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PÄÄKIRJOITUS • LEDARE

K uopiossa järjestetyt syyskokous-

päivät olivat poikkeuksellisen an-

toisa tilaisuus. Toistasataa Finnbo-

atin jäsenyrityksen edustajaa pohti eri

työryhmissä alan tulevaisuuden haastei-

ta. Työryhmissä kehitettiin myös sellaisia aihekokonaisuuksia, joita on

mielekästä kehittää edelleen kaikki yhdessä. Keskustelua herättivät niin

tekniikka, tuotesuunnittelu kuin ympäristöasiatkin ja monia asioita vie-

dään näidenkin osalta eteenpäin. Selkeästi tärkeimmäksi kokonaisuudek-

si kaikissa työryhmissä kohosi kuitenkin jatkuvasti kasvava tiedottamisen

tarve.

Vesillä liikkuminen on poikkeuksellisen mahtava harrastus. Ja meil-

lä on tilaa siihen. Kuluttajalle tarjotaan kuitenkin yhä enemmän mitä eri-

laisempia ja toinen toistaan mielenkiintoisempia mahdollisuuksia viettää

vapaa-aikaansa ja sijoittaa rahojaan. Alan viestinnälliset haasteet kohdis-

tuvat toisaalta harrastuksesta kertomiseen ja tuoteinformaatioon, mutta

myös alan itsensä tulee kokonaisuutena voida viestittää, että se on luotet-

tava, kuluttajasta huolehtiva ja asiansa osaava. Oli poikkeuksellisen ilah-

duttavaa havaita yritysten vahva halu viedä näitä asioita eteenpäin Finn-

boat-lipun alla.

Ensi kesänä käynnistyy Viihdy Vesillä Veneillen road-show kolmel-

la paikkakunnalla yhteistyössä jäsenyritysten, merenkulkulaitoksen ja

Suomen Veneilyliiton kanssa. Tällä yhteistyöakselilla on hyvät edellytyk-

set saada riittävää ja jatkuvaa näkyvyyttä ja myöhemmin tähän joukkoon

liittyy varmasti lisää yhteistyökumppaneita. Samantyyppisiä hankkeita vi-

rittelevät ja ovat jo läpivieneetkin useat sisarjärjestömme monissa Euroo-

pan maissa ja saamme niistä koko ajan tietoa ja kommentteja kokemuk-

sista. Veneilyä on toki edistetty kautta aikojen. Yhteistyötä on tehty aina.

Se, mikä Kuopiossa oli erilaista oli vielä entisestäänkin vahvistunut tahto

huolehtia alan tulevaisuudesta. Yhdessä.

Jouko Huju

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n jäsenlehti           Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s medlemstidning
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M
Mitäpä jos Prestige olisikin saanut vuodon
tai ajanut karille Suomenlahdella? Uhkaku-
va ei ole tuulesta temmattu, sillä huonokun-
toiset ja ikäloput säiliölaivat ovat arkipäivää
Suomenlahdella. Yli kolmannes herkällä
merialueellamme liikennöivistä öljyä kuljet-
tavista aluksista on yksirunkoisia, joista las-
ti pääsee vahingon sattuessa vuotamaan
helpommin mereen kuin kaksirunkoisista
aluksista. Yksirunkoiset säiliöalukset on to-
ki tarkoitus saada pois maailman meriliiken-
teestä vuoteen 2015 mennessä, mutta Itä-
meri ei voi odottaa.

Suomen rannikkovesillä ikäloput öljy-
laivat eivät juuri kulje. Pidä Saaristo Siistinä
ry:n yhteistyö Keep Baltic Tidy –verkostos-
sa ja virolaisen sisarjärjestömme Hoia Ees-
ti Merd!in kanssa vie minut usein työmat-
kalle Tallinnaan, jossa valtavat, lähes kol-
mesataametriset mustaksi maalatut tankke-
rivanhukset eivät enää olekaan harvinainen
näky. Korkeiden väylä- ja öljynsuojamaksu-
jen myötä huonokuntoiset laivat ovat siirty-
neet Venäjän ja Baltian maiden satamiin,
joissa suoranaiset romulaivatkaan eivät ole
harvinaisia. Itäisen Suomenlahden pohjuk-
kaan rakennetut öljyterminaalit Venäjällä ja
Virossa tulevat vielä lisäämään öljykuljetus-
ten määrää Suomenlahdella merkittävästi. 

Jos Suomenlahdella sattuisi Espanjaa
kohdannut öljyonnettomuus, Itämeren ran-
tavaltiot olisivat pulassa. Prestige upposi
runsaan 200 kilometrin päässä rannikosta,
mutta täällä etäisyys esimerkiksi Helsingis-
tä Tallinnaan on alle sata kilometriä. Vaikka
onnettomuus sattuisi Suomenlahden eteläi-
simmällä ulapalla, alkaisi nopeasti leviävä
öljy huuhtoa saaria ja rannikkoa jo ensim-
mäisen vuorokauden aikana. Onkin tärke-
ää, että Itämeren alueen valtiot, HELCOMin
ja Coalition Clean Balticin kaltaiset yhteis-
työelimet ja Itämeren alueen veneily- ja ym-
päristöjärjestöt viimeistään nyt toimivat yh-
dessä ja erikseen tavoitteenaan sama pää-
määrä: miten ehkäistä Itämerta uhkaava öl-
jytuho. Sillä vastuu ympäristöstämme on
yhteinen.

Prestigen kaltainen suuronnettomuus
on tuonut vesiympäristön suojelun tärkey-
den maailmanlaajuisesti niin päättäjien kuin
yksittäisten ihmisten puheisiin. Katseiden ja
päätösten kohdistuessa näihin yksirun-
koisiin aikapommeihin ei kuitenkaan pidä
unohtaa niitä pienempiä ympäristötekoja,
joita on tehty ja jatkuvasti tehdään vesiem-
me hyväksi. 

Suomen päätös saattaa voimaan täy-
dellinen käsittelemättömän käymäläjätteen
päästökielto 1.1.2005 alkaen herätti taan-
noin jupinaa ja vastustusta veneilijöiden
keskuudessa. ”Nyt ollaan kyllä kiivetty taka-
perin puuhun” todettiin yleisesti. Imutyhjen-
nyspumppuja ei varsinkaan merialueilla ol-
lut ja tietoa toimivasta septitankin imutyh-
jennysjärjestelmästä oli vaikeasti saatavilla.
Pidä Saaristo Siistinä ry käynnisti silloin
ympäristöministeriön rahoittaman ja Lou-
nais-Suomen Ympäristökeskuksen valvo-
man septiprojektin, jonka tavoitteena oli ve-
neiden käymäläjätteiden imutyhjennysmah-
dollisuuksien edistäminen. Veneilijät ovat-
kin tulevan päästökiellon nyt sisäistäneet ja
ovat hyvin tietoisia vuoden 2005 takarajas-
ta. Myös asetuksen mukaisia muutoksia
vanhojen veneiden käymäläjärjestelmiin
tehdään koko ajan lisää. 

Veneilijällä on kuitenkin oikeus olettaa,
että tehtyään tarpeelliset muutokset ve-
neessään hän myös pystyy järjestelmää
hyödyntämään käytännössä. Valitettavasti
monen veneilijän mielipide parin viime ke-
sän aikana kerättyjen kokemusten jälkeen
on muotoutunut epäileväksi, jopa negatiivi-

seksi järjestelmää kohtaan. Veneilijöitä on
kielteisten signaalien vuoksi alkanut arve-
luttaa, kannattaako veneen muutostöihin
ryhtyä, ellei kuitenkaan käytännössä voi jär-
jestelmää käyttää. Tämän vuoksi Pidä Saa-
risto Siistinä tekee työtä myös satamien pi-
täjien ja kuntien kanssa, jotta nämä ymmär-
täisivät, että tätä uutta palvelua on veneili-
jöille pystyttävä tarjoamaan. Yksittäiselle
pienelle satamalle toimiva imutyhjennys-
pumppu on kuitenkin melko suuri investoin-
ti. Siksi olisikin tärkeä löytää viranomaisten
taholta sopiva subventointikanava pumppu-
jen hankkimiseen ennen tuota maagista
vuotta 2005.

Imutyhjennyspalvelujen lisäksi piensa-
tamien ympäristövaikutuksiin ja palveluihin
tulisi kiinnittää laajemminkin huomiota. Ve-
neilyn ympäristövaikutukset ovat marginaa-
lisia, kun niitä verrataan teollisuuden, maa-
talouden tai yhdyskuntien vaikutuksiin. Ve-
neily kuitenkin keskittyy ajallisesti muuta-
miin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylil-
le ja satamiin, jolloin ympäristövaikutukset
voivat olla huomattaviakin. Mutta vaikutuk-
sia voidaan edelleen vähentää, mikäli tietoa
ja mahdollisuuksia on riittävästi tarjolla. Pi-
dä Saaristo Siistinä ry:n kehittämä venesa-
tamien Askel parempaan –ohjelma kiinnit-
tää kokonaisvaltaisesti huomiota sataman
ympäristöasioihin ja –vaikutuksiin. Ohjelma
on samalla työrukkanen niille satamille, jot-
ka haluavat tavoitella Sinilippu-ympäristö-
tunnusta. Sillä myös venesatamien ja ve-
neilijöiden tekemät ratkaisut herkän Itäme-
ren suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yh-
dentekevää, minne käymäläjätteet pääty-
vät, mitä myrkkymaalia käytetään ja miten
vesillä liikutaan. Vastuu ympäristöstämme
on yhteinen, jokaisella tasolla.

Yhteinen ympäristövastuumme

Rolf Karrento
pääsihteeri
Pidä Saaristo Siistinä ry
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LIITON UUSI HALLITUS JA 
YHDISTYSTEN JOHTOKUNNAT

Syyskokouspäivillä ja veneparlamentissa
Kuopion Rauhalahdessa 22.-23.11. oli
mukana ennätysjoukko jäsenyritysten
edustajia, kaikkiaan 101 henkilöä. Kokous-
päivien aluksi kuulimme Raimo Sonnisen
esityksen Bella-Veneet Oy:n historiasta,
jonka jälkeen tutustuimme itse veistämön
toimintaan kahden tunnin tehdaskierroksen
aikana. Illalla olivat vuorossa sääntömääräi-
set kokoukset sekä yhteinen illallinen tun-
nelmallisessa Jätkänkämpässä Kallaveden
rannalla. 

Liiton syyskokouksessa puheenjohtajana
vuodesta 1993 toiminut Vator Oy:n toimitus-
johtaja Joel Nemes luopui tehtävästään ja

sääntömääräi-
nen kokous
valitsi uuden
puheenjohta-
jan. 1.1.2003
alkaen Finn-
boatin halli-
tuksen pu-
heenjohtaja on
Kim Örthén,
Vice Presi-
dent, Marine
Commercial/
Volvo Penta

Europe. Liiton 1. varapuheenjohtajana
jatkaa Tor von Zweygbergk, Terhi Oy ja 2.
varapuheenjohtajana Iiro Haakana, Helsin-
gin Bella-Marina Oy. 

Hallituksen muut jäsenet vuonna 2003 ovat:

Georg Berger, Oy Telva Ab
Derek Breitenstein, SVT ry
Ben Fagerström, Oy Marino Ab
Kaj Gustafsson, Siltala Yachts Oy
Vesa Koivula, Inhan Tehtaat Oy Ab
Klaus Koskimies, Ky Jotiko-Marine Kb
Stig Nordblad, Finngulf Yachts Oy
Lillemor Sarin, Ab Sarins Båtar Oy
Klaus Selén, Selboat Oy
Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy
Esko Syrjäsuo, Veneveistämö Syrjäsuo Oy
Kari Vainio, Oy Reichhold Ab.
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• Kari Wilén •

koonnut Lena Mickelsson

B ella-Veneet Oy on maamme
johtava 5–10 metristen lujite-
muovisten moottoriveneiden
valmistaja. Yritys on viime

vuosina kasvanut voimakkaasti, Kok-
kolassa käynnistettiin uusi tehdas
vuonna 2001, Larsmon tehtaan tuotan-
to uudistettiin ja Kuopiossa hankittiin
ja käynnistettiin uusi tehdas huhti-
kuussa 2001. Ensi vuodeksi on budje-
toitu noin 35 milj.eur liikevaihto.
Tuntuu epätodelliselta, että yksi mies
käynnisti kaiken tämän ainoastaan 30
vuotta sitten.

Vesi kiehtoi
Kaikki alkoi oikeastaan siitä, että run-
saat 10-vuotias Raimo Sonninen sai
12 mk rahoitustukea äidiltänsä hank-
kikseen rakennustarvikkeet vanerika-
nootin tekoa varten. Sillä rahalla ei
kuitenkaan saanut vedenkestävää va-
neria vaan kanootti oli seuraavana
vuonna tehtävä uudestaan. Raimo oppi
aikaisin, ettei huonoista aineksista
kannata tehdä veneitä. Oppi pitää vielä
tänäkin päivänä.

Veneily alkoi jo nuoruusiässä
kiinnostamaan ja Raimo Sonninen
hankki itselleen kilpatallin ylilääkäri
Jaakko Aallolta. Raimo ajoi itse C-luo-
kan hydroa, mutta kohta nopeammat
Molinari-katamaraanit alkoivat kiin-
nostaa. Niitä hän rakensikin itselleen
sekä muutamalle toiselle tunnetulle
kilpa-ajajalle, kuten Bimbo Aminoffil-
le ja Ullamaria Smedsille.

Ensimmäiset myyntiin menneet
avoveneet 24-vuotias Raimo rakensi
pienessä puusepänverstaassa Carl-
Olof Wiikiltä E-luokan kattia vastaan
saamistaan muoteista. Hän opiskeli
samalla Kuopion teknillisessä opis-
tossa. Seuraava askel oli siirtyminen
Shelliltä vuokrattuun 240 neliön hal-
liin, jossa tehtiin avo- ja tuulilasive-
neitä yhden kappaleen päivävauhtia.
Valmistaja ja myyjä olivat yksi ja sa-
ma henkilö: insinööri Raimo Sonni-
nen.

80-luku tiesi tasaista kasvua ve-

Bella-Veneet Oy oli ystävälli-
sesti kutsunut Finnboatin
vuosikokousväen vierailulle
yrityksen Kuopion tehtaille.
Tutustuimme viidessä ryh-
mässä kahden tehdashallin
tuotantolinjoihin, tuotekehi-
tysosastoihin sekä aivan äs-
kettäin valmistuneeseen
muottivarastoon. Lopuksi
isäntämme esittelivät myös
Bella-Veneiden upean uuden
konttorin, joka juuri oli rustat-
tu sisäänmuuttokuntoon.

Ennen tehdaskierrosta
Bella-Veneiden perustaja ja
toimitusjohtaja Raimo Sonni-
nen piti lyhyen esityksen yri-
tyksensä alkuvaiheista ja sen
nykyisistä tavoitteista.

Kim Örthén

Kiitoksen aika. Kaj Gustafsson puhuu
Finnboatin eroavalle puheenjohtajalle Joel
Nemekselle.

Oikealla uutta puheenjohtajaa Kim
Örthéniä onnitellaan, vuorossa Ole Sand-
man ja Tor von Zweygbergk.

Kuopion keikka
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Yhdistysten johtokunnat vuonna 2003 ovat
seuraavat:

Suomen Veneteollisuusyhdistys ry

puheenjohtaja Tor von Zweygbergk, 
Terhi Oy
Ben Fagerström, Oy Marino Ab
Kaj Gustafsson, Siltala Yachts Oy
Vesa Koivula, Inhan Tehtaat Oy Ab
Lillemor Sarin, Ab Sarins Båtar Oy
Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy
Esko Syrjäsuo, Veneveistämö Syrjäsuo Oy

Venealan Osatoimittajat ry

puheenjohtaja Kari Vainio, Oy Reichhold Ab
Cay Bärlund, Volvo Penta Europe, Office
Finland
Lars Juslin, Oy Trans-Auto Marin Ab
Klaus Koskimies, Ky Jotiko-Marine Kb
Pekka Paajanen, Oy Brandt Ab
Olle Wikström, Oy Hempel Coatings 
(Finland) Ab
Tarmo Vuojärvi, Kesko Marine

Venealan Kauppiaat ry

puheenjohtaja Iiro Haakana, Helsingin 
Bella-Marina Oy
Mika Feinik, Tammer-Vene Oy
Marina Forsström, TG-Marin Oy
Lassi Hellman, Hellman Trading Ky
Henrik Jåfs, Oy F&M Boats Ab
Leif Karlsson, Oy Leif Karlsson Ab
Jouko Viljamaa, Venepori Oy

JÄRJESTÖASIAAÄRJESTÖASIAA
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nevalmistusbisneksessä ja vuonna
1985 tuotanto siirtyi Kuopiossa uu-
teen venetehtaaseen. Opiskeluaikai-
nen tyttöystävä oli silloin jo keksinyt
Bella-nimen. Myynti oli kotimaapai-
noitteista mutta myös Ruotsiin vietiin
Bella-veneitä.

Raimo Sonninen pitää Falcon 26
-veneen syntyä yhtenä yrityksensä suu-
rena virstanpylväänä. Aikaisemmat
veneet oli usein kehitetty vanhoista
malleista, mutta nyt italialaisen Moli-
narin piirtämästä daycruiser-veneestä
tehtiin kajuuttamalli, jota sen jälkeen
on myyty yli 600 kappaletta. Toinen
harppaus oli vuonna 1992 tapahtunut
Flipper-malliston valmistusoikeuksien
osto. Siihen kuuluu 9 venettä koko-
luokassa 5,15–9,85 m ja ruotsalainen
suunnittelija Håkan Södergren on saa-
nut tehtäväkseen kehittää mallistoa
edelleen.

Vuonna 2000 Raimo Sonninen
hankki Aquador-veneiden valmistus-

oikeudet. Bella-Veneet Oy:n tavoittee-
na on tehdä Aquadorista merkkituote
eli brändi, jossa yhdistyvät käyttömu-
kavuus, turvallisuus ja laatu. ”Aqua-
dorin pitää olla niin hyvä kuin vaan
ihminen voi tehdä”, totesi toimitus-
johtaja esityksessään.

Laman aikana yritys eli vaikeita
aikoja ja sen opettamana päätettiin
”tehdä veneitä eikä enää venetehtai-
ta”. Mutta Aquadorin myötä valmis-
tuskapasiteetti kävi riittämättömäksi,
jolloin Bella-Veneet osti naapurissa
oleva Huberin tehdaskiinteistön.
Aquadorin valmistus on siirtymässä
sinne kun taas Flipper-veneet sekä yh-
tiön suurimmat mallit tehdään Pohjan-
maalla. Veneitä valmistetaan myös ali-
hankintana Turun seudulla. Tehtaissa
sovelletaan tehokasta linjatuotantoa ja
valmistussarjojen pituus on 30–100
venettä. Vuosittain valmistuu yli 1500
venettä ja yhtiö työllistää noin 180
henkeä.

Raimo Sonninen ja Juha Väyrynen esitteli-
vät Bella-Veneet Oy:n tuotantolinjoja yli
satapäiselle vierasjoukolle.

Jätkänkämpällä tunnelma oli katossa ja
ruoka maistui. Derek Breitenstein (vas.),
Vesa Koivula ja Esko Syrjäsuo lihapatojen
ääressä.

Yksi illan
monista
puhujista oli
Jomppe
Koskimies.

Osmo Roukala (vas.), Terho Liukkonen,
Lars Juslin ja Mika Feinik
tarkkoina Bella-Veneillä.
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Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry

puheenjohtaja Klaus Selén, Selboat Oy
Karl-Johan Janhonen, Emsalö Båtupplag Ab
Joni Leeve, Leevene Oy
Aulis Meri, Satavan Venepalvelu Oy
Ole Sandman, Pencentra Oy
Petteri Saxberg, Mustikkamaan Telakka Oy

Suomen Venetarkastajat SVT ry

puheenjohtaja Derek Breitenstein
Kai Ilmanen
Kenneth Lindberg
Niklas Rönnberg
Klaus Selén. 

UUSIA JÄSENIÄ
Kiinnostus järjestäytynyttä venealaa kohtaan
tuntuu aina vain lisääntyvän, sillä syksyn
aikana on jäsenkunta taas kasvanut. Uusi
jäsenyritys Venealan Osatoimittajat ry:ssä on
Twin Systems Oy. Venealan Kauppiaat
–yhdistykseen ovat puolestaan liittyneet
Bellamer Oy, Kemiön Venekeskus Oy, Oy
LW-Marine Ltd, Port Arthur Oy sekä F:ma
Guy Wikström.

Finnboatin jäsenyydestä ovat eronneet
Custom Boat Oy, Marinboden Kb ja Yanyard
Oy.

MESSUMATKALLE DÜSSELDORFIIN
Muistattehan KohdematkatKalevan ja
Finnboatin yhteisen matkan Düsseldorfin
venemessuille 18.-20.1. Hotellimme on
Carat Hotel Düsseldorf ja matkan hinta on
693 tai 866 euroa huonevaihtoehdosta
riippuen. Lisätiedot ja matkavaraukset
mahdollisimman pian suoraan Iris Lehtinen,
puh. 020 561 5311, iris.lehtinen@kohdemat-
katkaleva.fi
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Finnboatiin kuuluva Venealan telak-
ka- ja korjaamoyhdistys ry järjestää
Helsingissä Vene 03 Båt -messujen
yhteydessä järjestyksessä toisen
Suuren Korjaamopäivän. Päivän ai-
kana läpikäydään tiiviiseen tahtiin
todella laaja kirjo alan ajankohtaisia
ja tärkeitä asioita, joten jokaisen
maassamme venealan telakointi- tai
korjaamotoimintaa harjoittavan kan-
nattaakin ehdottomasti olla läsnä!
Tälläkin kertaa tilaisuudesta on py-
ritty tekemään mahdollisimman
edullinen ja se järjestetäänkin lähes

omakustannushintaan. Hinta on
Finnboatin jäsenyritysten edustajille
65 EUR ja ei-jäsenille 80 EUR (sis.
alv, lounas ja kahvit). Tämän tapah-
tuman suosio tulee olemaan suuri,
ensimmäiseen Korjaamopäivään vii-
me venemessuilla osallistui 120 hen-
kilöä. Ilmoittaudu siis Finnboatin
toimistoon Katjalle, fax 09-6962
1611 tai info@finnboat.fi mahdolli-
simman pian, ehdottomasti kuitenkin
1.2.2003 mennessä. Tee ystävällises-
ti ilmoittautumisesi kirjallisesti.

Alustava ohjelma:
08.30 Aamukahvi
09.00 Seminarin avaus
09.15 Veneenkorjaus Case 1 –

Pahoin vaurioitunut purjevene
Veneenkorjaus Case 2 –
Puuveneen/kannen korjaus
Veneenkorjaus Case 3 –
Komposiittiveneen korjaus
Keskustelu edellisistä

10.35 Tauko
10.45 Moottorikorjaus Case 1 –

Moottori/vetolaitekorjaus
10.46 Moottorikorjaus Case 2 –

Akselikorjaus

Moottorikorjaus Case 3 –
Moottorin huolto
Keskustelu edellisistä 20 min

12.00 Lounas
13.00 Kuluttajan oikeudet – uusi

direktiivi + keskustelu
14.00 Kustannusarvion teko +

keskustelu
14.30 Rikin tarkastus + keskustelu
15.00 Iltapäiväkahvi
15.20 Alumiinin korjaushitsaus ja

jälkikäsittely
15.55 Veneen sähköongelmat +

keskustelu
16.40 Loppukeskustelu¨
17.00 Tilaisuus päättyy

Venealan 2. Suuri Korjaamopäivä
Helsingin Messukeskuksessa

maanantaina 10.2.2003 klo 08.30 – 17.00

Tervetuloa!
Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry

Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf
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• Kari Wilén •

JÄRJESTÖASIAAÄRJESTÖASIAA

MERKKIPÄIVIÄ
Kaisla-veneitä valmistavan Sky Mirror Ky:n
toimitusjohtaja Teemu Aho (vas.) vietti 60-
vuotispäiviään lauantaina 23.11. Hieman
aiemmin, eli 5.11. 60-vuotispäiviään ehti
viettää Vene-lehden päätoimittaja Matti
Murto. Lämpimät onnittelumme molemmil-
le!

ICOMIA STATISTICS
Alan kansainvälinen kattojärjestö ICOMIA
on saanut valmiiksi ”Boating Industry
Statistics 2001” –tilastokirjan. Tämä tilasto-
yhteenveto julkaistaan vuosittain ja siihen on
koottu ICOMIA:n 14 jäsenmaan veneval-
mistusta sekä veneiden ja moottoreiden
vientiä ja tuontia koskevat tilastot. Lisäksi
kirjassa on tietoa ko. maiden venemääristä,
taloudellisesta tilanteesta jne. Tilastokirjan
voi tilata ICOMIA:n toimistosta osoitteesta
www.icomia.com ja se maksaa Finnboatin
jäsenyrityksille 175 euroa/kpl ja ei-jäsenille
350 euroa/kpl.

UUSI ILME
Finnboat on uusinut
kansainvälisillä
venemessuilla
yhteisesti käytettä-
vien Suomi-tunnus-
ten ilmeen. Yhteisiä
tunnuksia käytetään
messuosastoilla aina
silloin, kun on kyse
KTM:n vientitukeen oikeuttavasta yhteista-
pahtumasta, mutta yhteisen ”värin tunnusta-
minen” on toki suositeltavaa muulloinkin.
Seuraavan kerran yhteissomisteet ovat
näkyvästi esillä tammikuussa Düsseldorfin
venemessuilla, missä Finnboatilla on iso
yhteisosasto hallissa 11. 

VENE 03 BÅT
Tulevat helmikuiset venemessut (7.-16.2.)
ovat jälleen suuremmat kuin koskaan.
Joulukuun puolivälissä oli varattuja näytte-
lyneliöitä jo 18.500, ilmoittautuneita yrityk-
siä oli yli 280.
Liitolla on tuttuun tapaan oma osasto hallis-
sa 6 ja sinne ovat kaikki jäsenyritysten
edustajat ja mikseivät muutkin tervetulleita
kahville. Osastomme on d-käytävällä,
Telvan "takana".

8

K im Örthén on työskennellyt ko-
ko ikänsä venealaan liittyvissä
tehtävissä. Kun hän 30 vuotta
sitten opiskeluaikanaan haki

töitä Telvan veneliikkeestä, opetti
alan legenda Nisse Häggblom hänet
pleissaamaan köysiä. – Se oli sisään-
pääsyvaatimus Telvan putiikkiin työ-
hön pyrkiville, Kim Örthén toteaa en-
siaskeleistaan venealalla.

Kauppatieteiden opiskelija Kim
Örthén saikin pestin Nissen putiikissa
"airo- ja hankainmyyjänä", mutta ete-
ni pian urallaan ja hoiti yrityksen
tuontivarusteiden kauppaa sekä
BMW-moottoreiden maahantuontia.
Hän oli mukana rakentamassa Telvan
laajaa jakeluverkostoa ja pitää yrityk-
sessä Nisse Häggblomin ja Georg Ber-
gerin ohjauksessa saamaansa koke-
musta ”venealan korkeakoulututkinto-
na”.

Keväällä 1984 Kim Örthén siir-
tyi Volvo Pentan palvelukseen, joka
edelleen on hänen työnantajansa. En-
simmäinen titteli oli "nuorempi meri-
moottorimyyjä", mutta jo vuonna
1996 Kimille uskottiin kokonaisvas-
tuu Volvo Pentan toiminnoista Suo-
messa. Vuonna 2000 hän siirtyi pro-
jektiluontoisesti hoitamaan Volvon
kuorma- ja linja-autoliiketoimintoja
Suomessa, mutta palasi viime keväänä
Volvo Penta Europe’n johtajaksi vas-
tuualueenaan raskaiden merimootto-
rien liiketoiminta.

"Junioritoiminta" lähellä 
sydäntä
Veneilyharrastuksen kasvu tulee tule-
vaisuudessa vaatimaan venealalta
tarkkaa pohtimista ja koko palveluket-
jun kehittämistä. Tarjonta vapaa-ajan
harrastuksista kasvaa koko ajan ja ve-
nealan on jatkuvasti aktiivisesti työs-
tettävä potentiaalisia veneilijäkandi-
daatteja. Nuorisotyö yhdessä muiden
järjestöjen kanssa onkin tärkeä osa tä-
tä sarkaa.

– Muiden järjestöjen kanssa teh-
tävä nuorisotyö erilaisissa kerhoissa
ja pursiseuroissa on aina ollut lähellä
sydäntäni, Kim Örthén toteaa. Olen
Finnboatin hallituksessa osallistunut
tähän keskusteluun ja katson, että
meidän on huolehdittava venealan jäl-
kikasvusta kunnolla.

– Tähän liittyy tiiviisti venealan
koulutus, Örthén jatkaa. Suomessahan
ei ole sellaista opinahjoa, joka suo-
raan kouluttaisi väkeä venealalle.
Alamme tarvitsee kuitenkin osaavaa
henkilökuntaa sekä korjaamoihimme,
veistämöillemme että myymälöihim-
me.

– Itse olen sitä mieltä, että eten-
kin korjaamoalalla meillä on jatkuvas-
ti ollut puutetta nuoremmasta, oppi-
mishaluisesta väestä. Meidän on osat-
tava hoitaa jälkimarkkinointi kunnolla
ja tähän tehtävään tarvitsemme osaa-
vaa henkilökuntaa.

Venealan teollisuuden on toisaal-

Finnboatin uusi p
Kuopiossa marraskuussa
pidetyn Venealan Keskus-
liitto Finnboatin vuosiko-
kouksessa puheenjohtajan
nuija siirty sitä kymmenen
vuotta heiluttaneen Joel
Nemeksen kädestä vuo-
denvaihteessa tehtävänsä
vastaanottavalle Kim
Örthénille. Liittoa vastuun-
tuntoisesti sen kaikkien
aikojen kukoistukseen luot-
sannut puheenjohtaja luo-
vutti tehtävänsä luottavai-
sin mielin toiselle venealan
nuorelle veteraanille.
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ta varmistettava se, että harrastukseen
tarvittavat välineet ovat turvallisia ja
helposti saatavilla, jotta kuluttaja ko-
kisi harrastuksen mielekkääksi. – Ve-
neilyn on oltava helppoa, uusi pu-
heenjohtaja viestittää. Siihen tarvitaan
hyviä myyjiä, luotettavia veistämöjä
ja jokaisen veneilijän lähellä olevia
helposti ja rajoituksetta saatavilla ole-
via palveluja. Jotta saavuttaisimme tä-
män, meidän on oltava yhteistyössä
kaikkien veneilyyn liittyvien organi-
saatioiden kanssa.

Finnboatiin kuuluva Venealan
Kauppiaat ry onkin käynnistämässä
merenkulkulaitoksen ja Suomen Ve-
neilyliiton kanssa ”Viihdy Vesillä Ve-
neillen” –roadshown, jossa harrastuk-
sen monia mahdollisuuksia tuodaan
esiin. Kim Örthénin mielestä Venealan
Kauppiaat ry onkin erityisen aktiivi-
nen yhdistys, jonka jäsenkunta on hy-
vin sisäistänyt sen mitä yhteistyöllä
voidaan saavuttaa. Syksyn veneparla-
mentissa pidetyssä aivoriihessä tuli
esille lukuisia ajatuksia, joita on syytä
kehittää edelleen.

Liiton sisäinen työ
Finnboat on vastuussa maamme kah-
den tärkeän veneilytapahtuman järjes-
tämisestä. Keskusjärjestö on Helsin-
gin Kansainvälisten Venemessujen toi-
meksiantaja ja syksyisin järjestetään
yhdessä HSK:n kanssa Helsingin Uiva
Venenäyttely. Näiden tapahtumien
kautta voidaan myös edistää veneilyä

sekä itse näyttelyosastoilla tapahtu-
vien tuote-esittelyjen, että messujen
aikana järjestettävien seminaarien ja
lehdistötilaisuuksien kautta. – Messut
kaipaavat jatkuvaa uudistumista ja
laajempaa viestiä veneilyharrastuksen
tarjoamista mahdollisuuksista, Örthén
toteaa. Uudet hallit vetävät entistä
enemmän väkeä helmikuun venemes-
suille ja samalla voidaan erilaisille
aatteellisille veneilyä tukeville järjes-
töille antaa mahdollisuus päästä esille.

– Kehitys on kulkenut siihen
suuntaan, että kansainvälisessä kilpai-
lussa pärjäävät toisaalta suuret yrityk-
set ja toisaalta erikoisosaamiseensa
keskittyneet pienet yritykset, Kim
Örthén toteaa. On tärkeää, että yrityk-
set huolehtivat omasta ja koko alan
uskottavuudesta. Jälkimarkkinointi,
takuut ja vastaavat asiat ovat kulutta-
jien kannalta hyvin merkityksellisiä.

– On hienoa todeta, että Finn-
boat-kylttiä kantavat yritykset ovat
ihan käytännössä hyötyneet jäsenyy-
destä. Asiakkaiden luottamus on voi-
mistunut kun yrittäjä sen avulla on
voinut osoittaa, ettei esimerkiksi ve-
neliikkeen pitäminen ole mikään sivu-
toimi tai pelkkä harrastus, vaan vaka-
vasti otettavaa liiketoimintaa.

Alan yhteistyökyky
Suomalaisen veneteollisuuden tuotan-
nosta menee tänä vuonna 81 % maam-
me rajojen ulkopuolelle. Olemme ko-
valla työllä ja tiiviillä yhteistoimin-

nalla avanneet uusia markkina-alueita
ja lisänneet markkinaosuuksiamme
päävientimaissa. Tämän yhteistyön
kehittäminen on tärkeässä asemassa
kun linjaamme tulevaisuuden toimin-
taamme.

– Yhteistyökyky alallamme sekä
vientiponnisteluissa että kotimaan toi-
minnoissa on ainutlaatuista kun tar-
kastelemme tilannetta rajojemme ul-
kopuolella, Kim Örthén kiittelee. Ta-
voitteenamme on kovasta kilpailusta
huolimatta säilyttää KTM:n viime
vuosina alallemme myöntämä kan-
sainvälistymistuen taso ja sitä kautta
mahdollistaa Finnboatin jäsenyritys-
ten yhteiset vientiponnistelut messuil-
la ja erilaisissa tapahtumissa yhteis-
osastoineen ja -esiintymisineen.

– Yhteistyö toimii myös ruohon-
juuritasolla, lainaamme tarvittaessa
vaikka hartsia tai ruuvimeisseliä toi-
sillemme. Olen kokenut tämän aivan
omakohtaisesti esimerkiksi siinä, että
vaikka omalla työsarallamme kilpai-
lemme edellisen puheenjohtajan Jolli
Nemeksen kanssa kovastikin, ei liittoa
tai alaa koskeva keskinäinen yhteis-
työmme ole koskaan rakoillut.

– Näen Finnboatin toiminnassa
kaksi pääkohtaa. Veneilyä on edistet-
tävä sekä kuluttajien että alan amma-
tinharjoittajien piirissä. Samalla mei-
dän on varmennettava tuotteidemme
vahva asema vientimarkkinoilla.

si puheenjohtaja esittäytyy

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n uusi
puheenjohtaja Kim Örthén (vas.) kiittää
tehtävänsä jättävää Joel Nemestä kymme-
nen vuoden ansiokkaasta palveluksesta
venealan yhteisen hyvän puolesta. 

– Olemme parikymmentä vuotta
yhdessä hoitaneet Finnboat-asioita liiton
hallituksessa enkä näe mitään syytä muut-
taa valitsemaamme linjaa, uusi puheenjoh-
taja totesi marraskuussa keskusliiton
syyskokouksessa Kuopiossa.
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YRITTÄJÄPALKINTO HEINLAHDEN
VEISTÄMÖLLE

Kymen Yrittäjät myönsi lokakuussa maa-
kunnallisen yrittäjäpalkinnon Heinlahden
Veistämö Ky:lle. Palkinnon perusteluissa
mainittiin seuraavaa: "Kymen Yrittäjien
hallitus on halunnut kiinnittää huomiota
yrityksen erityisosaamiseen ja yrityksen
kädentaitojen hyväksikäyttöön sukupolves-
ta toiseen. Yrityksessä on tehty onnistunut
sukupolven vaihdos". Veistämön  perusti
vuonna 1928 Erik Kiiski. Hänen jälkeensä
työtä jatkoi Jaakko Kiiski ja tällä hetkellä
toiminnasta vastaavat hänen poikansa Erkki
ja Lauri Kiiski. Nykyään yrityksen toimin-
nassa on mukana jo neljäskin sukupolvi,
Mika ja Timo Kiiski. Veistämön ansioksi
luettakoon se, ettei se ole kertaakaan histo-
riansa aikana irtisanonut työntekijöitään.
Tällä hetkellä veistämön palveluksessa on
kahdeksan henkilöä. Yrityksen päätuotehan
on jo 70-luvulta lähtien ollut Tiiskeri-
moottorivene, jota on rakennettu tähän
mennessä 150 kpl.

PULPETTIVENE VENÄJÄLLE
Forsbom Yacht Design Oy on tehnyt suun-
nittelusopimuksen venäläisen veneveistä-
mön kanssa alumiinisen pulpettiveneen
suunnittelusta. Vene on veistämön ensim-
mäinen pulpettivenemalli ja veistämön
tarkoitus onkin laajentaa pulpettivenemal-
listoa jatkossa. Vene on 5 metriä pitkä ja
siinä on useita eri sisustus vaihtoehtoja.
Vene soveltuu niin huvi-, kalastus- kuin
viranomaistenkin käyttöön. Prototyypin
valmistus alkaa tammikuussa ja se valmis-
tuu kevään 2003 aikana.

Venemyynti Kari Kymäläinen vietti
syksyllä liikkeen 20-vuotissyntymä-
päiviä. Yritys on kasvanut koko ajan
ja tänä vuonna liikevaihto nousee noin
5,5 miljoonaan euroon. Myynnillä mi-
tattuna yritys on kolmen suurimman
joukossa Suomessa. Aluksi veneitä
myytiin omalta pihalta ja moottoreita
autotallista Paltanmäessä. Vuonna
1986 yritys muutti Oripohjaan ja lii-
ketilaa on tällä hetkellä 1300m2. Vene-
myynti Kymäläinen selvisi lama-ajan
tyrskyistäkin ehjin nahoin, sillä yksi-
kään heidän edustamistaan valmista-
jista ei kaatunut. Kari Kymäläinen
mainitsee eduksi myös sen, että heillä
myydään vain kotimaisia veneitä, ve-
neiden tuontiin ei ole koskaan lähdet-
ty mukaan. Menestyksen taustalla on
myös vahva käytettyjen veneiden
kauppa.
(Oriveden Sanomat 22.10.2002)

Mikael Rönnqvists båtbyggeri i Sundom
totalförstördes i en häftig brand i början av
november. En anställd upptäckte rök i ett
hörn nära utgången. I hörnet fanns trassel
med harts och det eldfängda materialet
självantändes. På plats fanns släckare men
ingen hann göra någonting. På tre, fyra se-
kunder var byggnaden övertänd. Kort efter
att branden brutit ut började det smälla
när tomma tunnor som innehållit harts och
aceton exploderade. Till all lycka var det
vindstilla och ingen av de anställda blev
skadad. De färdiga båtarna som fanns på
gården hann man flytta i säkerhet men ty-
värr brann alla formar upp. Trots eldsvå-
dan fortsätter verksamheten, säger Mikael
Rönnqvist. 
(Vasabladet 9.10.2002)

Pääministeri Paavo Lipponen vihki lo-
kakuun alussa Venealan Teknologia-
keskus BTC:n Pietarsaaressa. Tämä
keskus on veneveistämö Nautorin ja
Pietarsaaren kaupungin yhteishanke.
Teknologiakeskuksen toivotaan hou-
kuttelevan seudulle uusia venealan
yrittäjiä. Teknologiakeskuksesta löy-
tyy teollisuushallitilaa ja suojaisa sa-
tama. Tämän lisäksi sen on tarkoitus
toimia alan verkostoitumisen ja koulu-
tuksen moottorina. Vihkimistilaisuu-
den ohjelmaan kuului myös Suomen
Leijonan Ritarikunnan ensimmäisen
luokan ritarimerkin luovutus Nautor
Oy:n toimitusjohtaja Luciano Scara-
muccialle. Pääministeri Lipposen luo-
vuttama merkki oli tunnustus keskei-
sestä roolista Pohjanmaan ja koko

maan veneteollisuuden kehittäjänä.
(Keskipohjanmaa 8.10.2002)

Carl-Ove Christiansen och Nykarleby
Saneringstjänst har funnit en ny nisch,
mobil båttvätt. Det behövs varken vatten
eller el på den plats där båten tvättas. I
grunden är det fråga om en vanlig hög-
tryckstvätt, men den drivs av en 14 hk stark
bensinmotor med katalysator. Trycket är
inställbart mellan 15 och 220 bar och vatt-
net kan värmas ända upp till kokpunkten,
om så krävs. Hela apparaturen är monte-
rad på ett släp som kopplas till firmans
tankbil. Tvätten sker med båten stående på
transportkärran.
(Vasabladet 21.9.2002)

Eino Räsänen ja Pasi Pentikäinen
ovat ideoineet ja rakentaneet akvaa-
rioveneen. Kyse on lohensoutuvenees-
tä, mutta tavallisuudesta poiketen kak-
si alinta lautaa on korvattu kirkkaalla,
läpinäkyvällä polykarbonaattilevyllä.
Näin vedenalaiseen elämään pääsee
tutustumaan suoraan ”pohjalautojen”
läpi. Akvaariovene painaa noin 90 ki-
loa eli 15 kg enemmän kuin tavalli-
nen, kokonaan puusta rakennettu lo-
hensoutuvene ja sen soutuherkkyys
lienee parempi kuin perinteisessä mal-
lissa. Haittapuolena veneessä on poh-
jalevyn naarmuuntuminen ja hinta.
Akvaarioveneestä saa maksaa reilut
kolme kertaa enemmän kuin tavalli-
sesta mallista.
(Metsästys ja kalastus 2002/11)

UPM:n vuokratontilla Pietarsaaressa
toimiva venealan yritys Norrfiber ha-
kee rakennuslupaa 1100 m2 teollisuus-
hallille Mekanon pohjoispuolelle.
Siellä yritys aikoo rakentaa isoja, 140-
150 jalan purjeveneitä. Suunnitelmiin
kuuluu niin ikään kaksinkertaistaa
työntekijämäärä 12:sta 24:ään. Vuon-
na 1979 perustetun perheyrityksen toi-
mitusjohtaja on Markku Junnila ja yri-
tys toimii tällä hetkellä pääasiassa ali-
hankkijana Nautorille.
(Pohjalainen 4.9.2002)
Österbottens TE-centralens och Keteks

MUUALTA POIMITTUA
PRESSÖVERSIKT
MUUALTA POIMITTUA
PRESSÖVERSIKT

Mikael Rönnqvists båtbyggeri brinner.
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Kaikkia artikkelikopioita voit tilata Finnboatin toimistosta. Liiton toimistoon tulee yli sata venelehteä ympäri
maailmaa ja niiden kirjoittelua suomalaisista tuotteista seurataan jatkuvasti. Oheisena on lueteltu vain laa-
jemmat tuote-esittelyt sekä testit. Pienempiä uutisia on kotimaisista tuotteista kansainvälisessä lehdistössä
huomattavasti runsaammin. Täydellinen luettelo on saatavissa liitosta.

Lehti/Maa nro Artikkeli sivu
Bådnyt/Sejl & Motor/Tanska 10 Floating Show 2002/testi: Nauticat 37 59-62
Bådnyt/Sejl & Motor/Tanska 10 Floating Show 2002/esittelyt: Silver Eagle Star Cabin, 

Yamarin 6210, Finnmaster 6800, Aquador 25 C 72-73
Bådnyt/Sejl & Motor/Tanska 12-1 Brugte både: Nauticat 33 "Pingu", esittely 62-64
Bootsbörse/Saksa 9 Bella-Veneet Oy/lyhyt yritysesittely ja Bella 7000 Sunmar 5
Palstek/Saksa 5 Die GFK-Klassiker: Baltic 33 48-49
Segler-Zeitung/Saksa 11 Nauticat 37, lyhyt esittely 41
Skipper/Saksa 10 Nauticat 331, esittely 52-55
Skipper/Saksa 10 Terhi Big Fun, lyhyt esittely 60
Skipper/Saksa 11 Terhi Big Fun, testi 30-34
Skipper/Saksa 11 TG 7200, testi 36-39
Stander/Saksa 11 Buster XXL, testi 44-47
Stander/Saksa 12 Floating Show 2002 –raportti, vene-esittelyjä 62-72
Wassersport im Westen/Saksa 10 Bella-Veneet, lyhyt yritysesittely 20
Wassersport im Westen/Saksa 12 Baltic 70, lyhyt esittely 22
Waterkampioen/Hollanti 18 Pienvenetestissä mukana Terhi Sunny ja Terhi 385 49-55
Waterkampioen/Hollanti 20 Aquador 26 HT, testi 22-26
Hajó/Unkari 11 Targa, yleisesittely 57-59
Fare Vela/Italia 10 Floating Show 2002/Nauticat 37, testi 102-107
Fare Vela/Italia 11 Floating Show 2002/Finngulf 41, testi 82-87
Nautica/Italia 11 Swan 45, esittely 182-187
Vela/Italia 10 Baltic 140, esittely 100-101
Yacht Capital/Italia 9 Floating Show 2002 –raportti 136-140
Kazi/Japani 10 Floating Show 2002/esittelyt: Yamarin 5010 S ja 5940, 

MV-5400 HT, Finnmaster 5700 ja 6400MC, 
Aquador 23 HT, Bella 7000 Sunmar 54-63

Båtmagasinet/Norja 11 Floating Show 2002/lyhyet esittelyt: Finnmaster 6800 WA
ja Aquador 25 WA 20, 67

Praktisk Båtliv/Norja 7 Floating Show 2002/Yamarin 6210, testi 18-20
Praktisk Båtliv/Norja 8 Floating Show 2002/Aquador 23 HT, testi 14-16
Seil Magasinet/Norja 8 Floating Show 2002/Degerö 33 DS, testi 62-65
Seilas/Norja 7 Floating Show 2002/lyh. esittelyt: Finngulf 41, Nauticat 37 52
Notícias do mar/Portugali 11 Targa 25, esittely 10-11
Nautica/Espanja 9 Floating Show 2002/esittelyt: Degerö 38, Aquador 25 C, 

Targa 35 TC ja 31, Seiskari 242 CC, Bella 850, 
Nauticat 515 ja 37, Buster Magnum, Yamarin 6210, 
TG 6500, Sun Cruiser 32, Masmar 33 94-102

Båtbranschen/Ruotsi 4 Floating Show 2002 19
Båtbranschen/Ruotsi 4 Uiva 02: Rekordpublik i Helsingfors 5, 9
Båtbranschen/Ruotsi 4 Håkan Södergren ritar nya Flipper 13
Båtliv/Ruotsi 5 Floating Show 2002/esittelyt: Yamarin 6210, Nauticat 37 19, 23
Segling/Ruotsi 7 Floating Show 2002 30-31
Vi Båtägare/Ruotsi 12 Masmar 75 j, testi 46-48
IBI/UK 10 Boat market Finland, Floating Show 18-19
Motor Boats Monthly/UK 9 Floating Show 2002 104-106, 

108
Yachting Monthly/UK 11 Nauticat 37, testi 82-85
Yachting World/UK 10 Floating Show 2002/Finngulf 41, testi 136-138

KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖSEURANTA
SYYSKUU – MARRASKUU 2002
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ORGANISAATIOMUUTOS

Telva Group on viime vuosina kasvanut
voimakkaasti. Varmistaakseen muutospro-
sessien onnistumisen on Georg Berger
pättänyt vahvistaa yrityksen organisaatiota
ja kutsunut Oy Telva Ab:n uudeksi toimitus-
johtajaksi Göran Wahlbergin (54) joka on
aloittanut tehtävässään 1.11.2002.

Göran
Wahlberg
tulee
LEGO-
ryhmästä
jossa hän
on toiminut
Senior Vice
Presidentin
tehtävissä
vastuualueenaan konsernin logistiikka
maailmanlaajuisesti. Kokemusta hän on
hankkinut toimitus/myyntijohtajana sekä
business-to-business että kuluttajaan keskit-
tyvistä yrityksistä. Göran on myös innokas
veneilijä.

Georg Berger hoitaa hallituksen pu-
heenjohtajan tehtävät sekä osallistuu orga-
nisaation erikoisprojekteihin joihin sisältyy
mm. MTU:n tuotevastuu sekä yhteydenpito
viranomaisasiakkaisiin.

MERIKARHU FINNGULFILLE
Maailman meriä 10 vuotta itse suunnittele-
mallaan ja rakentamallaan s/y Tinjalla
purjehtinut laivanrakennuksen diplomi-
insinööri Timo Hopea-
vuo on nimitetty
Finngulf Yachts Oy:n
tuotannosta vastaavak-
si henkilöksi ja johto-
ryhmän jäseneksi 1.12.
alkaen. Hänen ensim-
mäisiin tehtäviinsä
kuuluu tuotannon
siirtäminen veistämön
uusiin tiloihin Pohjan-
kurussa. Finngulfin vanhoihin toimitiloihin
Karjalohjalla jäävät veneiden laminointi- ja
esiasennustyöt, varustelu ja viimeistely
siirtyvät Pohjankuruun. Ensimmäinen
Finngulf 46 varustellaan Pohjankurussa
vielä tämän vuoden puolella. Aiemmin
Finngulfin tuotannosta vastannut Juha Tähti
siirtyi hoitamaan Pohjankurun Telakka Oy:n
toimintaa. Telakalla on säilytyksessä n. 70
isohkoa purjevenettä, joista 55 lämpimissä
tiloissa. Juha Tähti on yhdessä Jarmo
Karlssonin kanssa perustanut Skuru Rig-
ging Oy -nimisen yrityksen, jonka kautta
hoituu myös Finngulfien jälkimarkkinointi,
mahdolliset korjaukset sekä jälkiasennuk-
set.
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Timo Hopeavuo

Göran Wahlberg

Finn Fisherman-projekt har tagit ett stort
steg framåt. Nu vet man hur en ny typ av
kustfiskebåt för yrkesbruk skall se ut och
vem som skall tillverka den. Naviga MBS
från Lochteå vann offerttävlingen. Först
gjorde man en marknadsundersökning som
visade vilka olika önskemål fiskarna har.
Enligt denna information har designern
Olli Salmela tagit fram två modeller, en på
8,4 meter och den andra på 10,8 meter.
Den större båten skall tillverkas som pro-
totyp. Den är 3,4 meter bred, väger 5,3 ton
och kan förses med en motor på 300-400
hk. Toppfarten är 20 knop. Modellen kom-
mer att kosta runt 170.000 euro. Den nya

båten skall uppfylla alla branschens krav
och skall kunna sättas i produktion som-
maren 2004. 
(Jakobstads Tidning 11.10.2002)
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NIMITYKSIÄ BUSTER-TUOTANNOSSA
JA -TUOTEKEHITYKSESSÄ

Inhan Tehtailla pitkään työskennellyt
tuotekehityspäällikkö Antti Hietaharju jäi
marraskuun alussa eläkkeelle. Antin voima-
kas käden jälki näkyy erityisesti vuoden
1990 jälkeen suunnitelluissa ja markkinoille
tulleissa Buster-malleissa. Uudeksi tuoteke-
hityspäälliköksi on 1.11. alkaen nimitetty
insinööri Jari Peltola. Hän on ollut Buster-
malliston suunnittelijana vuodesta 1997
alkaen. Buster-veneosaston tuotantopäälli-
köksi on 1.11. alkaen nimitetty Pauli Rinne.
Pauli on aikaisemmin hoitanut osastoinsi-
nöörin tehtäviä.

MAAHANTUONNIN 
UUDELLEENJÄRJESTELY
Helly Hansen uusi sopimuksen Konekesko
OY/Kesko Marinen kanssa, joka on edusta-
nut Helly Hansen -tuotteita viimeiset 5
vuotta merkittävällä menestyksellä. Kesko
Marine vastaa koko ”watersport”-malliston
kesä- ja talvikauden tuotteiden, LIFA-
alusasujen ja kelluntapukimien myynnistä
ja markkinoinnista, eli hoitaa edellämainit-
tujen tuoteryhmien osalta Suomen veneily-
asuste- ja purjehdusmarkkinoita. Kesko
Marinessa Helly Hansen -myynnistä vastaa
Pekka Honkanen kokeneen tiiminsä kanssa.
”Sport and Leisure”-tuoteryhmien osalta
Helly Hansen on nimittänyt helsinkiläisen
perheyrityksen Berner Oy:n uudeksi maa-
hantuojakseen Suomessa. Pirjo Talka vastaa
yrityksessä Helly Hansen -myynnistä.

VETUS ROISKEENESTOVENTTIILI
Polttoaineen kuohuminen kannelle ja
valuminen vesistöön lienee tuttua useimmil-
le dieseliä tankkaaville veneilijöille. Vetus
on ratkaissut ongelman roiskeenestoventtii-
lillä, jossa on kahden litra puskurisäiliö sekä
tiiviste polttoainepistoolia varten. Rois-
keenestoventtiilissä on liitännät 38 mm ja
50 mm syöttöletkuille, huohotinletkulle
sekä paluuletkulle. Maahantuoja ja tukku-
myyjä on Vator Oy.
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• Gunnar Holm •

PK-yrityksillä erikoisehtoja
Jo vuosia on ns. CRAFT-hankkeiden
muodossa toteutettu useita kehitys-
projekteja teollisuuden eri aloilla.
Projektien runsaus on sen ansiota, että
EU on luonut pk-sektorille omia eri-
tyisehtojaan, joiden puitteissa yritys-
ten on helpompi toimia. Hakemuseh-
dot on yksinkertaistettu, hakuajat ovat
vapaampia ja rahoitusehdot ovat edul-
lisempia kuin muun teollisuuden
hankkeissa. Projektin käynnistykseen
saa lisäksi tukea myös TEKES:ltä ja
juuri käynnistysvaiheen kuviot ovat-
kin ehkä selkein ero verrattuna kan-
sallisen rahoituksen turvin toteutetta-
viin hankkeisiin.

Projektin aloitusvaiheessa on
hankittava sopivat yhteistyöpartnerit
kahdesta muusta EU-maasta, jotta
hanke voitaisiin rahoittaa EU:n varoil-
la. EU hakee siis selkeästi nimen-
omaan eurooppalaista kilpailukykyä
ja etua. Ajatuksena on, että kun eri
maista lähtöisin olevat taidot ja tiedot
yhdistetään, voidaan luoda kilpailuky-
kyisiä ratkaisuja ja tuotteita. Koska
kaikkien teollisten tuotteiden kehittä-
miseen tarvitaan nykyään yhä enem-
män erikoisosaamista vaativia omi-
naisuuksia, on tämä ilmeisen tehokas
etenemistapa.

Edellä mainittuun periaatteeseen
nojautuvia menestystarinoitahan meil-
lä Suomessa on vaikka kuinka paljon.
Erityisesti mieleen tulevat Antinoja,
Koskenkylä ym. henkilöt, jotka ovat
yhdistäneet veneenrakennustaidon ja
hyvän suunnittelijan taidot menestyk-
sekkäästi. Tänä päivänä on menestys-
konseptin luomisessa tosin usein ky-
symys monimutkaisemmasta verkos-
to-osaamisen hallinnasta.

”Vertikaali” idea tehokkain
Hyvän kehityshankkeen tuloksena voi

olla esimerkiksi uusi liiketoiminta,
olemassa olevan tuotteen parannettu
kilpailukyky tai aivan uusi ylivoimai-
nen tuote. Tehokkain periaate projek-
tissa näyttää aina kuitenkin olevan se,
että tuotantoketjun eri lenkit yhdiste-
tään. Siten esimerkiksi materiaalitoi-
mittaja, komponenttivalmistaja, osara-
kennekokoonpanija ja lopputuotteesta
vastaava yritys voivat yhdistää voi-
mansa ja tuoda näin tuotteeseen yli-
voimaisia ominaisuuksia.

CRAFT-hankkeiden kehityspa-
nos tehdään itse yrityksissä ja merkit-
tävästi myös erilaisten tutkimus- ja
kehitystahojen avulla. CRAFT-hank-
keissa on oltava mukana näitä ns.
”RTD-performer”iksi kutsuttavia ta-
hoja, joiden kulut EU rahoittaa koko-
naan. Usein käytetään myös yritysryh-
mään sidottua erillistä koordinointita-
hoa, joka huolehtii koko projektin hal-
linnosta. Näin kevennetään pk-yritys-
ten työtaakkaa ja mahdollistetaan nii-
den keskittyminen oman teknisen tai
valmistukseen liittyvän osaamisen to-
teuttamiseen.

Jotta vuorovaikutus hankkeen eri
toimijoiden välillä tehostuisi, on luotu
erilaisia järjestelmiä, joiden avulla
tarpeet ja osaaminen saadaan kohtaa-
maan. Esimerkiksi Internetissä on tie-
tokantoja, joihin on kerätty tiedot eri-
laisista hankkeista kiinnostuneista ta-
hoista (EOI; Expression of Interest) ja
sinne voi laittaa myös viestin omasta
kiinnostuksestaan ja näin saattaa löy-
tää sopivat yhteistyöpartnerit. Tästä
on se hyöty, että vastaan voi tulla
odottamattomia tai aivan uusiakin rat-
kaisumalleja. Projektin suunnittelu
kannattaa yleensä kuitenkin aloittaa
vanhojen hyvien yhteistyökumppanei-
den kanssa, koska nämä ymmärtävät
ja tietävät yrityksen tavoitteet, puit-
teet ja toimintatavat jo entuudestaan.

EU-rahaa haettavana – 
Juuri käynnistyvässä EU:n kuudennessa puiteohjelmassa (FP6)
jaetaan 17 miljardia euroa  tutkimuksen, teknologian kehittämi-
sen ja esittelyn hankkeille, joita toteutetaan vuosina 2002 - 2006.
Noin 15 % näistä ns. CRAFT-hankkeisiin suunnatuista varoista
on varattu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk), joten hyville
kehitysideoille on juuri nyt sopiva aika hakea tukea.

Hietaharju Peltola Rinne
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Sopivaa projektia suunniteltaes-
sa voi aiheeseen tutustua vaikka
http://sme.cordis.lu/research/research.
cfm -sivuilla. Hyviä yhteistyöpartne-
reita voi löytää myös http://partners-
service.cordis.lu/ -sivuilta.

Toimialajärjestöt mukaan 
projekteihin
Uusia projektityyppejä EU:n puiteoh-
jelmassa ovat yhteishankkeet, jotka
toteutetaan teollisuusyhdistysten tai
–ryhmittymien avulla. Näissä tutki-
mustyön tekee joku siihen erikoistu-
nut taho ja järjestö tai ryhmittymä
hoitaa hallinnon, ja näin itse yritykset
pystyvät keskittymään projektin tulos-
ten hyväksikäyttöön. Nämä hankkeet
toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hank-
keen suunnitelmista laaditaan ensin
”vedos” ja vasta sen jälkeen varsinai-
nen hakemus. Ensimmäisen vaiheen
määräaika päättyy 25.3.2003, ja varsi-
naiset hakemukset on jätettävä
10.9.2003 mennessä. HUOM, määrä-
aikoihin voi tulla muutoksia!

Sopivia projektiaiheita ovat sel-
laiset, joiden pääpaino on esim. suun-
nittelun perusteissa, valmistus-
menetelmien kehittämisessä tai yritys-
ten valmiuksien parantamisessa. Ve-
neteollisuus voisi löytää yhteisiä kiin-
nostuksen kohteita esim. niiltä osa-
alueita, jotka ovat olleet esillä kansal-
lisen teknologiaohjelman suunnitte-
lussa (TELA). Siinä ovat mukana esi-
merkiksi ns. innovaatiomalli ja tie-
donsiirtomalli, joiden eteenpäin vie-
misessä yhteistyö tiettyjen maiden ve-
nevalmistajien kanssa voisi olla mie-

lekästä. Haasteena tässä on tietysti
myös vuorovaikutus ja yhteistyö sel-
laisten maiden kanssa, joita pidämme
kilpailijoinamme. On kuitenkin muis-
tettava, että suurimmat kilpailijamme
saattavatkin olla kilpailevat vapaa-
ajanviettomuodot ja toisaalta yrityk-
sen heikoin lenkki voi olla vaikkapa
kykenemättömyys yhteistyöhön. ICO-
MIA ja FINNBOAT ovatkin tästä hy-
vin tietoisia ja pyrkivät määrätietoi-
sesti vahvistamaan koko toimialan kil-
pailukykyä. Eräs äärimmäinen menes-
tystarina tällä sektorilla on esimerkik-
si se, mitä Airbus on saanut aikaan
viimeisen 30 vuoden aikana; melkein
2800 konetta toimitettu ja 1700 tilauk-
sessa…

Soundboat-projekti 
esimerkkinä
Juuri käynnistymässä oleva ”Sound-
boat”-hanke muistuttaa edellä mainit-
tuja toimialajärjestöhankkeita. Siinä
kehitetään veneiden äänipäästön en-
nustamismenetelmiä, yksinkertaiste-
taan niiden varmennusmenettelytavat
ja kerätään informaatiota nykyisten
veneiden äänipäästötasoista. Projek-
tissa ovat mukana myös toimialajär-
jestöt, sillä jo EU:n viides puiteohjel-
ma mahdollisti tämän tyyppiset pro-
jektit.

Kyseessä on siis hanke, jonka
avulla luodaan paremmat edellytykset
kohdata tuleva laajennettu huvivene-
direktiivi. Direktiiviinhän sisältyy
myös äänipäästöjä koskevia rajoituk-
sia ja tämän projektin avulla pystytään
parantamaan ja tehostamaan valmis-

tautumista näiden uusien vaatimusten
voimaantuloon.

Runsaasti apua saatavilla
EU:n komissio, TEKES ja esimerkiksi
VTT jakavat CRAFT-hankkeita koske-
vaa tietoa ja vinkkejä ja järjestävät
myös tiedotustilaisuuksia. Helpommin
tietoa saa verkon kautta (esim. VTT
tietosivu : http://www.vtt.fi/vtt/palve-
lut/craft.pdf), mutta innostusta ja
konkreettisempaa tuntumaa voi hakea
järjestettävistä pienoisseminaareista.

TEKES, MET ja VTT järjestävät
myös kiertäviä tiedotus- ja analysoin-
titilaisuuksia alla olevan aikataulun
mukaisesti.

Suunnitelmissa olevan projektin
arviointiin on hakuohjeiden yhteydes-
sä myös ”itsearviointilomake”, jonka
avulla projektia voi testata. Se paljas-
taa tietysti myös sen, mihin asioihin
projektin arvioijat kiinnittävät huo-
miota hakemuksessa, joten lomake on
tässäkin mielessä varsin hyödyllinen.

Idea on tärkein
Hyvä idea on paras tae siitä, että pro-
jekti onnistuu. Toteutettava yhteistyö-
kuvio, johon kuuluvat sekä muut pk-
yritykset että mainittu ”RTD-perfor-
mer” eli tutkimus- ja kehitystaho, on
ensiarvoisen tärkeä. Menestystarinoi-
den peruselementit ovat sopiva ambi-
tiotaso, selkeät tavoitteet, yhteistyöta-
hojen yhteensopivuus, johdon päte-
vyys ja riittävä resurssien hyödyntä-
minen.

Veneteollisuus ja siihen liittyvät
teollisuuden osa-alueet pystyisivät
varmasti nykyistä paremmin kehitty-
mään kilpailukykyisempään suuntaan,
jos ne panostaisivat laajempaan ja pit-
käjänteisempään yhteistyöhön. Niin
kansalliset kuin EU:n rahoitusjärjes-
telmätkin antavat siihen kaiken tarvit-
tavan tuen, myös pienille yrityksille.

– riittävätkö rahkeet...

CRAFT-hankkeen kulku VTTn näkökulmasta

RoadShow 
-aikataulu ja paikkakunnat

to 16.1.2003 Jyväskylä
pe 17.1.2003 Oulu
ke 22.1.2003 Vaasa
to 23.1 2003 Tampere
ti 28.1.2003 Turku
to 30.1.2003 Lappeenranta
ma 3.2.2003 Espoo
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FÖRBUNDETS OCH FÖRENINGARNAS
NYA STYRELSER

I höstmötesdagarna och båtparlamentet i
Kuopio deltog ett rekordantal företags-
representanter, totalt 101 personer. Båt-
parlamentet inleddes med Raimo Sonni-
nens presentation av Bella-Veneet Oy,
varefter vi besökte själva varvet. Senare
anordnades först de stadgeenliga höst-
mötena och kvällen avslutade med en
gemensam middag i Jätkänkämppä, en
trevlig stuga vid Kallavesis strand.

Vator Oy:s VD Joel Nemes har
fungerat som förbundets ordförande från
och med året 1993 och överlät under för-
bundets stadgeenliga möte sin uppgift åt
Kim Örthén, Vice President, Marine
Commercial/Volvo Penta Europe. Som
förbundets 1. viceordförande fortsätter
Tor von Zweygbergk, Terhi Oy och som
2. viceordförande Iiro Haakana, Hel-
singin Bella-Marina Oy. De övriga med-
lemmarna i förbundets och föreningar-
nas styrelser finns listade på sidorna
4–6.

NYA MEDLEMMAR
Twin Systems Oy har anslutit sig till
Båtbranschens Komponentleverantörer
rf. Nya medlemmar i Marinhandlarna rf
är Bellamer Oy, Kemiön Venekeskus Oy,
Oy LW-Marine Ltd, Port Arthur Oy och
F:ma Guy Wikström.

Custom Boat Oy, Marinboden Kb
samt Yanyard Oy har avslutat sitt med-
lemskap i Finnboat.

FÖDELSEDAGAR
Teemu Aho från Sky Mirror Ky, som till-
verkar Kaisla-småbåtar, fyllde 60 år den
23.11. Matti Murto på Vene firade sin
60-årsdag redan tidigare, den 5.11.
Hjärtliga gratulationer!

MÄSSRESA TILL DÜSSELDORF
Kom ihåg KohdematkatKalevas och
Finnboats gemensamma resa till båt-
mässan i Dülsseldorf den 18–20.1. Vårt
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Höstmötesdagarna, som arrangerades i Kuopio, utgjor-
de ett exceptionellt givande tillfälle. Drygt hundrata-

let representanter för Finnboats medlemsföretag begrun-
dade i olika arbetsgrupper branschens framtida utma-
ningar. I arbetsgrupperna tog man också fram sådana
sakhelheter, som det är värt att vidareutveckla tillsam-
mans. Såväl tekniken och produktplaneringen som miljö-
aspekterna väckte diskussion och många härmed förknip-
pade ärenden spinner vi vidare på. Som den klart vikti-
gaste helheten framträdde i alla arbetsgrupper det konti-
nuerligt ökande behovet av informationsverksamhet.

Båtlivet är en exceptionellt fin fritidssysselsättning.
Och vi har rum för den. Men konsumenten erbjuds ett

otal varierande och intressanta sätt att tillbringa sin fritid med och investera sina
pengar i. Informationsutmaningen består både i att berätta om hobbyn och av pro-
duktinformation. Men också själva branschen måste i sin helhet kunna föra fram
sin tillförlitlighet, omvårdnaden om konsumenten och sin sakkännedom. Det är
exceptionellt glädjande att se företagens starka vilja att befrämja dessa spörsmål
under Finnboat-flaggan.

Nästa sommar startar road showen Skönare till Sjöss på tre orter i samarbete
med medlemsföretagen, sjöfartsverket och Finlands Båtförbund. Med detta sam-
arbete har vi goda chanser att uppnå tillräcklig och kontinuerlig exponering och
senare tillsluter säkert flere samarbetspartners. Liknande projekt har våra syster-
organisationer i många europeiska länder planerat och förverkligat. Av dem får vi
hela tiden information och kommentarer. Båtlivet har dock genom tiderna be-
främjats. Samarbete har man alltid idkat. Det som vi Kuopio upplevde var en allt
starkare vilja att värna om branschens framtid. Tillsammans.

Båtfamiljen
Ledare

Jouko Huju

Bella-Veneet Oy inbjöd vänligen
Finnboat-medlemmarna att i sam-

band med Båtparlamentet göra en be-
söksrunda i sin Kuopio-fabrik. Verk-
ställande direktör Raimo Sonninen
gav därförinnan besökarna en inblick i
företagets historia och Bella-Veneet
Oy:s förestående utmaningar.

Bella-Veneet Oy är landets le-
dande tillverkare av 5–10 meter långa
glasfibermotorbåtar. Under de senaste
åren har företaget expanderat kraftigt
och den budgeterade omsättningen för
nästa år uppgår till ca 35 milj.eur. År-
ligen tillverkas drygt 1500 båtar och
företaget har ca 180 anställda. Senaste
år körde man igång nya fabriker i Kar-
leby och Kuopio samt omorganiserade
Larsmo-fabrikens produktion. I år
byggdes ett nytt lager för formar och
produktionsverktyg i Kuopio samti-
digt som man flyttade in i ett elegant
nyrenoverat kontor.

Raimo Sonninen fick som 10-
åring hela 12 mk i understöd av sin
mor för att införskaffa material till en
fanérkanot, som kom att bli hans för-
sta båtbygge. Snart tävlade den sjö-
sportintresserade unga Sonninen med
ett hydroplan i C-klassen och byggde
själv Molinari-katamaraner åt kända
tävlingsförare. Som 24-åring tillver-
kade Raimo öppna glasfiberbåtar i

formar samtidigt som han studerade
vid Kuopio tekniska institut. Nästa
steg var att flytta tillverkningen till en
240 kvm stor hall inhyrd av Shell. Då
producerades en båt per dag, men till-
verkare och försäljare var en och sam-
ma person: Raimo Sonninen.

80-talet kännetecknades av en
jämn tillväxt och 1985 förflyttades
produktionen till en ny fabrik i Kuo-
pio. År 1992 införskaffades tillverk-
ningsrätten till Flipper-båtarna, som
nu görs i Österbotten. Då Bella-Veneet
Oy år 2000 köpte upp Aquador-båtar-
nas tillverkningsrätt måste kapaciteten
utökas. Man införskaffade då grannfa-
briken i Kuopio och Aquador-model-
lernas produktion flyttades in där. I
företagets fabriker tillverkas båtarna i
serier om 30–100 stycken på avance-
rade produktionslinjer.

Båtparlamentet i Kuopio

Feststämningen i Jätkänkämppä upplevs
av Edy Sarin (t.v.), Lisbeth Staffans, Jouko
Huju och Pertti Korhonen.
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hotell är Carat Hotel Düsseldorf och re-
sans pris är 693–866 eur beroende på
rumsalternativ. Tilläggsinfo och bok-
ningar snarast till Iris Lehtinen, tel. 020
561 5311, iris.lehtinen@kohdematkat-
kaleva.fi

VENE 03 BÅT
Den kommande båtmässan i februari
(7–16.2.) är igen större än någonsin tidi-
gare. I medlet av december översteg an-
talet anmälda företag redan 280 och det
reserverade utrymmet 18.500 m2. Finn-
boat har sin avdelning i hall 6.

ICOMIA STATISTICS
”Boating Industry Statistics 2001” är en
statistikbok utgiven av branschens inter-
nationella takorganisation ICOMIA. Bo-
ken kan beställas på adressen www.ico-
mia.com och den kostar 175 eur/st för
Finnboat-medlemmar och 350 eur/st för
icke-medlemmar.

Kun kaipuu maailman
merille käy ylivoimaiseksi.
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Finnboat valde under höstmötet i Kuo-
pio ny ordförande för centralförbun-
det. Avgående ordförande Joel Nemes
överräckte efter tio förtjänstfulla år
klubban åt Kim Örthén.

Kim Örthén har sedan 30 år till-
baka i tiden arbetat inom båtb-
ranschen, allt sedan han under studie-
tiden sökte sig till Telvas båt- och ut-
rustningsbutik på Drumsö. Han togs i
tjänst i september 1975 av Nisse
Häggblom, sedan han klarat av inträ-
desprovet: att göra en repsplits. Sin
lärorika tid på Telva karakteriserar
Kim Örthén som ”Georg Bergers och
Nisse Häggbloms högskoleutbildning
i båt-branschen”. Han var med om att
bygga upp företagets distributionsked-
ja i Finland.

Våren 1984 övergick Kim i Volvo
Pentas tjänst under titeln ”yngre
marinmotorförsäljare”. År 1996 över-
tog han helhetsansvaret för Volvo Pen-
ta i Finland. Efter en tvåårig projekt-
artad anställning på Volvos lastbils-
och bussavdelning kom han våren
2002 tillbaka till de tunga marinmoto-
rerna såsom direktör för Volvo Penta
Europe.

– Den så-
kallade ”junior-
verksamheten”
har alltid legat
nära mitt hjärta,
säger den ny-
valda ordföran-
den. Vi måste
tillsammans med andra båtsportsorga-
nisationer såsom båt- och seglarför-
bundet se till, att vi tryggar återväxten
inom båtlivet. Vi måste kunna mark-
nadsföra båtlivet som en konkur-
renskraftig hobby och fritidsverksam-
het. Vi måste också se till att vi får
kunnig och välskolad personal till vå-
ra båtvarv, verkstäder och båtbutiker.

– Samarbetsförmågan Finnboat-
företagen emellan har alltid varit yt-
terst god, konstaterar Kim Örthén. Det
framgick med största tydlighet också
under höstmötesdagarna i Kuopio. Jag
ser två huvudpunkter i centralförbun-
dets verksamhet: att befrämja båtli-
vets utveckling på både konsument-
och branschnivå i Finland och att vär-
na om de goda resultat båtindustrins
exportansträngningar gett.

Finnboats nya ordförande
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