
Suomen   Kansanveneliitto   r.y  TOIMINTASUUNNITELMA 1 ( 2 )   

Finlands   Folkbåtsförbund   r.f   Luonnos   09.11.2020   

  
TOIMINTASUUNNITELMA   KAUDELLE   1.10.   2020   -   30.9.2021   

  
Yleistä   

Suomen  Kansanveneliitto  toimii  Pohjoismainen  kansanvene  -veneluokan  harrastajien         
yhdyssiteenä  harrastuksen  muodosta  riippumatta.  Kilpailutoiminnassa  liiton  tavoitteena  on          
toisaalta  saada  uusia  purjehtijoita  mukaan  matalalla  kynnyksellä,  toisaalta  nostaa  suomalaisen            
kansanvenepurjehduksen  urheilullista  tasoa  kohti  kansainvälistä  kärkeä.  Perinteisten  puufolkkarien          
säilyttämiseksi  ja  kunnostamiseksi  järjestetään  koulutusta  ja  folkkariperinnettä  kerätään          
venerekisteriin   ja   julkaistaan.   Liiton   tapahtumilla   luodaan   yhteishenkeä   folkkariväen   kesken.   

  
Kilpailut   
Luokan  vetovoiman  säilyttäminen  ja  kasvattaminen  edellyttää  matalaa  kynnystä  uusille           
kilpailijoille,  riittävän  kovatasoisia  ja  kiinnostavia  kilpailuja  kokeneille  purjehtijoille,  monipuolisia,           
kilpailijoita  yhdistäviä  kisatapahtumia  ja  näkyvyyttä  sekä  perinteisessä  että  sosiaalisessa           
mediassa.   
  

Suomalaisille  kansanvenepurjehtijoille  kauden  2021  päätapahtuma  on  Tallinnan  Gold  Cup  -kilpailu.            
Luokan  maailmanmestaruuskilpailun  myöntäminen  KJK:lle  on  tunnustus  luokan  nousulle  Virossa  ja            
suomalaisille  harvinainen  mahdollisuus  päästä  lähivesillä  haastamaan  kansainvälistä  huippua,          
aktivoida  uusia  venekuntia  ja  saada  myös  muiden  veneluokkien  aktiivipurjehtijoita  mukaan            
luokkaan.     
  

Kotimaisen  kilpailukauden  päätapahtumia  ovat  SM-kilpailu  Hangossa  heinäkuussa  ja  sitä  edeltävät            
Hangon  ja  Helsingin  regatat.  Tätä  kolmen  kilpailun  kokonaisuutta  markkinoidaan  myös  Tallinnan             
Gold  Cupiin  matkaaville  ulkomaisille  venekunnille.  Lyhytrata-SM  Naantalissa  järjestetään  myös           
kauden  päätteeksi  viimevuotiseen  tapaan.  Muut  ranking-kilpailut  vahvistetaan  keväällä  seurojen           
julkaistua  kilpailukalenterinsa.  Ranking-pisteet  lasketaan  2019  alkaen  voimassa  olleen  säännön          
mukaisesti.  Keskustelua  SM-säännön  uudistamisesta  ja  luokkakohtaisen  liitteen  päivittämisestä          
jatketaan   ja   hallitus   tekee   siitä   tarvittaessa   muutosesityksiä   SPV:lle.   
  

Gold  Cup  Tallinnassa  purjehditaan  keskieurooppalaiseen  tapaan  ilman  spinaakkeria.  Siihen           
valmistautumiseksi  Kansanveneliitto  suosittelee  kisajärjestäjille,  että  alkukauden  kilpailut         
purjehditaan   myös   Suomessa   ilman   spinaakkeria.     
  

Liiton  uutta  vaakaa  käytetään  aktiivisesti  veneiden  punnituksiin,  ja  liitto  pyrkii  neuvonnalla             
nostamaan  tietoisuutta  luokkasäännöstä  ja  veneiden  kilpailukunnon  parantelusta.  Uusia          
mittamiehiä  etsitään  aktiivisesti.  Luokkasäännön  uudistamista  seurataan  ja  siihen  otetaan  kantaa            
suomalaisia  kiinnostavissa  asioissa.  Yhteydenpitoa  NFIA:n  tekniseen  komiteaan  tiivistetään  ja           
kansainvälisistä   säännöistä   ja   niiden   tulkinnoista   tiedotetaan.   
  

Mikäli  venemessut  2021  järjestetään,  tavoitteena  on  saada  tällä  kertaa  kilpaveneeksi  optimoitu             
lasikuitufolkkari   esille   messuilla   ja   tehdä   tunnetuksia   folkkaria   kilpailevana   luokkana.   
  

Puuvenerankingin  tarkoituksena  on  kannustaa  puisia  kansanveneitä  kilpailemaan  ja  ylläpitämään           
vanhaa  puuvenekantaa  kilpailukuntoisena.  Puuvenerankingiin  lasketaan  yleisten        
ranking-kilpailujen  lisäksi  myös  Viaporin  tuoppi,  sitä  edeltävä  puuveneiden  lyhytratakilpailu  Krunan            
kippo   sekä   Kruunuvuorenselän   viikkokilpailut.   
  

Kilpagasteja  koulutetaan  järjestämällä  uudelleen  viikonlopun  mittainen  gastileiri  HTPS:n          
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vuosipäiväkilpailun  yhteydessä  toukokuussa.  Muiden  veneluokkien  kanssa  keskustellaan         
säännöllisten  viikkotreenien  järjestämisestä  yhdessä.  Talvikaudella  pidetään  muutamia  teoriailtoja.          
Koulutuksia  järjestetään  tarvittaessa  yhteistyössä  esimerkiksi  muiden  luokkaliittojen  tai          
purjevalmistajien   kanssa.   Mikäli   koronarajoitukset   jatkuvat,   tilaisuuksia   pidetään   etänä.     
  

Kansanveneperinne   
Folkkariperinteen  ja  muistiedon  tallentamista  jatketaan  uusittuun  venerekisteriin.  Venerekisteri          
mahdollistaa  monipuolisesti  ja  vapaamuotoisesti  yksittäisten  veneiden  tarinoiden,  historian  ja           
ajankohtaisen  mittakirjatiedon  tallentamisen  kuvin  ja  tekstein.  Rekisterin  uudistamista  muotoon,           
jota   veneenomistajat   voivat   itse   päivittää,   selvitetään.   
    

Folkkarien  kunnostukseen  ja  ylläpitoon  kannustetaan  myös  järjestämällä  jälleen  Vuoden  kaunein            
kansanvene   -kilpailu.   Hallitus   valitsee   kilpailuun   yhden   hengen   tuomariston.     
  

Mikäli  koronatilanne  sallii,  talvikaudella  järjestetään  puuveneen  kunnostajien  koulutus-  ja           
kokemustenvaihtotilaisuus,  jonka  yhteydessä  tutustutaan  johonkin  perusteellisemman        
kunnostuksen   alla   olevaan   puufolkkariin.   

  
Hallinto,   talous   ja   tiedottaminen   
Liiton   hallitus   kokoontuu   pääsääntöisesti   kuukausittain   ja   tarvittaessa   etäyhteyksin.   
  

Jäsenrekisterin  tietojen  ajantasaisuudessa  on  toivomisen  varaa.  Jäseneksi  liittymiseen  ja  omien            
tietojen  päivittämiseen  tarjotaan  mahdollisuuksia  eri  tapahtumien  yhteydessä.  Uusiin  jäseniin           
ollaan   yhteydessä   henkilökohtaisesti.   
  

Jäsenmaksujen  lisäksi  tuottoja  saadaan  koulutustapahtumien  osanottomaksuista,  mahdollisten         
folkkarituotteiden  myynnistä  ja  Folkkari-lehden  ilmoitushankinnasta.  Varainhankinnan  tuottama         
liikkumavara  käytetään  esimerkiksi  folkkari-iltojen  järjestämiseen  kilpailujen  yhteydessä  ja  liiton           
toiminnasta   tiedottamiseen.   
  

Kansanveneliitto  on  SPV:n  jäsenjärjestö  ja  osallistuu  mahdollisuuksien  mukaan  sen  kokouksiin  ja             
toimielimiin.   
  

Kotisivut   www.folkkari.net  on  liiton  pääasiallinen  virallinen  tiedotuskavana.  Liitto  käyttää  aktiivisesti            
myös  Facebook-sivujaan  ja  FB-ryhmiä  tiedotukseen  ja  lähettää  jäsentiedotteita  sähköpostitse.           
Folkkari-lehti   ilmestyy   syksyllä   purjehduskauden   päätyttyä.   
  

Kansainvälinen   toiminta   
Liitto  osallistuu  kansainvälisen  kansanveneliiton  NFIA:n  toimintaan  vähintään  lähettämällä          
valtuuttamansa  edustajan  vuosikokoukseen  Gold  Cupin  yhteydessä  ja  seuraamalla  kattojärjestön           
toimielinten   viestintää.     
  

Tavoitteena  on,  että  kv-toimielimissä  on  jatkossa  myös  suomalaisedustus.  Tallinnan  Gold  Cupin             
aikana   tuomme   esiin   aloitteen   Gold   Cupin   järjestämiseksi   muutaman   vuoden   kuluttua   Hangossa.   
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