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Taustaa

• Strategiatyö aloitettiin kaikille pursiseuralaisille suunnatulla jäsenkyselyllä vuonna 2019. 
Strategiaa on työstetty yhteistyössä seuran hallituksen, luottamushenkilöiden, sidosryhmien 
edustajien kanssa vuosien 2019-2020 aikana. 

• Strategia luo perustan Turun Pursiseuran toiminnalle sekä antaa suuntaviivat seurayhteisön 
tulevien vuosien toiminnalle.

• Strategiatyön lähtökohtana on ollut tunnistamamme muutosvoimat vapaa-ajan vietossa ja 
veneilyn harrastamisessa.



Muutosvoimat
Tulevaisuuden veneilijä kaipaa kasvavissa määrin tehokkuutta 
myös vapaa-ajaltaan. Itse tekemisen osuus vähenee eri syistä
tulevaisuudessa. Perinteisen veneilykulttuurin ulkopuolella 
paljon kysyntäpotentiaalia. On pystyttävä tunnistamaan erilaisia 
ja uusia harrastajaryhmiä.

KILPAILUKYKY

DIGITALISAATIO

Digitalisaatio muuttaa toimintatapojamme. Siinä korostuvat 
vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen nopeus, helppous sekä
kansainvälisyys. Tietoa on helpompi tuottaa, kerätä ja käsitellä. 
Liikunnassa ja urheilussa digitalisaatio mahdollistaa yksilötasolla
hyvinvoinnin ja suorituskyvyn mittaamisen sekä kehittämisen. 
Järjestelmätasolla on isot mahdollisuudet tiedolla johtamisessa 
ja ilmiöiden ymmärtämisessä. Kysymyksiä herättävät tietoon 
liittyvä turva ja oikeudet. 



Ihmiset odottavat, että organisaatiot ja yhteisöt toimivat vastuullisesti 
ja ovat mukana ratkaisemassa kestävän kehityksen ongelmia. 
Organisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa omaa välitöntä
toimintaansa laajempiin kysymyksiin. Liikunnassa ja urheilussa 
vastuullisuus on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Tämä
kannustaa yhä useampia osallistumaan ja seuraamaan. Lisäksi
voimme olla osa suurten ongelmien kestävää ratkaisua. 

Z-sukupolveksi kutsutaan 1990-luvun puolivälin jälkeen syntynyttä
sukupolvea. He ja heidän lapsensa määrittelevät tarpeet 
tulevaisuuden toiminnalle. Teknologia, jatkuva ja etäisyyksiä ylittävä
vuorovaikutus sekä uudet elämykset ovat heille aiempia sukupolvia 
luonnollisempia ja merkityksellisempiä asioita. Uudet sukupolvet 
odottavat liikunnalta ja urheilulta vastuullisuutta, omaehtoisuutta, 
elämyksiä sekä matalaa kynnystä. 

Z-SUKUPOLVI

VASTUULLISUUS



Arvomme

JÄSEN
Turun Pursiseura on jäsentensä näköinen ja tavoitteenamme on tarjota heille parhaat palvelut ja 
toiminta. Kaikessa toiminnassamme välittyy vahva yhteisöllisyys ja ystävällinen ilmapiiri. Tuemme ja 
edistämme avoimuutta sekä yhdessä tekemistä.

LAATU
Meidät tunnetaan laadukkaasta ja monipuolisesta toiminnasta. Junioritoiminnallamme on Tähtiseura-
tunnus ja kotisatamamme on Pidä Saaristo Siistinä ry:n validioima ympäristökriteerit täyttävä Roope-
satama.

VASTUULLISUUS
Toimimme vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja yhteiskuntaa ympäristöä kunnioittaen. Turvallisuus 
on toimintamme perustaa ja kannamme vastuumme veneilyturvalllisuudesta.

YHTEISTYÖ
Yhdessä olemme enemmän. Teemme aktiivisesti yhteistyötä alueen muiden seurojen ja 
sidosryhmiemme kanssa. 



Strategian
teemat

YHTEISÖLLISYYS KESKIÖSSÄ
Uskomme siihen, että ihmisten kohtaaminen on merkityksellistä ja monipuolinen yhteisö tuo lisäarvoa
harrastukselle

AJASSA UUDISTUVA
Haluamme olla ketterä ja ajan hengen mukaisesti toimiva seura, joka on houkutteleva yhteisö myös
nuorille/nuorille aikuisille ja harrastuksen aloittajille

VALTTINA OSAAMINEN JA TURVALLISUUS
Tavoitteemme on, että seuramme jäsenillä on veneilyn paras ja uusin osaaminen tarjolla ja tarjoamme
turvallisen harrastuksen kaikille veneilijöille.

OSALLISTAVA PALVELUNTARJOAJA
Tavoitteemme on tarjota seurana itsellemme parhaat palvelut.



Yhteisöllisyys
keskiössä

Menestyvän seuramme edellytyksenä on hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja osallistuva yhteisö. Vahvistamme
seurayhteisön demokratiaa ja aitoa, myötäelävää moniarvoisuutta, joka syntyy kunnioittamalla ja 
tukemalla jokaista jäsentä.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä. Seuratoiminnassa on toiminnan imua ja ilmapiiri on hyvä. Kuuluminen
seuraan energisoi ja osallistuminen seuratoimintaan tuntuu itselle sopivalta.. Koemme, että
seurayhteisö on omamme, tiedämme mistä saa apua ja uskallamme sitä kysyä.

Luomme toimivat edellytykset yhdessä tekemiselle ja seurakulttuurin, jossa toimitaan yhteisesti sovitun
päämäärän edistämiseksi. Jäsenet ja erityisesti seura-aktiivit ovat motivoituneita ja sitoutuneita. 



Ajassa 
uudistuva

Kehitämme tapoja tehdä veneilystä saavutettavaa, jotta mahdollisimman moni voisi kokea 
ainutlaatuisia kokemuksia vesillä. Tarjoamme palveluita myös niille jäsenille, joilla ei omaa venettä ole. 

Yhdessä olemme enemmän. Kehitämme kumppanuusyhteistyötä. Tunnistamme ne tahot, joiden 
kanssa meidän kannattaa tehdä yhteistyötä ja löydämme keinot yhteistyön tekemiseen.

Tunnemme seurahistorian, mutta katsomme rohkeasti tulevaisuuteen ja löydämme tarvittaessa 
ketterästi uusia ratkaisuja toimintaamme. Käytämme aikaa suunnitteluun, jotta emme pohjaa 
automaattisesti vanhoihin toimintamalleihin.

Luomme uusia jäsenhankintatapoja ja kehitämme seuraan matalan kynnyksen toimintaa. Etsimme
aktiivisesti tapoja pitää uudet lajin pariin tulleet ja nuoret sekä nuoret aikuiset mukana seuran
toiminnassa.



Valttina 
osaaminen ja 
turvallisuus

Vuorovaikutus, yhteisöllinen oppiminen, kokemusten jakaminen ja keskustelu ovat seurassa oppimisen 
perustana.

Luomme seuraan koulutuspolun. Koulutustoimintamme on systemaattista ja se on myös muiden kuin 
seuran omien jäsenten saavutettavissa. Koulutuksemme eivät ole paikkaan sidottuja, vaan niihin voi 
verkon välityksellä osallistua mistä tahansa.  Verkkokurssit kiinnostavista ajankohtaisista aiheista luovat 
matalan kynnyksen väylän  sekä veneilyharrastukseen alkeisiin että tiedon syventämiseen.

Kannustamme urheilulliseen elämäntapaan ja tuemme veneilyharrastuksen kehittymispolkua juniorista 
aikuiseksi. Lasten harrastamisessa keskiössä ovat liikunnan ilo, tasapuolisuus sekä toiminnan 
turvallisuus. 

Huomioimme turvallisuuden kaikessa seuratoiminnassa sekä kotisatamassa ja jäsensaarissa.  
Ylläpidämme veneilyturvallisuutta ja vahvistamme turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumista 
venekatsastuksen kautta, joka on tärkeä jäsenpalvelumme.



Osallistava 
palvelun-
tarjoaja

Turun Pursiseura on jäsentensä näköinen. Toiminta perustuu jäsenten innostukseen, talkoohenkeen ja 

panokseen. Seurassa kaikki jäsenet voivat oman mielenkiintonsa motivoimana osallistua tapahtumien, 

koulutusten, talkoiden ja tapaamisten järjestämiseen. Uudet ideat ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita, 

koska seura on juuri sellainen kuin sen jäsenetkin.

Jäsenemme kokevat henkilökohtaisen yhteyden seuraan palveluntarjoajana ja siihen seurapalveluun tai 

toimintaan, jonka kehittämiseen hän on osallistunut. Näin jäsenemme ovat sitoutuneita Turun Pursiseuraan ja 

tepsiläisyyteen. Tunnistamme jäsenistön odotukset jäsenpalveluista. Tämä ymmärryksemme johtaa 

mahdollisimman tehokkaaseen resurssien hyödyntämiseen. Tavoitteenamme on tuottaa jäsenille aidosti 

tarvelähtöistä toimintaa ja palveluita.

Toimintamme on läpinäkyvää ja teemme aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikille avoimet 

purjehdusillat ja luokkakokeilut tekevät seuraamme tunnetuksi veneilyharrastuksesta kiinnostuneille.



TPS 2025

• Jäsenmäärämme kasvaa tasaisesti, seuramme jäsenten keski-ikä ei nouse. Kaikille avoimissa jäsenilloissa luomme säännöllisesti katseen tulevaan ja 
suunnittelemme toimintaa. Illat madaltavat kynnystä siirtyä rivijäsenestä seura-aktiiviksi.

• Kotisatamamme venepalvelut ovat laadukkaita  ja kilpailukykyisiä.  Laiturit on kunnostettu ja olemme investoineet uuteen E-laituriin. Tasokas 
ravintola ja  terassi- ja oleskelualueet satamassa kutsuvat jäseniä ja vierailijoita viihtymään alueella.

• TPS-saaret ovat viihtyisiä ja turvallisia. Seura on hankkinut vuokralle neljännen saaritukikohdan..

• Seuraan on luotu ympäristöohjelma. 

• Lajikokeilut ja purjehdukseen tutustumistapahtumat ovat oleellinen osa toiminnallista vuosikelloamme. Seuraveneiden tai hyvien kumppanien 
kautta tarjoamme veneilymahdollisuuksia niille jäsenille, joilla omaa venettä ei ole.. Kehitämme matalan kynnyksen toimintaa uusille kohderyhmille 
lapsista aikuisiin. Korkeakouluopiskelijat ovat tärkeä kohderyhmämme.

• Olemme luoneet koulutuspolun.  Koulutuksiimme voi osallistua myös verkon välityksellä. Striimaamme myös osan  seuran muista tilaisuuksista, 
jolloin osallistuminen ei ole paikkaan sidottu. Purjehduskoulumme kurssit lapsille ja aikuisille tuovat lajiin pariin vuosittain vähintään 100 uutta 
harrastajaa.

• Turun Pursiseura on osaava ja arvostettu kilpailujärjestäjäseura. Olemme saaneet joukkoomme uusia lisensoituja kilpailunjärjestäjiä. Pyytinkarin
purjehdusta voi seurata virtuaalisesti.


