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Hyvät jäsenet,
Maailmantalous kääntyi vuonna 2010 selvästi kohti parempaa. Myös
venealalla tapahtui käänne positiiviseen suuntaan. Tuon käännöksen vauhti olisi toki saanut olla selvästi ryhdikkäämpi, mutta kaikilla
mittareilla katsottuna kehitys on kuitenkin ollut oikean suuntainen.
Liikevaihdot ovat nousseet viidenneksen ja työllisyys, erityisesti
teollisuudessa, on vahvistunut selvästi. Kuluttajat ovat kuitenkin vielä
varovaisia ja päätösprosessin loppuun vieminen vapaa-ajan investoinneissa kestää edelleen pitkään.
Alamme on selvinnyt parin edellisen vuoden koettelemuksista
toistaiseksi melko kuivin jaloin. Venemerkkien määrä on pikemminkin
kasvanut kuin vähentynyt ja alalle tulee taas myös uusia yrittäjiä. Finnboatin jäsenmäärässä ei huonoimmankaan vuoden aikana tapahtunut
radikaaleja muutoksia. Jäsenmäärä on itse asiassa koko ajan ollut
nettomääräisesti pienessä kasvussa.Tämä lienee paras todiste siitä,
että yhteiset hankkeemme on todettu oikean suuntaisiksi.
Teollisuuden kansainvälistymishankkeille on edelleen saatu tukea
Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja se on selvästi auttanut näkyvyytemme tason nostossa niin näyttelyissä kuin muissakin tapahtumissa.
Lamasta nousevilla päämarkkinoillamme tällä tuella on taas poikkeuksellisen suuri merkitys, kun lähdemme rakentamaan markkinaosuuksiamme näillä alueilla uudelleen. Finnboat on ollut aktiivisesti mukana
KV-Foorumin toiminnassa. Tämän toiminnan pääpaino on yrityskentän
ja ministeriön välisen dialogin lisääminen kansainvälistymistukien
käytössä ja itse instrumentin kehittämisessä.
Osaamistason lisääminen on edelleen kaikkien yhdistysten toiminnan avainsana. Tätä työtä onkin tehty laajalla rintamalla niin TEKESin
rahoittaman Vene-ohjelman tutkimustyön kautta, kuin koulutuskumppanimme Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksenkin kanssa. Ensimmäiset Finnboat-yrittäjät valmistuvat TAKK:sta yli kaksivuotisesta yrittäjäkoulusta näinä hetkinä ja lyhyempiä koulutusohjelmia on käynnissä
jatkuvasti.
Alan yhteisten etujen valvominen niin kotimaassa, Euroopassa
kuin laajemminkin kansainvälisesti on meille kaikille tärkeää taustatyötä. Vajaat kaksi vuotta toiminut eurooppalainen edunvalvontaorganisaatiomme European Boating Industry onkin jo tunnustettu toimija
Brysselissä.
Liiton toiminnan ytimenä ovat aina jäsenyritykset ja heiltä tulevan tiedon kautta rakentuu se palvelupaketti ja tekemisen runko, jota
Finnboat on kohta viisi vuosikymmentä tehnyt. Resurssit tulee käyttää
oikeasti tärkeisiin ja riittävän laajaa yritysmäärää palveleviin hankkeisiin.
Parhaat kiitokset koko jäsenkunnalle aktiivisesta vuodesta ja hyvästä
yhteistyöstä.
Helsingissä 28.4.2011

Bästa medlemmar,
Världsekonomin vände år 2010 klart till det bättre. Också på båtbranschen inträffade en vändning i positiv riktning. Vändningen skulle förstås kunnat ha varit betydligt snabbare, men betraktad med alla mätare
har utvecklingen dock gått i rätt riktning. Omsättningarna har ökat med
en femtedel och sysselsättningen, speciellt inom industrin, har förstärkts betydligt. Konsumenterna är dock fortfarande försiktiga och det
tar ännu tid att slutföra beslutsprocessen om fritidsinvesteringarna.
Vår bransch har klarat sig tämligen torrskodd ur prövningarna
under de senaste två åren. Båtantalet har snarare vuxit än minskat och
nya företagare dyker igen upp i branschen. I Finnboats medlemsantal
skedde inte ens under det svåraste året radikala förändringar. Nettomässigt har medlemsantalet i själva verket hela tiden varit stadd i en
svag tillväxt. Detta torde vara det bästa beviset för att våra gemensamma projekt har upplevts rätt inriktade.
För industrins internationaliseringsprojekt har vi fortfarande erhållit stöd från Arbets- och näringsministeriet, vilket har i betydlig grad
understött ökningen av vår exponering såväl på utställningar som vid
andra evenemang. Detta stöd har igen en exceptionell stor betydelse
på våra huvudmarknadsområden, som repar sig från recessionen, då
vi igen börjar bygga upp våra marknadsandelar på dessa områden.
Finnboat har aktivt deltagit i KV-Forums verksamhet. Huvudvikten i
denna verksamhet ligger vid att utöka dialogen mellan företagsplanet
och ministeriet då det gäller användningen av internationaliseringsstödet och utvecklingen av själva instrumentet.
Att höja kunskapsnivån är fortfarande nyckelordet för alla föreningars verksamhet. Detta arbete har utförts på en bred front såväl via
Båt-programmets forskningsarbete finansierat av TEKES, som med vår
skolningspartner Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. De första Finnboat-företagarna utexamineras i dessa tider från TAKK:s drygt två år
långa företagarskola och kortare skolningsprogram löper fortgående.
Att bevaka branschens gemensamma intressen såväl i hemlandet,
Europa som vidlyftigare internationellt utgör ett viktigt bakgrundsarbete för oss alla. Vår europeiska intressebevakningsorganisation
European Boating Industry, som fungerat i knappa två år, har blivit en
erkänd aktör i Bryssel.
Medlemsföretagen utgör kärnan för förbundets verksamhet och
på den information som kommer från dessa bygger det servicepaket
och den verksamhetsbas, som Finnboat i snart fem årtionden skapat.
Resurserna skall användas till verkligt viktiga projekt, som betjänar en
tillräckligt bred företagsbas.
Ett varmt tack till hela medlemskåren för ett aktivt år och gott samarbete.
Helsingfors 28.4.2011
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1. LIITON ORGANISAATIO
Venealan Keskusliitto Finnboat ry on maamme venealan
teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö. Liiton tehtävänä
on koota alan yritykset saman katon alle ja edistää niiden toimintaa ja tervettä kilpailua sekä edistää veneilyä
ja veneilyn turvallisuutta maassamme.
Finnboatin edeltäjä Båtbyggeriägareföreningen perustettiin
vuonna 1946 turvaamaan sotakorvaustoimituksia Neuvostoliittoon. Suomen Vene- ja moottoriyhdistys aloitti toimintansa
ja merkittiin yhdistysrekisteriin vuonna 1961 ja liittomuotoiseen organisaatioon siirryttiin vuonna 1991. Vuosi 2010 oli
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n 49. toimintavuosi.
Liiton ylin päättävä elin on liiton kokous, joka kokoontuu kaksi
kertaa vuodessa. Liiton kokouksessa äänivaltaa käyttävät
yhdistysten liittokokousedustajat, jotka valitaan yhdistysten
omissa vuosikokouksissa.

1.1. Liiton hallitus ja yhdistysten
johtokunnat
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, jotka edustavat eri yhdistysten johtokuntia. Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli:

Vasemmalla liiton 1. varapuheenjohtaja Kaj Gustafsson/
Nauticat Yachts Oy, keskellä hallituksen puheenjohtaja Kim
LÖrthén/Pencentra Oy ja oikealla liiton 2. varapuheenjohtaja,
edesmennyt Iiro Haakana, Oy Maritim Ab.
aina uusia ratkaisuja hakevana herrasmiehenä, joka toimi sovittelijana monessa kiperässä alaa koskevassa haasteessa.
Koko veneala jäi kaipaamaan ennen kaikkea hienoa ihmistä
ja ystävää, joka pieni pilke silmäkulmassa hoiti alan yhteisiä
asioita eteenpäin.
Hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja hallituksen
työvaliokunta kaksi kertaa. Hallituksen sihteerinä toimii liiton
toimitusjohtaja.
Jäsenyhdistysten johtokunnat toimintavuonna 2010 olivat:

Kim Örthén
puheenjohtaja
Kaj Gustafsson
1. varapuheenjohtaja
Iiro Haakana
2. varapuheenjohtaja
Georg Berger
Derek Breitenstein
Johan Carpelan
Ben Fagerström
Juhani Haapaniemi
Samuli Hellemaa
Timo Lampén
Joni Leeve
Robert Lindberg
Pekka Paajanen
Raimo Sonninen
Esko Syrjäsuo

Pencentra Oy
Nauticat Yachts Oy
Oy Maritim Ab
Oy Telva Ab
Targa Center/Oy Botnia Marin Ab
Oy Botnia Marin Ab
Oy Marino Ab
TerhiTec Oy/Silver-Veneet
Wallas-Marin Oy
Oy Rymaco Ab
Leevene Oy
Oy Ekströmin Koneliike
Oy Brandt Ab
Bella-Veneet Oy
Veneveistämö Syrjäsuo Oy.

Alan merkittävä vaikuttaja, Oy Maritim Ab:n toimitusjohtaja
Iiro Haakana menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen
2.4. Espoossa 48-vuotiaana. Iiro Haakana toimi Venealan
Keskusliitto Finnboat ry:n hallituksessa ja sen 2. varapuheenjohtajana vuodesta 1999. Hän oli myös Helsingin Kansainvälisten Venemessujen näyttelytoimikunnan jäsen. Näissä
tehtävissä Iiro Haakana opittiin tuntemaan avarakatseisena ja
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Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:
Kaj Gustafsson
Nauticat Yachts Oy
puheenjohtaja
Ben Fagerström
Oy Marino Ab
varapuheenjohtaja
Johan Carpelan
Oy Botnia Marin Ab
Juhani Haapaniemi
TerhiTec Oy/Silver-Veneet
Samuli Hellemaa
Wallas-Marin Oy
Raimo Sonninen
Bella-Veneet Oy
Esko Syrjäsuo
Veneveistämö Syrjäsuo Oy
Sekä varajäsenet:
Anders Kurtén
Finngulf Yachts Oy
Jarmo Sundin
TerhiTec Oy
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy
Venealan Osatoimittajat ry:
Timo Lampén
Oy Rymaco Ab
puheenjohtaja
Lars Juslin
Oy Trans-Auto Marin Ab
varapuheenjohtaja
Cay Bärlund
Volvo Penta Europe, Office Finland
Jukka Herrala
Sail Tech Oy
Pekka Paajanen
Oy Brandt Ab
Kim Tigerstedt
Oy Maritim Ab
Anssi Westerlund
Konekesko Oy Marine

Sekä varajäsenet:
Ari Bragge
Kari Laiho

Powerduo Oy – Mastervolt Finland
Oy Reichhold Ab

Venealan Kauppiaat ry:
Göran Wahlberg
Oy Telva Ab
puheenjohtaja
Marina Forsström
TG-Marin Oy
varapuheenjohtaja
Derek Breitenstein
Oy Botnia Marin Ab/Targa Center
Lassi Hellman
Hellman Trading Ky
Antti Mäkitalo
KoneVeneSuni Oy
Risto Paronen
Motomarine Oy
Jussi Purho
J. Purho Oy
Sekä varajäsenet:
Ville Lehti
Oy Waltic Ab
Jouko Viljamaa
Venepori Oy
Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:
Joni Leeve
Leevene Oy
puheenjohtaja
Karl-Johan Janhonen Emsalö Båtupplag Ab
varapuheenjohtaja
Sixten Heinonen
Dalsbruks Båtservice Ab
Aulis Meri
Satavan Venepalvelu Oy
Ari Pietarila
Top-Boat Oy
Pekka Sillanpää
Vikom Marina Oy
Sekä varajäsenet:
Pekka Kosunen
Hopeasalmen Telakka Oy
Jani Taurén
Veleiro Oy.

1.2. Toimisto
Finnboatin toimitusjohtaja on Jouko Huju, liiton toimistopäällikkö on Lena Mickelsson-Ouru ja liiton toimistosihteeri on
Katja Simola.

Liiton toimiston henkilökunta
vasemmalta Jouko Huju, Lena
Mickelsson-Ouru ja Katja
Simola.

Liiton hallitus
puheenjohtaja
Kim Örthén
Pencentra Oy

Suomen
Veneteollisuusyhdistys ry
puheenjohtaja
Kaj Gustafsson
Nauticat Yachts Oy

Venealan Osatoimittajat ry
puheenjohtaja
Timo Lampén
Oy Rymaco Ab

Venealan Kauppiaat ry
puheenjohtaja
Göran Wahlberg
Oy Telva Ab

Venealan Telakka- ja
korjaamoyhdistys ry
puheenjohtaja
Joni Leeve
Leevene Oy
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2. TILANNEKATSAUS

hallitsevat edelleen purjevenemarkkinoita ja niiden osuus
myynnistä on yli 90 %. Eniten veneitä – 29 kpl - myytiin kokoluokassa 34 - 40 jalkaa.

2.1. Veneala

Venevienti

Finnboatin jäsenkunnasta 66 % arvioi liikevaihtojen nousevan edelleen vuonna 2011 ja henkilöstöä aikoo lisätä 30%
jäsenyrityksistä. Finnboatin jäsenkunnan vuoden 2010 kokonaisliikevaihto (alv 0 %, valmistus- ja maahantuontihinnoin
laskettuna) oli 503,7 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen
on 20,2 %.

Veneviennin laskutuksen arvo oli vuonna 2010 yrityksiltä
saadun tiedon mukaan 160,7 milj. euroa, jossa on muutosta
vuoteen 2009 verrattuna + 8,9 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta laski hieman vuonna 2010 ja
oli 60,3 %. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna
2010 oli 39 %.

Kotimaan venemyynti
Kotimaan venekaupan liikevaihto nousi selvästi vuonna 2010
päätyen 123,9 milj. euroon (+ 26,8 %). Pien- ja moottoriveneiden tukkutoimitustilastojen valossa kappalemääräisesti
tilanne näyttää seuraavalta:

Venevienti vuonna 2010 kymmenen suurimman maan osalta
näyttää seuraavalta:
Maa

Kpl

milj. Euro

pituudeltaan alle 6 m veneet
6-8 m veneet
8-10 m veneet
yli 10 m veneet

Ruotsi
Norja
Iso-Britannia
Italia
Kroatia
Venäjä
Saksa
Malta
Tanska
Grönlanti

2480
3075
185
6
13
174
375
1
153
51

54,8 (+ 95,3 %)
37,0 (+ 27,2 %)
16,1 (- 4,3 %)
10,9 (- 20,6 %)
6,1
5,4 (- 60,5 %)
4,4 (- 24,7 %)
3,7
3,4 (- 61,9 %)
3,0.

7936 kpl (+ 7,1 %)
652 kpl (+ 24 %)
94 kpl (+ 28,7 %)
36 kpl (+ 56,5 %)

Tilastoissa ovat mukana Finnboatin pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvat yritykset.
Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan purjeveneiden (yli 21jalkaa) kokonaismyynti Suomessa päätyi 78 veneeseen, joka
on täsmälleen sama määrä kuin vuonna 2009. Tuontiveneet

Finnboat-jäsenten liikevaihdot 1989–2010
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Yli miljoonan euron vientimaita olivat lisäksi Ranska, Hollanti,
Viro, Kreikka, Etelä-Korea, Sveitsi ja Turkki. Kaikkiaan vuonna 2010 veneitä vietiin 39 eri maahan yhteensä 7427 kpl
(+ 7,9 %).

Sisäperämoottoreita bensaversiona myytiin vuonna 2010
kaikkiaan 74 kpl (+25,4 %) ja dieselversiona 575 kpl
(+62,9 %).
Finnboatin jäsenyritysten vuoden 2010 liikevaihdot (milj.
euroa, alv 0 %) sektoreittain (valmistaja- ja maahantuojahinnoin)

Venetuonti
Venetuonnin kokonaisarvo vuonna 2010 oli 23,8 milj. euroa
(- 7,3 %). Tästä tilastosta on kaikki alle 840 euroa maksavat
veneet jätetty pois.
Tuontitilasto kuuden suurimman tuontimaan osalta näytti
seuraavalta:
Maa

Kpl

milj. Euro

Iso-Britannia
Ruotsi
Ranska
USA
Norja
Saksa

36
94
44
214
63
13

5,1 (+ 15,3 %)
3,8 (+ 131,0 %)
3,1 ( + 129,8 %)
2,0 (- 76,2 %)
1,6 (+ 167,5 %)
0,9 (- 22,2 %)

Veneet
Moottorit
Varusteet
Palvelut ym.
Yhteensä

Kotimaa
123,9 (+ 26,8 %)
63,9 (+ 53,2 % )
94,9 (+ 40,8 %)
28,3 (+ 0,1 %)
311 (+ 33,2 %)

Vienti
160,7 (+ 8,9 %)
11,0 (- 31,6 %)
19,9 (- 9,5 %)
1,1
192,7 (+ 3,8 %)

KOKO ALA YHTEENSÄ 503,7 milj. euroa (+ 20,2 %).

Kaikkiaan vuonna 2010 veneitä tuotiin (sis. ilmatäytteiset
veneet) yhteensä 1575 kpl (+ 10,8%).
Perämoottorien tukkutoimitukset
Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin 24 794
perämoottoria (+ 22,6 %) vuonna 2010. Kotimaahan näistä
toimitettiin 15 157 konetta. Tässä on kasvua edelliseen vuoteen 14,8 %. Kokoluokkajakaumassa ei ole tapahtunut suuria
muutoksia. Suurin kokoluokka on edelleen alle 15 hv koneet,
joiden osuus kokonaisuudesta on noin 60 %.

Alan näkymät vuodelle 2011
Finnboat kysyi tammikuun alussa jäsenistöltään yritysten
liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia suunnitelmia vuonna
2011.
Liikevaihto
pienempi kuin 2010
sama kuin 2010
suurempi kuin 2010

2011
3%
31 %
66 %

edellinen vuosi
12,5 %
30,8 %
56,7 %

Henkilöstö
pienempi kuin 2010
sama kuin 2010
suurempi kuin 2010

2011
6%
64 %
30 %

edellinen vuosi
7,8 %
73,4 %
18,8 %

Kun tarkastellaan perämoottorimyyntiä talousalueittain on
Uusimaa (sis. Helsinki) edelleen suurin (3351 konetta) ja sitä
seuraavat Varsinais-Suomi (1528) ja Etelä-Karjala (1095).
Pienin alue oli Keski-Pohjanmaa (143).

Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin 24 794 perämoottoria. Kotimaahan näistä
toimitettiin 15 157 konetta.
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2.2. Tekninen yhteistyö ja tuotekehittely

2.3. Tilastointi ja markkinaraportointi

Kansainvälistä teknistä yhteistyötä jatkettiin VTT:n kanssa
27.9.1991 tehdyn ja 12.2.2010 päivitetyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan VTT edustaa liittoa ja veneteollisuutta ja valvoo sen etuja ICOMIA:n teknisessä komiteassa
sekä ISO TC188 Small Craft – työryhmissä, vastaa työn
kattavasta seurannasta ja tiedottaa työskentelystään jäsenyhdistysten jäsenille vuosikokouksissa sekä muulloin tarpeen
vaatiessa.

Liitto on jäsenpalveluna yhdistyksille toimintavuoden aikana
laatinut seuraavat tilastot ja markkinaraportit:

Veneteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta vuonna 1998
perustettu Kansallinen Tekninen Komitea kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa Tampereella, yhdistettynä Tekesin Vene-ohjelman Venetekniikkapäiviin 14.4. ja
7.12.2010. Komitean jäseninä on veneteollisuuden edustajia
sekä edustajat VTT:ltä ja Liikenteen turvallisuusvirastosta.
Kansallisen Teknisen Komitean tarkoituksena on kommentoida ja antaa toimintaohjeita liitolle sekä VTT:n edustajille näiden edustaessa veneteollisuutta kansainvälisessä teknisessä
yhteistyössä (ks. edellinen kappale).

• yhteenvedot venevientitilastoista kuukausittain ja vuosiyhteenvedot
• yhteenvedot venetuontitilastoista kuukausittain ja vuosiyhteenvedot
• moottori- ja pienveneiden valmistus- ja myyntitilasto kuukausittain ja vuosiyhteenvedot (Suomen Veneteollisuusyhdistys ry)
• purjeveneiden valmistus, maahantuonti ja myynti, vuosiyhteenveto
• moottoreiden tukkutoimitustilastojen yhteenvedot kuukausittain, talousalueittainen
• neljännesvuosittain, vuosiyhteenvedot ja mallivuositilastot
(Venealan Osatoimittajat ry)
• vesijettien kotimaanmyynti- ja vientitilasto neljännesvuosittain ja vuosiyhteenveto (Venealan Osatoimittajat ry)
• vene-elektroniikan tukkutoimitustilasto neljännesvuosittain
ja vuosiyhteenveto (Venealan Osatoimittajat ry)
• kansainvälinen lehdistökartoitus
• veneteollisuuden suhdannekysely (Suomen Veneteollisuusyhdistys ry)
• vesikulkuneuvojen ensirekisteröinnit Suomessa kuukausittain
• autoalan ensirekisteröintitilasto kuukausittain ja vuosiyhteenveto
• venealan tilastointi ja markkinaraportointi ICOMIA:lle.

Markku Hentinen,
VTT Expert Services Oy.
Kuva Sirpa Posti
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3. YHTEYDENPITO JÄRJESTÖIHIN
JA VIRANOMAISIIN
3.1. Yhteisöjäsenyydet
• Liitto on Suomalais-Venäläisen Kauppakamarin jäsen.
• Liitto on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsen.
• Liitto on amerikkalaisen sisarjärjestön National Marine
Manufacturers’ Association’in jäsen.
• Finnboat News on Aikakauslehtien Liiton jäsen.
• Toimitusjohtaja on IMCI:n (International Marine Certification
Institute) johtokunnan jäsen.
• Toimistopäällikkö on Veneilytoimittajat ry –yhdistyksen
johtokunnan sihteeri.

3.2. ICOMIA (International Council of
Marine Industry Associations)
Finnboat on aktiivisesti mukana alan
kansainvälisen kattojärjestön ICOMIAn
toiminnassa. Toimitusjohtaja Jouko Huju
on ICOMIAn tilastokomitean, External
Affairs -komitean sekä Boat Shows
-komitean jäsen. Markku Hentinen,
VTT, edustaa Suomen veneteollisuutta ICOMIA:n teknisessä
komiteassa ja ympäristökomiteassa.
ICOMIA/IFBSO –kongressissa Chicagossa 9.-13.6. liittoa
edustivat Jouko Huju, Markku Hentinen ja Kim Örthén.
Amsterdamissa ICOMIA:n kokouksessa 17.11. Finnboatia
edustivat Jouko Huju ja Markku Hentinen.
Markku Hentinen osallistui ICOMIA:n teknisen komitean
kokouksiin Düsseldorfissa 27.1., Chicagossa 10.6. ja Amsterdamissa 17.11. sekä ympäristökomitean kokouksiin 9.6.
Chicagossa ja 16.11. Amsterdamissa. Karl-Johan Furustam/
VTT osallistui ISO TC-188 Small Craft standardointityöryhmien kokouksiin Düsseldorfissa 26-28.1. (WG 24 Visibility, WG
18 Scantlings), Genovassa 24-26.6. (WG 18, WG 2 Inﬂatable
boats, WG 10 Electrical systems, WG 12 Fire protection, WG
5 Engine systems, Plenary meeting), ja Amsterdamissa 1518.11. (WG 18, WG 2, WG 22 Stability, WG 9 Principal data).
Varsinkin vakavuusstandardiin liittyen on tehty runsaasti
valmistelutyötä laskelmien ja kokeiden muodossa.
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3.3. ELMIF (European Leisure Marine
Industries Federation)
Uusi Euroopan veneteollisuuden yhteen
kokoava järjestö perustettiin Lissabonissa kesäkuussa 2009. Jäseniä on
kaikkiaan 17 EU-maasta ja organisaation
ensisijainen tavoite on huolehtia laajamittaisesti eurooppalaisen alan edunvalvonnasta Brysselissä. Jouko Huju on
ELMIFin hallituksen jäsen. Jouko Huju
osallistui ELMIF:n hallituksen kokouksiin
25.1. Düsseldorfissa ja 18.11. Amsterdamissa sekä vuosikokoukseen 27.4. Brysselissä. Organisaatio
käyttää työnimeä European Boating Industry.

3.4. Veneilyasiain neuvottelukunta
Liikenneministeriön asettaman Veneilyasiain neuvottelukunnan toimikausi päättyi 31.12.2010. Neuvottelukunta toimii
yhteistyöelimenä veneilytahojen ja viranomaisten kesken ja
kehittää viranomaisten keskinäistä yhteistyötä veneilyyn liittyvissä kysymyksissä. Se myös edistää koulutus- ja valistustoimintaa ja toimii asiantuntijaelimenä veneturvallisuuteen ja
veneilyn ympäristövaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Veneilyasiain neuvottelukunnassa ja sen turvallisuus- ja ympäristöjaoksessa Finnboatia edusti Lillemor Sarin, Ab Sarins
Båtar Oy varajäsenenään Jouko Huju.

3.5. Eduskunnan veneily- ja
vesistöjensuojeluryhmä
Eduskunnan veneily- ja vesistöjensuojeluryhmä, jonka jäsenet ovat kaikki kansanedustajia, on toiminut syksystä 2003
alkaen. Liitto on yhteydessä sekä ryhmään että yksittäisiin
kansanedustajiin asioissa, jotka koskevat venealan kauppaa
ja teollisuutta ja veneilyn turvallisuutta yleensä.

3.6. Meriklusterin Strateginen Ohjausryhmä
Liiton toimitusjohtaja on jäsenenä meriklusterin strategisessa ohjausryhmässä. Meriklusteri on yksi valtion osaamiskeskusohjelman kolmestatoista klusterista. Ohjelman
lähtökohtana on elinkeinoelämän ja tutkimuksen välinen
toimiva alueellinen yhteistyö sekä kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen. Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää
alueiden huippuosaamista ja innovatiivisuutta ja levittää sitä
klustereiden toimijoiden käyttöön kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjausryhmä kokoontui toimintavuoden
aikana useita kertoja.

4. NÄYTTELYTOIMINTA

4.2. Uiva 2010 Flytande

4.1. Vene 10 Båt

Liitto järjesti Helsingin Uivan Venenäyttelyn 19.-22.8. HSK:n
kerhosatamassa Lauttasaaren Vattuniemessä. Näyttelyn
markkinointi aloitettiin helmikuussa Helsingin venemessujen
yhteydessä messuesittein ja tiedottein sekä julkaisemalla
Finnboat News’issä erillinen neliväriliite. Kyseessä oli 33.
Finnboatin järjestämä uiva venenäyttely Helsingissä. Sopimus uivan venenäyttelyn järjestämisestä HSK:lla vuosina
2012-2016 allekirjoitettiin Helsingfors Segelklubb ry:n kanssa
17.2.2010.

Finnboat on Helsingin Kansainvälisten Venemessujen
toimeksiantaja. Sopimus venemessujen järjestämisestä
Helsingissä vuosina 2012-2016 allekirjoitettiin Osuuskunta
Suomen Messujen kanssa joulukuussa 2009. Vene 10 Båt
järjestettiin 12.-21.2. Näyttelyn pinta-ala oli 24 306 m2. Suoria
näytteilleasettajia oli 318. Messuihin tutustui yhteensä 78 106
kävijää.
Näyttelytoimikunnan kokoonpano oli seuraava:
Kim Örthén
Georg Berger
Kaj Gustafsson
Iiro Haakana
Jouko Huju
Pentti Kivinen
Lena Mickelsson-Ouru
Håkan Löfgren

Finnboat ry
puheenjohtaja
Finnboat ry/Kauppiaat
Finnboat ry/Teollisuus
Finnboat ry/Osatoimittajat
Finnboat ry
Suomen Messut
Finnboat ry
Suomen Messut
sihteeri.
Helsingin kansainväliset venemessut on IFBSO:n (International Federation of Boat
Show Organisers) jäsen.

Mukana näyttelyssä oli 136 yritystä. Veneitä oli 282 ja maasekä tarvikeosastoja 2517 m2. Kävijämäärä oli yhteensä
15 776. Levikintarkastus Oy tarkasti näyttelyä koskevat tiedot.
Finnboatin jäsenyhdistyksiin kuuluvat yritykset saivat paikanvuokrista 25 % jäsenalennuksen.
Näyttelytyöryhmän kokoonpano oli seuraava:
Björn Ekroth
Björn Fagerholm
Timo Nurmilaukas
Jouko Huju
Lena Mickelsson-Ouru
Kim Örthén

HSK ry
HSK ry
HSK ry
Finnboat ry
Finnboat ry
Finnboat ry.
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4.3. Kansainväliset näyttelyt
Suomen Veneteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta liitto
anoi jälleen suoraa vienninedistämistukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä yhteisosastojen
toteuttamista varten kansainvälisillä venemessuilla sekä muiden
vienninedistämistoimenpiteiden
toteutukseen. Kertomusvuonna toteutettavia tapahtumia
varten TEM myönsi liitolle vienninedistämistukea yhteensä
1 350 000 euroa. Liiton toimistopäällikkö vastaa tapahtumakohtaisten messukustannusten tilityksistä ministeriölle ja
edelleen saadun tuen maksamisesta yrityksille. Pk-yrityksille
myönnetty tuki oli 50% (tuki näyttelyjen paikanvuokriin 75%)
ja ns. isoille yrityksille 25% toteutuneista kustannuksista.
Yhdysvaltojen markkinat ovat vuosien jälkeen pikkuhiljaa
avautumassa myös suomalaisille veneentekijöille. Yhteisesiintyminen Newportin näyttelyssä toi myös lehdistöjulkisuutta ja yhteinen cocktailtilaisuus toi paikalle melkoisen
määrän potentiaalisia asiakkaita myös moottoriveneille.
Yhteisosasto Newport International Boat Show’ssa toteutettiin kuuden jäsenyrityksen voimin ja osastoa tukemassa oli
myös Finnboatin oma info-osasto. Yhteisesiintymistä tuettiin
yhteisellä lehtimainonnalla sekä järjestämällä info-osastolla
cocktail- ja tiedotustilaisuus yhteistyössä Suomen New Yorkin
konsulaatin kanssa.
Hampurin lokakuisten Hanseboot-venemessujen avajaisten
teemana oli Suomi ja näyttelyn virallinen avaaja oli Eurooppaministeri Astrid Thors. Messujen lehdistötilaisuudessa
esiintyivät toimitusjohtaja Jouko Huju sekä Suomen pääkonsuli Erja Tikka. Näyttelyä edelsi lisäksi syyskuussa saksalaisten lehtimiesten vierailu Suomeen, missä he tutustuivat
muutamiin veneveistämöihin sekä matkailunähtävyyksiin.
Saksassa on nähtävissä selviä merkkejä markkinoiden
paranemisesta ja useimmat siellä järjestettävät näyttelyt ovat
erittäin kansainvälisiä. Tästä syystä laajamittainen investointi
Saksaan on ollut ja on perusteltua myös jatkossa.
Suoran tuen avulla toteutettiin seuraavat vienninedistämistapahtumat:
• London International Boat Show 8.-17.1.
(4 yritystä, kustannukset 98 100 eur)
• Boot/Düsseldorf 23.-31.1
(12 yritystä, kustannukset 213 755 eur)
• Copenhagen International Boat Show 27.2.-7.3.
(5 yritystä, kustannukset 42 104 eur)
• Allt för Sjön/Tukholma 5.-14.3.
(15 yritystä, kustannukset 252 545 eur)

• Sjöen for Alle/Oslo 12.-21.3.
(6 yritystä, kustannukset 104 697 eur)
• Kansainvälisten internet-sivujen valmistaminen 1.1.-30.6.
(16 yritystä, kustannukset 195 255 eur)
• Finnboat Floating Show 16.-20.6.
(17 yritystä, kustannukset 104 534 eur)
• Båter i Sjöen/Oslo 2.-5.9.
(5 yritystä, kustannukset 20 095 eur)
• Southampton International Boat Show 10.-19.9.
(8 yritystä, kustannukset 122 410 eur)
• Grand Pavois de la Rochelle 15.-20.9.
(7 yritystä, kustannukset 50 640 eur)
• Newport International Boat Show 16.-19.9.
(6 yritystä, kustannukset 42 384 eur)
• Interboot/Friedrichshafen 18.-26.9.
(5 yritystä, kustannukset 68 029 eur)
• Hanseboot/Hampuri ja Partnerland Finnland –projekti
30.10.-7.11.
(15 yritystä, kustannukset 278 009 eur)
• Scandinavian Boat Show/Tukholma 10.-14.11.
(8 yritystä, kustannukset 53 653 eur)
• METS/Amsterdam 16.-18.11.
(9 yritystä, kustannukset 75 263 eur)
• Kansainvälisten internet-sivujen valmistaminen 1.7.-31.12.
(9 yritystä, kustannukset 24 359 eur).
Lisäksi liitto sai vientitapahtumista aiheutuneista yleishallintokuluista 65 850 euron suuruisen korvauksen.
Kansainvälisissä näyttelyissä jäsenkunnan käytössä ovat
yhteiset ”Proudly made in Finland” -vientisomisteet.

4.4. KV-Foorumi
Finnboatin aloitteesta perustettiin keväällä 2009 keskustelu–
ja vaikuttajaryhmä, joka koostuu Työ- ja elinkeinoministeriön
toimialakohtaisia kansainvälistymistukia saavista organisaatioista. Ryhmän tavoitteena on muodostaa yhtenäinen
kansainvälistymistukea käyttävien yhteisöjen kanta tukien
myöntämisestä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Ryhmä
haluaa myös olla mukana tuen käyttöön liittyvässä tuotekehityksessä. Ryhmään kuuluu noin 20 organisaatiota mukaan
lukien mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto, Teknologiateollisuus, Finpro ry, Suomalais-venäläinen Kauppakamari, Music
Export Finland ja joukko yksityisiä alan yrityksiä. Keskusliitolla ja Suomen Veneteollisuusyhdistyksellä on ollut vahva rooli
ministeriön ja KV-Foorumin välisissä neuvotteluissa.
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5. KOTIMAAN MARKKINOINNIN
EDISTÄMINEN

rahoituspalveluja ja Finnboatin jäsenyritykset saavat yleisiä
markkinoita edullisemmat luottoehdot vuosittain erikseen
sovittavina kampanja-aikoina.

5.1. Painetut sopimuslomakkeet

5.4. Koulutus

Jäsenkunnan käytössä ovat seuraavat liiton toimeksiannosta
laaditut lomakkeet ja asiakirjat:

Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistyksen toimeksiannosta järjestettiin Helsingin venemessujen yhteydessä 15.2.
yhdeksäs Suuri Korjaamopäivä, jonka aikana alan yrittäjille
opetettiin käytännön esimerkkien avulla veneiden ja moottoreiden korjaus-, telakointi- ja huoltotoimenpiteisiin liittyviä
ajankohtaisia asioita. Korjaamopäivä saavutti jälleen suuren
suosion ja osallistujia oli yhteensä 93 henkilöä.

• Finnboat-Takuu (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
• Venekaupan myyntiehdot (myös ruotsinkielisenä)
• Sopimusehdot Finnboat-Takuun mukaisista toimittajan ja
jälleenmyyjän välisistä velvollisuuksista sekä toimittajan
viivästysvastuusta (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
• Veneveistämön Laatukäsikirja, mallikansio teollisuuden
käyttöön
• Veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehdot (myös
ruotsinkielisenä)
• Omistajan Käsikirja, mallikansio (myös ruotsin-, englanninja saksankielisenä)
• Sopimusmalli valmistaja-jälleenmyyjä (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
• Sopimusmalli valmistaja-agentti (myös ruotsin-, englanninja saksankielisenä)
• Yleiset veneenvuokrausehdot (myös ruotsin-, englannin- ja
saksankielisenä).
Käytössä olevat lomakkeet ja asiakirjat ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä niiltä osin, kun ne koskevat kuluttajakauppaa. Finnboat Takuu, Veneiden myyntiehdot ja Veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehdot vastaavat
nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakia.

5.2. Sähköiset Venealan
Myyntisopimuslomakkeet
Vuoden 2008 lopulla Finnboat ja vaasalainen ohjelmistotalo
DL Software solmivat yhteistyösopimuksen Finnboatin jäsenistön käyttöön kehitettävästä venekaupan tietojärjestelmäratkaisusta. DL Prime Finnboat Edition -ohjelmisto perustuu
yrityksen aikaisemmin kehittämään omaan sovellukseen
ja siihen on yhdistetty aikaisempina vuosina jäsenkunnan
käytössä olleen Finnboatin Venemyynnin lomakeohjelman
kaikki lomakkeet.

5.3. Finnboat-Venerahoitus
Finnboat ja Nordea Rahoitus Suomi Oy sopivat 30.4.2010
yhteistyöstä, jonka mukaan Nordea Rahoitus on liiton pääasiallinen rahoitusyhteistyökumppani 1.5.2010 alkaen. Sopimuksen mukaan pankki tarjoaa liiton jäsenyrityksille monipuolisia
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Yhteistyötä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa
jatkettiin toimintavuoden
aikana ns. Finnboat-akatemian muodossa. Kyseessä
on yksinomaan venealalle
räätälöity opetusohjelma,
jossa on erilaisia koulutuskokonaisuuksia vene- ja
moottoritekniikkaan sekä
huoltoihin liittyvistä asioista ja
erikseen oma ohjelmansa yritystoiminnan kehittämisestä,
oman yrityksen johtamisesta
jne. Opetusohjelmassa oli
toimintavuoden aikana useita kymmeniä yhden ja/tai kahden
päivän koulutuskokonaisuuksia.

5.5. Rannat puhtaiksi
Yhteistyössä Kuusakoski Oy:n kanssa kesällä 2005 aloitettua
käytöstä poistettujen veneiden kierrätysprojektia jatkettiin
edelleen. Kuluttajilla on mahdollisuus jättää käytöstä poistetut
veneensä erikseen määrättyihin Kuusakoski Oy:n vastaanottopisteisiin maksamalla pieni kierrätysmaksu. Tavoitteena on
aikaansaada pysyvä käytöstä poistettujen veneiden kierrätysjärjestelmä, jossa myös vähittäiskauppa olisi tiiviisti mukana.

5.6. Vene-ohjelma 2008-2011
Marraskuussa 2007 aloitettu venealan kehitysohjelma jatkui. Vuoden 2010 loppuun mennessä oli
valmiina kahdeksan eri tutkimusprojektin tulokset.
Ohjelman pääasiallisena rahoittajana toimii TEKES. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan yritysten kehittämisja toimintakulttuuriin, verkottumiseen sekä erikoistumiseen.
Tekesin Vene-ohjelman vuosiseminaari järjestettiin 18.2.
Helsingin venemessujen yhteydessä. Tilaisuuteen osallistui

150 kuulijaa. Lisäksi järjestettiin tulosten jalkauttamiseksi
Yritysjohdon miniseminaari sekä kaksi Venetekniikkapäivää Kansallisen teknisen komitean kokouksen yhteydessä
Tampereella. Lisäksi Vene-ohjelmasta informoitiin mm. liiton
syyskokouksessa, Finnboat Newsissä ja sähköisissä uutiskirjeissä. Vene-ohjelman vuosijulkaisuun koottiin yhteenvedot
käynnissä olevista tutkimusprojekteista.
Vuoden 2010 aikana Vene-ohjelmassa käynnistyi yhteensä
kuusi tutkimushanketta ja 15 yrityshanketta. Tutkimushankkeet ovat yliopistojen, korkeakoulujen, VTT:n tai ammattikorkeakoulujen vetämiä hankkeita, joissa yritykset ovat mukana
pienellä rahoitusosuudella. Tutkimushankkeiden tulokset
ovat pääosin julkisia. Yrityshankkeet ovat luottamuksellisia,
yritysten vetämiä hankkeita.
Vene-ohjelman koordinaattorina toimii VTT kiinteässä yhteistyössä Finnboatin kanssa. Ohjelmalla on aktiiviset www-sivut
www.tekes.fi/vene. Finnboatin toimitusjohtaja on Vene-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmän muut jäsenet
vuonna 2010 olivat Kaj Gustafsson/Nauticat Yachts Oy, Kim
Örthén/Pencentra Oy, Juhani Haapaniemi/TerhiTec Oy SilverVeneet, Pauli Immonen/Mobimar Oy, Raimo Sonninen/BellaVeneet Oy, Mikael Still/Ahola Transport Oy, Lauri Ala-Opas/
TEKES ja ohjelman päällikkö Matti Evola/TEKES.

5.7. Ryhmävakuutus venealan
kauppiaille ja telakoille
Finnboatin ja AON Monia Oy:n yhteistyössä veneliikkeille
ja telakoille räätälöimää kattavaa vakuutuspakettia alettiin
tarjota jäsenyrityksille keväällä 2007. Kertomusvuonna vakuutuksia tehtiin jälleen usealle yritykselle ja vakuutuspakettia on
tarkoitus markkinoida edelleen. Tämän hankkeen myötä on
tarkoitus parantaa alan toimintaedellytyksiä siirtämällä keskeiset riskit vakuutusyhtiöille ja yhdistää alan riskienhallinta.

6. VENEILYN EDISTÄMINEN
6.1. Veneilyn Aapinen
Veneilyn Aapisesta otettiin kertomusvuonna 15000 kappaleen
suomenkielinen ja 5000 kpl ruotsinkielinen uusintapainos.
Liitto jakoi Aapisia veloituksetta suoraan kuluttajille ja omakustannushintaan viranomaisille, yrityksille, pursiseuroille jne.
Veneilyn Aapista on vuosina 1973-1975 ja 1983-2010 painettu yhteensä 730.500 kpl suomeksi ja 115.000 kpl ruotsiksi.

6.2. Rantavedestä ulapalle
Yhteistyössä Suomen Messujen ja Suomen Veneilyliiton
kanssa toteutettiin helmikuussa jo 16. kerran peruskoulun
ala-asteelle suunnattu veneilynedistämistempaus. Koululuokkia opettajineen kutsuttiin kolmena arkipäivänä tutustumaan
Helsingin venemessuihin, missä oppilaille annettiin opastetun
kiertokäynnin aikana veneilyyn ja sen turvallisuuteen liittyviä
tietoiskuja. Tutustumiskäynteihin Vene 10 Båt –messuille
osallistui 12 peruskoululuokkaa, yhteensä 217 oppilasta.

6.3. Kotimaisen Median Veneilypäivä
Toimintavuonna ei järjestetty Kotimaisen Median Veneilypäivää, vaan pääpaino kesällä oli Finnboat Floating Show
–tapahtuman järjestämisessä.

6.4. Kaikki paitsi veneily on turhaa
Liiton kustantamana toteutettiin kertomusvuoden alussa, juuri
Helsingin venemessuja ennen ja näyttelyn aikana Iskelmäradion kanavalla ”Kaikki paitsi veneily on turhaa” –niminen
juonnettu radiokampanja. Promootiospottien avulla ohjattiin
radion kuuntelijoita Iskelmäradion internet-sivulle, jossa he
voivat osallistua veneilyaiheiseen kisaan. Kilpailussa kuulijat

Tutustumiskäynteihin
Vene 10 Båt –messuille
osallistui 12 peruskoululuokkaa, yhteensä
217 oppilasta.
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kisasivat ohjelman juontajaa vastaan ja kysymykset liittyivät
veneilyyn. Kisassa jaettiin päivittäisiä palkintoja ja pääpalkinto, jotka kaikki oli saatu lahjoituksina liiton jäsenyrityksiltä.

6.5. Tutkimushankkeet
Liitto on ollut mukana rahoittamassa suoraan neljää Veneohjelman (ks. kappale 5.6.) yleistä tutkimushanketta.

7. SUHDETOIMINTA
7.1. Tunnustuspalkinto
Toimintavuonna ei myönnetty tunnustuspalkintoa. Finnboatin
tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1985, yhteensä 16
kertaa.

7.2. Finnboat Floating Show
Visio 2025 tutki nykyisten veneilijöiden ja veneyritysten
käsityksiä ja tarpeita palvelusektorin kehittämiseksi. Haastattelututkimuksen kautta selvitettiin, minkä typpisiä venealan
palveluja tulisi kehittää ja mitä veneilijät niistä ovat valmiita
maksamaan. Hanke valmistui keväällä 2010.
Visio 2025 jatkohankkeen tavoitteena on löytää uusia kohderyhmiä, joita merellinen harrastus houkuttelee sekä kartoittaa
niitä toiveita ja tarpeita, joita uusilla veneilijöillä on. Näiden
avulla visioidaan, miltä tulevaisuuden venepalvelujen ja niihin
liittyvän liiketoiminnan tulisi näyttää.
Sustainable Boating oli hanke, jossa tutkittiin ympäristömyönteisyyden kehittämistä veneilyn koko ketjussa. Se tutki
yrityksiltä saadun aineiston perusteella elinkaarianalyysin
(LCA) avulla veneenvalmistuksen ja veneen käytön aikaisia
ympäristökuormituksia. Saatujen tietojen perusteella voidaan
tuotteita kehittää edelleen ympäristöystävällisemmiksi. Hanke
valmistui keväällä 2010.
Open wave –hankkeen tavoitteena on luoda avoimen
innovoinnin toimintamalli tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseen venealalla. Toimintamallissa
yhdistyvät muotoilun, markkinoinnin ja tekniikan näkökulmat.

Sustainable boating -hankkeessa tutkittiin ja arvioitiin veneiden elinkaaren ekologisuutta. Kuva VTT

Järjestyksessä 21. Finnboatin jäsenyritysten valmistamien
purje- ja moottoriveneiden testaustapahtuma Finnboat Floating Show toteutettiin Nauvon vesillä 16.-20.6. tukikohtana
hotelli Strandbo Nauvon kirkonkylässä. Tapahtumaa isännöi
liitto yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Käytännön
järjestelyistä vastasi liiton toimisto ja vienninedistämistuki
saatiin keskitetysti Työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Finnboat Floating Show –tapahtumaan osallistui 60 toimittajaa 24 eri maasta. Mukana oli yhteensä 18 venevalmistajaa
49 veneellä sekä yksi tarvikevalmistaja.

7.3. Markkinatutkimusmatkat
Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen edustajat tutustuivat pohjoissaksalaisiin venetelakoihin liiton toimistopäällikön
vetämällä markkinatutkimusmatkalla 18.-19.10. Matkaan
osallistui yhteensä 20 jäsenyritysten edustajaa. Tutustumiskohteina olivat Ancora Marina/Neustadt, Marina Baltic Bay/
Laboe, Knierim Yachtbau/Kiel, Henningsen & Steckmest/
Kappeln sekä Mittelmann’s Werft/Kappeln.
Vielä ennen joulua 9.12. Telakka- ja korjaamoyhdistyksen
ryhmä kävi tutustumassa kotimaiseen Inkoon Venehotelliin
sekä niinikään Inkoossa sijaitsevan Gripmarine Oy:n telakkaan.

Telakka- ja korjaamoyhdistyksen
markkinatutkimusmatka pohjoissaksalaisiin venetelakoihin.
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7.4. Vierailut Suomeen

7.7. Vuoden Veneilytuote

Osana Hampurin venemessujen yhteydessä toteutettua
Partnerland Finnland –kampanjaa kävi ryhmä saksalaisia
median edustajia veistämövierailuilla Finnboatin jäsenyrityksissä sekä tutustumassa Suomen turistinähtävyyksiin. Matka
järjestettiin 25.-29.8. ja sen käytännön toteutuksesta vastasi
Saksalais-suomalainen kauppakamari.

Helsingin kansainvälisten venemessujen kävijät osallistuivat
Vuoden Veneilytuotteen valintaan. Vuoden Veneilytuote 2010
-äänestykseen osallistuneet kymmenen finalistia oli valinnut
alaa hyvin tunteva riippumaton tuomaristo. Tuotteet olivat
esillä Vene 10 Båt –näyttelyssä kahdeksan päivän ajan 12.19. helmikuuta. Voittaja valittiin messuyleisön äänestyksen
perusteella. Yleisöäänestyksessä suosituimmaksi tuotteeksi
nousi Furuno Finland Oy:n maahantuoma McMurdo Fast
Find 210 henkilökohtainen hätälähetin. Yhteensä 1126 kilpailuun vastanneesta näyttelyvieraasta noin joka viides antoi
äänensä lähettimelle.

7.5. Info-osastot ja tiedotustilaisuudet
Newportin kansainvälisillä venemessuilla Yhdysvalloissa 16.19.9. liitolla oli jäsenyritysten yhteisosasto ja sen yhteydessä
info-osasto. Infopisteestä jaettiin lehdistötiedotteita, Finnboatin yhteisvientiesitteitä sekä yleistä Suomi-informaatiota.
Lisäksi osastolla järjestettiin kutsuvierastilaisuus, jossa oli
arviolta noin 100 henkilöä paikalla.
Hampurin Hanseboot-messuilla 30.10.-7.11. oli liitolla niinikään oma infopiste jäsenyritysten yhteisosastolla. Osastolta
jaettiin vientiesitteitä sekä muuta tiedotusmateriaalia.

Kunniamaininnoin äänestyksen tuloksena huomioitiin Navilight Led –varakulkuvalo, jonka maahantuoja on Oy Maritim
Ab sekä Dan-Fender Dock Fender –laituri/aisasuoja, jonka
edustaja on Multimarine Oy. Äänestykseen osallistuneiden
kesken arvottiin Terhi Moomin –vene, jonka lahjoitti TerhiTec
Oy. Veneen voitti Leo Parkkonen Helsingistä.

Tiedotustilaisuudet alan lehdistölle järjestettiin Helsingin
kansainvälisillä venemessuilla ja Helsingin uivassa venenäyttelyssä.

7.6. Vuoden Venekauppias
Venealan Kauppiaat ry:n johtokunnan tekemän päätöksen
mukaisesti vuonna 2010 ei myönnetty Vuoden Venekauppias
–palkintoa.

Finnboat Floating Show 2010 -tapahtumaan osallistui 60 toimittajaa 24 eri maasta.
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8. TIEDOTUSTOIMINTA
8.1. Sisäinen tiedotustoiminta
Sisäinen tiedotustoiminta on toteutettu pääosin sähköpostitse
lähetettyjen jäsentiedotteiden avulla.

8.2. Kansainvälinen tiedotustoiminta
Kansainväliseen käyttöön on laadittu lehdistötiedotteita näyttelyjen yhteyteen.

8.3. Kotimainen tiedotustoiminta
Päivittäiseen työhön liittyvien kuluttaja-, tiedotusväline- ja
viranomaiskontaktien lisäksi liitto on julkaissut lehdistötiedotteita sekä antanut lukuisia haastatteluja ja järjestänyt tiedotustilaisuudet Vene 10 Båt -messujen ja Uiva 2010 Flytande
-näyttelyn yhteydessä.

8.4. Finnboat News
Finnboat News -lehden toimittaminen jatkui vuonna 2010 ja
se ilmestyi neljä kertaa. Toimituksesta vastasivat Jouko Huju,
toimittaja/taittaja Kari Wilén, Lena Mickelsson-Ouru ja Katja
Simola. Lehden painos oli 2500 kpl ja se oli nelivärinen.

Lehden 1. numero (28 sivua) sisälsi vakiopalstojen lisäksi seuraavat artikkelit:
Yhteistyö tiivistyy Finnboatin ja Volvo Auton välillä
Uusia tuulia venealalla (TerhiTec Oy, Finn-Marin Oy)
Huviveneen omistajan vastuusäännökset
Tuotekehitys vahvistaa Wallas-Marinin asemaa
Tekes Vene-ohjelman vuosiseminaari
Testaa kehitysideasi Vene-ohjelman Ideaklinikalla
Lehden 2. numero (28 s.) sisälsi seuraavat artikkelit:
In memoriam Iiro Haakana ja Seppo Valkonen
Capip.eu 29 maata kattava verkosto
Yritysesittelyssä Sailfish Boats Oy
Visio 2025 – veneilyn tulevaisuutta tutkittu
Säädökset syytä tuntea ja hyödyntää suunnittelussa
Vakavuusstandardin ISO 12217 revisio käynnissä
Lehden 3. numeron (32 sivua) artikkelit olivat seuraavat:
In memoriam Kyllikki Korhonen
Uiva 2010 Flytande – kesän yleisömenestys
Finnboat Floating Show, antoisa testirupeama
Veneala ja ympäristön huomioonottaminen
IT2010-sopimusehdot ja IT2010-korjaussarja julkistettu

Finnboat News jaetaan maamme venealalla työskenteleville ammattilaisille ja alan vaikuttajille veloituksetta. Lehti on
Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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Finnboat Newsin 4. numero (28 sivua) sisälsi
seuraavat jutut:

hin Kuopion Siikarannassa. Syksyn veneparlamenttipäiville
osallistui 101 henkilöä.

Finnboat Akatemian koulutusohjelma 2011
Lillemor Sarin hedersmedlem i Finnboat
ICOMIA – kansainvälistä yhteistyötä
Venealan Kauppiaiden uusi puheenjohtaja esittäytyy (Jussi
Purho)
Takuut ja virheet kuluttajakaupassa
Kuopion keikka; kuvia syyskokouspäiviltä
Telakkayhdistyksen ekskursiot
Hanseboot 2010 Partnerland Finnland
Tekniikka-asiaa

9.3. Liiton kevätkokous 23.4.2010

8.5. Lehdistöseuranta
Finnboatin toimistossa seurataan jatkuvasti kotimaisten lehtileikkeiden ja ulkomaisten julkaisujen avulla alan tilannetta.
Aineistoa hyödynnetään Finnboat News -lehdessä ja jäsentiedotteissa. Liittoon tulee 64 venealan lehteä 23 eri maasta.
Kotimainen lehdistöseuranta on toteutettu Meltwater Oy:n
sähköisen mediaseurannan avulla. Liiton pääsivulla internetissä on jatkuvasti nähtävissä viisi alan viimeisintä uutista.
Lisäksi jäsenyritykset pääsevät lukemaan kaikki alan uutiset
jäsensivuilta käyttäjätunnusta ja salasanaan käyttämällä.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Kokouksessa oli 52 henkilöä 44 eri yrityksestä. Kevätkokous hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen ja
tilit vuodelta 2009 sekä myönsi asianomaisille tili- ja vastuuvapauden.

9.4. Liiton syyskokous 26.11.2010
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kylpylähotelli
Kunnonpaikassa Vuorelassa. Kokous keräsi 87 osallistujaa
68 yrityksestä. Kokouksessa liiton puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2011 valittiin Kim Örthén, Pencentra Oy, 1.
varapuheenjohtajaksi Kaj Gustafsson, Nauticat Yachts Oy
sekä 2. varapuheenjohtajaksi Timo Lampén, Oy Rymaco Ab.
Kokous vahvisti liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman
sekä liittymis- ja jäsenmaksut jäsenyhdistysten yritysjäsenille
vuodeksi 2011.

9. LIITON SISÄINEN TOIMINTA
9.1. Finnboatin stipendirahasto
Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toimintavuonna 2010 ei edelleenkään alan huonon taloudellisen
tilanteen vuoksi myönnetty olleenkaan stipendejä.

9.2. Veneparlamentit
Kevätkokouspäivänä 23.4. Hotelli Rantapuistossa Helsingissä ei samana päivänä olleen liiton varapuheenjohtaja
Iiro Haakanan hautajaistilaisuuden vuoksi pidetty ollenkaan
veneparlamenttia, vaan käsiteltiin ainoastaan sääntömääräiset asiat.
Syksyn veneparlamentti pidettiin 26.-27.11. Kylpylähotelli
Kunnonpaikassa Vuorelassa. Veneparlamentissa kuultiin
esitys venealan kaupan rahoituksen erityispiirteistä, jonka
piti Kalle Vaitti, Nordea Pankki Suomi Oyj. Veneparlamentin
yhteydessä oli jälleen myös runsas Osatoimittajien tuotenäyttely, johon osallistui 16 yritystä tuotteineen. Tuotenäyttelyn
jälkeen toteutettiin vielä tutustumiskäynti Bella-Veneet Oy:n
uusiin tuotantolaitoksiin sekä VA-Varuste Oy:n tuotantotiloi-
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Syyskokoukseen ja veneparlamenttiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Kuopiossa osallistui yhteensä 101 jäsenyritysten
edustajaa. Ohjelmaan kuului myös Venealan Osatoimittajien
tuotenäyttely.

10. JÄSENKUNTA
10.1. Liiton jäsenet
Liiton jäsenet ovat Suomen Veneteollisuusyhdistys ry, Venealan Osatoimittajat ry, Venealan Kauppiaat ry sekä Venealan
Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry.
Finnboatissa on em. yhdistysten lisäksi 13 henkilöjäsentä, viisitoista kannatusjäsentä sekä 17 kunniajäsentä. Yhdistysten
yritysjäsenten sekä Finnboatin kannatus- ja henkilöjäsenten
yhteenlaskettu määrä toimintavuoden päättyessä oli 269.

10.2. Kunniajäsenet
Finnboatin kunniajäsen, venesuunnittelija ja veneveistäjä
Kyllikki Korhonen kuoli 2.6.2010 Varkaudessa. Hän oli syntynyt vuonna 1922 Rantasalmella. Kyllikki Korhonen perusti
miehensä kanssa Veneveistämö Korhosen vuonna 1950 ja
jäätyään leskeksi vuonna 1967 jatkoi itsenäisenä yrittäjänä.
Hänen suunnittelemansa ja valmistamansa korkealaatuiset
ja tyylikkäät Trista-veneet (myöhemmältä nimeltään Tristan)
tulivat varsin tunnetuiksi suomalaisille veneilijöille ja veneitä
tehtiin runsaasti myös vientimarkkinoille. Kyllikki Korhonen oli
tiettävästi ainoa naispuolinen venesuunnittelijamme ja hänet
kutsuttiin liiton kunniajäseneksi vuonna 1992.
Venealan Keskusliitto Finnboat ry kutsui Ab Sarins Båtar
Oy:n toimitusjohtaja Lillemor Sarinin liiton 17. kunniajäseneksi
liiton syyskokouksessa 26.11.2010. Lillemor Sarin on ollut
aktiivisesti mukana 14 vuoden ajan kehittämässä nykymuotoista järjestäytynyttä venealaa. Hän aloitti Finnboatin hallituksessa sekä Suomen Veneteollisuusyhdistyksen johtokunnassa vuonna 1994 ja toimi näissä tehtävissä aina vuoteen
2008 asti. Lillemor Sarin on kehittänyt yhdessä perheensä
kanssa oman yrityksensä arvostetuksi ja kannattavaksi alan
toimijaksi. Liiton toiminnassa hän on oman esimerkkinsä
kautta rakentanut alan toiminnalle kestävää pohjaa.

Liiton muut kunniajäsenet ovat Gösta G. Andersson (1976†),
Jussi Nemes (1977†), Torsten Hjorth (1978†), Thure Lindström (1979†), Jaakko Kiiski (1980†), Tor-Björn Fagerström
(1986), Pentti Siltala (1986), Harry Ölander (1988), Carl-Erik
Wilén (1990), Olle Emmes (1991), Bjarne Nordgren (1992†),
Walter Johansson (1994†), Kaj Gustafsson (2001), Joel
Nemes (2003) ja Tor von Zweygbergk (2008).

11. TALOUS
11.1. Tilintarkastajat
Kertomusvuoden aikana toimivat syyskokouksen valitsemina
tilintarkastajina KHT Laura Castrén, Ernst & Young Oy ja
Karl-Johan Janhonen, Emsalö Båtupplag Ab varamiehinään
Klaus Koskimies, Oy Jotiko-Marine Ab ja Calle Nyman, Volvo
Penta Europe, Office Finland.

11.2. Ulkopuoliset avustajat
Liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Laura Castrén,
kirjanpitoa on hoitanut Tilitoimisto Avion Oy ja lainopillisena
neuvonantajana on ollut Borenius & Kemppinen Oy.

11.3. Kiinteä omaisuus
Liiton toimistohuoneisto 218 m2 osoitteessa Käenkuja 8 A 47,
00500 Helsinki, on liiton omistuksessa.

11.4. Tilinpäätös 2010
Liiton talous käy ilmi oheisesta taseesta, tuloslaskelmasta ja
tilintarkastuskertomuksesta
(liitteet 1-3).
Hallitus
LIITTEET

tase, tulos, tilintarkastuskertomus

Lillemor Sarin kutsuttiin syyskokouksessa Finnboatin 17.
kunniajäseneksi. Kukituksen hoitaa Lena Mickelsson-Ouru
Jouko Hujun ja Kim Örthénin valvoessa toimitusta.
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
TASE

31.12.2010

31.12.2009

9 088,00

9 924,11

77 109,50

77 109,50

86 197,50

87 033,61

11 781,63
34 901,90

5 974,94
35 401,86

46 683,53

41 376,80

RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset

1 211 863,57

1 157 802,57

VAIHTUVAT VASTAAVAT

1 258 547,10

1 199 179,37

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 344 744,60

1 286 212,98

16 818,79
1 202 951,99
69 599,07

16 818,79
1 022 060,44

1 289 329,85

1 219 770,78

LYHYTAIKAINEN

26 957,50
1 185,61
27 271,64
55 414,75

17 895,42
7 766,22
40 780,56
66 442,20

VIERAS PÄÄOMA

55 414,75

66 442,20

1 344 744,60

1 286 212,98

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto
SIJOITUKSET
Muut osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
LYHYTAIKAISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
LYHYTAIKAISET SAAMISET

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Vararahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
180 891,55
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Ostovela
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
TULOSLASKELMA

1.1.2010-31.12.2010

1.1.2009-31.12.2009

126 097,00

135 643,84

-57 930,32
-757,34
-55 391,16
-114 078,82

-55 223,89
-827,01
-49 259,01
-105 309,91

12 018,18

30 333,93

395 867,04

406 518,83

51 865,21
-172 121,00
-2 271,99
-215 064,85
-15 151,35
-352 743,98

64 818,45
-162 326,65
-2 481,03
-125 142,56
-47 160,63
-272 292,42

VARAINHANKINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ

43 123,06

134 226,41

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT

14 417,83

16 337,81

0,00

-6,60

14 417,83

16 331,21

0,00

0,00

69 559,07

180 891,55

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
KULUT
Avustukset
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Verot
Yhteensä

KULUT
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTTOJÄÄMÄ
SATUNNAISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n jäsenille
Olemme tarkastaneet Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella
antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt ovat toimineet
yhdistyslain mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen
laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme
suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsinki maaliskuun 25. päivänä 2011

Laura Castrén
KHT
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Karl-Johan Janhonen
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1. FÖRBUNDETS ORGANISATION
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschorganisationen för båtbranschens industri och handel
i vårt land. Förbundets uppgift är att samla branschens
företag under samma tak och att befrämja deras verksamhet och frisk konkurrens samt att befrämja båtlivet
och dess säkerhet i vårt land.
Finnboats föregångare Båtbyggeriägareföreningen grundades år 1946 för att säkra krigsskadeståndsleveranserna till
Sovjetunionen. Båt- och motorföreningen i Finland inledde
sin verksamhet och upptogs i föreningsregistret år 1961 och
till förbundsorganisationen övergick man år 1991. År 2010
utgjorde det 49. verksamhetsåret för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundets möte,
som sammanträder två gånger per år. Vid förbundets möte
har föreningarnas förbundsmötesrepresentanter rösträtt och
dessa väljs vid föreningarnas egna årsmöten.

1.1. Förbundets styrelse och
föreningarnas styrelser
Till förbundets styrelse hör förutom ordförande och två
viceordförande 12 medlemmar, som representerar de olika
föreningarnas styrelser. Styrelsens sammansättning år 2010
var:
Kim Örthén
ordförande
Kaj Gustafsson
1. viceordförande
Iiro Haakana
2. viceordförande
Georg Berger
Derek Breitenstein
Johan Carpelan
Ben Fagerström
Juhani Haapaniemi
Samuli Hellemaa
Timo Lampén
Joni Leeve
Robert Lindberg
Pekka Paajanen
Raimo Sonninen
Esko Syrjäsuo

styrelse och som dens 2. viceordförande från år 1999. Han
var också medlem av Helsingfors Internationella Båtmässas
utställningskommitté. I dessa uppgifter lärde man känna Iiro
som en vidsynt gentleman, som alltid sökte nya lösningar
och som fungerade som förmedlare vid många för branschen
svåra utmaningar. Hela båtbranschen saknar framför allt en
fin människa och vän, som med en glimt i ögat skötte om
branschens gemensamma ärenden.
Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen tre gånger
och styrelsens arbetsutskott två gånger. Som styrelsens
sekreterare fungerar förbundets verkställande direktör.
Medlemsföreningarnas styrelser under verksamhetsåret
2010 var:
Finlands Båtindustriförening rf:
Kaj Gustafsson
Nauticat Yachts Oy
ordförande
Ben Fagerström
Oy Marino Ab
Viceordförande
Johan Carpelan
Oy Botnia Marin Ab
Juhani Haapaniemi
TerhiTec Oy/Silver-Veneet
Samuli Hellemaa
Wallas-Marin Oy
Raimo Sonninen
Bella-Veneet Oy
Esko Syrjäsuo
Veneveistämö Syrjäsuo Oy
Samt suppleanterna:
Anders Kurtén
Finngulf Yachts Oy
Jarmo Sundin
TerhiTec Oy
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy

Pencentra Oy,
Nauticat Yachts Oy
Oy Maritim Ab
Oy Telva Ab
Targa Center/Oy Botnia Marin Ab
Oy Botnia Marin Ab
Oy Marino Ab
TerhiTec Oy/Silver-Veneet
Wallas-Marin Oy
Oy Rymaco Ab
Leevene Oy
Oy Ekströmin Koneliike Ab
Oy Brandt Ab
Bella-Veneet Oy
Veneveistämö Syrjäsuo Oy.

Båtbranschens Komponentleverantörer rf:
Timo Lampén
Oy Rymaco Ab
ordförande
Lars Juslin
Oy Trans-Auto Marin Ab
viceordförande
Cay Bärlund
Volvo Penta Europe,
Office Finland
Jukka Herrala
Sail Tech Oy
Pekka Paajanen
Oy Brandt Ab
Kim Tigerstedt
Oy Maritim Ab
Anssi Westerlund
Konekesko Oy Marine
Samt suppleanterna:
Ari Bragge
Powerduo Oy – Mastervolt Finland
Kari Laiho
Oy Reichhold Ab

En av branschens betydande aktörer, Oy Maritim Ab:s
verkställande direktör Iiro Haakana avled 2.4 i Esbo i 48
års ålder, i en snabbt framskriden sjukdom. Iiro Haakana
verkade i Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s
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Marinhandlarna rf:
Göran Wahlberg
Ordförande
Marina Forsström
viceordförande
Derek Breitenstein
Lassi Hellman
Antti Mäkitalo
Risto Paronen
Jussi Purho
Samt suppleanterna:
Ville Lehti
Jouko Viljamaa

Förbundets styrelse
ordförande
Kim Örthén
Pencentra Oy

Båtbranschens Komponentleverantörer rf
ordförande
Timo Lampén
Oy Rymaco Ab

Finlands
Båtindustriförening rf
ordförande
Kaj Gustafsson
Nauticat Yachts Oy

Marinhandlarna rf
ordförande
Göran Wahlberg
Oy Telva Ab

Oy Telva Ab
TG-Marin Oy
Oy Botnia Marin Ab/Targa Center
Hellman Trading Ky
KoneVeneSuni Oy
Motomarine Oy
J. Purho Oy
Oy Waltic Ab
Venepori Oy

Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:
Joni Leeve
Leevene Oy
ordförande
Karl-Johan Janhonen Emsalö Båtupplag Ab
viceordförande
Sixten Heinonen
Dalsbruks Båtservice Ab
Aulis Meri
Satavan Venepalvelu Oy
Ari Pietarila
Top-Boat Oy
Pekka Sillanpää
Vikom Marina Oy
Samt suppleanterna:
Pekka Kosunen
Hopeasalmen Telakka Oy
Jani Taurén
Veleiro Oy.

1.2. Kansliet
Jouko Huju är verkställande direktör för Finnboat, Lena
Mickelsson-Ouru är förbundets byråchef och Katja Simola
förbundets byråsekreterare.
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Båtbranschens Varvsoch serviceförening rf
ordförande
Joni Leeve
Leevene Oy

2. LÄGESRAPPORT
2.1. Båtbranschen
66 % av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen
fortsätter att stiga under år 2011 och att personalen kommer
att öka med 30 %. Totalomsättningen år 2010 för Finnboats
medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och
importpriser) var 503,7 milj. euro, vilket betyder en ökning på
20,2 % jämfört med året innan.
Den inhemska båtförsäljningen
Den inhemska båthandeln ökade klart år 2010 jämfört med
året innan och steg till 123,9 milj. euro (+26,8 %). För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt
partileveransstatistiken ut som följande:
Under 6 m
6–8 m
8–10 m
över 10 m

7936 st levererade båtar (+7,1 %)
652 st (+24 %)
94 st (+28,7 %)
36 st (+56,5 %)

Statistiken berör de företag, som deltar i Finnboats statistikföring över småbåtar och motorbåtar.

De sex största importländerna enligt importstatistiken ser ut
som följande:

Totalförsäljningen av segelbåtar i Finland (över 21 fot) stannade enligt uppgifter från företagen på 78 båtar, vilket är
exakt samma antal som år 2009. Importbåtarna dominerar
fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel var drygt
90 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot (29
båtar).

Land

St

milj. Eur

Storbritannien
Sverige
Frankrike
USA
Norge
Tyskland

36
94
44
214
63
13

5,1 (+15,3 %)
3,8 (+131,0 %)
3,1 (+129,8 %)
2,0 (-76,2 %)
1,6 (+167,5 %)
0,9 (-22,2 %)

Båtexporten
Exportfaktureringens värde år 2010 var enligt uppgifter från
företagen 160,7 milj. euro, vilket betyder en förändring på
+8,9 % jämfört med år 2009. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion sjönk en aning under år 2010 och var
60,3 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2010
var 39 %.
Tullstatistik över år 2010 ser ut som följande för de tio största
exportländernas del:
Land

St

milj. Eur

Sverige
Norge
Storbritannien
Italien
Kroatien
Ryssland
Tyskland
Malta
Danmark
Grönland

2480
3075
185
6
13
174
375
1
153
51

54,8 (+95,3 %)
37,0 (+27,2 %)
16,1 (-4,3 %)
10,9 (-20,6 %)
6,1
5,4 (-60,5 %)
4,4 (-24,7 %)
3,7
3,4 (-61,9 %)
3,0.

Med en export som uppgår till över en miljon euro finns
ytterligare Frankrike, Holland, Estland, Grekland, Sydkorea,
Schweiz och Turkiet. Totalt hade det under året 2010 exporterats 7427 båtar (+7,9 %) till 39 olika länder.

Totalt importerades 1575 st båtar (+10,8 %) år 2010 (inkl.
luftfyllda båtar).
Utombordsmotorernas partileveranser
Via de finländska importörerna levererades 24794 utombordsmotorer (+22,6 %) år 2010. Till hemlandet levererades
av dessa 15157 motorer. Här noteras en ökning på 14,8 %
jämfört med föregående år. Inom storleksklassfördelningen
har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av
helheten är drygt ca 60 %.
Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt
ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) fortfarande
främst (3351 motorer) och följs av Egentliga Finland (1528)
samt Syd-Karelen (1095). Det minsta området är MellanÖsterbotten med 143 motorer.
Finnboat-medlemmarnas omsättning 2010 i milj.euro
(moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkaroch importörpriser)

Båtar
Motorer
Tillbehör
Tjänster o. dyl.

Hemlandet
123,9 (+26,8 %)
63,9 (+53,2 %)
94,9 (+40,8 %)
28,3 (+0,1 %)

Exporten
160,7 (+8,9 %)
11,0 (-31,6 %)
19,9 (-9,5 %)

Totalt

311 (+33,2 %)

192,7 (+3,8 %)

Båtimporten
Båtimportens totalvärde år 2010 var 23,8 milj.euro (-7,3 %).
Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur
denna statistik.

HELA BRANSCHEN TOTALT

503,7 milj. euro (+20,2 %)
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Utsikterna inom branschen för år 2011
Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar
om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna
angående omsättningen och personalen.
Omsättningen
mindre än 2010
samma som 2010
större än 2010

2011
3%
31 %
66 %

föregående året
12,5 %
30,8 %
56,7 %

Personalen
mindre än 2010
samma som 2010
större än 2010

2011
6%
64 %
30 %

föregående året
7,8 %
73,4 %
18,8 %

2.2. Det tekniska samarbetet och
produktutvecklingen
Man fortsatte samarbetet med VTT enligt avtal som slutits
27.9.1991 och uppdaterats 12.2.2010. Enligt avtalet representerar VTT förbundet och båtindustrin och övervakar
dess intressen i ICOMIA:s tekniska kommitté samt i ISO
TC188 Small Craft-arbetsgruppen, svarar för en täckande
uppföljning av arbetet och informerar medlemsföreningarnas
medlemmar om sin verksamhet i samband med årsmötena
eller vid behov.

• statistik över segelbåtstillverkning, import och försäljning,
årssammandrag
• månatliga sammandrag över motorers partileveransstatistiken, kvartalvis enligt ekonomiområden, årssammandrag
och modellårsstatistiken (Båtbranschens Komponentleverantörer rf)
• statistik över den inhemska försäljningen och exporten av
vattenjetar, kvartalvis och årssammandrag (Båtbranschens
Komponentleverantörer rf)
• partileveransstatistik kvartalsvis och årssammandrag för
båtelektronik (Båtbranschens Komponentleverantörer rf)
• den utländska pressöversikten
• konjunkturförfrågan inom båtbranschen (Finlands Båtindustriförening rf)
• fritidsfarkosters månatliga första registreringar i Finland
• månatligt nyregistreringsstatistik samt årssammandrag för
bilbranschen
• båtbranschens statistik och marknadsrapportering åt
ICOMIA.

3. KONTAKTER TILL
ORGANISATIONER OCH
MYNDIGHETER
3.1. Medlemskap

Den Nationella Tekniska Kommittén, som 1998 grundades
på uppdrag av Båtindustriföreningen, sammanträdde under
verksamhetsåret två gånger i Tammerfors i samband med
Tekes Båt-programs Båtteknikdagar 14.4 och 7.12.2010. Medlemmar i kommittén är båtindustrins representanter, representanter från VTT och Trafiksäkerhetsverket. Den Nationella
Tekniska Kommittén avser kommentera och ge verksamhetsdirektiv åt förbundet samt VTT:s representanter då dessa
representerar båtindustrin i det internationella samarbetet (se
föreg. stycke).

• Förbundet är medlem i Finsk-Ryska Handelskammaren
• Förbundet är medlem i Tysk-Finska Handelskammaren
• Förbundet är medlem i den amerikanska systerorganisationen National Marine Manufacturers’ Association
• Finnboat News är medlem i Tidskrifternas Förbund
• Verkställande direktören är styrelsemedlem i IMCI (International Marine Certification Institute)
• Kanslichefen är styrelsesekreterare i föreningen Båtjournalisterna rf.

2.3. Statistikföring och
marknadsrapportering

3.2. ICOMIA (International Council of
Marine Industry Associations)

Förbundet har under verksamhetsåret som medlemsservice
för föreningarna uppgjort följande statistik och marknadsrapporter:

Finnboat deltar aktivt i branschens internationella takorganisation ICOMIAs verksamhet. Jouko Huju är medlem i
ICOMIA:s statistikkommitté, External Affairs -kommitté samt
Boat Shows -kommittén. Markku Hentinen, VTT, representerar Finlands båtindustri i ICOMIA:s tekniska kommitté och
miljökommitté.

• månatliga sammandrag över båtexportstatistiken samt årssammandrag
• månatliga sammandrag över båtimportstatistiken samt årssammandrag
• månatlig statistik över motor- och småbåtars tillverkning
och försäljning samt årssammandrag (Finlands Båtindustriförening rf)

I ICOMIA/IFBSO-kongressen i Chicago 9-13.6 representerade Jouko Huju, Markku Hentinen och Kim Örthén förbundet.
Jouko Huju och Markku Hentinen representerade Finnboat
under ICOMIA:s möte 17.11 i Amsterdam.
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Markku Hentinen deltog i ICOMIA:s tekniska kommittés
möten 27.1 i Düsseldorf, 10.6 i Chicago och 17.11 i Amsterdam samt i miljökommittés möten 9.6 i Chicago och 16.11 i
Amsterdam.
Karl-Johan Furustam/VTT deltog i ISO TC-188 Small Craft
standardiseringegruppernas möten i Düsseldorf 26-28.1
(WG 24 Visibility, WG 18 Scantlings), Genua 24-26.6 (WG
18, WG 2 Inﬂatable boats, WG 10 Electrical systems, WG 12
Fire protection, WG 5 Engine systems, Plenary meeting), och
Amsterdam 15-18.11 (WG 18, WG 2, WG 22 Stability, WG 9
Principal data). Speciellt angående stabilitetsstandarden har
man gjort mycket förberedande arbete i form av beräkningar
och försök.

3.3. ELMIF (European Leisure Marine
Industries Federation)
En ny organisation som samlar båtbranschen grundades
i juni 2009 i Lissabon. Den har medlemmar från totalt 17
EU-länder och det primära målet ar att vidlyftigt sköta om
den europeiska branschens intressebevakning i Bryssel.
Jouko Huju är styrelsemedlem I ELMIF. Jouko Huju deltog i
ELMIF:s styrelsemöten 25.1 i Düsseldorf och 18.11 i Amsterdam samt i årsmötet 27.4 i Bryssel. Organisationen använder
sig av arbetsnamnet European Boating Industry.

3.4. Delegationen för båtlivsärenden

3.6. Sjöklusterns Strategiska Styrgrupp
Förbundets verkställande direktör är medlem i sjöklusterns
strategiska styrgrupp. Sjöklustern är ett av 13 klusters som
lyder under statens program för kompetenscentra. Utgångspunkten för programmet är näringslivets och forskningens
fungerande, lokala samarbete samt den nationella och internationella nätverksbildningen. Målsättningen är att utveckla
och tillämpa områdenas toppkompetens och innovativitet och
att sprida den bland klustermedlemmarna för att förbättra
den internationella konkurrenskraften. Styrgruppen sammanträdde ﬂera gånger under verksamhetsåret.

4 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
4.1. Vene 10 Båt
Finnboat är uppdragsgivare för Helsingfors Internationella
Båtmässa. Avtalet om att arrangera båtmässor i Helsingfors
åren 2012–2016 undertecknades med Andelslaget Finlands
Mässa i december 2009. Vene 10 Båt arrangerades 12-21.2.
Utställningsarealen var 24 306 kvm. De direkta utställarnas
antal var 318. Mässan besöktes av totalt 78 106 personer.
Utställningskommitténs sammansättning var som följande:

Verksamhetsperioden för den av trafikministeriet uppsatta
Delegationen för båtlivsärenden avslutades 31.12.2010.
Delegationen fungerar som ett samarbetsorgan mellan
båtlivskretsar och myndigheter och utvecklar samarbetet
myndigheterna emellan i frågor som berör båtlivet. Den befrämjar också skolnings- och upplysningsverksamheten och
fungerar som expertorgan i frågor berörande båtsäkerheten
och miljöpåverkan.
I Delegationen för båtlivsärenden och dess säkerhets- och
miljösektion representerades Finnboat av Lillemor Sarin, Ab
Sarins Båtar Oy med Jouko Huju som suppleant.

3.5. Riksdagens båtlivs- och
vattenskyddsgrupp
Riksdagens båtlivs- och vattenskyddsgrupp, vars alla medlemmar är riksdagsledamöter, har fungerat från hösten 2003.
Förbundet står i kontakt med både gruppen och enskilda
riksdagsledamöter i ärenden som berör båtbranschens handel och industri samt båtlivets säkerhet överlag.
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Kim Örthén
Georg Berger
Kaj Gustafsson
Iiro Haakana

Finnboat rf
ordförande
Finnboat rf/Marinhandlarna
Finnboat rf/Industrin
Finnboat rf/
Komponentleverantörerna
Jouko Huju
Finnboat rf
Pentti Kivinen
Finlands Mässa
Lena Mickelsson-Ouru Finnboat rf
Håkan Löfgren
Finlands Mässa sekreterare.
Helsingfors internationella båtmässa är medlem i IFBSO
(International Federation of Boat Show Organisers).

4.2. Uiva 2010 Flytande
Förbundet arrangerade Helsingfors Flytande Båtutställning
19-22.8 i HSK:s klubbhamn på Hallonnäset, Drumsö. Marknadsföringen av utställningen inleddes i februari i samband
med Helsingfors båtmässa, medelst mässbroschyrer och informationsblad samt genom att publicera en separat fyrfärgsbilaga i Finnboat News. Det var den i ordningen 33. Flytande
båtutställningen Finnboat arrangerade i Helsingfors. Avtalet
om att arrangera den ﬂytande båtutställningen hos HSK åren

redovisningen av de enskilda evenemangens kostnader till
ministeriet och för vidarebetalningen av stödet åt företagen.
Stödet för sm-företagen var 50 % (stöd för utställningarnas
platshyror 75 %) och för s.k. stora företag 25 % av förverkligade kostnader.
Marknaderna i USA har efter ﬂera år igen så småningom
öppnat sig även för finländska båttillverkare. Det gemensamma framträdandet vid utställningen i Newport medförde
exponering i pressen och i det gemensamma coctail-tillfället
deltog också en hel del potentiella kunder även på motorbåtssidan. Den gemensamma montern på Newport International Boat Show förverkligades tillsammans med sex
medlemsföretag och stöddes även av Finnboats egna infoavdelning. Den gemensamma exponeringen stöddes med
gemensam tidningsannonsering samt genom att arrangera
ett coctail- och presstillfälle på info-avdelningen i samarbete
med Finlands konsulat i New York.

2012–2016 undertecknades med Helsingfors Segelklubb rf
den 17.2.2010.
I utställningen deltog 136 företag. Båtarnas antal var 282 och
land- samt tillbehörsmontrarna upptog en areal på 2517 kvm.
Besökarantalet var 15 776. Levikintarkastus Oy kontrollerade
utställningens uppgifter. Företag som hör till Finnboats medlemsföreningar erhöll en 25 % medlemsrabatt på platshyran.
Utställningsarbetsgruppens sammansättning var som följande:
Björn Ekroth
Björn Fagerholm
Timo Nurmilaukas
Jouko Huju
Lena Mickelsson-Ouru
Kim Örthén

HSK rf
HSK rf
HSK rf
Finnboat rf
Finnboat rf
Finnboat rf.

4.3. Internationella utställningar
På uppdrag av Finlands Båtindustriförening ansökte förbundet igen om direkt stöd för exportbefrämjandet av Arbets- och
näringsministeriet för att förverkliga gemensamma montrar
under internationella båtmässor samt för att förverkliga övriga
exportbefrämjande åtgärder. För evenemang under verksamhetsåret beviljade ANM förbundet exportbefrämjande understöd totalt 1 350 000 euro. Förbundets byråchef svarar för

Temat vid öppningen av
Hanseboot-båtmässan i
oktober var Finland och
utställningens officiella
öppnare var Europaminister Astrid Thors. Vid
mässans presstillfälle
uppträdde verkställande
direktör Jouko Huju samt
Finlands huvudkonsul
Erja Tikka. Utställningen
föregicks i september av
tyska journalisters besök
i Finland, under vilket de
bekantade sig med några
båtvarv samt turistsevärdheter. I Tyskland kan man förnimma
tydliga tecken på att marknaderna återhämtar sig och de
ﬂesta utställningar som arrangeras där är mycket internationella. Därför har en stark investering i Tyskland varit motiverad, och är det också i fortsättningen.
Med hjälp av det direkta stödet förverkligades följande exportbefrämjande evenemang:
• London International Boat Show 8.-17.1
(4 företag, kostnaderna 98 100 eur)
• Boot/Düsseldorf 23.-31.1
(12 företag, kostnaderna 213 755 eur)
• Copenhagen International Boat Show 27.2-7.3
(5 företag, kostnaderna 42 104 eur)
• Allt för Sjön/Stockholm 5-14.3
(15 företag, kostnaderna 252 545 eur)
• Sjöen for Alle/Oslo 12-21.3
(6 företag, kostnaderna 104 697 eur)
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• Tillverkning av internationella internet-sidor 1.1-30.6
(16 företag, kostnaderna 195 255 eur)
• Finnboat Floating Show 16-20.6
(17 företag, kostnaderna 104 534 eur)
• Båter i Sjöen/Oslo 2-5.9
(5 företag, kostnaderna 20 095 eur)
• Southampton International Boat Show 10-19.9
(8 företag, kostnaderna 122 410 eur)
• Grand Pavois de la Rochelle 15-20.9
(7 företag, kostnaderna 50 640 eur)
• Newport International Boat Show 16-19.9
(6 företag, kostnaderna 42 384 eur)
• Interboot/Friedrichshafen 18-26.9
(5 företag, kostnaderna 68 029 eur)
• Hanseboot/Hamburg och Partnerland Finnland –projektet
30.10-7.11 (15 företag, kostnaderna 278 009 eur)
• Scandinavian Boat Show/Stockholm 10-14.11
(8 företag, kostnaderna 53 653 eur)
• METS/Amsterdam 16-18.11
(9 företag, kostnaderna 75 263 eur)
• Tillverkning av internationella internet-sidor 1.7-31.12
(9 företag, kostnaderna 24 359 eur)
Dessutom erhöll förbundet en ersättning om 65 850 euro för
allmänna administrationskostnader uppkomna i samband
med exportevenemangen.
Vid internationella utställningar utnyttjade medlemskåren
de gemensamma exportdekorationerna ”Proudly made in
Finland”.

4.4. KV-Forum
På initiativ av Finnboat grundades våren 2009 en diskussions- och påverkargrupp, som består av organisationer som
får branschspecifika internationaliseringsstöd av Arbets- och
näringsministeriet. Gruppens målsättning är att skapa en
gemensam ståndpunkt bland de sammanslutningar som
använder internationaliseringsstödet om beviljandet av stödet
och användningsmöjligheterna av detsamma. Gruppen vill
också deltaga i den produktutveckling som berör användandet av stödet. Till gruppen hör ca 20 organisationen inklusive
Finlands Näringsliv, Teknologi-industrin, Finpro rf, Finsk-Ryska Handelskammaren, Music Export Finland och en hel del
privata företag i branschen. Centralförbundet och Finlands
Båtindustriförening har haft en stark roll i diskussionerna
mellan ministeriet och KV-Forum.

5. BEFRÄMJANDET AV DEN
INHEMSKA MARKNADSFÖRINGEN
5.1. Tryckta kontraktsformulär
Vår medlemskår har till sitt förfogande följande formulär och
dokument, som uppgjorts på uppdrag av förbundet:
• Finnboat-Garantin (också på svenska, engelska och tyska)
• Båthandelns försäljningsvillkor (också på svenska)
• Avtalsvillkor enligt Finnboat-Garantin angående förpliktelser
mellan leverantör och återförsäljare samt leverantörens
dröjsmålsansvar (också på svenska, engelska och tyska)
• Båtvarvets Kvalitetshandbok, en modellmapp för industrin
(på finska)
• Reparationsvillkor för båtar, motorer och delar av dem
(också på svenska)
• Båtägarens Handbok, en modellmapp (också på svenska,
engelska och tyska)
• Avtalsmodell för tillverkare-återförsäljare (också på svenska,
engelska och tyska)
• Avtalsmodell för tillverkare-agent (också på svenska, engelska och tyska)
• Allmänna båtuthyrningsvillkor (också på svenska, engelska
och tyska).
Formulären och dokumenten är godkända av konsumentombudsmannen till den del de berör konsumenthandeln.
Finnboat Garantin, Båthandelns försäljningsvillkor och Reparationsvillkoren för båtar, motorer och delar av dem uppfyller
EU-lagstiftningen och konsumentskyddslagen.

5.2. De elektroniska Båtbranschens
Försäljningsavtalsformulär
I slutet av år 2008 slöt Finnboat och programproducenten
DL Software i Vasa ett samarbetsavtal om ett informationssystem för båthandeln, som skulle utvecklas för Finnboats
medlemskår. DL Prime Finnboat Edition-programmet grundar
sig på företagets egna, tidigare utvecklade applikation och till
den har man fogat alla formulär från Finnboats Formulärprogram för båtförsäljningen, vilka under tidigare år använts av
medlemskåren.

5.3. Finnboat-Båtfinansiering
Finnboat och Nordea Finans Finland Ab har 30.4.2010 överenskommit om ett samarbete, enligt vilket Nordea Finans är
förbundets huvudsakliga finansieringspartner fr.o.m. 1.5.2010.
Nordea Finans erbjuder förbundets medlemsföretag mångsidiga finansieringstjänster och under kampanjperioder som
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årligen skilt avtalas får Finnboats medlemsföretag mera fördelaktiga kreditvillkor jämfört med den allmänna marknaden.

5.4. Skolning
På uppdrag av Båtbranschens Varvs- och serviceförening
arrangerades under Helsingfors båtmässa den 15.2 den nionde Stora Servicedagen, då man skolade branschens företagare med hjälp av praktiska exempel i aktuella frågor som
berör båtars och motorers reparations-, uppläggnings- och
serviceverksamhet. Servicedagen blev igen mäkta populär
med totalt 93 deltagare.
Samarbetet med Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (Tammerfors Vuxenutbildningscentral) fortsatte under verksamhetsåret i form av den s.k. Finnboat-akademin. Det är fråga om
ett läroprogram skräddarsytt enbart för båtbranschen, som
inkluderar olika skolningshelheter om båt- och motorteknik
samt –service och separat ett eget program om utvecklandet
av företagsverksamheten, ledandet av ett eget företag o.s.v.
Skolningsprogrammet innehöll under verksamhetsåret ﬂera
tiotal skolningshelheter under en och/eller två dagar.

5.5. Städa stränderna
Återvinningsprojektet, som under sommaren 2005 förverkligades för ur bruk tagna båtar, fortsatte i samarbete med
Kuusakoski Oy. Konsumenterna kan mot en liten återvinningsavgift lämna avyttrade båtar till mottagningsstationer
specificerade av Kuusakoski Oy. Man strävar till att få till
stånd ett permanent återvinningssystem för ur bruk tagna
båtar, där också minuthandeln skulle kunna aktivt delta.

Under år 2010 startade i Båt-programmet totalt sex forskningsprojekt och 15 företagsprojekt. Forskningsprojekten är
projekt som leds av universitet, högskolor, VTT eller yrkeshögskolor, där företagen deltar med en liten finansieringsdel.
Forskningsprojektens resultat är i huvudsak offentliga. Företagsprojekten är konfidentiella och leds av företagen.
Som koordinator för Båt-programmet fungerar VTT i intimt
samarbete med Finnboat. Programmet har aktiva webbsidor www.tekes.fi/vene. Finnboats verkställande direktör är
ordförande för Båt-programmets ledningsgrupp. De övriga
medlemmarna i ledningsgruppen år 2010 var Kaj Gustafsson/Nauticat Yachts Oy, Kim Örthén/Pencentra Oy, Juhani
Haapaniemi/TerhiTec Oy Silver-Veneet, Pauli Immonen/Mobimar Oy, Raimo Sonninen/Bella-Veneet Oy, Mikael Still/Ahola
Transport Oy, Lauri Ala-Opas/TEKES och programmets chef
Matti Evola/TEKES.

5.7. Gruppförsäkring för marinhandlare
och varv
En heltäckande försäkringspaket, som i samarbete mellan
Finnboat och AON Monia Oy skräddarsytts för marinhandlare och varv, började erbjudas medlemsföretagen våren
2007. Under berättelseåret uppgjordes igen försäkringar åt
ﬂera företag och försäkringspaketet kommer att marknadsföras fortsättningsvis. Genom detta projekt vill man förbättra
branschens verksamhetsförutsättningar och sammanföra
branschens riskhanteringen.

6. BEFRÄMJANDET AV BÅTLIVET

5.6. Båt-programmet 2008-2011

6.1. Båtlivets ABC

Utvecklingsprogrammet, som startades i november 2007,
fortsatte under verksamhetsåret. Vid slutet av år 2010 fanns
resultaten av åtta forskningsprojekt färdiga. Som programmets huvudsakliga finansiär står TEKES. Med programmet
strävar man till att inverka på företagens utvecklings- och
verksamhetskultur, nätverksbildningen samt specialiseringen.

Under verksamhetsåret trycktes nya upplagor av Båtlivets
ABC, 15 000 finskspråkiga exemplar och 5000 svenskspråkiga. Förbundet delade ut boken gratis direkt åt konsumenterna och till självkostnadspris åt myndigheter, företag, segelföreningar o.s.v. Båtlivets ABC har under åren 1973-1975 och
1983-2010 tryckts i 730.500 exemplar på finska och 115.000
exemplar på svenska.

Årsseminariet för Tekes Båt-program arrangerades 18.2. i
samband med Helsingfors båtmässa. I tillfället deltog 150
åhörare. Därtill arrangerades ett miniseminarium för företagsledningen samt två båtteknikdagar i samband med
Den nationella tekniska kommittén möten i Tammerfors för
att framlägga resultaten. Dessutom informerades det om
Båt-programmet bl.a. under förbundets höstmöte, i Finnboat
News och i elektroniska nyhetsbrev. I Båt-programmets
årspublikation sammanställdes resuméer över de forskningsprojekt som var igång.

6.2. Från strandvattnet ut i öppen sjö
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I samarbete med Finlands Mässa och Finlands Båtförbund
förverkligades i februari redan för den 16. gången en båtlivsbefrämjande kampanj riktad till grundskolans lågstadium.
Skolklasser inklusive deras lärare inbjöds under tre vardagar
att bekanta sig med Helsingfors båtmässa, där eleverna fick
under en rundvandring information om båtlivet och därmed förknippade säkerhetsaspekter. Under Vene 10 Båt-mässan deltog
12 grundskoleklasser med totalt 217 elever i mässbesöken.

6.3. Den inhemska medians Båtdag

7. PR-VERKSAMHET

Under verksamhetsåret arrangerades inte den inhemska
medians Båtdag, utan huvudvikten låg vid sommarens arrangemang av Finnboat Floating Show.

7.1. Hederspriset

6.4. Allt utom båtliv är onödigt
Under inledningen av verksamhetsåret förverkligades med
förbundets finansiering, alldeles inför Helsingfors båtmässa
samt under utställningen på Iskelmäradios kanal en speakad radiokampanj med namnet ”Allt utom båtliv är onödigt”
(Kaikki paitsi veneily on turhaa). Med hjälp av promotionsspotterna styrdes lyssnarna till Iskelämradios internet-sidor,
där de kunde deltaga i en tävling med båtliv som tema. I
tävlingen tävlade lyssnarna mot programmets konferencier
och frågorna berörde båtlivet. I tävlingen utdelades dagliga
pris och ett huvudpris, vilka alla erhållits som donationer av
förbundets medlemsföretag.

6.5. Forskningsprojekten
Förbundet har deltagit direkt i finansieringen av fyra allmänna
forskningsprojekt inom Båt-programmet (se punkt 5.6.).
Vision 2025 undersöker nutida båtmänniskors och båtföretags uppfattningar om utvecklingen av servicesektorn.
Genom intervjuer klargjordes vilka typer av service båtbranschen borde utveckla och vad är båtfolket berett att betala för
dem. Projektet blev färdigt våren 2010.
Vision 2025:s uppföljningsprojekt har som mål att finna nya
målgrupper, som attraheras av en havsnär fritidssyssla samt
att kartlägga de önskningar och behov, som nya båtfarare
har. Med hjälp av dessa tar man fram visioner om hur den
framtida båtlivsservicen och därvid sammanhängande affärsverksamhet skall se ut.
Sustainable boating är ett projekt där man undersökte
utvecklingen av ekologin i hel båtlivscykeln. Man undersökte
med material från företagen som grund och men hjälp av
livscykelanalys (LCA) de miljöbelastningar som uppkommer
under båttillverkningen och driftfasen. På basis av dessa
lärdomar kan man utveckla miljövänligare produkter. Projektet
färdigställdes våren 2010.
Open wave-projektet har som målsättning att skapa en öppen innovationsmodell för att identifiera framtida produkt- och
servicemöjligheter för båtbranschen. I verksamhetsmodellen
sammankopplas synpunkter för formgivning, marknadsföring
och teknik.

Under verksamhetsåret utdelades inte hederspriset. Finnboats hederspris har utdelats fr.o.m. år 1985, totalt 16 gånger.

7.2. Finnboat Floating Show
Den i ordningen 21. Finnboat Floating Show, testtillfället för
segel- och motorbåtar tillverkade av Finnboats medlemsföretag, förverkligades 16-20.6 med hotell Strandbo i Nagu som
bas. Som värd för evenemanget stod förbundet tillsammans
med de deltagande företagen. För de praktiska arrangemangen svarade förbundets kansli och man erhöll exportbefrämjande stöd av Arbets- och näringsministeriet.
60 redaktörer från 24 olika länder deltog i Finnboat Floating
Show-evenemanget. Totalt deltog 18 båttillverkare med 49
båtar samt en tillbehörstillverkare.

7.3. Marknadsundersökningsresorna
Representanter för Båtbranschens Varvs- och serviceförening bekantade sig med nordtyska båtvarv under en marknadsundersökningsresa 18–19.10 som leddes av förbundets
kanslichef. I resan deltog 20 företagsrepresentanter. Man
bekantade sig med Ancora Marina/Neustadt, Marina Baltic
Bay/Laboe, Knierim Yachtbau/Kiel, Henningsen & Steckmest/
Kappeln samt Mittelmann’s Werft/Kappeln.
Ännu inför julen den 9.12 bekantade sig en grupp från Varvsoch serviceföreningen med det inhemska Båthotellet i Ingå
samt med Gripmarine Oy på samma ort.

7.4. Besök till Finland
Som en del av den i samband med Hamburgs båtmässa förverkligade Partnerland Finnland-kampanjen gjorde en grupp
tyska mediarepresentanter varvsbesök hos Finnboats medlemsföretag och bekantade sig också med turistsevärdheter
i Finland. Resan arrangerades 25–29.8 och för det praktiska
förverkligandet svarade Tysk-finska handelskammaren.

7.5. Info-avdelningarna och –tillfällen
På den internationella båtmässan i Newport, USA 16–19.9
hade förbundet en gemensam monter för medlemsföretagen
och i samband med den en info-avdelning. Från infopunkten
delade man ut pressmeddelanden, Finnboats gemensamma
exportbroschyrer samt allmän Finland-information. Därtill
arrangerades på avdelningen ett tillfälle för inbjudna gäster,
som samlade uppskattningsvis 100 personer.
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På Hanseboot-mässan i Hamburg 30.10–7.11 hade förbundet
likväl en egen infopunkt på medlemsföretagens gemensamma monter. Där delade man ut exportbroschyrer och övrigt
pressmaterial.

presstillfällen i anslutning till Vene 10 Båt-mässan och Uiva
2010 Flytande-utställningen.

Informationstillfällen för branschens press arrangerades
under Helsingfors internationella båtmässa och Helsingfors
ﬂytande båtutställning.

Man fortsatte att utge Finnboat News -tidskriften och den
utkom med fyra nummer år 2010. För redigeringen svarade
Jouko Huju, redaktören/ombrytaren Kari Wilén, Lena Mickelsson-Ouru och Katja Simola. Tidskriftens trycks i fyrfärg i 2500
exemplar. En innehållsbeskrivning finns på sidan 19.

7.6. Årets Marinhandlare
Enligt beslut av styrelsen för Marinhandlarna rf utdelades år
2010 inte priset Årets Marinhandlare.

7.7. Årets Båtprodukt
Båtmässans besökare deltog i valet av Årets Båtprodukt
genom att rösta i tävlingen i Helsingfors Mässcentrum. De
tio produkterna, som kom till finalen i omröstningen om
Årets Båtprodukt 2010, hade utsetts av en mycket sakkunnig
oavhängig jury. Produkterna presenterades under åtta dagar
12-19 februari vid utställningen Vene 10 Båt. Vinnaren utsågs
på basis av mässpublikens omröstning. Vinnaren i omröstningen blev den personliga nödsändaren McMurdo Fast Find
210, som importeras av Furuno Finland Oy. Av totalt 1126
tävlingssvarare gav cirka var femte sin röst åt sändaren.
Hedersomnämnanden i röstningen gavs åt Navilight Led–
reservlanternorna, som importeras av Oy Maritim Ab samt
Dan-Fender Dock Fender–brygg/bomskydd, som representeras av Multimarine Oy. Mellan deltagarna i omröstningen
utlottades en Terhi Moomin–båt, som donerats av TerhiTec
Oy. Båten vanns av Leo Parkkonen från Helsingfors.

8.4. Finnboat News

Finnboat News utdelas gratis åt branschproffs och åt
inﬂytelserika personer i branschen. Tidskriften är medlem i
Tidskrifternas Förbund.

8.5. Pressöversikten
På Finnboats kansli följer man kontinuerligt upp branschen
via pressurklipp ur inhemska publikationer och i utländska
tidskrifter. Materialet utnyttjas i Finnboat News och i medlemsinformationerna. Det kommer 64 olika båttidskrifter från
23 länder till kansliet.
Den inhemska pressuppföljningen förverkligas genom Meltwater Oy:s elektroniska mediauppföljning. På förbundets ingångssida i internet kan man kontinuerligt se de fem senaste
branschnyheterna. Därtill kan medlemsföretagen läsa alla
branschens nyheter på medlemssidorna genom att utnyttja
användar-ID och lösenord.

9. FÖRBUNDETS INTERNA
VERKSAMHET
9.1. Finnboats stipendiefond

8. INFORMATIONSVERKSAMHET
8.1. Intern informationsverksamhet
Den interna informationsverksamheten har i huvudsak förverkligats med medlemsinfon per e-post.

8.2. Internationell informationsverksamhet
För internationellt bruk har man framställt pressmeddelanden
i samband med utställningar.

8.3. Inhemsk informationsverksamhet
Utöver konsument-, media- och myndighetskontakterna i
samband med det dagliga arbetet har förbundet publicerat
pressmeddelanden samt gett talrika intervjuer och arrangerat
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Enligt beslut av förbundets styrelse utdelades inte under
verksamhetsåret 2010 några stipendier, på grund av den
dåliga ekonomiska situationen.

9.2. Båtparlamenten
Under vårmötesdagen den 23.4 på Hotel Rantapuisto hölls
inget båtparlament på grund av att förbundets viceordförande
Iiro Haakanas begravningstillfälle inföll samma dag. Man
behandlade endast stadgeenliga ärenden.
Höstens båtparlament arrangerades 26-27.11 på Spahotellet
Kunnonpaikka. Under båtparlamentet hörde vi Kalle Vaittis,
Nordea Bank Finland Ab, föredrag om båtbranchens särdrag
ur finansiärens synpunkt. Under båtparlamentet förverkligades igen Komponentleverantörernas produktutställning, där
16 företag deltog med sina produkter. Efter produktutställ-

ningen besöktes ytterligare Bella-Veneet Oy:s nya produktionsutrymmen och VA-Varuste Oy:s produktionsutrymmen i
Siikaranta, Kuopio. I höstens båtparlamentdagar deltog 101
personer.

9.3. Förbundets vårmöte 23.4.2010
Det stadgeenliga vårmötet hölls i Hotel Rantapuisto i Helsingfors. Vid mötet deltog 52 personer från 44 olika företag.
Vårmötet godkände styrelsen verksamhetsberättelse och
bokslutet för år 2009 och beviljade ansvarsfrihet åt vederbörliga personer.

9.4. Förbundets höstmöte 26.11.2010
Det stadgeenliga höstmötet hölls i Spahotellet Kunnonpaikka
i Vuorela. Mötet samlade 87 deltagare från 68 företag. Vid
mötet valdes till förbundets ordförande för verksamhetsåret
2011 Kim Örthén, Pencentra Oy, till 1. viceordförande Kaj
Gustafsson, Nauticat Yachts Oy samt till 2. viceordförande
Timo Lampén, Oy Rymaco Ab. Mötet fastställde budgeten
och verksamhetsplanen samt anslutnings- och medlemsavgifterna för medlemsföreningarnas företagsmedlemmar för år
2011.

10. MEDLEMSKÅREN
10.1. Förbundets medlemmar
Medlemmar i förbundet är Finlands Båtindustriförening rf,
Finlands Komponentleverantörer rf, Marinhandlarna rf samt
Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har kallat Ab
Sarins Båtar Oy:s verkställande direktör Lillemor Sarin till förbundets 17. hedersmedlem i förbundets höstmöte 26.11.2010.
Lillemor Sarin har under 14 år aktivt deltagit i utvecklingen
av den nutida, organiserade båtbranschen. Hon inledde sin
verksamhet i Finnboats styrelse och Finlands Båtindustriförenings styrelse år 1994, och verkade inom dessa uppgifter
till år 2008. Lillemor Sarin har tillsammans med sin familj
utvecklat det egna företaget till en uppskattad och lönsam
aktör i branschen. Inom förbundsverksamheten har hon
med sitt exempel byggt upp en stadig grund för branschens
verksamhet.
Förbundets övriga hedersmedlemmar är Gösta G. Andersson
(1976†), Jussi Nemes (1977†), Torsten Hjorth (1978†), Thure
Lindström (1979†), Jaakko Kiiski (1980†), Tor-Björn Fagerström (1986), Pentti Siltala (1986), Harry Ölander (1988),
Carl-Erik Wilén (1990), Olle Emmes (1991), Bjarne Nordgren
(1992†), Walter Johansson (1994†), Kaj Gustafsson (2001),
Joel Nemes (2003)och Tor von Zweygbergk (2008).

11. EKONOMIN
11.1. Revisorerna
Under berättelseåret verkade de vid höstmötet valda CGR
Laura Castrén, Ernst & Young Oy och Karl-Johan Janhonen,
Emsalö Båtupplag Ab som revisorer och som revisorssuppleanter Klaus Koskimies, Oy Jotiko-Marine Ab och Calle
Nyman, Volvo Penta Europe, Office Finland.

11.2. Externa medhjälpare

Finnboat har förutom ovannämnda föreningar ytterligare 13
personmedlemmar, 15 understödsmedlemmar samt 17 hedersmedlemmar. Antalet företagsmedlemmar i föreningarna
samt Finnboats understöds- och personmedlemmar var totalt
269 vid verksamhetsårets slut.

CGR Laura Castrén har verkat som förbundets revisor, bokföringen har skötts av Bokföringsbyrå Avion Oy och Borenius
& Kemppinen Oy har verkat som juridisk rådgivare.

10.2. Hedersmedlemmarna

Förbundets kansliutrymmen vid adressen Göksgränd 8 A 47,
00500 Helsingfors, är i förbundets ägo.

Finnboats hedersmedlem, båtkonstruktör och –byggare Kyllikki Korhonen avled 2.6.2010 i Varkaus. Hon föddes år 1922 i
Rantasalmi. Kyllikki Korhonen grundade år 1950 tillsammans
med sin man Veneveistämö Korhonen och fortsatte efter att
ha blivit änka år 1967 som självständig företagare. De högklassiga och stiliga Trista-båtarna (senare Tristan), som hon
planerade och tillverkade blev välkända bland det finländska
båtfolket. En hel del båtar tillverkades också för exportmarknaden. Kyllikki Korhonen var veterligen vår enda kvinnliga
båtkonstruktör och hon kallades till förbundets hedersmedlem år 1992.

11.3. Fast egendom

11.4. Bokslut 2010
Förbundets ekonomi framgår ur bifogad balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse (bilagorna 1-3).
Styrelsen
BILAGOR balansräkning, resultaträkning,
revisionsberättelse

Finnboat 39

www.finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
puh. (09) 696 2160, fax (09) 6962 1611
info@finnboat.fi

