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KAIKKI LÄHTEE AJATUKSESTA, ETTÄ 
SAAMME HYVINVOINTIA VENEILYSTÄ

Suomen Purjehdus ja Veneily 
ei ole irrallinen strategian kohde, 

vaan liittomme on yhtä kuin  
vetovoimaiset jäsenseuramme 

ja luokkaliittomme sekä 
aktiiviset seurajäsenemme.



3 SUURTA VISIOTA 

Viihdymme
vesillä

Menestymme
maailmalla

Kannamme
vastuumme

Kuva: v.Ivash



VIIHDYMME VESILLÄ



VIIHDYMME VESILLÄ
•	 Koemme vesillä liikkumisen ilon ja harrastamme 

veneilyä yhdenvertaisesti. 

•	 Ymmärrämme vastuumme ja nautimme 
vapaudesta. Koemme merkityksellisen 
yhteisöllisyyden ja opimme tarvittavat taidot.

•	 Nautimme toimivista veneilypuitteista, kun 
satamaverkosto on tiheä, palvelut toimivat ja väylät 
ovat kunnossa.Kuva: Teppo Kurki



MENESTYMME
MAAILMALLA



MENESTYMME
MAAILMALLA
•	 Koemme kilpailemisen iloa seuratasolla. Siksi 

kilpailijoiden määrä kasvaa. 

•	 Lajin voi aloittaa missä iässä tahansa ja siinä voi 
edetä niin pitkälle kuin haluaa, koska polkumme 
aloittelijasta huipulle toimii.

•	 Suomen kilpapurjehduksen ja -veneilyn 
huippu on maailmanluokkaa. Panostamme 
olympiamenestykseen. 



KANNAMME
VASTUUMME
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KANNAMME
VASTUUMME
•	 Kannamme vastuumme ympäristöstä. 

Panostamme ympäristöystävälliseen veneilyyn ja 
kestävään kehitykseen.

•	 Kannamme vastuumme veneilyturvallisuudesta. 
Ylläpidämme kattavia ja toimivia koulutus- ja 
katsastusjärjestelmiä, jotta voimme nauttia 
veneilystä turvallisesti. 

•	 Noudatamme urheiluyhteisön Urheillaan ihmisiksi 
– Urheilun vastuullisuusohjelmaa.



TAVOITTEET



TAVOITTEET

Lyhyen tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki tuntevat Suomen 
Purjehdus ja Veneilyn – koko veneilevä kansa on kuullut liitosta ja sen 
jäsenseuroista.

Keskipitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki haluavat olla 
jäsenseuran jäseniä − jäsenyys tuo hyödyllisiä ja haluttuja etuja.

Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki ovat jäsenseuran jäseniä 
− jäsenmäärämme ja markkinaosuutemme ovat kasvaneet reilusti.



KAIKEN TÄMÄN MAHDOLLISTAVAT 
MÄÄRÄTIETOISET PANOSTUKSET NELJÄÄN 

STRATEGISEEN PAINOPISTEALUEESEEN:



PAINOPISTEALUEET, JOTKA MAHDOLLISTAVAT VISIOMME

Digi & Data Ajassa mukana

Osaaminen Vaikuttaminen



Digi & Data
Kehitämme seurojen toimintaa tukevia 
järjestelmiä, luomme uudet digitaaliset 
oppimisympäristöt, tuemme tiedolla 
johtamisen kulttuuria sekä kokoamme 
olennaisia ja käyttökelpoisia tilastoja.

Ajassa mukana
Etsimme uusia jäsenhankintatapoja, 
teemme aktiivisesti työtä saadaksem-
me nuoret mukaan, vaalimme toimin-
nan ketteryyttä ja madallamme toimin-
tamme kynnyksiä.

Osaaminen
Ylläpidämme koulutusjärjestelmiä, kan-
nustamme toisiimme tutustumiseen ja 
toisiltamme oppimiseen, luomme ver-
kostoja sekä kehitämme työkaluja ja 
tietopankkeja.

Vaikuttaminen
Hoidamme veneilijöiden edunvalvon-
taa, varmistamme että olemme mukana 
päätöksenteossa, kehitämme jatkuvas-
ti viestintäämme ja teemme aktiivisesti 
laajaa yhteistyötä.

PAINOPISTEALUEET, JOTKA MAHDOLLISTAVAT VISIOMME



Kuva: V.Ivash

KAIKKI LÄHTEE AJATUKSESTA, ETTÄ 
SAAMME HYVINVOINTIA VENEILYSTÄ

Liittomme on yhtä kuin vetovoimaiset jäsenseuramme ja 
aktiiviset seurajäsenemme.

Menestymme
maailmalla

•	 Koemme kilpailemisen iloa seuratasolla. 
Siksi kilpailijoiden määrä kasvaa. 

•	 Lajin voi aloittaa missä iässä tahansa ja 
siinä voi edetä niin pitkälle kuin haluaa, 
koska polkumme aloittelijasta huipulle 
toimii.

•	 Suomen kilpapurjehduksen ja -veneilyn 
huippu on maailmanluokkaa. Panostam-
me olympiamenestykseen.

Kannamme 
vastuumme

•	 Kannamme vastuumme ympäristöstä. 
Panostamme ympäristöystävälliseen ve-
neilyyn ja kestävään kehitykseen.

•	 Kannamme vastuumme veneilyturvalli-
suudesta. Ylläpidämme kattavia ja toimi-
via koulutus- ja katsastusjärjestelmiä, jot-
ta voimme nauttia veneilystä turvallisesti. 

•	 Noudatamme urheiluyhteisön Urheillaan 
ihmisiksi – Urheilun vastuullisuusohjel-
maa.

3 SUURTA VISIOTA 

Lyhyen tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki tuntevat Suomen Purjehdus ja Veneilyn – 
koko veneilevä kansa on kuullut liitosta ja sen jäsenseuroista.

Keskipitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki haluavat olla jäsenseuran jäseniä − 
jäsenyys tuo hyödyllisiä ja haluttuja etuja.

Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kaikki ovat jäsenseuran jäseniä − 
jäsenmäärämme ja markkinaosuutemme ovat kasvaneet reilusti.

PAINOPISTEALUEET

TAVOITTEET

Viihdymme
vesillä

•	 Koemme vesillä liikkumisen ilon ja har-
rastamme veneilyä yhdenvertaisesti. 

•	 Ymmärrämme vastuumme ja nautimme 
vapaudesta. Koemme merkityksellisen 
yhteisöllisyyden ja opimme tarvittavat 
taidot.

•	 Nautimme toimivista veneilypuitteista, 
kun satamaverkosto on tiheä, palvelut 
toimivat ja väylät ovat kunnossa. Digi & Data

Kehitämme seurojen toimintaa tu-
kevia järjestelmiä, luomme uudet 
digitaaliset oppimisympäristöt, tu-
emme tiedolla johtamisen kulttuu-
ria sekä kokoamme olennaisia ja 
käyttökelpoisia tilastoja.

Ajassa mukana
Etsimme uusia jäsenhankintata-
poja, teemme aktiivisesti työtä 
saadaksemme nuoret mukaan, 
vaalimme toiminnan ketteryyttä ja 
madallamme toimintamme kynnyk-
siä.

Osaaminen
Ylläpidämme koulutusjärjestelmiä, 
kannustamme toisiimme tutustu-
miseen ja toisiltamme oppimiseen, 
luomme verkostoja sekä kehitäm-
me työkaluja ja tietopankkeja.

Vaikuttaminen
Hoidamme veneilijöiden edunval-
vontaa, varmistamme että olemme 
mukana päätöksenteossa, kehi-
tämme jatkuvasti viestintäämme ja 
teemme aktiivisesti laajaa yhteis-
työtä.



TULE MUKAAN! 




