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Mitä vaikutuksia lasten veneily-
osaamisen lisäämisellä on alan 

liikevaihtoon? Miten liiketoimintasi 
kehittyisi, jos joka vuosi vähintään 
yksi ikäluokka, 50 000 lasta innostuu 
liikkumaan vesillä? Mitä uusia liike-
toimintamahdollisuuksia lasten vesil-
läliikkumisen opettaminen koulussa 
voi luoda firmallesi?

Lapset voivat pilata aikuis-
ten veneilyinnostuksen
Veneily on kiva koko perheen harras-
tus silloin, kun jokainen perheenjäsen 
nauttii vesillä olosta. Sen mielekkyy-
den edellytys on, että jokainen pääsee 
kehittämään ymmärrystään ja venei-
lytaitojaan. Vesiturvallisuus paranee, 
kun kaikkien ymmärrys vesillä liikku-
misesta, riskeistä ja turvallisuudesta 
lisääntyy. Vanhemmat viihtyvät vesil-
lä, kun lapsetkin viihtyvät. Jos lasten 
veneilymotivaatiota ei tueta, voi koko 
perheen harrastusinto laantua nope-
asti. Lisäämällä lasten yleissivistystä 
veneilystä ylläpidetään koko perheen 
veneilyinnostusta. Yksin veneilijään 
verrattuna perhe on aina tuottoisampi 
ja pidempiaikainen asiakas.

Veneilybuumi ei saa jäädä 
tilapäiseksi ilmiöksi
Kotimaan matkailu ja vesillä liikku-
minen on ollut koronarajoituksista 
johtuen kovassa kasvussa. 
 Venealan kauppa kukoistaa myös 
jatkossa, kun harrastajien määrä kas-
vaa ja jää pysyväksi osaksi suoma-
laista ulkoilukulttuuria. Veneilyliike-
toiminnalla on uuden asiakaskunnan 
myötä mahdollisuus saada uutta nos-
tetta ja tuoda uusia tuotteita ja palve-
lumuotoja markkinoille.

Avain on lasten  
koulutuksessa
Kaikkien suomalaisten kuuluisi osa-

ta liikkua vesillä ja lasten tulee saada 
oppia veneilyn perusteita koulussa. 
Peruskoulu ei ole vielä voinut opet-
taa lapsille vesillä liikkumista, vaik-
ka Opetussuunnitelma on sitä jo viisi 
vuotta edellyttänyt. Kouluilta puuttu-
vat tähän tarvittavat resurssit. Opet-
tajien koulutuksessa ei vielä opeteta 
uimisen lisäksi muuta vesilläliikkumi-
sen opettamista, eikä Suomen alakou-
lulla ole ollut yhtenäisiä opetusmate-
riaaleja. Vesilläliikkumisen teoriaa 
opettavia oppikirjoja ei ole ollut, eikä 
kouluilla ole ollut yhtenäistä opetus-
mallia. Lisäksi kouluilla on eriarvoiset 
taloudelliset mahdollisuudet hankkia 
opetusvälineitä.
 Turvallisesti vesillä liikkuvan su-
kupolven kasvattaminen on pitkäjän-
teistä työtä. Se onnistuu systemaatti-
sella opetuksella peruskoulun ensim-
mäisiltä luokilta lähtien. Me testasim-
me veneseurojen ja yritysten kanssa 
Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjojen 
toimivuutta kymmenissä kouluissa. 
Hyvistä tuloksista johtuen päätimme 
opetustoimen ja veneilyalan kump-
paneitten kanssa käynnistää kaikki 
suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut 
kattavan kolmevuotisen hankkeen. 
 Muutamme opetuskulttuuria ra-
hoittamalla jokaiseen 1500 alakou-
luun kolme laatikollista vesilläliikku-
misen perusteita opettavia, opetusvi-
deosisältöisiä Vilskettä Vesillä -kirjoja. 
Näin luokka toisensa perään lukee 
kirjat äidinkielen ja ympäristöopin 
tunneilla hyödyntäen niitä eri oppi-
tunneilla. 
 Veneilyä tulee opettaa lapsille 
kronologisesti, vanhemmista vesil-
läliikkumisen tavoista tämän päivän 
veneilyyn ja vesistövastuullisuuteen. 
Opetammekin siksi lapsille ensin pur-
jehduksen perusteet, sitten moottorive-
neilyn ja vesillä liikkumisen alkeet ja 
lopuksi vesiympäristöstä huolehtimista.

JÄSENTARJOUS: 
Tarvitsemme venealan  
yritykset nyt mukaan 
Vilskettä Vesillä -luokkalukukirja-
hanke tarvitsee nyt rahoittajia onnis-
tuakseen. Uusien asiakkaiden ja yh-
teiskuntavastuullisen maineen lisäksi 
jokainen rahoittajayritys saa paljon 
positiivista julkisuutta kirjojen lah-
joittajana. 
 Yksi luokkalukukirjalaatikko mak-
saa 465 euroa + alv, mutta tarjoam-
me Finnboatin jäsenyrityksille -15 % 
edun ja mahdollisuuden osallistua 
uusien asiakkaiden kasvattamiseen 
hintaan 395 euroa/koulu/vuosi. Kir-
jalaatikon arvo kouluille on yli 600 
euroa Kouluja on 1500. Yhdelläkin 
kirjalaatikon lahjoituksella pääsee jo 
mukaan. 
 Venealan yritysten kannattaa olla 
hankkeessa mukana, koska tämä on 
ainutlaatuinen mahdollisuus kasvat-
taa imagoa, investoida uuden asia-
kaskunnan syntymiseen ja vetää yhtä 
köyttä! 
 Kuinka monen koulun oppikirja-
hankintaa yritykselläsi on mahdolli-
suus tukea? Soita heti tai lähetä viesti
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