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SMK:n toimintasuunnitelma 2018 
Suomen Moottoriveneklubin strategia vuosille 2017-2021 esiteltiin klubin syyskokouksessa 
marraskuussa 2016. Strategisia painopisteitä on neljä: jäsenpalvelut, vastuullinen veneilijä, 
jäsenten klubi ja tulevaisuuden klubi. 

Vuosi 2018 on toinen strategiavuosi ja toimintasuunnitelma on laadittu strategian 
painopisteittäin.  

Jäsenpalvelut: Klubilaisten veneily on sujuvaa 
Strategiset tavoitteet 

• Palvelut kehittyvät muuttuvien veneilytottumuksien ja veneiden kehittymisen 
mukaan. 

• Palvelut suunnitellaan pitkällä aikavälillä: rakennetaan kokonaisuuksia ja otetaan 
perheveneilyn tarpeet huomioon. 

• Palveluiden tuottamisesta syntyvät kokonaiskulut katetaan palvelumaksuilla. 
• Satamien ja telakointialueiden toimintaympäristön muutoksia seurataan ja niihin 

vaikutetaan tarvittaessa. 
 

Kotisatamat toimenpiteet 2018: Pajalahti 

Pajalahden klubirakennukselle tehtiin vuonna 2016 kuntokartoitus, joka toi esille merkittäviä 
vaurioita rakenteissa. Kevätkokouksessa päätettiin etenemisvaiheista. Lohiapajanlahden 
kaavamuutoksesta on tehty valituksia, ja sen voimaantulo on siirtynyt.  

Jatketaan neuvotteluja alueen vuokrasopimuksesta. Tavoitteena on saada alueelle 
mahdollisimman pitkäaikainen vuokrasopimus, jotta klubin sataman kehittämissuunnitelmat 
saadaan kestävälle pohjalle. 

Pidetään yhteyttä Lohiapajalahden kaavoittajiin ja toteutuksen suunnittelussa 
mukana oleviin kaupungin virastoihin ja toimintoihin. Ollaan aktiivisesti mukana 
suunnitteluprosessissa. 

Tehdään mahdollisuuksien mukaan kokonaissuunnitelma sataman kehittämisestä. 

Korjataan laiturien vedensyöttö ja siistitään telakointialue sekä klubitalon ympäristö.  

Kotisatamat toimenpiteet 2018: Pohjoisranta 

Kruunuvuorenselän siltahankkeen linjaukset ovat selvinneet, ja Pohjoisrannan satamaa 
koskevat muutokset ovat rauenneet. Satamaan saadaan mahdollisesti 10 vuoden 
vuokrasopimus. 

Pohjoisrannan satamaa ja sen venepaikkoja markkinoidaan tavoitteellisesti. 
Satamalle luodaan näkyvyyttä mm. teettämällä kyltti klubitalon seinään.  

Satama-alueen verkkoaita uusitaan. Viime vuosien aikana uusitun laiturisähköistyksen 
täydentämisen tarve - lisäpistokkeet ja jakorasiat - tutkitaan ja varaudutaan tarvittaviin 
toimiin. 
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Ulkosatamat toimenpiteet 2018: Fårholmen 

Fårholmenilla kehitetään ja monipuolistetaan saaren käyttöä erilaisten veneilijöiden 
tarpeisiin. Majoitustilojen uudistus viimeistellään ja otetaan tilojen etukäteisvaraus käyttöön.  

Uudistetaan grilli ja saunan kiuas. Samoin laiturin kansia korjataan. 

Ulkosatamat toimenpiteet 2018: Grynnan 

Grynnanilla monipuolistetaan samoin sataman palveluja ja varustusta. 
Päiväveneilijöiden käyttöön rakennetaan yöpymismökki. 

Saunan ja pesuhuoneen lattia ja sen vesikourut uusitaan. Kaarisilta korjataan ja rakennetaan 
uusi grillauspiste purjeveneiden kiinnittymisalueelle. Väylän puoleisen sataman suojaamista 
selvitetään. 

Telakka toimenpiteet 2018: Verkkosaari 

Talvitelakointi Verkkosaaressa jatkunee vielä kolme talvea. Yhteistyössä alueen 
toimijoiden ja Helveneen verkoston kanssa haetaan uusia talvitelakointiratkaisuja. 

Verkkosaaressa huolehditaan alueen peruspalveluista ja erityisesti telakointialueen 
siisteydestä.  

 

Vastuullinen veneilijä: Klubilaiset veneilevät vastuullisesti 
• Katsastus on ammattitaitoista: veneet ovat hyvässä kunnossa, oikein varustettuja, ja 

veneilijät tuntevat veneensä. 
• Veneilyosaamisen kehittäminen on jatkumo – lapsista ja aloittelijoista kokeneeseen 

veneilijään, ja osaamisen kehittäminen on jokaisen jäsenen asia. 
• Veneilykulttuuri on kohdallaan – ympäristöä, toisia vesilläliikkujia ja rantojen 

asukkaita kohdellaan vastuullisesti. 

Toimenpiteet 2018: Katsastus 

Klubin katsastustoimintaa ja katsastajien osaamista kehitetään jatkuvasti: uusia 
katsastajia koulutetaan ja kokeneet katsastajat käyvät kertauskoulutuksissa. 

SPV:n koulutuksen lisäksi järjestetään omaa syventävää koulutusta ja lisätään klubin 
katsastajien vuorovaikutusta klubin yhteisillä tilaisuuksilla. Hyödynnetään SPV:n 
veneilyturvallisuuden neuvottelupäivien antia koko katsastajaverkoston osaamisen 
kehittämiseen. 

Ennakoidaan sähköisen katsastuskirjausjärjestelmän käyttöönottoa katsastajien 
koulutuksessa. 
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Toimenpiteet 2018 Veneilyosaamisen kehittäminen 

Lasten ja nuorten veneilykoulun toimintaa jatketaan samassa laajuudessa kuin 
vuonna 2017. Iltakoulu järjestetään kolmessa ryhmässä, tasoryhmittäin. Päiväleirejä 
järjestetään kolmen viikon aikana kuudelle ryhmälle. Alkuvuodesta pidetään 
vesipelastuskurssi ja loppukesästä saarileiri Fårholmenilla. 

Veneilykoulun toimintaan koulutetaan uusia ohjaajia ja koko ajan haetaan mukaan myös 
uusia sponsoreita ja tukijoita. Lasten ja Nuorten Veneilykoululla on kaksi pääsponsoria 
Subaru Nordic Ab ja Oy Marinew Ab.  

Aikuiskoulutus jatkuu kevään 2018 aikana. Veneilijä perustutkintoon johtava 
peruskoulutus järjestetään nyt toista kertaa.  

Kurssi tarjoaa valmiuksia hyvään ja turvalliseen veneilyyn lähivesillä. Kurssi on tarjolla 
omakustannushintaan klubin jäsenille ja kahden viimevuoden aikana liittyneille kurssikirjan 
hinnalla.  

Kurssi on ensi kertaa tarjolla myös veneilyään aloitteleville ei-jäsenille. Tavoitteena on 
tutustuttaa kurssilaisia samalla klubiin ja sen palveluihin. 

Pajalahden veneilykoulun (PaVe) toiminnassa on mukaan kaikkiaan 7 
veneilykerhoa, kun Humallahden Venekerho tuli mukaan toimintaan. Näin kurssitarjonta 
monipuolistuu entisestään, kouluttajien määrä lisääntyy ja koulutustilat paranevat. 

Klubi on mukana kurssitarjonnan suunnittelussa ja kurssin toteutuksessa. Vuoden 2018 
kurssikalenteri ilmestyy joulukuuhun 2017 mennessä. Valittavana on yli 20 kurssia, ja niille 
voi ilmoittautua osoitteessa pave.fi.  

Paven toimintaa tehdään tunnetuksi klubilaisille. Samalla aktivoidaan klubilaisia mukaan 
koulutuksiin ja PaVen toimintaan. 

Toimenpiteet 2018: Veneilykulttuurin kehittäminen  

Tuodaan hyvät veneilytavat esille kaikessa klubin tarjoamassa koulutuksessa ja uusien 
jäsenten infotilaisuuksissa.  

 

Jäsenten klubi: Klubilaiset tuntevat toisensa ja kokevat 
kuuluvansa joukkoon 

• Klubissa on positiivisen kohtaamisen foorumeita, joissa samasta aiheesta 
kiinnostuneet jäsenet edistävät harrastustaan. 

• Tapahtumatarjonta on ympärivuotista ja monipuolista. 
• Uudet jäsenet perheineen otetaan mukaan toimintaan ja tuetaan veneilyn 

aloittamista. 
• Viestintä tukee jäsenten kohtaamisia ja koko perheen mukana oloa. 
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Toimenpiteet 2018: Tapahtumat ja verkostot 

Toimintaa ja tapahtumia on tarjolla kaikille – lapsista senioreihin ja perheisiin. 
Naisjaosto, Seniorijaosto ja Purjevenejaosto jatkavat toimintaansa ja kehittävät jäseniä 
kiinnostavia toimintamuotoja. 

Seniorijaosto kehittää toimintaansa verkostonsa jäsenille tehdyn kyselyn pohjalta. 
Vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin ja muita tapaamisia järjestetään vuosittain useita. 

Naisjaosto luo omalta osaltaan klubin yhteisöllisyyttä. Jaosto järjestää laskujen ja nostojen 
yhteydessä kahviot Pajalahdessa, ovat mukana Fårholmenin Regatan järjestelyissä ja vastaa 
Syyslystien vietosta Pohjoisrannassa. Suunnitteilla on myös keväälle Laskiaisrieha. Naisjaosto 
hankkii kertyneillä varoilla klubilaisten saarielämyksiä mukavoittavia tarvikkeita ja välineitä. 

Purjevenejaosto järjestää vuotuisen Katajaluodon kierroksen. 

Tehdään vuoden tapahtumista tapahtumakalenteri. Myös kevät- ja syyskokousten ohjelmaa 
elävöitetään. 

Toimenpiteet 2018: Uudet jäsenet 

Järjestetään uusille jäsenille infotilaisuuksia ja jatketaan tukitoimintaa, jossa mm. 
suosittelijat, katsastajat ja seniorijaostolaiset tukevat uusien jäsenten harrastuksen 
aloittamista. 

Klubin eri toiminta-alueista kiinnostuneita uusia jäseniä lähestytään heti liittymisen jälkeen, 
jotta heidät saadaan aktiivisesti mukaan. Pidetään esillä koko perheen jäsenyyttä klubissa. 

Uusille jäsenille jaetaan uudistettu esite, jossa kerrotaan klubin palveluista ja 
toiminnoista sekä kerrataan klubin veneilyvuoden vaiheet. Verkkoon kootaan myös 
ajantasaistettu klubilaisen käsikirja. 

Toimenpiteet 2018: Viestintä 

Vuosikirja vahvistaa klubilaisuutta ja se julkaistaan jälleen hyvissä ajoin ennen 
veneilykauden alkua.  

Klubin tukijakonseptia kehitetään ja laajennetaan myös niin, että toimijoille saadaan 
enemmän näkyvyyttä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Suunnitellaan kokonaisuutena 
sponsoriyhteistyön kanssa. 

Klubin sisäisessä viestinnässä siirrytään mahdollisuuksien mukaan sähköiseen viestintään.  

 

Tulevaisuuden klubi: Klubi on voimissaan edelleen 100 vuoden 
päästä 

• Jäsenhankinnan markkinointi on suunniteltua ja hyvin kohdennettua. 
• Klubin toiminnan vastuullisuutta kehitetään tavoitteellisesti. 
• Klubilla on päivittyvä pitkän aikavälin kehitys- ja rahoitussuunnitelma. 
• Klubi on aktiivinen lähiyhteisön jäsen ja tekee toimintaansa tutuksi yhteisössä. 
• Klubin toiminta näkyy eri medioissa. 
• Yhteistyö veneilyn eri toimijoiden kanssa on monipuolista ja tuloksellista. 
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Toimenpiteet 2018: Markkinointi ja jäsenhankinta 

Klubin markkinointiin ja jäsenhankintaan panostetaan järjestelmällisesti. 
Perustetaan markkinointityöryhmä, joka tekee ensin pitkän aikavälin 
markkinointisuunnitelman jäsenhankintaan, ja lähtee toteuttamaan sitä.  

Sponsori- ja tukijahankintaa jatketaan suunnitelmallisesti. Kehitetään vaihtoehtoisia 
osallistumispaketteja yhteistyöhön ja näkyvyyteen.  

Tehdään klubille selkeä graafinen ohjeisto ja uudistetaan klubin nettisivut. Jo 
alkuvuoden aikana aktivoidaan verkon sisällöntuotantoa. Samoin näkyvyyttä sosiaalisessa 
mediassa lisätään. 

Hyödynnetään Lasten ja Nuorten Veneilykoulun ja aikuiskoulutuksen 
vetovoimaa. Ollaan esillä vuoden 2018 Venemessuilla. Järjestetään perhepäivä kesän 
aikana Pajalahdessa ja avointen ovien tapahtuma Pohjoisrannassa. Samalla voidaan 
tutustuttaa halukkaat osallistujat seuran saariin. 

Toimenpiteet 2018: Vastuullinen klubi 

Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhdistyksen hyvään hallintotapaan, klubin 
sääntöihin ja menettelyihin. Klubin toimihenkilöille ja vapaaehtoisille vastuuhenkilöille 
järjestetään mahdollisuus kehittää osaamistaan suunnitellusti. 

Käydään läpi ja ajantasaistetaan säännöstöt ja toimintaohjeet. Ne asetetaan 
selkeästi jäsenistön näkyville ja koostetaan selkeästi myös nettiin. 

Toimenpiteet 2018: Pitkän aikavälin suunnitelma 

Toiminnan suunnittelussa on otettu käyttöön pitkän aikavälin suunnitteluraami. Tätä 
ylläpidetään jatkuvasti. Samoin satamissa ja kiinteistöissä tehdyt korjaukset kirjataan ja 
liitetään pitkän aikavälin suunnitteluun.  

Pajalahden sataman kehittämisen kokonaissuunnitelman teko aloitetaan ja samalla 
varaudutaan suunnitelmallisesti hankkeen rahoitukseen. 

Kaikille strategisille painopistealueille otetaan käyttöön toiminnan kehittymistä kuvaavat 
mittarit. 

Toimenpiteet 2018: Lähiyhteisö ja viestintä 

Järjestetään perhetapahtuma/avoimien ovien tapatumat kotisatamissa ja osallistutaan 
kaupunginosien yhteisiin tapahtumiin, ja lähialueiden kehittämiseen. Pidetään 
yhteyttä Lauttasaariseuraan ja Kruununhakaseuraan sekä kaupungin osien poliittisiin 
päättäjiin. 

Kehitetään satama-  ja telakointialueiden siisteyttä. Haetaan kautta vuoden mielenkiintoisia 
juttuaiheita ja uutisia verkkoon, paikallismedioihin ja veneilylehtiin. 
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Toimenpiteet 2018: Yhteistyöverkostot 

Jatketaan vaikuttamista ja tiivistä yhteistyötä helsinkiläisten venekerhojen kanssa 
Helveneessä. Samoin vaikutetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimintaan sen 
verkostoissa. Tavoitteena on ennen kaikkea etsiä uusia ratkaisuja talvitelakointiin. 

Ollaan aktiivisesti mukana Lohiapajalahden alueen kehittämisessä, ja pidetään 
yhteyttä alueen kaavoittajiin sekä suunnittelua ja toteutusta tekeviin kaupungin toimintoihin. 
Samoin pidetään yllä tiivistä yhteistyötä lähiseurojen kanssa. 

Vahvistetaan yhteistyötä veneilykoulun tapahtumien ja koulutustilaisuuksien 
järjestämisessä viranomaistoimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.  


