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VISIO 2030

Viihdymme saarissamme ja satamissamme. 
Osallistumme aktiivisesti klubimme toimintaan. 

Kehitämme toimintaamme koko perhettä 
ajatellen. Huomioimme muutokset 
toimintaympäristössämme. 

Panostamme turvallisuuteen. 
Otamme koulutuksissa huomioon veneen koko 
miehistön. Kannustamme oppimaan toisiltamme.

Tunnemme ja kannamme vastuumme 
ympäristöstä ja luonnosta – niin satamissa, 
saarissa kuin vesillä.



4. JÄSENTEN KLUBI

Klubilaiset tuntevat toisensa ja kokevat kuuluvansa joukkoon.

1. TULEVAISUUS
Klubi on voimissaan 

vielä 100 vuoden päästä.

2. VASTUULLISUUS

Klubilaiset veneilevät 

vastuullisesti.

3. PALVELUT

Klubin palvelut tukevat 

veneilyharrastusta.

Painopisteet strategiakaudella 2023–2027 



• Jäsentemme aktiivinen osallistuminen klubin 
toimintaan ja sen kehittämiseen pitää klubimme 
elinvoimaisena.

• Klubillamme on pitkän aikavälin kehitys- ja 
rahoitussuunnitelma. Huomioimme jäsenmaksuissa 
eri ryhmät (juniorit, perheenjäsenet).

• Jäsenhankintamme on suunniteltua.

• Klubimme on aktiivinen lähiyhteisön jäsen. 

• Yhteistyömme eri veneilytoimijoiden kanssa on 
monipuolista.

MITTARIT: jäsentyytyväisyys, jäsenmäärä, taloudellinen 
tilanne, palaute lähiyhteisöstä, sidosryhmäkontaktit

1. TULEVAISUUS
Klubi on voimissaan vielä 100 vuoden päästä.



2. VASTUULLISUUS
Klubilaiset veneilevät vastuullisesti.

• Klubilaiset tuntevat veneensä ja pitävät ne hyvässä 
kunnossa ja oikein varustettuina. 

• Katsastajamme ovat ammattitaitoisia. Katsastus on 
opastavaa ja edistää veneilyturvallisuutta.

• Veneilyosaamisen kehittäminen on jatkumo aina 
lapsista ja aloittelijoista kokeneeseen veneilijään. 
Osaamisen kehittäminen on jokaisen jäsenen asia.

• Olemme aina valmiita auttamaan toisiamme ja muita 
veneilijöitä.

• Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti.

• Veneilykulttuuri on kohdallaan. Kohtelemme 
ympäristöä, toisia vesillä liikkujia ja rantojen asukkaita 
vastuullisesti.

MITTARIT: katsastusaste, osallistuminen koulutuksiin. 



3. PALVELUT
Klubin palvelut tukevat veneilyharrastusta.

• Klubi tarjoaa palveluja koti- ja ulkosatamissa sekä  
telakointialueilla, joita pyrimme kehittämään 
muuttuvien veneilytottumusten ja veneiden 
kehittymisen mukaan. 

• Suunnittelemme palvelujamme pitkällä aikavälillä.

• Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja 
vaikutamme niihin mahdollisuuksien mukaan.

• Katamme palvelujen tuottamisesta syntyvät kulut 
erilaisilla palvelumaksuilla.

MITTARIT: palvelujen käyttöaste, jäsentyytyväisyys* 
*Vuonna 2023 toteutamme kattavan jäsentyytyväisyyskyselyn.



4. JÄSENTEN KLUBI
Klubilaiset tuntevat toisensa ja kokevat 
kuuluvansa joukkoon.

• Jokainen on tervetullut osallistumaan yhteiseen 
tekemiseen. Jäsenten sitoutuminen klubin toimintaan 
vahvistaa yhteisöllisyyttämme. 

• Otamme uudet jäsenet perheineen heti mukaan 
toimintaamme ja tarjoamme heille tukea veneilyn 
aloittamiseen.

• Tapahtumatarjontamme on ympärivuotista ja 
monipuolista.

• Käytämme ajanmukaisia viestinnän kanavia. 
Tuemme viestinnällämme jäsenten kohtaamisia ja 
koko perheen mukanaoloa. 

MITTARIT: tapahtumiin osallistuminen ja talkoolaisten 
määrä, luottamustehtävien täyttöaste ja kierto




