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SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY  MÖTESKALLELSE 
SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF  28.10.2014 
 
 
 
Segling och Båtsport i Finland kallar medlemsföreningarna till 

 
STADGEENLIGT HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 
 

Tid  söndag 23.11.2014 klo 11:00,  
Plats Sibeliushuset, Lahtis  
 

 
Granskning av fullmakterna börjar på mötesplatsen kl. 10:00 och avslutas kl. 
10:45. 
 
Enligt § 8 i stadgarna kan rösträtt vid förbundsmötet användas av befullmäktigad 
person, som är medlem i någon medlemsförening. Samma person får högst 
representera tre (3) medlemmar. Mötesrepresentanten kan till höstmötet ta med 
observatörer, vilka har yttranderätt men ingen rösträtt. Observatörernas antal får 
inte överstiga två (2) eller överstiga medlemsföreningens röstetal. 
 
OBS! På lördagen den 22.11.2014 kl. 10:00 – 17:00 arrangeras på samma plats 
ett föreningsseminarium till vilket vi önskar att så många som möjligt kan delta. 
 
Till föreningsseminariet, säsongsavslutningsfesten och höstförbundsmötet bör 
anmälan göras senast 9.11.2014 under nätadressen www.purjehdusjaveneily.fi. 
 
   
 

 Välkomna! 
 
 

 
 
 
Kartan till Sibeliushuset i Lahtis sid.40 
http://www.sibeliustalo.fi/yhteystiedot/sijainti-ja-kulkuyhteydet 
 
Avslutningsmiddagen serveras också i Sibeliushuset i Lahtis 

 
 

http://www.purjehdusjaveneily.fi/
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SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ry    

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND rf  FÖREDRAGNINGSLISTA  

  

STADGEENLIGT HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 

 

Tid 23.11.2014 klo 11:00, söndag  

Plats    Sibeliushuset, Lahtis 

 

Agenda  

 

1. Mötet öppnas 

2. Konstaterande av närvarande medlemsföreningar och deras röstetal 

3. Konstateras att mötet är lagenligt och beslutsfört 

4. Beslutes om röstsättet 

5. Arbetsordningen fastslås 

6. Val av mötets ordförande och viceordförande 

7. Val av mötessekreterare 

8. Val av två protokollgranskare och två rösträknare 

9. Förbundsstyrelsens lägesöversikt över den gånga periodens verksamhet 

10. Beslutes om verksamhetsplanen för 2015 

11. Beslutes om budgeten för 2015 samt medlemsföreningarnas förbundsavgift 

12. Val av ordförande för förbundet *) 

13. Val av styrelsemedlemmar för de avgående samt en ny styrelsemedlem*) 

14. Val av ordförande för förbundets nämnder och funktioner för de avgående *) 

15. Val av viceordförande för förbundets nämnder och funktioner för de avgående *) 
 

16.  Val av ordförande, viceordförande och medlemmar för kappseglingens regelnämnd 

17. Val av ordförande och viceordförande för racerbåtsportens besvärsnämnd 
 

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  

19. Övriga ärenden 

20. Mötet avslutas 

*) valnämndens förslag på sid  5-6   
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VALNÄMNDENS FÖRSLAG TILL FÖRTROENDEPERSONER  2014:

1. Förbundsstyrelsen  (2015-2016)

1. Förbundsstyrelsens ordförande  (2015 – 2016) (Nuvarande) Samuli Salanterä (TPS)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Samuli Salanterä TPS Valkommitténs förslag Turun Pursiseura

Samuli Salanterä TPS Kotkan Pursiseura

Samuli Salanterä TPS Uudenkaupungin Purjehdusseura

Samuli Salanterä TPS Nyländska Jaktklubben

Samuli Salanterä TPS Helsingfors Segelklubb 

Samuli Salanterä TPS Brändö Seglare

Samuli Salanterä TPS Espoon Pursiseura

2.  Förbundsstyrelsens medlemmar  (2015-2016)                             

2.1. elitkappsegling (2015-2016)                        (Nuvarande) Rikard Bjuström (N)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Henrik Andersson HSK Valkommitténs förslag Helsingfors Segelklubb 

2.2. hastighetstävling  (2015-2016)                        (Nuvarande) Jari Lehtonen (HirVe)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Jari Lehtonen HirVe Valnämndens förslag

2.3. sjösäkerhet (2015-2016)         (Nuvarande) Martti Laisi (KPS)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Martti Laisi KPS Valkommitténs förslag Kotkan Pursiseura

Martti Laisi KPS Humallahden Venekerho

Martti Laisi KPS Lahden Purjehdusseura

Martti Laisi KPS Espoon Pursiseura

2.4. organisationsverksamhet (2015-2016)                         (Nuvarande) Petteri Mussalo (KuoPS)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Petteri Mussalo KuoPs Valkommitténs förslag Varkauden Pursiseura 

Petteri Mussalo KuoPs Joensuun Pursiseura

Petteri Mussalo KuoPs Espoon Pursiseura

2.5. kommunikation och marknadsföring (2015-2016)                         (Nuvarande)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Merja Vuori SMK-FMK Valkommitténs förslag Valnämndens förslag

3. Ordförande för kommittéer och funktioner   (2015-2016) 

3.1. elitkappsegling, ordförande  (2015-2016)             (Nuvarande) Rikard Bjuström (N)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Henrik Andersson HSK Valkommitténs förslag Helsingfors Segelklubb 

3.2. hastighetstävling, ordförande (2015-2016)                      (Nuvarande) Jari Lehtonen (HirVe)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Jari Lehtonen HirVe Valkommitténs förslag Tammelan Veneseura

Jari Lehtonen HirVe Hirvensalmen Veneilyseura

Jari Lehtonen HirVe Potkuri -67

Jari Lehtonen HirVe Uudenkaupungin Purjehdusseura

3.3. sjösäkerhet, ordförande (2015-2016) (Nuvarande) Martti Laisi  (KPS)

Föreslagen person förening Föreslås av 

Martti Laisi KPS Valkommitténs förslag Kotkan Pursiseura

Martti Laisi KPS Lahden Purjehdusseura

Jyrki Santaholma M Merenkävijät

Martti Laisi KPS Espoon Pursiseura
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TVÅ REVISORER FÖR ÅR 2015:                  

            

Nexia Tilintarkastus Oy             Jukka Havaste (osakas KHT, KTM)                     

                   Frej Lobbas (osakas, KHT, KTM)  

 

Revisorssuppleanter:   Nexia yhteisö 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. organisation, ordförande (2015-2016) (Nuvarande) Petteri Mussalo

Föreslagen person förening Föreslås av 

Petteri Mussalo KPS Valkommitténs förslag Kuopion Pursiseura

Petteri Mussalo KuoPs Espoon Pursiseura

3.4. kommunikation och marknadsföring, ordförande (2015-2016) (Nuvarande) Merja Vuori

Föreslagen person förening Föreslås av 

Merja Vuori SMK-FMK Valkommitténs förslag Suomen Moottoriveneklubi

4. Viceordförande för kommittéer och funktioner för två år (2015- 2016) 
4.1 kommittén för båtsport, viceordförande (2015-2016) (Nuvarande) Lars Hongelin, WS

Föreslagen person förening Föreslås av 

Lars Hongelin WS Valkommitténs förslag Westend Sailors

4.2 kappsegling, viceordförande (2015-2016) (Nuvarande) Erik Wallin, NJK

Föreslagen person förening Föreslås av 

Erik Wallin NJK Valkommitténs förslag Nyländska Jaktklubben

Erik Wallin NJK Helsingfors Segelklubb 

Erik Wallin NJK Brändö Seglare

Ilmari Absetz RTM Roihuvuoren ja Tammisalon meriulkoilijat

4.3 barn- och ungdomsfunktionen, viceordförande (2015-2016) (Nuvarande) Mikko Leino, TPS

Föreslagen person förening Föreslås av 

Mikko Leino TPS Valkommitténs förslag Turun Pursiseura 

Mikko Leino TPS Uudenkaupungin Purjehdusseura

4.4 utbildningsfunktionen, viceordförande (2015-2016) (Nuvarande) Hannu Seppänen, HVK

Föreslagen person förening Föreslås av 

Ari Aronniemi SVK Valkommitténs förslag Turun Pursiseura

Ari Aronniemi SVK Humallahden Venekerho

Ari Aronniemi SVK / HVK Naantalin Purjehdusseura

5. Viceordförande för kommittéer och funktioner för ett år (2015) 
5.1. elitkappsegling, viceordförande  (2015)             (Nuvarande) Henrik Andersson, HSK

Ville Valtonen TPS Valkommitténs förslag Espoon Pursiseura

Kim Weber ESF Esbo Segelförening



                                STADGEENLIGT HÖSTFÖRBUNDSMÖTE  2014 

 

                         SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF  Sida 7 (40) 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMMAR FÖR NÄMNDERNA 

Kappseglingens regelnämnd 

 
Ordförande:    Tom Schubert NJK 
Viceordförande:    Mats Björklund WSF 
 
Medlemmar:                   Pekka Nuutilainen HTPS 

Lars Nyqvist KVP 
Juhani Soini TPS 
Michael Röllich ESF 
Keijo Tulomäki JVS 
Susanne Kuusansalo NJK 

 

Hastighetstävlingens appellationsnämnd 

 
Ordförande:   Tom Schubert NJK 

Viceordförande:    Matti Tähtinen P‐67 
 

 

 
SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND 

VERKSAMHETSPLAN 2015 
 

INLEDNING 
 
På våren 2014 startade SBF:s styrelse ett projekt med målsättningen att granska förbundets strategi 
och arbetssätt. I projektet deltar också kontorets personal. Projektet har avancerat väl och på 
förbundsmötet kommer att informeras om dess läge och tidtabell.    
 
Huvudtemat år 2015 är Familjen och Båtsport.  Vi vill med detta tema lyfta fram båtsportens 
lämplighet som gemensam aktivitet för hela familjen och att barnen och ungdomarna är basen för vår 
sports framtid. Under år 2015 lyfter vi fram detta tema på många sätt. 
 
Medelanskaffningen lyfts också fram som ett centralt tyngdpunktsområde under nästa år. 
Målsättningen är att få med i verksamheten nya samarbetspartners och på detta sätt öka den externa 
finansieringens andel. Senaste år bildades en stödgrupp, dess verksamhet utvecklas. Gruppens 
uppgift är att komma med idéer till nya sätt att skaffa stöd för vår toppidrott och göra vår sport mera 
känd i företagsvärlden. 
 
Det arbete med att utveckla tjänstekoncept för medlemsföreningarna, som påbörjades år 2014, 
fortsätter och de erbjudna tjänsterna marknadsförs bättre. Vår målsättning är att utveckla tjänster som 
bättre stöder medlemsföreningarnas verksamhet. De viktigaste utvecklingsprojekten är 
registerprojektet och vuxenutbildningen. Den nya registerapplikationen skall betjäna både förbundet 
och föreningarna och vi hoppas att så många föreningar som möjligt tar den i bruk. 
Innan beslut om system och leverantör togs gjordes en grundlig analys av de behov som föreningarna 
och förbundet har nu och i framtiden. Nu är det ytterst viktigt att det nya systemet och dess 
funktionalitet presenteras för föreningarna. 
 
Målsättningen med utbildningen är att förbättra säkerheten till sjöss genom att öka båtfolkets 
kunskap. Alla föreningsmedlemmar skall kunna få utbildning inom sin egen förening. Förbundets 
utbildares roll i utbildningen av instruktörer betonas och förbundets områdesansvarigas möjligheter att 
presentera systemet för sina föreningar förbättras genom utvecklandet av nytt material.  
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Utbildningen av vuxna utvecklas så, att nya instruktörer och sådana som förnyar sin licens har sina 
egna kurstillfällen. Informationsutbytet mellan instruktörerna förbättras. Utbildningsverksamheten 
utvecklas på helårsbasis.  
 
Barnen och ungdomarna är centrala i förbundets verksamhet. De bästa fungerande koncepten och 
praktiska lösningarna från temaåret 2014 utvecklas vidare. Vår målsättning är att öka antalet 
föreningar som startar upp barn- och ungdomsverksamhet och att tillsammans med dessa föreningar 
utveckla den verksamhet de redan har. En central målsättning i juniorverksamheten är också att 
utveckla instruktörs- och tränarutbildningen på en året runt-basis. 
 
Inom tävlingsverksamheten med motorbåtar är målsättningen att öka antalet utövare genom att 
utveckla ungdomsverksamheten och att öka möjligheterna för alla kategorier genom att förbättra 
förutsättningarna för träning. Ungdomsverksamheten utvecklas på året runt-basis och träningen 
utvecklas med utnyttjande av den kunskap som finns inom sporten 
 
Också de möjligheter idrottsakademierna ger erbjuds åt de idrottare som strävar mot toppen med 
beaktande av individens behov och så att samarbetet förbättras mellan de två kommittéer som är 
ansvariga för kappsegling. Gemensamma träningsevenemang utvecklas liksom också torrläger och 
annan verksamhet utanför den egentliga säsongen. 
 
Inom båtsporten är målsättningen att sprida gott sjömanskap och stöda utvecklandet av en 
säkerhetskultur inom föreningsverksamheten. Föreningarna stöds i frågor gällande utvecklandet av 
hamnarna och motionsinslaget i verksamheten. SBF hjälper föreningarna att starta upp 
verksamhetsformer, där fullvuxna ges möjlighet att pröva på båtsport som en beståndsdel i ett sunt 
levnadssätt. Familjerna stöds i att utnyttja naturstigar och friluftsområden i grannskapet. 
Båthamnskommittén samlar uppgifter om hamnarna och utvecklar i samarbete med Finlands Mässa 
den omröstning bland allmänheten som fäster uppmärksamhet på nivån av tjänsterna som hamnarna 
erbjuder.  Målsättningen under år 2015 är också att förnya klassificeringssystemet för gästhamnarna. 
Positionerings-, informations- och mobilteknologi utnyttjas för insamlandet av data och i föreningarnas 
verksamhet. Den nya teknologin kan också bidra till säkerhetsförbättrande forsknings- och 
utredningsarbete, där samarbetar förbundet med andra organisationer och med myndigheterna. 
 
För sjösäkerhetsverksamheten är den viktigaste uppgiften att utbilda nya besiktningsmän och 
vidareutbilda dem som redan har fungerat inom besiktningen. Utbildningen och materialet måste hålla 
tillräckligt hög kvalitet för att stöda besiktningsmännens arbete i föreningarna och de måste därför 
kontinuerligt utvecklas. 
 
De viktigaste tävlingarna inom toppidrotten är VM- och EM- tävlingarna i de olympiska och 
paralympiska klasserna samt för OS i Rio i augusti 2015. År 2014 erövrades fem landsplatser i de 
olympiska och paralympiska klasserna.  Resterande landsplatser delas ut i respektive klassers VM-
tävlingar och Finland försöker få platser i 49er för män och kvinnor, 470 för män och kvinnor samt 
RS/X för män. Idrottarnas förberedelser för Rio underlättas med stöd för träningen och genom att 
utveckla träningen som helhet. Under år 2014 inleddes studierna av förhållandena i Rio de Janeiro 
och de fortsätter år 2015. Utvecklandet av utrustningen och förståelsen för hur den skall användas 
strävar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång i Rio-OS 
 
Ett ramverk för tränarutbildningen har skapats och dess nivå 2 har förverkligats under år 2014. Under 
år 2015 körs nivå 3-utbildningen i gång. Målsättningen är att få flera kunniga tränare på alla nivåer, att 
sprida kunskap och skapa en enhetlig kultur. År 2015 finslipas också vår idrotts antidopingprogram 
och antidopingutbildning ges speciellt åt unga seglare. 
 
Inom kappseglingen är en central målsättning år 2015 att utveckla seglingen som tävlingssport och 
motionsidrott. Vi satsar på åtgärder som hjälper att hålla kvar ungdomar inom sporten. För att uppnå 
detta definieras klara alternativ för de unga som står i beråd att välja sin idrottskarriär. Detta innebär 
en klar klasstrategi, bättre samarbete mellan föreningar och klassförbund, bättre koordinering, 
utveckling av gemensamma aktiviteter och bättre utnyttjande av tränarresurserna. En målsättning är 
att utbilda så många som möjligt av dem som väljer att inte kappsegla själv till föreningstränare, 
tävlingsfunktionärer och seglingsdomare. Inom handikapp-sektorn strävar vi att ta bort hinder för 
handikappade att idka båtsport. Vi utbildar assistenter och utnyttjar klubbarnas faciliteter för att ge 
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handikappade möjligheter att bedriva båtsport.  Vi strävar också i samarbete med föreningarna efter 
att skapa bestående träningsgrupper genom att ge intresserade möjligheter att pröva på sporten. 
 
Inom kommunikationen utvecklar vi hemsidorna och det elektroniska nyhetsbrevet. Dessa kanaler 
utnyttjas för att skapa nya verksamhetsformer. Även för de elektroniska medierna produceras 
journalistiskt innehåll. Hemsidorna utvecklas i samarbete med föreningarna och de ansvariga för 
Förbundets olika verksamhetsformer. Sociala media utnyttjas aktivt. För informationsutbyte inom 
nätet skapas och förverkligas en egen strategi. 
 

 
BÅTSPORT 
 

1. Barn- och ungdom 

 

Utmaningar 
Den primära utmaningen är att öka antalet utövare med stöd av föreningarnas juniorverksamhet. En 
bestående juniorverksamhet är resultatet av långsiktigt arbete och ur Förbundets synvinkel krävs ett 
aktivt arbete i hela landet. Inom verksamheten måste man beakta de olika möjligheterna som finns 
inom vår sport så att man inte lämnar sporten t ex. då intresset för båtsport inom familjen – eller för 
tävlingsidrott - avtar 
 
Målsättningar 
Juniorverksamheten skapar liv i föreningen och ger sund sysselsättning åt hela familjen. Med 
modeller för föreningsarbete och genom att fokusera tjänster och verksamhetsformer stöder förbundet 
direkt de aktiva i föreningen. På basen av feedback under år 2014 lyfts de bästa koncepten fram och 
erbjuds föreningarna. Föreningarnas synpunkter inhämtas med hjälp av elektroniska undersökningar 
och direkta intervjuer med föreningarna. På de regionala mötena presenteras också de tjänster och 
koncept som har utarbetats för juniorverksamheten. Under år 2014 inbjöd SBF tio föreningar som 
antingen var nya eller omprövade sin verksamhet, att genomföra ett utvecklingsprojekt i samarbete 
med fadderföreningar och SBF:s utbildare. Konceptet med framgångsföreningar fortsätter att drivas 
och utvecklas på basen av erfarenheterna från 2014. 
 
Utbildningen av instruktörer och tränare utvidgas så att den täcker hela året. Utbildarskolningen 
utvecklas inom ramen för sigillföreningsverksamheten och med hjälp av utbildningar producerade av 
förbundet och andra organisationer. 
SBF fortsätter att presentera segling och båtsport på evenemang som riktar sig till ungdomen. Detta 
sker alltid i samarbete med respektive föreningar. Utöver seglingssimulatorn kan föreningarna i sina 
presentationer använda övrigt material från SBF. Programmet och materialet för introduktion i 
båtsport sprids ut på fältet.  
 
Utveckling av tävlings-och träningsverksamheten 
Under kommande år stöder Förbundet verksamheten i kadettserien så att den utgör en del av de 
regionala läger som arrangeras av föreningar och klassförbund. Verksamheten byggs upp så, att den 
också utgör en del av tränarutbildningen och utvecklingen av föreningsverksamheten, Presentationer 
av lämpliga klasser för fortsatt tävlingsverksamhet ordnas i samband med tävlingar och andra 
evenemang avsedda för respektive seglarkategori.  
SBF:s tjänster till föreningarna 
Tjänster för utveckling av föreningsverksamheten 

 Utbildningar för utvecklande av juniorverksamheten, tutorpaket och programmet med 

framgångsföreningar  

 Distribution av utbildningsmaterial  

 IF Båtsportskolan som koncept både för föreningsverksamheten, presentationer av båtsport året runt  

 Gemensamt med föreningarna förverkligade temaevenemang, seminarium och presentationer på 

förbundsnivå  

 SBF:s utbildares verksamhet sker ute hos föreningarna och på det sättet kan föreningens funktionärer 

diskutera verksamheten med dem.  
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 Marknadsföring av och information om de program som olika idrotts- och motionsorganisationer 

erbjuder  

 If gruppolycksfallsförsäkringen 

 Sigillföreningsverksamheten 

 Lån/hyra av SBF:s utrustning för evenemang riktade till barn och ungdom.  

 Kontinuerligt uppdaterad årskalender över ungdomsverksamheten på Förbundets hemsidor.  

 Etiskt hållbar föreningsverksamhet 

 Diskussion om föreningsverksamhetens gemensamma värden och etik i seminarier, skolningstillfällen 

och i Förbundets publikationer 

  

Målsättningar: Aktiviteter: 

Öka kännedom om segling och 

båtsport 

Medverkan i olika evenemang tillsammans med föreningarna 
(t.ex. Go Expo och hobbymässor) 
Koncept för föreningarnas egna evenemang 
Koncept för att göra sporten mera attraktiv (Sailing and Boating 
Fun dräkter, hängställningar, bordssimulatorer, remmarhav, 
kompasstavla) 
Ibruktagandet av två nya produkter (nytryck av övningsboken, 

Kunskapstecken för båtsport, Fart i båten, Trygga äventyr på 

havet) 

Bygga upp skolning om båtsport 

och sjövett 

Karriär för båtsportare (inte tävlare) 
Allmän kunskap om båtliv som en del av träningsverksamheten 
Kunskap om båtliv som skolämne. 

Flera föreningar erbjuder 

juniorverksamhet 

Stöd för föreningar som startar eller aktiverar juniorverksamhet 
Tryggandet av kontinuiteten inom föreningsverksamheten 
Utvecklandet av sigillföreningsverksamheten 

Utveckling av verksamheten för 

barn och ungdom 

Definition av kriterier för verksamheten och uppföljande av 
implementationen.  
Skapa projektbaserat arbetssätt  
Ökande och optimerande av resurser och deras användning 

Höja kvantitet och nivå på 

juniorträningsverksamheten  

Tillräckligt urval av skolningstillfällen 
4 grundkurser för instruktörer, 4 fortsättningskurser 
6 beställda kurser för olika föreningar 
Ökning av skolningstillfällena tillsammans med övriga 

verksamheter inom förbundet   

Stödfunktioner för projekten Förnyande av utrustning 
If båtsportskolan 
Samarbete med Forststyrelsen om naturtjänster 
Samarbete med Skolidrottsförbundet och olika förbund. 
Samarbete med Håll skärgården ren och Sjöräddningen 

 

 

 

2. Båtliv 

 

Verksamhetens utmaningar 
Medlemsföreningarna i SBF är olika och behöver olika stöd och tjänster av sin takorganisation. 
Miljölagarna och kompetenskraven blir hårdare och frågan om beskattning av tjänster dyker upp i 
många kommuner. Föreningens medlemmar kräver förmånliga kvalitativa tjänster, hamnplatser och 
fritt båtliv. Kulturändringarna i fråga om säkerhet och frivilligverksamhet och de nu rådande 
ekonomiska problemen försvårar bedrivandet av båtsport också i framtiden.  
 
Några föreningar är primärt bryggföreningar, andra är stora föreningar i centrum av städerna. 
Föreningarna har en mångsidig verksamhet: skärgårdshamnar, eskaderverksamhet, utbildning, fiske 
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eller navigationsutbildning. Också åldersstrukturen hos medlemmarna och önskemålen beträffande 
verksamheten varierar.  Myndigheternas uppfattning av SBF som en aktör till förmån för säkerheten 
till sjöss är tydlig.  Inom de flesta föreningar bedriver man samtidigt båtsport utan tävlingsmoment och 
målstyrd junior-och/eller tävlingsverksamhet. Olika målgrupper och intressegrupperingar ställer krav 
både på de ansvariga inom föreningarna och direkt eller indirekt på SBF.  
 
Cirka 23000 båtar är inskrivna i SBF:s medlemsföreningar. Klassificerade båthamnar finns det cirka 
1300 av. Båtfolket behöver bättre och lättare tillgänglig information om hamnarna. Betydelsen av en 
motionsinriktad livsstil blir allt tydligare i alla ålderskategorier.  Det har varit svårt att definiera båtlivet 
som en motionsidrott och en livsstil som befrämjar fysisk och psykisk hälsa. En betydande utmaning 
är också att ge synlighet åt båtsporten som en fritidssysselsättning för alla befolkningskategorier. Vi 
måste bättre kunna kommunicera de positiva, hälsosamma och sociala aspekterna av vår sport.    
 
Målsättningar 
Målsättningen är att skapandet och upprätthållandet av gott sjömanskap och kunskaper i sjöliv och 
båthantering skall styra föreningsarbetet. Målsättningen om tolerans och fördragsamhet hos alla 
seglare och motorbåtsförare borde nås med olika kanaler för information och påverkan.  
 
SBF:s Båtsportfunktion ansvarar också för båthamnskommittéernas och flaggkommitténs 
verksamhetsförutsättningar och arbetar i nära samarbete med Förbundets säkerhets- och 
skolningsfunktioner. 
 
Föreningarna sporras att utveckla sina hamnar och de idrottsliga eller motionsinriktade elementen i 
sin verksamhet.  SBF stöder föreningarna när det gäller att initiera aktiviteter, där fullvuxna får 
möjlighet att pröva på båtsport som en del i en aktiv motionsinriktad livsstil. Familjer uppmuntras att 
utnyttja naturstigarna på utflyktsholmarna och friluftsområdena i de egna hemtrakterna. 
Båthamnskommittén samlar in uppgifter om hamnarna och utvecklar tillsammans med Finlands 
Mässa en omröstning som betonar servicenivån i respektive hamnar.  En målsättning under år 2015 
är att förnya klassificeringssystemet för besökshamnarna. Positionerings-, mobil- och 
kommunikationsteknologi används för att samla in hamndata och i klubbarnas verksamhet på 
nationell nivå.   
Utnyttjandet av ny teknologi och nya kommunikationssätt kan också underlätta det forsknings- och 
utredningsarbete som görs i samarbete med andra organisationer och myndigheter  
 
SBF fortsätter sitt samarbete med övriga organisationer inom båtsport och sjötrafik. Vi är också 
medvetna om båtsportens miljökonsekvenser. SBF påverkar aktivt föreningarna att ta i beaktande 
miljöaspekterna både i hem- och skärgårdshamnarna.  Samarbetet med Håll Skärgården Ren 
intensifieras. Information om Roope- hamnprogrammet distribueras till föreningarna och SBF sporrar 
båtfolket att verka aktivt för att skydda vår gemensamma båtlivsmiljö.   
 
Målsättningen för intessebevakningen och den internationella verksamheten under år 2015 strävar till 
att fokusera samarbetet.  Satsningarna sker så att t.ex. frågor beträffande säkerhet och 
intressebevakning bereds i samarbete mellan föreningarna och SBF. På det sättet är de förväntningar 
som kommer från fältet och de förhandlingsresultat som SBF uppnår klart synliga.   
 
SBF:s tjänster till föreningarna:  

 SBF hjälper föreningarna att sprida gott sjömanskap och en positiv inställning till båtliv på 

nationell nivå  

 SBF erbjuder föreningarna konkret stöd i intressebevakningen  

 SBF upprätthåller Båthamnskommittén som samlar och upprätthåller data om gästhamnarna  

 SBF försvarar det finländska båtfolkets intressen vad beträffar internationell lagstiftning och 

distribuerar information om båtsport internationellt. 

 Tillsammans strävar vi till att öka på motionsaspekten inom båtlivet på vattnet och i hemma-

och skärgårdshamnarna  
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Målsättningar: Aktiviteter: 

Förbättra bilden av SBF som 

takorganisation för alla 

föreningar 

Inhämtas föreningarnas åsikter om tyngdpunkter inom 

intressebevakningen. Skapas koncept för hur SBF kan stöda 

föreningarnas verksamhet inom båtsporten och medlemmarnas 

kunskap i meteorologi, flaggkultur. Förbättras båtfolkets tolerans 

mot andra som rör sig på vattnet.  

Båthamnkommitténs arbete 

presenteras för föreningarna, 

deras medlemmar och dem som 

svarar för hamnarna.  

Insamlandet av hamndata effektiveras och arbetet organiseras i 

samarbete med myndigheter och andra aktörer. 

Klassificeringssystemet för hamnarna struktureras och 

möjligheterna att ta del av uppdaterad information via 

elektroniska och tryckta media förbättras. Omröstningen om 

kvaliteten på hamnarnas tjänster förbättras i samarbete med 

Finlands mässa. 

Betydelsen av utbildning, 

säkerhet och miljöfrågor betonas 

i allmänna media.  

Båtsportskommittén tar ställning till aktuella diskussionsämnen 

och producerar en stor del av SBF:s skriftliga utlåtanden. 

Båtfolkets kunnande beträffande skolning och säkerhet tas upp 

till diskussion både nationellt och internationellt. I miljöfrågor 

samarbetar SBF med Håll Skärgården Ren rf.  

Föreningarna stöds i 

utvecklandet av 

motionscentrerad båtsport 

Föreningarna sporras att öka sina medlemmars intresse för 

motion bl.a. i samband med olika evenemang, talkotillfällen etc. 

Undersöks hur föreningarna kan öka på hälsobefrämjande 

verksamhet hos sina medlemmar.  

 

 

3. Sjösäkerhet 

 

Utmaningar: 
Besiktningsverksamheten är en av Förbundets mest omfattande och unika tjänster. Genom den får 
föreningarna direktkontakt med en stor del av sina medlemmar. Verksamheten är säsongbetonad 
inom föreningarna och koncentreras i hög grad till perioden april-juni, då en stor del av 
medlemmarnas båtar besiktigas. Det är därför viktigt för föreningarna att ha tillräckligt många 
utbildade besiktningsmän, annars blir belastningen alltför stor på dem som finns.  Att rekrytera och 
motivera besiktningsmän är en stor utmaning inom besiktningsverksamheten. Det är också en av de 
viktigaste uppgifterna för sjösäkerheten, kontinuiteten och kvaliteten på verksamheten måste 
upprätthållas. Utmaningen är att få tillräckligt många medlemmar att intressera sig för 
besiktningsverksamheten och utbilda och motivera dem till officiella besiktningsmän.  
 
Föreningarnas besiktningsmän måste ha tillgång till fungerande båtregister och de 
besiktningsansvariga behöver kunna nå båtregistret via internet. Dessa tjänster är i Förbundets 
stadgar knutna till dess registertjänster. Därför är det också för sjösäkerheten viktigt att Förbundet 
utvecklar ett bättre fungerande och mera flexibelt registersystem som beaktar 
besiktningsverksamhetens behov. 
 
Målsättningar 
Kontinuerlig utveckling och uppdatering av besiktningsverksamheten 
 
Den viktigaste uppgiften är att utbilda nya besiktningsmän för föreningarna och ta hand om 
fortbildningen för de existerande.  Utbildningen och materialet måste vara av tillräckligt hög kvalitet, 
så att besiktningsarbetet kan stödas i föreningarna.  Därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla 
besiktningsmaterialet.  
 
Rekryteringen av besiktningsmän fortsätter i samarbete med föreningarna så att verksamhetens 
kontinuitet garanteras. De nuvarande besiktningsmännens kunskap och motivation utvecklas genom 
att vi ordnar ett seminarium för dem på hösten. 
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Sjösäkerhetsverksamheten är aktivt med i Förbundets registerprojekt samt bidrar till att utveckla 
registerfunktionerna så att de betjänar föreningarna och besiktningsmännen. Också övriga 
elektroniska tjänster utvecklas i samband med förnyandet av Förbundets hemsidor.  
Verksamheten för sjösäkerhet består av många olika faktorer och därför är samarbetet med olika 
partners av stor betydelse. Samarbetet med nuvarande partners fortsätter och nya möjligheter söks 
aktivt. I samarbete med våra partners ordnas olika evenemang och utvecklas olika typer av material 
för att förbättra sjösäkerheten och båtfolkets kunskap.   
 
SBF:s tjänster till föreningarna:  

 Utbildning av nya besiktningsmän 

 Vidareutbildning av nuvarande besiktningsmän 

 Produktion av material för besiktningsmännen 

 Upprätthållande och utveckling av registret över besiktningsmän 

 Rekrytering av nya partners som föreningarna kan ha nytta av 

 Evenemang i samarbete med nuvarande partners till förmån för förbättrad säkerhet på sjön  

 
Målsättningar: Aktiviteter: 

Utveckling av 

besiktningsverksamheten 

Nya besiktningsmän rekryteras till kurserna med hjälp av 

informationstillfällen och elektroniska media. Nuvarande 

besiktningsmän motiveras med evenemang och genom 

distribution av information.   

Utveckling och produktion av 

besiktningsmaterial 

Produktion: dekaler, protokoll etc.  

Utveckling av besiktningsmaterialet: elektronisk blankett  

Ordnande och utveckling av 

skolningsverksamheten 

Grundkurs för besiktningsmän – 90 nya 

Fortbildningskurs – 95 deltagare 

Seminarium för besiktningsmän – 100 deltagare 

Upprätthållande och utveckling av 

besiktningsregister 

Undersöks behovet av förändringar i det nuvarande registret. 

Deltas aktivt i utvecklingen av det nya systemet. Systemet 

utnyttjas för framtagandet av elektroniskt besiktningsmaterial.  

Befrämjande och förbättrande av 

sjösäkerheten 

Utnyttjande av nuvarande samarbetspartners, rekryterande av 

nya. Vidareutveckling av och deltagande i Wear it Finland- 

Synlighet i media och olika evenemang som behandlar 

sjösäkerhet, t.ex. deltagande i mässor.  Distribution av 

information om sjösäkerhet via Förbundets egna kanaler.  

 
 

4. Utbildningsverksamhet 

 
Utmaningar 
Inställningen till skolningsverksamheten är positiv men vi måste satsa på att göra en insats på 
nationell nivå. Utmaningen för SBF är att rekrytera ett tillräckligt antal utbildade instruktörer så, att 
utbildningen av båtfolket förverkligas på föreningsnivå i önskad utsträckning. 
  
Lanseringen av vuxenutbildningen till medlemsföreningarna är ännu på¨gång och alla föreningar har 
inte en utnämnd skolningsansvarig. Vi behöver flera föreningar som satsar på utbildning och också 
samarbete mellan föreningarna. Skolningens integrering i föreningsverksamheten är viktig. 
Samarbetet mellan föreningarna måste utvecklas på vissa orter och alla föreningar är inte ännu 
inställda på att förbättra utbildningen av sina medlemmar.   
  
Utbildningsmaterialet måste vara modernt och utbildningen måste stöda sig på utnyttjandet av 
modern teknologi. Att utveckla och producera utbildningsmaterial med frivilliga krafter kräver mycket 
resurser.  
 
Målsättningar 
Målsättningen för utbildningen är att förbättra sjösäkerheten genom att öka utövarnas teoretiska och 
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praktiska kunnande. Målsättningen nås bara under förutsättning att föreningarna är aktiva. Förbundet 
ställer som mål att varje ny medlem i föreningarna skall få den skolning han eller hon behöver via den 
egna föreningen. 
  
Förbundets utbildares roll för utvecklingen av skolningen betonas. De områdesansvarigas uppgift då 
det gäller att informera om skolningen underlättas med hjälp av nytt material. Skolningssystemet 
utvecklas så, att nya utbildare respektive sådana som vill förnya sin licens har sina egna 
skolningstillfällen. Kontakterna mellan utbildarna förbättras. Skolningsverksamheten utvecklas så, att 
den täcker hela året 
 
SBF befrämjar samarbetet mellan föreningarna på lokal nivå i samband med alla utbildningar, 
speciellt gäller detta mindre föreningar. Skolningsregistret utvecklas i samband med SBF:s 
registerprojekt, Kvalitetshandboken uppdateras så att den motsvarar det uppdaterade 
skolningsmaterialet och myndigheternas instruktioner.    
 
Genom att engagera föreningar på olika håll i landet försöker Förbundet försäkra sig om att varje 
förening har ett tillräckligt antal utbildare och kurser.  För erfarna båtförare kan erbjudas utbildning 
baserad på dokumenterade kunskaper och information om existerande kurser t.ex. i samband med 
mässor och övriga evenemang i området.  Allt båtfolk uppmanas att förbättra sitt kunnande med hjälp 
av utbildning. 
  
SBF:s tjänster till föreningarna:   

 Skolning av utbildare 

 Utveckling av material 

 Skolningsprogram för erfaret båtfolk baserat på dokumenterad kunskap  

 Utvecklandet av skolningsregister och dess utnyttjande i föreningarna 

 Tjänst för sökandet av internationellt förarbevis 

 Försäljning av material 

  

Målsättningar: Aktiviteter: 

Utveckling av SBF:s 

skolningssystem 

Enhetlig kvalitetshandbok enligt myndigheternas anvisningar. 
Kursmaterialet kompletteras enligt behov. Data om utbildarna 
förs in i det nya registret och historiska uppgifter läggs till.  
 
De områdesansvariga informeras om skolningssystemet och 

föreningarna aktiveras. Frågeformuläret om föreningarnas 

aktiviteter kompletteras med rapportdel om utbildning.  

Utveckling av kurserna Skolningen av SBF:s förbundsutbildare förverkligas så, att skilda 
kurser ordnas för nya utbildare och sådana som förnyar sin 
licens. 
Examensfrågorna för befälhavarnivån utvecklas så att de 

motsvarar kraven för en nationell nivå.   

Kurser för vuxenutbildning 

skapas och erbjuds föreningarna  

SBF sporrar genom information och marknadsföring 

medlemsföreningarna att ge skolning baserad på Förbundets 

paket. Ordnas 4-5 utbildarkurser och beställningskurser enligt 

behov utanför huvudstadsregionen. 

Bättre synlighet och genomslag 

för utbildningskonceptet  

Informationen till föreningarna förbättras.  
Föreningarnas utbildares möjligheter att informera om kurser 
och kursmaterial på fältet förbättras. Föreningarna motiveras att 
samarbeta, bl.a. genom att ”best practices” presenteras.  
 
Kommunikation i båda riktningarna mellan förbundet och 
utbildarna.  
 
I slutet av året påbörjas utvecklingen av ett nätbaserat 

utbildningssystem.  
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5. Kappseglingsverksamhet 

 

Utmaningar 
Utmaningen för verksamheten är att utveckla seglingen som tävlingssport och motionssport med 
åtgärder som stöder en ökning av antalet utövare och får ungdomar att fortsätta med kappsegling. 
Väsentligt är att definiera SBF:s verksamhetsmodell och samtidigt klargöra gränserna mellan 
föreningarna, klassförbunden och Förbundet. 
 
Registerprojektet, som nu pågår, automatiserar också vissa administrativa funktioner som behandling 
av ansökningar, registeruppdateringar och administrationen av utbildningen, funktioner som nu utförs 
manuellt. Detta frigör resurser för mera nyskapande arbete. Registerprojektet är ett stort projekt och 
kräver betydande finansiella investeringar under år 2015.  
 
Att öka antalet tävlingsfunktionärer och att betjäna hela kappseglingsverksamheten är centrala 
utmaningar också år 2015. 
 
Målsättningar 
Viktiga målsättningar för år 2015 är att utveckla kappseglingen som tävlings- och motionssport. Vi 
kommer att satsa på åtgärder som håller ungdomar kvar i sporten.  För att nå detta mål kommer vi att 
definiera klara karriäralternativ för de unga som befinner sig i en valsituation. För kappseglingens del 
betyder detta att skapa ett klart förslag till val av båtklass i olika skeden, att förbättra samarbetet och 
koordinationen mellan Förbundet, föreningarna och klassförbunden, arrangerandet av gemensamma 
evenemang och ett bättre utnyttjande av tränarresurserna. För både dem som fortsätter att kappsegla 
och dem som har lämnat den aktiva sporten förbättras möjligheterna att skola sig till tränare, 
tävlingsfunktionär eller domare.  
 
Utvecklingen av sporten stöder Förbundet genom att arrangera regelbundna kappseglingsseminarium 
som betjänar hela fältet inklusive klassförbunden. Seminarierna utgör samtidigt en bra mötesplats för 
kappseglingsfolket och en möjlighet att dela kunnande över klassgränserna.  
 
För de idrottare som är med i idrottsakademiverksamheten är en målsättning att stöda en helhetsstyrd 
träning som en del av skolarbetet. I huvudstadsregionen fortsätter det redan nu intensiva samarbetet 
med Urhea och tillsammans erbjuder vi högklassig träning för elever i Mäkelänrinteen lukio och 
Brändö Gymnasium. På högskolenivå utvecklas idrottarnas nätverk och akademiernas stöd anlitas 
bättre än tidigare. I Åbo fortsätter samarbetet med Idrottsakademin i Åboregionen och möjligheterna 
till akademisamarbete i Uleåborgstrakten undersöks. 
 
Intressebevakningen i ISAF/EUROSAF och NordicSF fortsätter. Det är viktigt att vi kontinuerligt söker 
personer som kan delta i det internationella arbetet. Dessutom fortsätter förberedandet av 
internationella beslutsförslag i expertgrupper.  
 
Handikappseglingen utvecklas så att hindren för handikappades segling undanröjs, assistenter 
utbildas och föreningarnas faciliteter utnyttjas som träningscenter. Möjligheterna att pröva på 
seglingen och stödet för träningsgrupper utvecklas regionalt i samarbete med föreningarna. I 
samband med utvecklingen av hemsidorna uppdateras och utvidgas också handikappseglingens 
sidor.   
 
SBF:s tjänster till föreningar och klassförbund 

 Behandling av tävlingsansökningar och koordinering av nationella tävlingar  

 Hjälp vid ansökningar om internationella tävlingar.  

 Utbildning och auktorisering av tävlingsfunktionärer, domare  

 Uppdatering av tävlingsbestämmelser och regler och övervakning av dem.  

 Processen för sökande av ändring 

 Besvärsnämnden och utlåtanden för Nämnden för idrottens rättsskydd  

 Utbildning samt förnyelse, tryckning och distribution av regelböcker.  

 Registrering av segelnummer 

 Internationell intressebevakning 
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 Främjande av sportens synlighet samt medvetenheten och kunskapen om den  

 Behandling av seglarnas ansökan om poäng (inte landslaget)  

 Tränarutbildningen, nivåer 1-3  

 Klassförbundsverksamheten, utveckling och koordinering.  

 Stöd för föreningarnas träningsverksamhet 

 
 

Målsättningar: Aktiviteter: 

Akademiverksamheten Idrottsakademisamarbetet, utveckling av seglarnas 

kunnande, testverksamhet  

Rekrytering och skolning av 

tävlingsfunktionärer 

Utveckla möjligheterna för ungdomar att skola sig till 
tävlingsfunktionärer eller seglingsdomare. 
Öka antalet tävlingsfunktionärer. 
Arrangerandet och utvecklandet av tränarutbildningen.  

Utveckling av tävlingsverksamheten Förnyandet av tävlingskalendern. Målsättningen att förbättra 
koordineringen av tävlingarna.   
Tävlingsregistret och resultatregistret grundat på en databas. 

Utnyttjande av ISAF SailorsID 

Stöd för klassförbundens 

verksamhet 

Förnyandet av tävlingskalendern. Målsättningen att förbättra 
koordineringen av tävlingarna.   
Kappseglingsseminarier. Regelbundna seminarier med hela 
kappseglarpopulationen som målgrupp.   
Klassförbundens informationsverksamhet aktiveras och 
informationen om klassförbunden förbättras. 
Klassförbundsmässor och gemensamma läger. 

Registerverksamheten Databas för segelnummerregistreringen 
Databas för tävlingsregistret ocn resultatregistret. 
Utnyttjande av ISAF SailorsID. 
Utvecklande av tävlingsfunktionärsregistret. 
Effektiverande av de administrativa processerna. 

Handikappsegling Främjande av handikappseglingen i föreningarna. Hinder för 

handikappsegling bort. Möjlighet att pröva på 

handikappsegling. 

Allmänt Utveckling av marknadsföring och sponsorering. Förbättring 

av synlighet och kännedom om kappseglingen.   

 
 

6. Hastighetstävlingar 

 
Utmaningar 
Tillsammans med föreningarna skapas en inhemsk FM-serie. Att genomföra ett tävlingsevenemang är 
en stor utmaning för föreningen både vad beträffar arbetsmängd och finansiering. Målsättningen är 
också att få nya tävlingsarrangörer och att skola tävlingsfunktionärer lokalt. 
 
Vi strävar till att distribuera information om evenemangen i elektronisk form. Utnyttjandet och 
uppdaterandet av informationen måste utvecklas vidare.  
 
Hastighetstävlarna utnyttjar Förbundets kontors tjänster vad beträffar ansökan om tävlingslicens, 
anmälningar till internationella tävlingar och postning av officiella dokument. Det är viktigt att på 
kontoret praktiskt taget året runt finns personer som kan sköta de här ärendena.  
Juniorverksamheten har ökat och förnyats under de senaste åren.  För denna finns ett klart behov av 
träningsläger och träning under tävlingslika förhållanden.  
Hela sporten har behov av träningsområden. För varje tävling och gemensamma träning måste man 
separat ansöka om tillstånd av ELY- centralen och vattenområdets ägare. Det är viktigt att Förbundet 
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tillsammans med föreningarna ansöker om gemensamma träningsområden.  
 
Huvudmålsättningar 
Målsättningen är att öka antalet utövare genom att utveckla verksamheten för juniorer och ungdomar och 

genom att skapa bättre förutsättningar för alla klasser genom förbättrade träningsförhållanden. 

Juniorverksamheten utvecklas på en åretrunt-basis också genom att träningsverksamheten utvecklas i 

samarbete med sakkunniga inom sporten.  Också idrottsakademiverksamheten med skräddarsydda 

program och bättre träningsverksamhet  genom ökat samarbete med kappseglingssektorn erbjuds åt de 

idrottare som satsar på att nå toppen.  Vi kommer också att öka de gemensamma träningarna inför 

tävlingarna och året runt träning i form av bl.a. torrläger. 

 

Vi försöker göra sporten mera känd genom medverkan i mässor, artiklar i tidningen Nautic och speciella 

trycksaker.  Informationen på Förbundets hemsidor förbättras och riktas bättre in på de tävlandes och 

funktionärernas behov. 

 

Utvecklingen av skolningen för funktionärer och tävlande fortsätter på basen av den feedback som har 

erhållits under år 2000. Målsättningen är att skapa en modern skolningsverksamhet som beaktar de olika 

tävlingsformernas krav. 

 

Intressebevakningen och deltagandet i UIM:s och det nordiska samarbetsorganets verksamhet 
fortsätter. Dessutom deltar våra experter i hemlandet i beredandet av internationella beslutsförslag  
 
SBF:s tjänster till hastighetstävlingsverksamheten 

 Förarlicenser, funktionärslicenser, utbildning och internationella tävlingsbekräftelser. 

 Immersionstester och testutrustningar  

 Basförsäkring för tävlingar  

 Stöd för informationsverksamheten  

 Mässor och presentationer 

 Läger för juniorer och unga, juniorförsäkringar 

 Internationell intressebevakning  

 Prisutdelning för FM-serien och belöning för internationella framgångar  

 Samarbetet med UIM 

 

SBF:s tjänster till föreningarna 

 Stöd för tävlingsverksamheten, säkerhetsbåtar, tävlingsövervakare, tidtagare, besiktningsmän  

 Stöd för informationsverksamheten  

 Mässor och presentationstillfällen 

 Junior-/ungdomsläger i samarbete med föreningarna  

 Internationell intressebevakning  

 Samarbetet med UIM 

 Förbundets försäkringar för föreningsverksamheten 

 
 

Målsättningar: Aktiviteter: 

Utvecklande av sporten  Mässor och evenemang (Båtmässan 2015 – Teamen syns) 
Nya tävlingsorter + internationell klassificering av 

tävlingsområden  

Internationell verksamhet, 

representation, mässor 

Internationell representation, möten 
Nordiskt möte 
Deltagande i båtmässan 
Anordnande av prisutdelningen 

Den egentliga Lagledare 
Tävlingsövervakare (FI) 
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tävlingsverksamheten 2-3 juniorläger 
Säkerhetsbåtar och tidtagning 
Utdelning av stipendier 
Tävlingsstipendier 
NKT kommitténs möten 

Utbildningar Skolning av tävlande och arrangörer + ungdomsprogram  
Immersionstest Meriturva 21- 22.3.2015 

 

 

TOPPIDROTT 
Träningsverksamhet och toppkappsegling 

  
Utmaningar: 
Stödet åt seglarna består av personligt stöd och riktat stöd för träningen. Därutöver får toppseglarna 
tränings- och stödtjänster av SBF. På landslagsnivån är bristen på ekonomiska resurser ännu en av 
de största utmaningarna.  Under år 2015 har vi jobbat på att få nya samarbetspartners – och delvis 
lyckats. Detta arbete fortsätter under år 2015.  
 
Tränarna för landslagsseglarna är till stor del utlänningar. Otillräckliga ekonomiska resurser är orsak 
till att kompetenta tränare och övriga experter inte alltid kan knytas till verksamheten. Å andra sidan är 
internationaliseringen och våra landslagsseglares självständiga arbetssätt några av de viktigaste 
framgångsfaktorerna.  
 
Några förändringar har skett i sammansättningen av landslaget. Ändringarna leder tillfälligt till 
extrajobb vad beträffar planering och informationsverksamhet. Fortfarande är en av de stora 
utmaningarna att föra över lovande juniorförmågor till olympiaklasserna och skapa framgång för dem i 
dessa. Vi jobbar också på att förbättra informationsflödet och överförandet av kunnande från mera 
erfarna seglare genom gemensamma tillställningar 
 
Huvudmålsättningar 
De viktigaste tävlingarna under år 2015 är VM- och EM- tävlingarna i de olympiska klasserna 
inklusive paralympiska klassen 2.4m samt för-OS i Rio i augusti. Målsättningen är framgång, dvs. 
poäng- eller medaljplaceringar i öppna tävlingar i så många klasser som möjligt. I VM- tävlingarna 
2014 erhölls landsplatser i fyra klasser: Laser, Laser Radial, RS/X, damer och Finnjolle. År 2015 är 
målsättningen att ännu få platser i 49er för damer och herrar, 470 damer och herrar och RS/X herrar. 
Dessa delas ut i respektive klassers VM- tävlingar år 2015 och ännu i de europeiska uttagningarna 
2016. En landsplats i paralympiska 2.4m klassen har också säkrats under år 2014.  
 
Vi stöder idrottarnas förberedelser inför Rio-OS och Paralympics genom tränarstöd och olika 
stödtjänster.  Dessutom försöker vi integrera träningen inom de olika delområdena till en helhet. 
Speciell vikt fästs vid idrottarnas hälsa och i samarbete med Olympiakommittén ordnas 
hälsogranskningar för idrottarna.  
 
Kartläggandet av förhållandena i Rio de Janeiro påbörjades på hösten 2014 och fortsätter år 2015. 
Utvecklingen av utrustningen och förståelsen för hur den skall användas har i alla klasser som 
målsättning att båtlagen skall ha bästa möjliga förutsättningar till framgång i de olympiska 
seglingarna. I för-OS deltar vi i så många klasser som möjligt.  Dokumenterandet av forsknings- och 
utvecklingsarbetet görs med omsorg och det utnyttjas i träningsverksamheten och utbildningen av 
idrottarna.  
 
Ramarna för tränarutbildningen har definierats och planeringen och förverkligandet av nivå 2 har 
gjorts under år 2000.  Nivå 3-utbildningen körs igång år 2015. Målet för tränarutbildningen är att få 
fram flera kunniga tränare på alla nivåer och att dela det kunnande som finns och bygga upp en 
gemensam kultur. Under år 2015 uppgörs ett grenspecifikt antidopingprogram och 
antidopingutbildning ges primärt åt unga seglare.  
 
Att påverka seglingssportens utveckling internationellt är en kontinuerlig strävan och möjligheter ges 
genom representation i det internationella seglarförbundets beslutande organ. Också 
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träningssamarbetet i de olika olympiaklasserna fortsätter under år 2015. Speciellt intensivt är 
samarbetet med Sverige. Det internationella samarbetet är ett livsvillkor för framgång inom 
toppseglingen och det möjliggör kvalitativ träning hela året.   
 
SBF:s tjänster till föreningarna 
Träningsverksamhet:  

 Utbildning av tränare: klasstränarutbildning på nivåer II ja III – vi utbildar föreningarnas 

instruktörer till tränare som har kompetens inom specifika klasser.  

 Tränardatabas – ett register över alla tränare uppgörs i samarbete med föreningen Finlands 

Seglingstränare.  

 SBF:s tränares verksamhet sker ute hos föreningarna och på det sättet kan också 

föreningarnas egna tränare ha en dialog med dem.   

 Träningsverksamhet för landslaget inkulsive olympiaträning  

 Träningsgrupper och stöd för dem.  

Konsultering: 

 Diskussioner med föreningarna om de krav toppseglingen har 

 Inriktning av föreningarnas verksamhet så att den möjliggör en karriär för seglarna som leder till 

toppen,  

 
Etiskt hållbar idrott:  

 Diskussioner om idrottens och kappseglingens gemensamma värden och etik.  

 Antidopingprogram och därtill hörande utbildning  

 
Internationell verksamhet 

 Representation i ISAF:s beslutande organ (council ja events committee)  

 Internationella kontakter via toppseglingen 

 

 

Målsättningar Aktiviteter: 

Landsplatser för Rio-OS och 

framgång i värdetävlingar  

Stöd för VM- och EM- tävlingarna i olympiaklasserna. Stöd för 

seglarna beträffande träning och planering av träningen.  

Förberedelser för Rio: 

Utrustning och förhållanden 

Utvecklingsarbetet sker både i Rio, i samband med träning på 

övriga orter och i hemlandet. Viktigast är ändå daglig effektiv 

träning.  

Förverkligandet av 

tränarutbildningen och 

antidopingprogrammet 

Nivå 3 – tränarutbildningen planeras och genomförs under år 

2015. Dessutom skapas ett antidopingprogram och olika 

grupper skolas i antidopingfrågor.  

Internationellt påverkande.  Påverkan av sportens internationella utveckling via det 

internationella seglarförbundets (ISAF) olika organ. Finland är 

representerat i Council (högsta beslutande organ) och Events 

Committee (tävlingsfrågor) 

 
 
 
 
 
 



                                STADGEENLIGT HÖSTFÖRBUNDSMÖTE  2014 

 

Sida 20 (40)   SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF 

ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET, 
KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING, EKONOMI, 
ADMINISTRATION 
 

1. Organisations/föreningsverksamhet 

 

Utmaningar: 
Föreningarnas aktiva verksamhet är basen för hela förbundets existens. Förbundet måste kunna 
betjäna föreningarna kvalitetsmässigt och på rätt sätt, så att föreningsverksamheten upplivas och 
verksamhetens kontinuitet tryggas. Utmaningen för förbundet är att hitta de rätta sätten att stöda 
föreningarna och att hitta metoder att informera effektivt om dessa. På det sättet kan de erbjudna 
tjänsterna och verktygen tas i aktivt bruk.  De allra flesta föreningar har också ekonomiska 
utmaningar.  Medelinskaffningen måste därför utvecklas både på förbunds- och föreningsnivå.  
 
Att rekrytera frivilliga för föreningsarbetet är både ett lokalt och ett nationellt problem. Nya metoder att 
öka motivationen och belöningen för frivilligarbete måste hittas då också sättet att utnyttja fritiden 
förändras i vårt samhälle. Också samarbetet med övriga idrottsgrenar borde ökas för att 
verksamheten skall effektiveras och nya verksamhetsmodeller skall hittas.  
Förbundets nuvarande medlemsregister är föråldrat och ett nytt system kommer att tas i bruk. 
Förbundet måste skapa en registerservice som betjänar föreningarna så bra som möjligt så att alla 
föreningar kan godkänna det och ta det i bruk.  
Förbundets regionala verksamhet har fungerat lika länge som förbundet. Förbundet måste lära sig 
utnyttja de områdesansvarigas arbetsinsats bättre för att på det sättet få ut information och få ut nya 
verksamhetsformer. Det är också viktigt at de områdesansvariga informerar förbundet om de behov 
och åsikter som finns på fältet så att Förbundet kan beakta dessa i sin verksamhet.    
 
Målsättningar 
Förverkligandet av medlemsregisterprojektet är det viktigaste tyngdpunktsområdet för 
organisationsverksamheten.  Projektets omfattning och betydelse gör att det kräver tid och resurser, 
endast då kan de nya registret betjäna både Förbundets och föreningarnas verksamhet.  
 
Förbundet kommer under år 2015 att satsa mera på den regionala verksamheten. Ett klart koncept 
kommer att skapas, vilket också hjälper de områdesansvariga att fungera bättre på sina respektive 
områden.  Ett skolningstillfälle erbjuds de områdesansvariga i början av året och för föreningsmötena 
skapas konkreta paket och modeller som kan presenteras för föreningarna.  Material produceras för 
alla sektorer av förbundets arbete och föreningarnas möjligheter att inverka på Förbundets arbete 
förbättras. Målsättningen är att de områdesansvariga skall ha en närmare kontakt med Förbundets 
övriga verksamhet.   
 
Att aktivt tacka för välgjort arbete och sporra de frivilliga förbättrar motivationen för att arbeta inom 
föreningen. Metoder för detta presenteras aktivt för föreningarna.  Föreningsseminariet och 
Förbundets säsongavslutningsmiddag utvecklas vidare så att deltagarna får rikligt med vägkost att 
föra med till sina föreningar och områden.  Föreningarna påminns aktivt om förtjänsttecknen och de 
möjligheter de ger att belöna föreningsaktiva. 
 
Med hjälp av förfrågningar samlar Förbundet information om föreningarnas behov och man försöker 
hitta lösningar som presenteras tillsammans. Förbundets medlemsförmåner utvecklas och nya 
förmåner söks kontinuerligt. 
 
SBF:s tjänster till föreningarna 

 Rådgivning 

 Rannanviisas (Klok på stranden) – guide för föreningsarbetet 

 Det nya registerprogrammet 

 Aktivt utbildningsarbete som stöder sig på olika evenemang  

 Administration av förtjänstetecken 

 Utveckling av medlemsförmåner för föreningarna 
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 Gruppolycksfallsförsäkring för föreningsmedlemmarna 

 Utveckling av medlemsregistret 

 Utbildning av de områdesansvariga 

 Hjälp med att ansöka om föreningsstöd 

 

Målsättningar Aktiviteter 

Utveckling av Förbundets 

tjänster till föreningarna  

Förbundets registerprojekt går starkt framåt. Nya 

medlemsförmåner undersöks. Fungerande samarbetsavtal görs 

med olika aktörer.  

Utveckla samarbetet mellan 

Förbundet och föreningarna 

Föreningsseminariet och avslutningsmiddagen utvecklas. Med 

hjälp av Årets bästa – valen avtackas och ihågkoms meriterade 

frivilliga och deras insatser presenteras för medlemmarna och till 

media. Förtjänstmärken utdelas.  

Utveckling och förstärkning av 

den regionala verksamheten  

För de områdesansvariga organiseras ett skolningsveckoslut, 

där de uppdateras i aktuella frågor och får tips för att utveckla 

sitt arbete. En arbetsmodell utvecklas med målsättning att göra 

arbetet enklare. Dessutom distribueras åt dem ett regelbundet 

informationsbrev, som presenterar nyheter i förbundets 

verksamhet.  För föreningsmöten och motsvarande utvecklas 

färdiga paket.   

Stöd för föreningsverksamheten Genomförs föreningsanpassade möten. Rannanviisas guiden 

fortsätter att utvecklas. Verksamhetsmodeller utvecklas för att 

stöda verksamheten.  Utbildning anordnas.   

 
 

2. Kommunikation och marknadsföring 

 

Utmaningar 
Förväntningarna på Förbundets informations- och marknadsföringsverksamhet är stora både internt 
och externt.  Kommunikation är en väsentlig del av alla Förbundets verksamhetsområden och en 
förutsättning för att dess budskap skall kunna föras vidare både inom och utom förbundet. Speciellt 
nu då Förbundets nya strategi skapas är kommunikationens betydelse stor på alla delområden. 
Också de nya huvudteman som Förbundet väljer att fokusera på måste presenteras för alla 
referensgrupper.  
 
Kommunikationen svarar på de behov som den nya strategin skapar och de kanaler som används 
utvecklas enligt behoven. En målsättning är att skapa kostnadseffektiva lösningar.  

 
Förbundets egen medlemstidning Nautic produceras nu av Förbundet själv. En tidning som 
distribueras till alla hushåll är det bästa sättet att föra fram Förbundets budskap till alla medlemmar. 
Förnyandet av hemsidorna, ett viktigt projekt ur kommunikationssynpunkt, ger möjligheter till en ny, 
mera ekonomisk kommunikation utöver tidningen men den minskar inte på behovet av 
personresurser. Projektet förs ändå vidare i samarbete med alla verksamhetsområden inom 
Förbundet, med målsättning att få ut vårt budskap till föreningarna och deras personmedlemmar.  
 
Förbundets medelanskaffning effektiveras. Kommunikationen bör vara aktivt med då 
samarbetsformerna utvecklas och innehåll produceras utöver att våra samarbetspartner får synlighet i 
våra media.   
 
Målsättningar: 
Vi driver förnyandet av Förbundets kommunikationsforum.  Två nummer av den tryckta Nautic ges ut. 
Tidningen innehåller också i framtiden artiklar producerade av Förbundet, material produceras också 
för de förnyade hemsidorna.  
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Hemsidorna och det elektroniska nyhetsbrevet utvecklas och med hjälp av dem tas också nya 
verksamhetsmodeller i bruk. För de elektroniska plattformerna produceras också journalistiska 
artiklar. Utvecklingen av hemsidorna fortsätter stegvis i samarbete med alla förbundets sektorer. Vi 
försöker snarast möjligt få med föreningarna och klassförbunden.   
 
De sociala media kommer allt starkare med i Förbundets elektroniska kommunikation.  En egen 
strategi och en verksamhetsmodell uppgörs för nätkommunikation.   
 
Förbundet strävar efter att samla in föreningsmedlemmarnas epostadresser så att den interna 
kommunikationen i framtiden kan stärkas genom att information sänds direkt till 
föreningsmedlemmarna. Då nya elektroniska plattformer skapas är målsättningen att öka 
personmedlemmarnas deltagande i verksamheten. På de elektroniska sidorna skapas en 
båtfolkspanel/viral förfrågemodell, som tjänar som forum för diskussioner om frågor av betydelse för 
båtfolket och kan tjäna som kanal för båtfolket att få fram sina synpunkter.  
 
Förbundets kommunikation stöder effektivt dess strategi och arbetet med huvudtemat.  
 
Satsningarna på att utveckla kontakterna till media och olika intressegrupper ökas så att Förbundets 
viktigaste synpunkter når fram både internt och externt. Förbundets intressebevakning är viktig för 
föreningarna och deras medlemmar och bör förstärkas. Kommunikationen skapar åt Förbundet som 
stöd för intressebevakningen verksamhetsmodeller och utbildningstjänster. 
 
De olympiska klassernas VM-tävlingar och förolympiska seglingarna i Rio innebär en 
kraftansträngning också vad kommunikationen beträffar. Också det kommunikativa stödet för de 
idrottare som åker till OS i Rio är viktigt.   
 
Medelanskaffningen effektiveras då Förbundets verksamhet utvidgas och behovet av extern 
finansiering ökar. Kommunikationen stöder och skapar innehåll för våra partners och medverkar i 
skapandet av nya partnerskap.  
 
I detta skede är Förbundets viktigaste kommersiella partners Wärtsilä, Freja, Audi, Europcar, Magic 
Marine, If försäkringsbolaget och Punamusta.  Målsättningen är att få med nya samarbetspartners 
och på detta sätt öka den externa finansieringens andel.   
Verksamheten för den stödgrupp som skapades år 2014 utvecklas och vidgas. Gruppen har som 
uppgift att söka nya former för att stöda – i detta skede – toppkappseglingen och förbättra kunskapen 
om vår sport i företagsvärlden. 
 
Gruppens medlemmar är personer med inflytande i samhället och stora nätverk och som har intresse 
för segling och båtsport. Som ordförande för gruppen år 2015 verkar Esko Kilpi. Beslut om nya 
medlemmar tas av SBF:s styrelseordförande, gruppens ordförande och Förbundets verkställande 
direktör.  
SBF:s tjänster till föreningarna och klassförbunden 

 Föreningarnas medlemmar får två gånger per år tidningen Nautic 

 Förbundets hemsidor förnyas så att de betjänar medlemskåren bättre.  

 För hemsidorna produceras kontinuerligt material som betjänar föreningarna.  

 De nya hemsidorna innebär också en ny påverkningskanal för föreningarna och deras 

medlemmar exempelvis via olika diskussionsfora.  

 Båtförarens årsbok produceras årligen. 

 Förbundet informerar månatligen föreningarna och klassförbunden via ett nyhetsbrev som 

utkommer en gång i månaden.  

 Extern information om föreningarnas evenemang och tävlingar  

 Stöd för föreningarnas och klassförbundens kommunikation 

 Utbildning om kommunikation 

 Material skapas som stöd för föreningarnas egen kommunikation.  

 Material och stöd för mässor och andra evenemang 
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Målsättningar Aktiviteter 

Skapande av en integrerad 

medlemskommunikation  

Utveckling och fokusering för det elektroniska nyhetsbrevet. 

Förnyelse av Nautic- kommunikationen. Nautic utkommer två 

gånger. Båtförarens årsbok, viralförfrågningar och ökad 

interaktivitet.  

Seglingens och båtlivets synlighet i 

media och samhälle förstärks.  

Träffar med olika intressegrupper, träffar med journalister, nya 

mediakontakter. Igångkörning av träffar med föreningarnas 

informationsansvariga. Igångkörning av informationsträffar med 

de områdesansvariga. Landslagets och ungdomslandslagets 

brand förstärks och produktionen av videomaterial ökas.  

Utveckling av nätbaserad 

kommunikation 

Förnyelsen av hemsidorna fortsätter. Nya applikationer för 

nätverksbaserade tjänster tas i bruk. Förbundets 

nätverksbaserade kommunikation förstärks och en strategi för 

denna skapas. En kanalkarta för förbundet skapas som 

sammanfattar i vilka media vi vill vara med.   

Förbundets viktigaste projekt stöds Projekten stöds med kommunikationsplanering och 

produktifiering. Kommunikationen för mässdeltagande stöds. 

Medelanskaffningen stöds genom kommunikation och 

innehållsproduktion.  

 
 

3. Ekonomi och administration 
Förbundet har elva anställda, varav en är visstidsanställd.  
Förtroendemannaverksamheten är omfattande. Där ingår förutom styrelsen fem kommittéer, fyra 
verksamheter och tre nämnder. Ordförande och viceordförande i dessa väljs av förbundsmötet medan 
styrelsen bekräftar valet av medlemmar.  Förbundet har också 15 områdesansvariga, som är tillsatta 
av styrelsen.   
 
Verksamheten och dess utmaningar 
Inom Förbundets administration görs idag mycket manuellt arbete på grund av outvecklade 
datasystem. Automatisering av många av de manuella jobben sker i samband med förverkligandet av 
registerprojektet. Målsättningen är att låta verksamhetsstyrningssystemet ta över största delen av 
rutinarbetet och på det sättet frigöra personernas kapacitet för mera produktivt arbete.   
 

Målsättningar 

Årets överlägset viktigaste projekt är ibruktagandet av det nya register- och styrsystemet på 

förbundsnivå. Det nya systemet beaktar också föreningarnas behov och kommer att ge föreningarna 

verktyg för rationalisering av administrationen och minskandet av det manuella arbetet.   

 

Vi strävar efter att skapa en enhetlig verksamhetskultur, där personer inom föreningarna, som har nödiga 

rättigheter och nödigt kunnande, kan sköta sina uppgifter med hjälp av Förbundets datasystem. Detta 

gäller t.ex. besiktning, licenshantering, anmälningar till olika evenemang.  

 
Administrationen strävar efter att tillhandahålla de uppgifter som beslutsfattandet kräver snabbt och 
kostnadseffektivt. Detta innebär att rapporternas antal minskas och de ansvariga för de olika 
sektorerna själv kan ta fram de uppgifter de behöver.    
 
För att underlätta mötesarrangemang och minska resekostnaderna använder Förbundet 
videokonferenstjänsterna Fuze, Skype och Lync.  
 
Samarbetet mellan de förtroendevalda och kontoret förbättras under det kommande året.  
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Med hjälp av de förnyade hemsidorna strävar vi också till att få snabbare feedback beträffande aktuella 

projekt och åtgärder.  

 
Vi förväntar oss att förbundsavgiften hålls på nuvarande nivå och att ungefär samma summa flyter in 
som under de senaste åren.  
 
Medlemsavgifterna och de försäkringar som ingår 
Förbundets medlemsavgifter föreslås bibehållas på nuvarande nivå: 

• egentliga personmedlemmar (vuxna) 12,50€ 
• familjemedlemmar 12,50€ 
• seniorer 12,50€ 
• ungdomar (under19 år) 5,00€ 

 
I förbundsavgiften ingår under år 2015 följande försäkringar, som gäller de föreningsmedlemmar som 
har införts i Förbundets register.  
* Gruppolycksfallsförsäkring för olycksfall som sker i samband med båtliv. Försäkringsbolag If  
* Verksamhetsförsäkring för föreningarna: Pohjola Tuplaturva. 
 

SBF:s tjänster till föreningarna 

 Medlems- och båtregistertjänster 

 Tjänster riktade till licensinnehavare inom föreningarna 

 Sammanställning av föreningarnas röstetal 

 Röstningar och ”valmaskin” under förbundsmötena 

 Resultat-och budgetkalkyler inför förbundsmötena 

 

 

Målsättningar: Aktiviteter 

Styrelsens möten och 

seminarier 

För styrelsen planeras åtta gemensamma möten och en 
strategidag. Styrelsemedlemmarna är i allmänhet också ordförande 
för respektive kommittéer/funktioner.  
Mötesdeltagandet sker delvis via videokonferenstjänster. I 

december ordnas ett möte för de förtroendevalda.  Där läggs 

grunden för verksamheten nästa år och överenskoms om 

gemensamma spelregler för kontoret och de förtroendevalda 

Stadgeenliga vår-och 

höstförbundsmöten 

Inbjudan till mötena skickas senast tre veckor för respektive möte 
till den adress som föreningen/klassförbundet har anmält.  
 
Vårmötet väljer årligen en valnämnd som samlar in förslag till 

kandidater för de olika organen i stället för dem som är i turen att 

avgå.   

Utveckling av 

personaladministrationen 

I skriften ”Centrala principer för personadministrationen” har 
samlats ”best practices” och regler. Dessa utvecklas och, baserade 
på lagar och förordningar, fungerar som ett gemensamt rättesnöre 
för personalen  
 
För personalen har ordnats arbetshälsovård och möjlighet att köpa 
lunchsedlar, motions- och kultursedlar.  
 
Personalens arbetsbeskrivningar utvecklas kontinuerligt och 

informationsgången mellan de förtroendevalda förbättras.  

Förnyandet av 
registerprogrammet 

 

 

Ibruktagandet och utnyttjandet av det nya registerprogrammet. 
Detta kräver medverkan av både kontoret, de förtroendevalda och 
föreningarna.  
Rutinarbeten såsom utgivandet av segelnummer överförs till 
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Kostnadseffektiv IT och 

ekonomiadministration  

nätbutiken.  
Administrationen av evenemang, anmälningar, personkort etc. 
hanteras i framtiden via registerprogrammet. Då samlas också 
automatiskt data om deltagande mm. som underlag för rapporter, 
statistik, licenshantering,   
 
Stödet för IT- infran är outsourcat och både kontoret och styrelsen 
använder de nyaste kontorsapplikationerna. Detta har förbättrat 
kostnadseffektiviteten. Ekonomitjänsterna köps utifrån med 
undantag av försäljningsreskontran. Vårt ekonomisystem möjliggör 
en mångsidig och kostnadseffektiv uppföljning och rapportering.  
 

Gemensamma kostnader De gemensamma kostnader som hänför sig till den operativa 
verksamheten bokförs som allmänna administrationskostnader.  
 

Exempel: telefon, IT- tjänster och utrustning, hyror och bikostnader, 

försäkringar med undantag av dem som gäller föreningarna och 

deras medlemmar.   

 
 
SPV Marketing Oy 
 
SPV Marketing Oy är ett helägt dotterbolag. Avsikten är att sköta en viss kommersiell verksamhet via 
det bolaget. Exempel kan vara den kommersiella verksamheten inom Rio-2016 projektet.  
 
SPV Marketing Oy:s administration år 2014: 
Verkställande direktör: Jussi Ojutkangas 
Styrelseordförande: Martti Laisi 
Styrelsemedlemmar: Patrick Andersson och Rikard Bjurström  
 
SPV Marketing Oy:s resultaträkning och balans samt verksamhetsberättelse delges i 
vårförbundsmötet.  
 
 
 
 
Förklaringar till i texten använda förkortningar:  
 
EC European Cup 
ELY Närings-, trafik- och miljöcentralen  
EUROSAF European Sailing Federation  
HuMu Förändringsgruppen inom toppidrotten 
ISAF  International Sailing Federation 
KPT Kappseglingskommittén 
LaNu Barn- och ungdomsfunktionen 
NOV Olympiatränare för ungdomar 
NordicSF Nordic Sailing Federation 
OK Olympiska kommittén 
OKM Undervisnings- och kulturministeriet 
SOK Utbildning av föreningsinstruktörer 
SPV, SBF Suomen Purjehdus ja Veneily, Segling och Båtsport i Finland 
VHT Kommittén för träning och toppsegling.  
VETT Sjösäkerhetsfunktionen 
WC World Cup 
Valo Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Finlands Idrott rf, 
 
 



                                STADGEENLIGT HÖSTFÖRBUNDSMÖTE  2014 

 

Sida 26 (40)   SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF 

 

Budjeten för 2015 per kostnadsställe och verksamhet 
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Seurojen äänimäärät 2014 
Föreningarnas röstantal 2014 
 
Taulukossa käytetyt merkinnät / Tecknen i tabellen  
 
A = seuran lyhenne / föreningens förkortning 
B = seuralta laskutettu jäsenmäärä/ av föreningen fakturerat medlemsantal (17.1.2014) 
C = katsastettujen veneiden lukumäärä / antalet besiktigade båtar (2013) 
D = seuran äänimäärä / föreningens röstantal 
* = seura ei ole maksanut jäsenmaksua määräaikaan 15.3.2014 mennessä 
  föreningen har inte betalat medlemsavgiften inom avtalad tid, senast den 15.3.2014 

 

Seura - Förening A B C D * 

 

AIRISTO SEGELSÄLLSKAP ASS 553 83 13  

AKATEEMINEN PURJEHDUSSEURA AP 39 0 1  

ALA-KEITELEEN PURSISEURA AKPS 178 0 4  

ASIKKALAN PURSISEURA APS 310 117 9  

AURINKOLAHDEN VENEKERHO AVK 77 0 2  

AURINKOPURJEHTIJAT AUR 26 0 1  

AVOMERIPURJEHTIJAT AVOMERI 0 0 2  

BARÖSUNDS SEGELKLUBB R.F. BSK 261 11 6  

BORGÅ SEGELSÄLLSKAP R.F. BSS 423 87 10  

BRÄNDÖ SEGLARE BS 737 14 1 * 

BÅTVIKIN VENEILIJÄT BÅV 40 15 1  

COMPASS C 84 0 2  

DALSBRUK MOTOR- OCH SEGELKLUBB DMSK 125 19 1 * 

EKENÄS SEGELSÄLLSKAP ESS 524 166 14  

ESBO SEGELFÖRENING ESF 822 141 19  

ESPOON MERENKULKIJAT EM 163 85 5  

ESPOON MERENKÄVIJÄT EMK 893 252 23  

ESPOON PURSISEURA EPS 914 430 27  

ESPOON VENEILYTURVALLISUUSYHDISTYS EVTY 0 0 1  

EUROPE CLASS FINLAND EJOLLA 0 0 1 * 

FINN EXPRESS PURJEHTIJAT FE83 0 0 1  

FINNISH 29ER ASSOCIATION 29ER 0 0 1 * 

FINNISH 49ER ASSOCIATION 49ER 0 0 1 * 

FINNISH FORMULA 18 ASSOCIATION F18 0 0 1  

FINNISH LASER ASSOCIATION FLA 0 0 1 * 

FINNISH OFFSHORE CLUB FOC 18 0 1 * 

FINNISH STAR ASSOCIATION STAR 0 0 1 * 

FINNISH X-35 ONE DESIGN CLASS LIITTO X35 0 0 1  

FIRST 36.7 FINLAND RY FIRST36.7 0 0 1  

FORSSAN VENESEURA RIENTO FVSR 44 0 1  

FÄRJSUNDETS SEGLARFÖRENING FS 115 0 1 * 

GALLTRÄSK SEGELSÄLLSKAP GSS 110 2 3  

GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING GSF 313 79 8  

GUARANA MOTORSÄLLSKAP GMS 46 0 1  

GULLKRONA KRYSSARKLUBB GK 365 248 12  

HAIPURJEHTIJAT HAI 0 0 1  

HAKKENPÄÄN MERENKÄVIJÄT HMK 163 55 5  

HALKOLAITURIN VENEILIJÄT HLVE 22 0 1  

HAMINAN PURSISEURA RY HPS 306 71 8  
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Seura - Förening A B C D * 

HANGÖ SEGELFÖRENING HSF 416 0 9  

HANGÖ UDDS SEGELSÄLLSKAP HUS 285 128 8  

HAUKILAHDEN VENEKERHO HLVK 203 85 6  

HAUKIPUTAAN PURSISEURA HAPS 93 0 2  

HAUKIPUTAAN VENEILIJÄT HPV 66 17 2  

HAUKKANIEMEN PURSISEURA HAUPS 31 2 1 * 

HEINOLAN PURSISEURA HEIPS 222 79 6  

HELSINGFORS SEGELKLUBB HSK 1568 674 45  

HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP HSS 1428 136 31  

HELSINGIN MERIVENEILIJÄT HMV 276 67 7  

HELSINGIN MOOTTORIVENEKERHO HMVK 815 281 22  

HELSINGIN NAVIGAATIOSEURA HNS 205 19 1 * 

HELSINGIN NAVIGAATTORIT HN 17 0 1  

HELSINGIN NUORET PURJEHTIJAT RY HNP 6 0 1 * 

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV 64 12 2  

HELSINGIN TYÖVÄEN PURSISEURA HTPS 447 94 10  

HELSINKI SAIL RACING MANAGEMENT RY HSRM 0 0 1  

HIRVENSALMEN VENEILYSEURA HIRVE 24 2 1  

HOLLOLAN VENESEURA HVS 142 73 4  

HOUTSKÄRS BÅTKLUBB HBK 83 19 2  

HUMALLAHDEN VENEKERHO HVK 638 191 16  

HUMALNIEMEN VENEKERHO HNVK 18 0 1  

HUVIVENESEURA VAAHTOPÄÄT VP 23 0 1 * 

HYVINKÄÄN PURSISEURA HYP 236 41 5  

HÄMEENLINNAN NAVIGAATIOSEURA HLNS 32 10 1  

HÄMEENLINNAN VENEKERHO HMLVK 68 19 2  

HÄRKKIMYKSEN PURSISEURA RY HÄRPS 23 0 1  

IIN MERISEURA IM 22 11 1  

IISALMEN PURSISEURA IIPS 76 22 2  

IMATRAN PURJEHDUSSEURA IMPS 91 31 2  

IMATRAN VENEKERHO IMVK 116 0 3  

INGÅ BÅTKLUBB - INKOON VENEKERHO IBK-IVK 159 0 4  

INIÖ BÅTKLUBB IBK 114 0 3  

INIÖN PURSISEURA - INIÖ SEGELSÄLLSKAP IPS-ISS 5 0 1  

ITÄ-HELSINGIN PURSISEURA IHPS 28 10 1  

ITÄMEREN PURJEHTIJAT IP 7 0 1  

JANAKKALAN VENEKERHO JVK 87 1 2  

JOENSUUN PURSISEURA JPS 160 68 5  

JOLLARIT J 20 0 1  

JOROISTEN VENESEURA JORVS 16 0 1 * 

JOUTSENON VENESEURA JV 251 38 6  

JYVÄSKYLÄN VENESEURA RY JVS 510 253 16  

JÄMSÄN PURSISEURA JÄPS 105 22 3  

KAARINAN VENEILIJÄT KAAVE 103 80 4  

KABBÖLE MOTORBÅTSKLUBB RF KAMK 3 0 1  

KAJAANIN PURJEHTIJAT KAP 90 47 2  

KALLAN PURJEHTIJAT KAPU 107 3 3  

KANTVIKIN PURJEHTIJAT KVP 440 79 10  

KARINKIERTÄJÄT KK 139 46 3  

KARJALOHJAN VENEILIJÄT RY KAVE 74 0 2  

KARUNAN VENESEURA RY KARVE 25 0 1  
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Seura - Förening A B C D * 

KASKÖ MOTORBÅTSKLUBB KMK 80 2 2  

KASKÖ SEGLARSÄLLSKAP KSS 26 0 1  

KATAJANOKAN VENEKERHO KNV 183 46 4  

KEILALAHDEN VENEKERHO RY KEVK 280 73 7  

KELLON VENE KEVEN 33 0 1 * 

KEMIJÄRVEN TUNTURIPURRET RY KTUPU 63 0 2  

KEMIN MOOTTORIVENEKERHO KMVK 67 18 2  

KEMIN PURJEHDUSSEURA KEPS 172 0 4  

KEMIN TYÖVÄEN PURSISEURA KTPS 150 0 4  

KERAVAN VENEKERHO KEVE 123 0 3  

KESÄPURSISEURA RY KESP 9 1 1 * 

KESÄPÄIVÄN PURSISEURA KEPU 117 34 1 * 

KIPPARILAHDEN VENEKERHO KVK 159 6 4  

KIRKKONUMMEN KALA- JA METSÄMIEHET RY KKMM 1 0 1  

KIRKKONUMMEN PURSISEURA KNPS 100 1 3  

KIVENLAHDEN VENEKERHO KLV 365 11 1 * 

KLAMILAN VENEILIJÄT KV 119 10 3  

KOILLIS-SAVON VENEILYSEURA K-SV 22 8 1  

KOIVUSAAREN PURSISEURA KOPU 384 121 10  

KOKKOLAN PURJEHTIJAT KP 131 21 3  

KOKKOLAN VENEKERHO RY KMV 252 0 1 * 

KOLIN PURSISEURA KOPS 0 0 1 * 

KORPILAHDEN VENESEURA KVS 98 49 2  

KORPO SJÖFARARE KOS 222 55 6  

KOTKAN MOOTTORIVENESEURA RY KMVS 79 58 3  

KOTKAN PURSISEURA - KOTKA SEGELSÄLLSKAP KPS 688 133 16  

KOUVOLAN SURFFARIT KOSU 1 0 1 * 

KRISTINESTADS SEGELFÖRENING KSF 271 37 1 * 

KRONOBY BÅTKLUBB R.F. KBK 33 21 1 * 

KUIKANPESÄN VENEKERHO RY KPSV 15 11 1  

KUOPION PURSISEURA KUOPS 776 244 20  

KUSTAVIN KIPPARIT KUKI 63 0 2  

KYMEN NAVIGAATTORIT KN 125 124 5  

KYRÖSJÄRVEN VENEILYSEURA RY. KYVE 35 0 1 * 

KÄRRABUKTENS BYARÅD KBBR 84 20 2  

KÖYHIEN PURSISEURA KÖYPS 42 0 1  

LAAJALAHDEN MERENKÄVIJÄT LM 77 0 2  

LAAJASALON KANAVAKERHO-DEGERÖ KANALKLUBB LKK 2 0 1  

LAHDEN PURJEHDUSSEURA LPS 792 180 19  

LAHDEN VENEKERHO LVK 200 0 5  

LAIVASTON VENESEURA LAIVS 116 25 1 * 

LAPPEENRANNAN MOOTTORIVENESEURA LMS 631 135 15  

LAPPEENRANNAN PURSISEURA LRPS 444 118 11  

LAPPVIK MOTORBÅTSKLUBB LMK 71 0 2  

LAUKAAN VENESEURA LVS 53 0 1 * 

LAURINLAHDEN VENEKERHO - LARSVIKS BÅTKLUBB LLV 312 132 9  

LAUTTASAAREN PURSISEURA - DRUMSÖ SEGELFÖRENING LPS-DSF 32 0 1  

LAUTTASAAREN VENEILIJÄT LV 228 0 5  

LEMPÄÄLÄN-VESILAHDEN PURSISEURA LVPS 129 27 3  

LEPPÄLUODON VENEKERHO LLVK 196 0 1 * 
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Seura - Förening A B C D * 

LEPPÄVIRRAN PURSISEURA RY LEPS 81 23 2  

LEPPÄVIRTA RACING TEAM LRT 14 0 1  

LIEKSAN PURSISEURA LIEPS 14 0 1 * 

LINLON VENEILIJÄT LINVE 60 27 2  

LIPERIN PURSISEURA LIPS 37 15 1  

LOHJAN LAIVURIT LOLA 132 72 4  

LOHJAN PURJEHTIJAT LP 214 0 1 * 

LOUNAIS-HÄMEEN PURSISEURA L-HPS 15 6 1  

LUONTERIN KIPPARIT LK 45 8 1  

LÅNGVIKIN VENEKERHO- LÅNGVIK BÅTKLUBB LVK-LBK 128 0 3  

LÄNGELMÄVEDEN VENEILIJÄT LÄVE 30 0 1  

MAHOGANY YACHTING SOCIETY R.Y. MYS 19 0 1  

MARIEHAMNS SEGLARFÖRENING MSF 115 4 3  

MARJANIEMEN PURJEHTIJAT MP 229 70 1 * 

MARJANIEMEN VENEKERHO MVK 150 9 4  

MATINKYLÄN VENEKERHO MATVK 119 0 3  

MAXMO MOTORBÅTSKLUBB MMK 35 0 1  

MERENKÄVIJÄT M 846 159 20  

MERIHAAN VENESEURA MVS 164 42 4  

MERIHENKISET RY MH 34 0 1  

MERISATAMAN VENEKERHO MSVK 101 59 4  

MERISEURA TURKU MST 33 2 1  

MERITIE ME 386 197 11  

MIETOISTEN VENESEURA MIVS 54 34 2  

MIKKELIN PURSISEURA MPS 447 91 10  

MOTORBOAT CLUB KARUNA MCKAR 37 0 1  

MUNKAN VENEKERHO MUVK 242 68 1 * 

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA NPS 675 167 17  

NAGU SEGELSÄLLSKAP NSS 226 54 6  

NAISPURJEHTIJAT - SAILING LADIES NAPS 193 2 4  

NESTEEN VENEKERHO NVK 145 91 4  

NEW PORT YACHT CLUB NPYC 32 0 1  

NOKIAN VENEILIJÄT NV 213 53 6  

NURMIJÄRVEN VENEKERHO NJVK 28 5 1  

NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN NJK 2609 524 63  

NÄSIJÄRVEN PURJEHDUSSEURA-NÄSIJÄRVI SEGELSÄLLSKAP N 856 237 22  

ORAVAIS BÅTKLUBB OBK 21 0 1  

OTANIEMEN VENEKERHO R.Y OV 209 80 6  

OULUN HOLLIHAAN VENEILIJÄT OHV 84 7 2  

OULUN MERENKÄVIJÄT OM 401 142 11  

OULUN PURJEHDUSSEURA OPS 245 80 6  

OULUN TYÖVÄEN PURSISEURA OTPS 109 2 3  

OULUNSALON MERENKULKIJAT OSMK 66 1 2  

OUTOKUMMUN PURSISEURA OPS 60 19 2  

PAIMION VENEILIJÄT PV 147 26 3  

PALTAMON PURSISEURA PAPS 30 0 1  

PARGAS BÅTKLUBB- PARAISTEN VENEKERHO PBK-PVK 365 127 10  

PARTIOPURJEHTIJAT RY. PP-SS 272 6 6  

PATELAN VENNEILIJÄT PAVE 16 0 1  

PERNAJAN SAARISTON MERENKÄVIJÄT RY PSMK 22 0 1  

PERÄMERI WINDRIDERS RY PWR 28 0 1 * 
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Seura - Förening A B C D * 

PETSMO BÅTKLUBB PBK 49 0 1  

PETÄYKSEN VENEILIJÄT PEVE 55 0 1 * 

PIIKKIÖN VENESEURA PIVE 145 35 3  

PIKKU HUOPALAHDEN VENEKERHO PHVK 72 40 2  

PIRKKALAN PURSISEURA PIRPS 125 11 3  

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN PURSISEURA PPPS 77 0 2  

PORIN NAVIGAATIOSEURA PNSVJ 56 45 1 * 

PORKALA KRYSSARKLUBB - PORKKALAN MERENKÄVIJÄT POK 87 28 2  

PORKKALAN VENEKERHO POVK 120 13 3  

PORSLAHDEN VENEKERHO PLVK 438 243 13  

PORVOON MOOTTORIVENEKERHO POMO 364 40 8  

POTKURI-67 P-67 36 0 1  

PREDIUM BÅTKLUBB PRBK 65 27 2  

PUOTILAN VENEKERHO PVK 382 220 12  

PURJEHDUKSENOPETTAJAT PORY RY PORY 0 0 2  

PURSISEURA ILMARINEN PSI 161 17 4  

PURSISEURA NAVITAS PSN 20 10 1  

PURSISEURA SINDBAD PSS 382 165 11  

PURUVEDEN PURSISEURA PUPS 177 40 4  

PUULAN VENESEURA PVES 36 2 1  

PUUMALAN VENESEURA PVS 53 0 2  

PYHTÄÄN MERIVENEILIJÄT PMV 80 28 2  

PÄIJÄNTEEN PURJEHDUSSEURA PPS 31 6 1  

RAAHEN PURJEHDUSSEURA RAAPS 228 17 5  

RAISION VENESEURA RVS 217 84 1 * 

RANTASALMEN PURSISEURA RAPU 53 16 2  

RASEBORGS SEGELKLUBB RSK 103 0 3  

RASTILAN VENEILIJÄT RASVE 40 0 1  

RAUMAN MOOTTORIVENEKERHO RMVK 316 90 8  

RAUMAN PURJEHDUSSEURA RY RPS 785 140 18  

RAUTPOHJAN VENEILIJÄT RAUV 51 23 2  

REPLOT BÅTKLUBB RBÅK 57 0 2  

REPOSALMEN VENEKERHO RSVK 98 36 2  

RISTIINAN PURSISEURA RIPS 146 47 1 * 

ROIHUVUOREN JA TAMMISALON MERIULKOILIJAT RTM 77 13 2  

ROIHUVUOREN VENEKERHO RVK 71 0 2  

RUOVEDEN VENEILIJÄT RUOVE 25 0 1  

SAARISTOMEREN MERIVARTIOSTON KILTA SMMVK 79 11 2  

SAARISTOMEREN MOOTTORIVENEKLUBI RY SAAMO 17 2 1  

SAARISTOMEREN PURJEHDUSSEURA SMPS 60 12 1 * 

SAARISTOMEREN VENEILIJÄT RY SMV 20 6 1  

SAARISTON KIPPARIKERHO SKK 8 0 1  

SAARISTOPURJEHTIJAT SAPU 15 7 1  

SALON KILPAVENEILIJÄT SKV 16 0 1  

SALON NAVIGAATIOSEURA SNS 63 54 3  

SALON PURSISEURA SP 613 160 16  

SAMMON PURSISEURA SAPS 25 14 1  

SANTAHAMINAN VENEKERHO SHVK 157 1 4  

SARVASTON VENEKERHO RY SAVK 365 1 8  

SATAMAN URHEILUKERHO SUHI 34 0 1  



                                STADGEENLIGT HÖSTFÖRBUNDSMÖTE  2014 

 

Sida 34 (40)   SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF 

Seura - Förening A B C D * 

SAVONLINNAN PURSISEURA SLPS 303 100 9  

SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG BSF 561 0 12  

SEGELSÄLLSKAPET I JAKOBSTAD SSJ 557 108 1 * 

SEGELSÄLLSKAPET ÄGIR SSÄ 107 0 3  

SELKÄMEREN VENEILIJÄT SV 59 14 2  

SEPETLAHDEN VENEKERHO SEVK 96 0 2  

SIBBO NAVIGATIONSSÄLLSKAP SNAVS 59 4 2  

SIMSAAREN VENEILIJÄT SIM 17 9 1 * 

SIUNTION VENEKERHO - SJUNDEÅ BÅTKLUBB RY SVBK 188 0 1 * 

SKEPPARKLUBBEN RF NÄRPES SKN 24 0 1 * 

SOTKAMON VENEILIJÄT SVE 16 0 1  

SOUKAN VENEKERHO SVK 439 274 14  

STONEBAY YACHT CLUB RY SBYC 40 8 1  

SULKAVAN PURSISEURA SUP 92 1 2  

SUNDOM BÅT OCH FARLEDSKLUBB SBK 34 0 1  

SUNDSBERGIN MERENKÄVIJÄT SUM 21 4 1  

SUOMALAINEN PURSISEURA SPS 488 134 12  

SUOMEN 2.4 MR-LIITTO 24MR 0 0 1  

SUOMEN 470-LIITTO 470 0 0 1 * 

SUOMEN 5.5M YHDISTYS 5P5M 0 0 1  

SUOMEN 505-LIITTO 505 0 0 1 * 

SUOMEN 606-LIITTO 606 0 0 1  

SUOMEN 6MR-LIITTO 6MR 0 0 1 * 

SUOMEN 8MR LIITTO 8MR 0 0 1  

SUOMEN AVANCE-36 LIITTO AVANCE 0 0 1  

SUOMEN CATAMARAN JA TRIMARAN LIITTO SCTL 0 0 1  

SUOMEN DN-JÄÄPURSILIITTO DN 0 0 1 * 

SUOMEN EXPRESS-PURJEHTIJAT EXPRESS 0 0 1 * 

SUOMEN FINNJOLLAPURJEHTIJAT FINN 0 0 1 * 

SUOMEN FIRST31.7 PURJEHTIJAT RY FIRST 0 0 1  

SUOMEN H-35 LIITTO H35 0 0 1  

SUOMEN H-VENELIITTO HVENE 0 0 1 * 

SUOMEN IRC-VENEIDEN OMISTAJAT IRC 0 0 1  

SUOMEN JET SPORT LIITTO RY SJSL 0 0 1 * 

SUOMEN JOE-17 PURJEHTIJAT JOE17 0 0 1  

SUOMEN KANSANVENELIITTO FOLK 0 0 1  

SUOMEN KV.5M LIITTO KV5M 0 0 1 * 

SUOMEN LIGHTNINGLIITTO LIGHT 0 0 2  

SUOMEN LOUHIPURJEHTIJAT LOUHI 0 0 1  

SUOMEN MATCHRACINGLIITTO MATCH 0 0 1  

SUOMEN MELGES 24-LIITTO M24 0 0 1 * 

SUOMEN MOOTTORIVENEKLUBI- FINLANDS MOTORBÅTSKLUBB SMK-FMK 880 256 23  

SUOMEN NACRA 17 LIITTO RY NACRA17 0 0 1  

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO OPTI 0 0 1  

SUOMEN PUJELAIVASÄÄTIÖ SPLS 0 0 1  

SUOMEN PURJELAUTALIITTO RY SPLL 228 0 1 * 

SUOMEN RC-PURJEHTIJAT RC 0 0 1 * 

SUOMEN SAARISTORISTEILIJÄYHDISTYS SAARI 0 0 1 * 

SUOMEN VIKLALIITTO VIKLA 0 0 1 * 

SUOMEN WINDMILL-PURJEHTIJAT WIND 0 0 1 * 

SUOMEN X-99 LIITTO X99 0 0 1 * 
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                         SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF  Sida 35 (40) 

Seura - Förening A B C D * 

SUOMEN ZOOM 8 LIITTO ZOOM 0 0 1  

SUOMENLAHDEN MERIPURJEHTIJAT SMER 74 3 2  

SUOMENLINNAN PURSISEURA SUPS 239 0 1 * 

SUOMENLINNAN VENEKERHO SLVK 127 54 4  

SUONENJOEN PURSISEURA SJPS 21 12 1  

SUVISAARISTON NAV.SEURA - SOMMARÖ NAV.SÄLLSKAP SUNS-SONS 200 64 6  

SVARTBÄCKS SEGELSÄLLSKAP SSS 143 0 1 * 

SÄPIN SEUDUN PURJEHTIJAT SSP 507 107 13  

SÖDRA VALLGRUND BÅTKLUBB SÖVBK 19 0 1 * 

TAHVONLAHDEN VENEKERHO TLVK 80 0 2  

TAIVALLAHDEN VENEKERHO TVK 314 203 11  

TAMMELAN VENESEURA TAVS 19 0 1  

TAMMISALON MERIVENEKERHO TMVK 147 50 1 * 

TAMPEREEN NAVIGAATIOSEURA RY TANS 279 104 8  

TAMPEREEN PURSISEURA RY TAPS 599 180 15  

TAMPEREEN VENEILIJÄT TA-VE 37 20 1  

TAPIOLAN VENEKERHO TAVK 231 51 6  

TEEKKARIPURJEHTIJAT TRIP 58 0 2  

TEHIN PURSISEURA TEPS 263 61 7  

TEIJON VENEKERHO TEVE 71 0 1 * 

TENALA BÅTKLUBB - TENHOLAN VENEKERHO TBK 59 0 2  

TIKKURILAN NAVIGAATIOSEURA TINS 17 6 1  

TOIJALAN MOOTTORIVENEKERHO TOMVK 270 28 6  

TORNION VENESEURA TVS 53 0 2  

TURUN MOOTTORIVENEKERHO - ÅBO MOTORBÅTSKLUBB TUMK 68 0 1 * 

TURUN NAVIGAATIOSEURA TUNS 99 70 3  

TURUN PURSISEURA TPS 1607 628 45  

TURUN SEKSTANTTI TS 47 30 1  

TURUN TYÖVÄEN PURSISEURA TTPS 160 0 4  

TUUSULANJÄRVEN PURJEHTIJAT TP 225 99 6  

UITTAMON VENEILYSEURA UVS 49 41 1  

UUDENKAUPUNGIN PURJEHDUSSEURA UPS 587 132 14  

VAAJAKOSKEN VENEILIJÄT VAVE 26 1 1  

VAASAN MERENKYNTÄJÄT VM 249 100 7  

VALKEAKOSKEN NAVIGAATIOSEURA VNS 20 6 1  

VALKEAKOSKEN PURJEHTIJAT V 29 12 1  

VAMMALAN VENEKERHO VV 51 0 2  

VANAJAVEDEN PURJEHTIJAT VVP 43 1 1  

VARKAUDEN PURSISEURA VPS 206 66 6  

VARTIOKYLÄN RANTA- JA VENEKERHO VRVK 130 0 3  

VASA ARBETARES SEGELSÄLLSKAP VAS 113 10 3  

VASA MOTORBÅTSKLUBB - VAASAN MOOTTORIVENEKERHO VMK 356 118 10  

WASA SEGELFÖRENING WSF 556 165 15  

VASKILAHDEN VENEKERHO VAVK 262 92 7  

VEHKALAHDEN VENESEURA VLVS 215 0 5  

VENE-71 V-71 25 0 1  

VENEILYSEURA MERITUULI VMT 162 19 4  

VENEURHEILIJAT VENU 30 0 1  

WESTEND SAILORS WS 148 0 3  

VIHDIN LAITURI- JA VENEYHDISTYS VLV 168 0 4  
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Sida 36 (40)   SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF 

Seura - Förening A B C D * 

VIIALAN HOPEA-ANKKURI V H-A 149 11 3  

WIITASAAREN PURJEHDUSSEURA WIPS 66 26 2  

VILPPULAN VENEILIJÄT VIV 16 0 1 * 

VIROLAHDEN PURSISEURA VIPS 111 41 3  

VIRTAIN PURSISEURA VIP 103 0 3  

VUOKSEN VENESEURA RY VVS 12 0 1 * 

VUOSAAREN LAIVURIT VL 25 2 1  

VUOSAAREN PURJEHTIJAT VP RY VP-RY 124 56 4  

VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT VUK 122 15 3  

VUOSAAREN VENEKERHO RY VVK 395 196 11  

VUOSILLAN VENEILIJÄT VSV 42 0 1  

VÄSTANFJÄRDS BÅTKLUBB VFBK 138 0 3  

VÖRÅ BÅTKLUBB VBK 21 0 1 * 

YACHT CLUB HIRVENSALO YCH 0 0 1  

YLISKYLÄN VENEKERHO RY YVK 140 100 5  

YLÖJÄRVEN VENEILIJÄT YLVE 132 61 4  

ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET ÅSS 119 2 3  

ÅMINNEFORSIN MOOTTORIVENEKERHO ÅMK 161 36 1 * 

ÖSTRA NYLANDS SEGELFÖRENING ÖNS 241 0 1 * 

YHTEENSÄ 362 59 866 14 460 1 524  
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Telefax  +358 (0)20 796 4111 
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