
Kuopion Pursiseura ry:n toimintastrategia 2019-2023



Kuopion Pursiseura ry

• Perustettu vuonna 1889

• Jäseniä n. 750

• varsinaisia jäseniä n. 450

• perhejäseniä n. 180

• juniorijäseniä n. 90

• kannatusjäseniä n. 30

• Rekisterissä n. 300 venettä



Toimintaympäristö 1/2

• Vapaa-aika

• kilpailu vapaa-ajasta ja rahasta kasvaa edelleen

• Veneily

• suuntaus matkaveneilystä päiväveneilyyn

• veneiden koon kasvaminen, uusia veneitä hankitaan vähän

• vuokraveneily ja veneiden osaomistus lisääntyvät

• Puhtaan luonnon merkitys ja luontomatkailu kasvussa

• Saimaan alueen puhdas vesistö

• Suomen tasolla ainutlaatuinen pursiseurojen tukikohtayhteistyö

• Henkinen hyvinvointi ja siihen panostaminen nousussa, hetkestä nauttiminen

• Digitalisaatio ja automatisaatio

• yksittäisen veneilijän kannalta helpotusta veneilyyn

• yhteydenpito muihin pursiseuroihin ja yhteistyökumppaneihin



Toimintaympäristö 2/2

• Vuoksen vesistön suurin pursiseura

• vakaa, mutta ikääntyvä jäsenpohja

• runsaasti venepaikkoja

• hyvät tukikohdat

• toimiva pursiseurayhteistyö (osa ympäristön pursiseuroista hiipumassa)

• hyvät suhteet liittotasolle

• Retkisatamaverkosto

• Palvelujen supistuminen vesireiteillä

• Mahdollinen tarve dokumentoida ja osoittaa veneilyyn liittyvät tiedot ja taidot

• Yleinen talous kehittyy, Kuopion kaupungin kasvustrategia ja voimakas 
rakentaminen



Arvot

• Yhteisöllisyys

• yhteiset pelisäännöt, erilaiset seuran jäsenet ja heidän tarpeensa

• yhteistyö ja yhdessä tekeminen, talkoohenki

• yhteistyö muiden seurojen ja kumppaneiden kanssa

• Hyvä veneilykulttuuri

• toisten vesillä liikkujien, luonnon ja yleisten ohjeiden kunnioittaminen

• Osaaminen

• tieto ja jatkuva kehittyminen

• muilta oppiminen

• Puhdas ympäristö



Missio

Kuopion Pursiseura edistää vesillä liikkumista 

harrastuksena ja kilpatasolla, lisää veneilijöiden 

yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa mieleenpainuvia 

luontoelämyksiä.



Visio

Kuopion Pursiseura on veneilijän yhteisöllinen koti ja 

Vuoksen vesistön toiminnallinen suunnan näyttäjä.



Keinoja toteuttaa missio ja visio

• Edulliset venepaikat, upeat tukikohdat, monipuoliset vierasvenepalvelut

• Mukaansatempaava harrastustoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille

• Aktiivinen ja tavoitteellinen kilpailutoiminta ja valmennus kaiken ikäisille

• Laadukas ja monipuolinen veneilykoulutus niin purje- kuin 

moottoriveneilijöille

• Veneilyturvallisuus ja vastuullinen toiminta (suunnan näyttäjän roolissa)

• Valtakunnallisesti merkittävät veneilytapahtumat: Kallavesj’-messut ja 

Kuopio Veneilee



Strategiset tavoitteet

• Veneilyn ja vesillä liikkumisen mahdollistaminen entistä laajemmalle kohderyhmälle

• jäsenmäärän vakiinnuttaminen

• erilaisten jäsenryhmien huomioiminen

• nuorten aktivoiminen seuratoimintaan

• Toimiva yhteistyökumppaniverkosto

• Kuopion kaupunki

• Kallavesj’-messujen ja muiden tapahtumien yhteistyökumppanit (yritykset)

• Vuoksen vesistön alueen toimijat (veneilyn kehittäminen)

• tunnustettu ja aktiivinen toimija valtakunnallisessa pursiseurayhteistyössä

• Kestävä kehitys

• kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa ja päätöksenteossa

• talouden suunnitelmallinen kehittäminen

• yhteisöllisyyden kehittäminen

• kiinteistöjen vastuullinen hoitaminen


