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Veneseuran kuulumisia 

 
 

 

Tässä vaiheessa meri on vielä jäässä, mutta joet alkavat vapautua jäistä ja kalalokit lentelevät  

tuoden merellisiä terveisiänsä etelän sulilta vesiltä. 

 

Viime kesästä jäi erityisenä kohokohtana mieleen, kun Leton uusi satama-allas täyttyi eskaaderi 

purjehtijoiden veneistä. Väkeä oli paljon ja järjestelyt sekä tarjoilut pelasivat hyvin. Kiitos siitä 

veneseuran talkooporukalle. Yhdessä se onnistuu. Oli kiva alueradiosta kuulla, miten eräs eskaaderi 

purjehdukseen osallistuja haastattelussa sanoi erityisesti Leton sataman hienona kokemuksena ja 

kohteena. Siitä se maine kasvaa ja tietenkin meidän on vastaavasti omalta osaltamme pysyttävä 

kehityksessä mukana tulevissa haasteissa. 

 

Tuleva kesä tuo omat haasteensa ja talkooväki tarpeensa, kun heti kesäkuun alussa Letto on 

mahdollisesti tulossa Suomi Meloo- tapahtuman etappipaikaksi. Tässä vaiheessa, kun kirjoittelen 

tätä, kommodorilla on vielä neuvottelut kesken. Alustava arvio on, että toistasataa melojaa olisi 

tulossa Letolle. Heti kun asia saadaan sovittua, siitä tiedotetaan jäsenille. 

 

Myöhemmin kesällä Letto on purjehduskilpailun lähtöpaikka ja maali on Kemissä. Tämä lähtö on 

siitä erikoinen, että purjehtijat lähtevät matkaan siten, että lys-kerroin otetaan huomioon heti lähdössä. 

Tämä tarkoittaa sitä niin sanotut ” hitaat ”lähtevät ensin ja jokainen kertoimen antamassa 

järjestyksessä. Näin sitten maalissa kaikki olisivat yhtä aikaa, jos purjehdus on sujunut nappiin. Tämä 

tapahtuma vaatii omat järjestelynsä josta sitten tiedotetaan kesän aikana. 

 

Majan kunnostus ja huolto talkoita on luvassa ja toivottavasti mahdollisimman moni voi osallistua 

niihin. Seuraa veneseuran sivuja netissä ja sähköpostia. Tornion kaupunki on lupaillut erinäisten 

järjestelyjen avulla saattaa veneilijöiden käyttöön kalahallin wc-tilat. Tämä parantaa merkittävästi 

varsinkin vierasveneilijöiden viihtyvyyttä ja sataman käyttöä. 

 

Jokainen voisi omalta osaltaan miettiä veneilyn turvallisuutta omassa veneessään. Mikä on  

sen heikoin lenkki - venehän on yhtä turvallinen kuin sen heikoin lenkki. Käy läpi veneesi tekniikan 

eri osa-alueet ja tee tarvittavat korjaukset ja huollot. Näin olet ainakin yrittänyt omalta osaltasi luoda 

edellytykset onnistuneeseen veneilyyn tulevana kesänä. 

 

Turvallista ja Antoisaa Veneilykesää  

 

Torniossa 5.5.2013 

 

Jaakko Hookana 

varakommodori 



Tornion Veneseura Ry 

 

  

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2012  

 

 

 

1. Yleistä 

 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen 

tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja 

ja retkeilytoimintaa. 

 

Vuosi 2012 oli Tornion Veneseuran tunnettavuuden kannalta merkittävä vuosi. Uusi satama  ja sitä 

kautta veneiden määrän kasvu  Letolla on tuonut uutta intoa veneilyyn. Veneseuraan liittyneiden 

määrä on myös ollut kasvussa. Merkittävin tapahtuma oli Bottnia Eskaaderi 2012, missä Leton 

satama toimi yhtenä etappisatamana. 15.7.2012 saapui Leton uuteen satamaan lähes 100 

venekuntaa. Tornion veneseura järjesti ruokailun, saunat ja Musta Parta-esityksen veneilijöille. 

Seura sai monelta taholta kiitosta monipuolisista järjestelyistä. 

 

Suurta huolta ja vastustusta on Veneseuran hallituksessa ollut Röyttän Tuulivoimapuiston 

rakentamisesta ja sen laajentamisesta Kuusiluodon pohjoispuolelle. 

 

 Uuden sataman myötä toimintaympäristömme muuttuu. Jäsenmäärä on kasvanut tänä vuonna ja 

Leton majan vuokraus on lisääntynyt selvästi. Veneiden katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan. 

Pientä kunnostusta on ympäristöön ja rakennuksiin tehty. 

 
  



2. Veneseuran hallitus ja kokoukset 

Hallituksen kokoonpano: 

2 puheenjohtaja Olavi Tulkki 

3 varapuheenjohtaja Jaakko Hookana 

4 sihteeri Anneli Hookana 

5 rahastonhoitaja Eila Mattinen 

6 muut jäsenet: Jari Kadenius, Tuula Kortelainen, Matti Kokkinen, Ilkka Leppikangas, Jari 

Jukkola ja Aaro Ponkala Varajäseninä Seppo Kortelainen ja Mauno Vallo. Matti Kokkinen 

on majan isäntä. Majan vuokrauksesta on huolehtinut Olavi Tulkki. 

Hallitus on kokoontunut 11 kertaa ja vuosikokous oli 29.3.2012 ja siihen osallistui 19 jäsentä. 

Syyskokous pidettiin 24.11.2012 ja osallistujia oli 29 jäsentä. 

 

 

 

3. Toiminta ja tapahtumat 

 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta.  

Ulkopuolisia henkilöitä / firmaa on vuokrannut majaa tänäkin vuonna paljon. 

 Tornion Veneseura järjesti pilkkikilpailut/paattipilkit 14.4.2012. Osallistujia oli myös Kemistä. 

26.5.2012 oli lipunnosto, maalaustalkoot ja purjehduskauden avajaiset Veneseuran majalla.  

Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijät kokoontuivat majalle saunoen ja 

nuotiota pitäen. Bottnia Eskaaderin järjestäminen vaati monen jäsenen työpanoksen, ja innokkaita 

sekä palvelunhaluisia jäseniä saatiin hyvin mukaan. Yhteinen veneretki tehtiin 4.8.2012 Suutarin 

lahdelle hienon ilman saattelemana. Purjehduskauden päättäjäiset, puuntekotalkoot ja venetsialainen 

ilta pidettiin 8.9.2012 Letolla. Toinen talkoopäivä puiden tekoon pidettiin 23.10.12. Talkootöinä on 

myös uusittu ulko-ovi sekä terassille menevä lasiovi ja kotaan on laitettu sähkövalot. 

Veneseuran jäsenet pitivät yövartiota heinä-elokuussa 2012. Videokamera hankittiin. 

28.10.2012 järjestettiin ”Kuusiluoto-päivä”-näyttely Leton majalla. Pääarkkitehtinä toimi Vuokko 

Marttala-Hurri. Tämä tapahtuma sai kiinnostuneen yleisön ja jatkoa toivottiin. 

 
  



 

Pikkujoulua vietettiin syyskokouksen jälkeen eli 24.11.2012 Letolla maittavan jouluruuan kera. 

Tornion kaupungille on tehty esitys kalahallin sosiaalitilojen avaamisesta vierasveneilijöille. 

(toteutuu tulevana kesänä) 

 Suunnittelussa on uuden rantasaunan rakentaminen Leton etelärannalle.  

 

 

4. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulu jouduttiin siirtämään yhteensattumien vuoksi. Uusi päivä sovittiin 

elokuun alkuun, mihin ei kuitenkaan enää tullut osallistujia. 

 

 

5. Tiedottaminen  

Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen on ”Kemi-Tornio kaupunki”- lehden ”seuratoiminta” 

palstalla, veneseuran kotisivulla sekä sähköpostilla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt 

jäsenille. 

 

 

Tornion Veneseuran hallitus 

 

 

 

 

 
  



TORNION VENESEURA RY:n TOIMIHENKILÖT v. 2013 

 

Kommodori: 

Tulkki Olavi 

p.0405590879 

olavi.tulkki@pp.inet.fi 

Varakommodori: 

Hookana Jaakko 

p.0400185905 

jaakko.hookana@pp.inet.fi 

Sihteeri:Hookana Anneli 

p.0405914016 

jaakko.hookana@pp.inet.fi 

Rahastonhoitaja:Mattinen Eila 

p.0400250632 

eila.mattinen@pp1.inet.fi 

Varsinaiset jäsenet: 

Kadenius Jari 

p.0400890044 

jari.kadenius@outokumpu.com 

Kortelainen Tuula 

p.0407737980 

tuula.kortelainen1@gmail.com 

  

Ponkala Aaro p.0405956589 

aaro.ponkala@gmail.com 

Jukkola Jari p.0500605112 

jari.jukkola@hotmail.com 

 

Kokkinen Matti p.0405112761 

matti.kokkinen@gmail.com 

Leppikangas Ilkka p.0400693116 

ilkka.leppikangas@kncomposite.com 

  

Varajäsenet: 

Vallo Mauno p.0405686694 

mauno.vallo@htmail.com 

Kortelainen Seppo p.0407732380 

tuula.kortelainen1@gmail.com 

Majan vuokraus: p. 0440500547 
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Tornion Veneseura Ry 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 

 

 

1. Yleistä 

 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen 

tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja 

retkeilytoimintaa. 

Uusi satama on valmistunut ja otettu käyttöön kesällä 2010. Leton sataman käyttö ja veneilijöiden 

määrä satamassa on lisääntynyt paljon. Veneilijöiden määrä tulee vuosittain lisääntymään tulevinakin 

vuosina.  

Yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vasta-alkaville 

veneilijöille sekä myös aikuisille veneilytaitoja kaipaaville. 

Vuokraustoiminta jatkuu entisen tapaan ja sitä markkinoidaan tiedotustoiminnassa. Jäsenhankintaan 

kannustetaan kaikkia jäseniä. 

 

 

2. Toiminta ja tapahtumat 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta. 

Pidettiin keväällä Letolla hätärakettiammunta harjoitus Tornion Meripelastajat Ry:n, Rajavartioston  

 

ja Lapin Pelastuslaitoksen toimesta. Pilkkikilpailut pidetään tänä keväänä Letolla omana 

 

tapahtumana.  Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto ja kesätalkoot pidetään kesäkuun  

 

ensimmäisenä viikonloppuna.  Juhannustapaaminen on entisen tapaan Letolla.  Lasten ja nuorten  

 

veneilykoulu järjestetään heinä-elokuussa 2013.  Yhteiselle veneretkelle saaristoon Pursi 82:n  

 

kanssa tehdään ja toivotaan suotuisia ilmoja. Syksyllä on 
  



”venetsialaiset”-juhla, johon kutsutaan Haaparannan Båtklubin jäseniä.  Pikkujoulut järjestetään 

syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla. 

Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2013, joka viedään Veneseuran omille kotisivuille ja 

vuosijulkaisuun. Ajan mittaan tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista tapahtumista 

ilmoitetaan Kemi-Tornio kaupunkilehti – lehden seuratoimintapalstalla 

 

 

3. Koulutus 

Hätärakettiammuntaharjoitus ilmoitettiin sähköpostilla jäsenille. Lasten ja nuorten veneilykoulutus 

järjestetään.  

 

 

4. Tiedottaminen  

Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen on Kemi-Tornio kaupunkilehti- lehden ”seuratoiminta” 

palstalla, veneseuran kotisivulla sekä sähköpostilla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt 

jäsenille.  

 

TornionVeneseuran hallitus 

               

 
  



TORNION VENESEURA R.Y. SÄÄNNÖT 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Tornion Veneseura ja kotipaikka Tornion kaupunki. 

2§ Yhdistyksen kieli 
Yhdistyksen kieli on suomen kieli. 

3§ Yhdistyksen tarkoitus. 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja 
toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja retkeilytoimintaa. 

4§ Jäseneksi ottaminen. 
. Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen 
perusteella. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat 
erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 
henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 
kannatusjäsenmaksun.   

5§ Jäsenen eroaminen. 
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero 
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja 
velvoitteensa yhdistykselle vuoden loppuun asti. 

6§ Jäsenen erottaminen. 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai 
esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. 

7§ Jäsenmaksut. 
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous 
vuosittain. Hallituksella on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut 
yhdistyksen jäsenenä 25 vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 50 vuoden jäsenmaksut tai tehnyt 
yhdistykselle huomattavia palveluksia. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudestaan. 

8§ Yhdistyksen hallitus. 
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), 
varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä sen jäsenistä on saapuvilla, joista yksi on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai 
silloin kun joku hallituksen jäsen sitä haluaa jotakin määrättyä asiaa varten. Hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla 
ratkaistaan erovuoroiset arvalla. 

9§ Toimihenkilöt ja jaostot. 
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. yhdistykselle voidaan 
perustaa tarpeen mukaan jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaoston perustamisen 
yhteydessä vahvistettava niille omat toimintaohjesäännöt. 

10§ Toimintakausi 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava viimeistään 
31 tammikuuta tilintarkastajille. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä 
hyvissä ajoin hallitukselle ennen vuosikokousta. 

 



11§ Nimen kirjoitus 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai 
hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa. 

12§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous 
loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin kun vähintään 
1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. 

13§ Kokouksen koollekutsuminen. 
Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sanomalehti-
ilmoituksella tai kirjeitse. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla, mutta viikkoa ennen kokousta. 

 

14§ Vuosikokouksen työjärjestys. 
 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Kokouksen järjestäytyminen. 
2) Esitellään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto sekä 

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
4) Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma sekä muut esityslistalla olevat asiat. 

 

15§ Syyskokouksen työjärjestys 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Kokouksen järjestäytyminen. 
2) Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen 

ajankohta. 
3) Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 
4) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
5) Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
6) Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 
7) Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

16§ Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat. 
Asiat jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10 
päivää ennen kokousta. 

17§ Äänestys kokouksissa. 

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon 
kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa. 

18§ Sääntöjen muuttaminen 
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on voimaan tullakseen saatava vähintään ¾ kannatus läsnä olevien 
äänimäärästä. 

19§ Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyissä kokouksissa 
ja saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnä olevien äänimäärästä. 

20§  
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous päättää, joka viimeksi päättää yhdistyksen 

purkamisesta, kuitenkin niin, että varat käytetään näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 



TORNION VENESEURAAN LIITTYMINEN: 

Tornion Veneseuraan voi liittyä kuka tahansa, veneiletpä tai et. 

Liittyminen maksaa 50 €, joka peritään vain yhdeltä perheenjäseneltä.  

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi jokaiselta aikuiselta ja lapsilta alle 18v vain 5 €/vuosi.  

TVS:ään voi liittyä myös muita seuroja/yhdistyksiä kannatusyhdistyksiksi.  

Liittymislomakkeen voit ladata seuran kotisivuilta (www.tornionveneseura.fi)  tai 
käyttää alla olevaa kaavaketta ja toimittaa sen täytettynä Veneseuran sihteerille (kts. 

toimihenkilöt) 

LIITTYMISLOMAKE   TORNION VENESEURA RY 

nimi…………………………………………………………………………………………………. 

syntymäaika……………………………………………………………………………………… 

lähiosoite…………………………………………………………………………………………… 

postinumero……………………………………………postitoimipaikka…………………… 

sähköpostiosoite………………………………………………………………………………… 

puhelin……………………………………………………………………………………………… 

suoritetut kurssit/tutkinnot (veneily), tietoja 

hallitukselle……………………………………………………………………………………… 

omistan veneen: 

moottorivene/purjevene/moottoripursi/muu…………………………………………… 

esitti:………………………….. hallitus hyväksynyt…………………………………………. 

  

 

Seuran maja on viimevuoden tapaan vapaasti jäsenistön käytössä kesä- heinä- ja 

elokuussa, jolloin majaa ei vuokrata. ( Poikkeuksena toukokuun aikana varauksen tehneet 

täysiä vuosikymmeniä täyttävät jäsenet.)  

 

  



Tornion Veneseuran pilkkikilpailut 7.4.2013 Letolla 
 

Kaunis aurinkoinen sää innosti pilkkijöitä Letolle seuramme pilkkikilpailuihin. Osallistujia oli lähes 

30. Leton majalla oli kahvitarjoilu munkin kera ja makkaraa paistettiin ulkonuotiolla. Pilkkijöistä 16 

sai kalansaaliin. 

 

 

Naiset:  

1. Orvokki Ramstedt 1163gr 

2. Anita Niemi 383gr 

3. Maija Pieti  126gr 

4. Sylvi Vainio 108gr 

 

 

 

 

 

                

Miehet: 

1. Viljo Kanto 828gr 

2. Olli Rova  514gr 

3. Jaakko Hookana 493gr 

4. Pertti Kurttio 318gr 

5. Hannu Ramstedt 217gr 

6. Vesa Kynsijärvi 178gr 

7. Raimo Virolainen 175gr 

8. Lasse Vainio 174gr 

9. Seppo Lappeteläinen 92gr 

10. Olli Tulkki 65gr 

11. Kari Ponkala 58gr 

12. Juha Lappeteläinen 38gr
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Jäsenluettelo 
26.4.2013 

Autio Aulis 

Autio Jari 

Brunetto Riitta 

Esko Risto 

Faarinen Antero 

Friman Ahti 

Halmkrona Hannu 

Halmkrona Raija 

Halonen Jari 

Halonen Kim 

Harju Jukka 

Heikkilä Risto 

Heikkuri Paavo 

Heikkuri Eila 

Heikkuri Tapani 

Herajärvi Raimo Juhani 

Hietala Mika 

Hiltunen Olavi 

Hookana Anneli 

Hookana Jaakko 

Huhtalo Harri 

Hyttinen Juhani 

Hyttinen Leena 

Hyttinen Markku 

 Hyttinen Pentti 

Hyttinen Riku 

Hyvärinen Kyösti 

Hyvärinen Markku 

Hyvärinen Pirkko 

Jukkola Jari 

Jukkola Paavo 

Junttari Päivi 

Junttari Toni 

Juntunen Ari 

Juopperi Viljo 

Kadenius Jari 

Kadenius Lisbet 

Kadenius Matti 

Kadenius Seija 

Kalander Kaarina 

Kalla Esa 

Kalliosalo Pentti 

Kansanoja Esa 

Kanniainen Timo 

Kanto Pentti 

Kanto Viljo 

Kilpijärvi Timo 

Kimmel Seppo 

Kokkinen Matti 

Kokko Anita 

Kokko Matti 

Kontio Kimmo 

Konttajärvi Jussi 

Kortelainen Seppo 

Kortelainen Tuula 

Kosonen Hannu 

Kunelius Taavi 

Kunnari Jarmo 

Kunnari Risto 

Kurttio Akseli 

Kurttio Hely 

Kurttio Matti 

Kurttio Pertti 

Kurttio Risto 

Kuusela Jouko 

Kynsijärvi Anne 

Kynsijärvi Heino 

Kynsijärvi Juha 

Kynsijärvi Ritva 

Kynsijärvi Vesa 

Kynsijärvi Ville 

Kärenlampi Jori 

Lahti Jarmo 

Laitinen Heikki 

Lampinen Eero 

Lamsijärvi Juho 

Lamsijärvi Merja 

Lamsijärvi Mikko 

Lamsijärvi Vera 

Lappalainen Mauri 

Lappeteläinen Juha 

Lappeteläinen Seppo 

Lappeteläinen Sinikka 

Leppikangas Ilkka 

Liiti Jouni 

Lilja Timo 

Marttala-Hurri  Vuokko 

Matilainen Jouni 
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Matilainen Reeta 

Mattinen Eila  

Miinala Jukka 

Miinala Marko 

Mikkola Paavo 

Moskajärvi Pentti 

Muittari Hannu 

Mulari Pasi 

Mulari Toivo 

Mäkivuoti Kalevi 

Niemi Anitta 

Niskala Tero 

Niskanen Timo 

Nylund Marja 

Nylund Veli 

Ojanen Seija 

Ollonen Marketta 

Paananen Elina 

Palmgren Markku 

Peltonen Veli-Matti 

Pohjan Tytöt ja Sissit 

Ponkala Aaro 

Ponkala Jussi 

Ponkala Kari 

Ponkala Pirkko 

Pruikkonen Tuomo 

Puhakka Terttu 

Puumalainen Marko 

Qvist Meeri 

Qvist Toivo 

Raappana Kai 

Raappana Mikko 

Raappana Sirkka 

Raatikainen Kari 

Rajanen Taina 

Ramstedt Hannu 

Ramstedt Orvokki 

Rantalankila Jukka 

Rantalankila Markku 

Rantamaa Kari 

Rantapää Elvi 

Rantapää Jorma 

Rantapää Markku 

Rantapää Meri 

Rantapää Merja 

Rousu Tuomo 

Räätäri Riku 

Saarinen Susanna 

Seppälä Markku 

Sillanpää Lasse 

Suokas Matti 

Sutinen Kari 

Syrjälä Marja  

Syrjälä Pauli 

Syrjälä Pentti 

Säppi Martti 

Teppola Sari  

Tiihonen Tapio 

Tikkala Paula 

Toppala Heikki 

Toppala Hannu 

Tornionlaakson Sukellusseura 
ry 

Tulkki Jouni 

Tulkki Olavi 

Tulkki Pirjo 

Ulvinen Jyri 

Ulvinen Lauri 

Ulvinen Leevi 

Ulvinen Tiina 

Vaara Helena 

Vainio Jorma  

Vainio Lasse 

Vallo Mauno 

Viinikka Olavi 

Virolainen Raimo 

Virta Juha 

Virtala Pentti 

Vuokila Jukka 

Vuokila Matti 

Yliniva Jari 

Yliniva Tanja 

Yliniva Markku 

Ylävaara Markku 

Ylävaara Mikko 

Ylävaara Rami 

Äijälä Raimo 

Öfverberg Hannu
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Kesä ja talvi, molemmat yhtä kauniita. 

Kesä 2012 TK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvi 2012 LK 
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La 2.3.2013 klo 9.30 Hätärakettiammuntaharjoitus Leton satamassa Tornion 
Meripelastajat ry järjestää 

 

Su 7.4.2013 klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla  

 

To 11.4.2013 klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous         

La 8.6.13 klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla 

17.6, 19.6 ja 24.6.13 klo 18.00 Veneiden katsastus Letolla 

Pe 21.6.13 Juhannustapaaminen Letolla 

Lasten ja nuorten veneilykoulu heinä - tai elokuussa 2013 

La - su 3-4.8.13 Yhteinen veneretki, kohde valitaan säätilan mukaan 

La 7.9.2013 Purjehduskauden päättäjäiset ja lipun lasku sekä 
venetsialaiset 

La 23.11.13 Syyskokous ja pikkujoulu  

Ajankohdat voivat muuttua. Kaikista tapahtumista ilmoitetaan Kemi-Tornio- kaupunkilehden 
seuratoimintapalstalla ja Veneseuran kotisivulla www.tornionveneseura.fi sekä sähköpostilla jäsenille. 
 

 

 


