VISION 2030
Suomen Purjehdus ja Veneily
Segling och Båtsport i Finland

ALLTING BÖRJAR MED TANKEN
ATT BÅTLIV GER VÄLMÅENDE
Segling och Båtsport i Finland är inte
ett separat strategiobjekt, utan vårt
förbund är lika med alla livskraftiga
medlemsföreningar och klassförbund
samt aktiva föreningsmedlemmar.

3 STORA VISIONER

Vi trivs
till sjöss

Vi har framgång
i världen

Vi tar
ansvar
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Vi känner glädjen av att vara till sjöss. Vi är jämlika
på vattnet.
Vi förstår vårt ansvar och njuter av friheten.
Vi upplever en meningsfull gemenskap och vi lär oss
de färdigheter vi behöver.
Vi njuter av en fungerande infrastruktur där
nätverket av hamnar är tätt, tjänsterna fungerar och
farlederna är i skick.

VI HAR FRAMGÅNG
I VÄRLDEN

VI HAR FRAMGÅNG
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Vi upplever tävlingsglädje på klubbnivå.
Därför växer deltagarantalet.
Man kan börja i vilken ålder som helst och nå så
långt man vill, eftersom vår stig från nybörjare till
toppen fungerar.
Toppen i Finlands kappsegling och hastighetstävling
är av världsklass. Vi satsar på olympiaframgång.
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Vi tar vårt ansvar för miljön. Vi satsar på
miljövänligt båtliv och hållbar utveckling.
Vi tar vårt ansvar för sjösäkerheten. Vi upprätthåller
heltäckande och fungerande utbildnings- och
besiktningssystem för att kunna njuta av båtlivet
på ett säkert sätt.
Tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté
och övriga idrottsförbund iakttar vi Idrotta som folk
– Idrottens ansvarsprogram.

VÅRA MÅL

VÅRA MÅL
Vårt mål på kort sikt år att alla känner till Segling och Båtsport i Finland
– hela Finlands båtfolk har hört talas om förbundet och dess medlemsföreningar.
Vårt mål på medellång sikt är att alla vill höra till någon av våra medlemsföreningar
− medlemskapet medför värdefulla och eftertraktade fördelar.
Vårt mål på lång sikt är att alla hör till någon av våra medlemsföreningar
− vårt medlemsantal och vår marknadsandel har vuxit kraftigt.

ALLT DETTA MÖJLIGGÖRS TACK VARE
MÅLMEDVETNA SATSNINGAR PÅ FYRA
STRATEGISKA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN:

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN SOM MÖJLIGGÖR VÅR VISION

Digi & Data

I tiden

Kunnande

Påverkan

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN SOM MÖJLIGGÖR VÅR VISION
Digi & Data

I tiden

Vi utvecklar system som stöder föreningarnas verksamhet, vi skapar nya digitala lärmiljöer, vi understöder en kultur
av ledarskap genom kunskap och vi tar
fram relevant och användbar statistik.

Vi söker nya sätt att värva medlemmar,
vi jobbar aktivt med att engagera ungdomen, vi månar om flexibla verksamhetsmodeller och vi sänker trösklarna till vår
verksamhet.

Kunnande

Påverkan

Vi upprätthåller utbildningssystem, vi
uppmanar till att lära känna varandra
och lära oss av varandra, vi skapar nätverk och vi utvecklar verktyg och kunskapsbanker.

Vi sköter båtfolkets intressebevakning, vi
ser till att vi är med där besluten fattas,
vi utvecklar ständigt vår kommunikation
och vi idkar aktivt ett brett samarbete.

ALLTING BÖRJAR MED TANKEN
ATT BÅTLIV GER VÄLMÅENDE

Vi trivs
till sjöss
•

Vi känner glädjen av att vara till sjöss.
Vi är jämlika på vattnet.

•

Vi förstår vårt ansvar och njuter av
friheten. Vi upplever en meningsfull
gemenskap och vi lär oss de färdigheter
vi behöver.

•

Vi njuter av en fungerande infrastruktur
där nätverket av hamnar är tätt, tjänsterna fungerar och farlederna är i skick.

Vårt förbund är lika med alla livskraftiga medlemsföreningar och
klassförbund samt aktiva föreningsmedlemmar.

Vi har
framgång i världen
•
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Vi upplever tävlingsglädje på klubbnivå.
Därför växer deltagarantalet.

•

Man kan börja i vilken ålder som helst
och nå så långt man vill, eftersom vår
stig från nybörjare till toppen fungerar.

•

Toppen i Finlands kappsegling och
hastighetstävling är av världsklass.
Vi satsar på olympiaframgång.

Vi tar ansvar
•

Vi tar vårt ansvar för miljön. Vi satsar på
miljövänligt båtliv och hållbar utveckling.

•

Vi tar vårt ansvar för sjösäkerheten. Vi
upprätthåller heltäckande och fungerande
utbildnings- och besiktningssystem för att
kunna njuta av båtlivet på ett säkert sätt.

•

Tillsammans med Finlands Olympiska
Kommitté och övriga idrottsförbund iakttar vi Idrotta som folk – Idrottens
ansvarsprogram.
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TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Digi & Data

I tiden

Vi utvecklar system som stöder
föreningarnas verksamhet, vi skapar nya digitala lärmiljöer, vi understöder en kultur av ledarskap
genom kunskap och vi tar fram relevant och användbar statistik.

Vi söker nya sätt att värva medlemmar, vi jobbar aktivt med att engagera ungdomen, vi månar om flexibla verksamhetsmodeller och vi
sänker trösklarna till vår verksamhet.

Kunnande

Påverkan

Vi upprätthåller utbildningssystem,
vi uppmanar till att lära känna varandra och lära oss av varandra,
vi skapar nätverk och vi utvecklar
verktyg och kunskapsbanker.

Vi sköter båtfolkets intressebevakning, vi ser till att vi är med där besluten fattas, vi utvecklar ständigt
vår kommunikation och vi idkar aktivt ett brett samarbete.

Vårt mål på kort sikt år att alla känner till Segling och Båtsport i Finland –
hela Finlands båtfolk har hört talas om förbundet och dess medlemsföreningar.

VÅRA MÅL

Vårt mål på medellång sikt är att alla vill höra till någon av våra medlemsföreningar −
medlemskapet medför värdefulla och eftertraktade fördelar.
Vårt mål på lång sikt är att alla hör till någon av våra medlemsföreningar −
vårt medlemsantal och vår marknadsandel har vuxit kraftigt.

KOM MED!

