestikin kiinnostavaksi 
purjehdustapahtumaksi. Vuoden 2022 BOW on tarkoitus järjestää Tallinnassa.  
 
Vuonna 2018 aloitettua, yhdessä virolaisten kanssa ORCi-mittasäännöllä kisattavaa 
FINEST-sarjaa on yhä tarkoitus jatkaa ja kehittää. Samoin on tarkoitus jatkaa Suomenlahti 
Ranking -sarjaa pääosin 2019 mallin mukaisena. Missiona on houkutella lajin pariin yhä 
uusia venekuntia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
 
Double Handed -purjehdus on vakiinnuttanut asemansa aktiivisena kilpailuluokkana, jonka 
kehittymistä AMP tukee. Heinäkuussa 2022 Gotland Runt -kisan yhteydessä järjestettävät 
ORC DH EM-kisat ovat AMP:n päätähtäin. 
 
Vuodelle 2022 valitaan hakemusten perusteella AMP:n ”Offshore Racing Team Finland” -
edustusjoukkueet. Valittavien joukkueiden tarkoituksena on antaa edustava kuva 
suomalaisesta avomerikilpapurjehduksesta kotimaassa ja ulkomaillakin. Yhdistys tukee 
edustusjoukkueiden toimintaa parhaimpien mahdollisuuksiensa mukaan.  
 



  

  

Mittasäännöt 
 

AMP tukee ja myös valvoo Suomessa vuonna 2022 ORC ja FinRating-säännöillä 
järjestettäviä kilpailuja. Pyrimme vaikuttamaan käytettävien tasoitussääntöjen toimivuuteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen. Teemme parhaamme tuloslaskennan, mittaus-
toiminnan ja mittakirjojen myöntämisen sujuvuuden varmistamiseksi. 
 
AMP:n hallinnoima FinRating-sääntö mahdollistaa tarkemmat ja oikeudenmukaisemmat 
tasoitusluvut sekä esim. eri tuulennopeuksien huomioimisen tuloslaskennassa. Samoin 
omat tasoitusluvut Double-Handed kisaamista varten kasvattavat yhä sarjan suosiota. 
Vanhan FinLYSin vuonna 2020 korvanneen FinRating-säännön markkinointi koko 
valtakunnan tasolla vaatii yhä vahvaa panostusta alueellisesti ympäri Suomen. 
 
Jatkamme tiivistynyttä kanssakäyntiä erityisesti Itämeren alueen laajennetun Ryhmä G:n 
maiden kanssa (= Baltian maat, Ruotsi, Tanska ja Norja, lisänä Puola ja Saksa). 
Tavoitteena on yhdessä vaikuttaa ORC:n toimintaan ja myös kehittää kansallisia tasoitus 
sääntöjä yhtenäisemmiksi. Koska FinRating-todistukset ovat myös ORC-Club -todistuksia 
on Suomen painoarvo vaikuttaa asioihin merkittävästi kohonnut. Vuosina 2022-2025 
Suomella on nyt kolme edustajaa ORC Congressissa, Patrick Lindqvist, Heikki Räisänen ja 
Noora Westerlund. 
 
Hyvää yhteistyötä Suomen IRC-veneiden omistajat ry:n kanssa jatketaan. 
 

Tiedotus 
 

Jäsenmäärän kasvattamiseen tähtäävä viestintäsuunnitelma laaditaan ohjaamaan vuoden 
2022 viestintää. Viestinnän tärkeimpänä tavoitteena on yhdistyksen työn tuottaman 
lisäarvon kiteyttäminen monikanavaisesti. 
 
Yhdistyksen tärkeimpänä viestintäkanavana toimii yhdistyksen uudistunut verkkosivusto. 
Yhdistyksen suosituille Facebook-sivuille pyritään jatkuvasti tuottamaan mielenkiintoista ja 
ajankohtaista sisältöä, raportteja ja kuvia kilpailuista ym. Facebookissa panostetaan myös 
”Avarit keskustelupalstan” käyttöön, jolla on tavoitteena saada jäsenistöä aktivoitumaan ja 
sitoutumaan enemmän yhdistyksen toimintaan. 
 
eStela tracking-palvelun käyttöönottoon Ranking-kilpailujen yhteydessä kannustetaan ja 
jatketaan ohjelman soveltuvuuden parantamista AMP:n tarpeisiin hyvin alkaneessa 
yhteistyössä ohjelman espanjalaisen kehittäjän kanssa. Pyrimme omalla toiminnallamme 
myös myötävaikuttamaan siihen, että avomerikilpailuista tiedotetaan lehdistössä ja muissa 
tiedotusvälineissä. 

 
Jäsenistö 
 

Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan huomioiden erityisesti uusien harrastajien ja 
aktiivisten purjehtijoiden sitouttaminen yhdistyksen toimintaan. Myös kansainvälisesti 
korkealle noteeratun suomalaisen junioripurjehtijakunnan siirtymistä avomerikilpa-
purjehduksen pariin tuetaan. Jatketaan neuvotteluita SPV:n ja vakuutusyhtiöiden kanssa 
purjehdusseuroihin kuulumattomien gastien saamiseksi vakuutusturvan piiriin. 

 
Muu toiminta 
 

Sääntömääräiset jäsentilaisuudet järjestetään keväällä ja syksyllä. Syyskokouksen 
yhteydessä järjestetään purjehduskauden päätöstapahtuman, jossa jaetaan 
rankingsarjojen palkinnot sekä jaetaan muut mahdolliset kunnianosoitukset 
avomeripurjehduksen parissa ansioituneille purjehtijoille ja toimijoille. 
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