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Hallituksen tehtävänä on aktiivisesti nostaa suomalaisen avomeri- ja 
saaristokilpapurjehduksen tunnettuutta, tasoa ja arvostusta lisäämällä 
toiminnan kiinnostavuutta kipparien, gastien ja kaikkien lajista 
kiinnostuneiden keskuudessa.

Toiminnan pitkän tähtäminen päätavoitteena on osanottajien 
(venemäärän) lisääminen ja tason nostaminen avomerikilpailuissa.

Hallituksen toiminnan perusteet



● Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen
● Yhdistyksen jäsenilleen tuottaman arvon parantaminen
● Yhdistyksen jäsenilleen tuottaman arvon parempi todentaminen 
● FinRating -järjestelmän vahvistaminen Suomen virallisena 

tasoituspurjehdussääntönä.
● Kansainvälisiin kilpailuihin valmistautuvien venekuntien tukeminen

Vuoden 2023 päätavoitteet



Hallinto

● Jäsen- ja mittakirjamaksujen sujuvuuden varmistaminen
● Verkkokaupan jatkuva kehittäminen, tiedon löydettävyyden ja 

asiointisujuvuuden parantaminen
● Sähköisen jäsenkirjeen lisääminen yhdistyksen viestintäkanavaksi

Sähköiset palvelut
● Kirjanpito
● Jäsenrekisteri
● Verkkokauppa
● Pöytäkirjat



Koulutus

● Osallistuminen purjehdussataman ohjelmaan Vene 2023 -messuilla

● Vähintään kolmen eri kohderyhmille suunnatun koulutustilaisuuden 
järjestäminen

● Kilpailunjärjestäjien ja mittaajien koulutuksen tukeminen

● Koulutusten tavoitteena on vahvistaa AMP:n tuottamaa arvoa jäsenilleen ja 
houkutella yhdistykselle uusia jäseniä.



Kilpailutoiminta

● Baltic Offshore Weekin (BOW) markkinointi ja tuki järjestäjille
○ 2023 BOW Helsingissä

● FINEST-sarjan järjestäminen yhteistyössä Virolaisten kanssa
● B&G (Suomenlahti) Ranking
● ORC MM-kisat Kielissä
● Doublehanded ORC EM-kisat Sjælland Rundt
● AMP:n ”Offshore Racing Team Finland” -edustusjoukkueet 
● EM2024 projektin käynnistäminen



Mittasäännöt

● ORC ja FinRating-säännöillä järjestettävät kilpailut
● AMP tukee ja valvoo
● Tuloslaskennan, mittaustoiminnan ja mittakirjojen myöntämisen 

sujuvuuden varmistaminen
● AMP:n hallinnoiman FinRating-säännön tunnettuuden kasvattaminen koko Suomessa
● Double-Handed kisaaminen
● Avomeripurjehduksen virallisen tasoitussäännön edustaminen/vaikuttaminen SPV:ssa
● Tiivis yhteistyö muiden Itämeren maiden kanssa (NoSF)
● Edustus ja vaikuttaminen ORC Congressissa
● Yhteydet muihin tasoitusluokkiin (SRS, IRC)       



Tiedotus

● Jäsenmäärän kasvattamiseen tähtäävän viestintäsuunnitelman laatiminen
● Tärkeimpänä tavoitteena on yhdistyksen työn tuottaman lisäarvon 

kiteyttäminen monikanavaisesti
● Verkkosivuston jatkuva päivittäminen ja kehittäminen
● Facebook-sivuilla jatkuvasti mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä, 

raportteja ja kuvia kilpailuista ym.
● Avarit keskustelupalsta
● eStela tracking-palvelu
● Avomerikilpailuista tiedottaminen medialle   



Jäsenistö

● Jäsenmäärän kasvattaminen 
● Uusien, erityisesti nuorten, naisten ja gastijäsenten houkutteleminen 

yhdistyksen jäseniksi
● Aktiivisten purjehtijoiden sitouttaminen yhdistyksen toimintaan
● Junioripurjehtijoiden kannustaminen avomeripurjehduksen pariin
● Jatketaan neuvotteluita SPV:n ja vakuutusyhtiöiden kanssa 

purjehdusseuroihin kuulumattomien gastien saamiseksi 
vakuutusturvan piiriin



Muu toiminta

● Sääntömääräiset jäsentilaisuudet järjestetään keväällä ja syksyllä
● Syyskokouksen yhteydessä kauden päätöstapahtuma ja 

ranking-sarjojen palkintojenjako ja muut mahdolliset 
kunnianosoitukset avomeripurjehduksen parissa ansioituneille 
purjehtijoille ja toimijoille




