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Kommodorin palsta 

Muutoksen tuulissa  N 65° 45´ 58´´  E 24° 13´ 30´´ 

Uusi purjehduskausi on jälleen alkamassa myös täällä Perämeren pohjukassa. Tuleva kesä 
tulee olemaan seuran juhlavuosi ja pyrimmekin huomioimaan tapahtumissa ja toiminnassa 
seuramme periaatteet sekä yhteisen teeman turvallisesta veneilystä. Toivonkin, että otatte 
mukaan tapahtumiimme kaikki veneilystä ja luonnonkauniista Perämerestä kiinnostuneet 
ystävänne ja tuttunne. 

Seura täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Tästä saavutuksesta voimme kaikki olla ylpeitä. 
Seuran matka Räyhän saaresta Leton satamaan on ollut pitkä, paikoin tuulinen ja 
karikkoinenkin. Seuran ensimmäinen maja sijaitsi siis Röyttän sataman vieressä Räyhässä. 
Muutoksen tuulet siirsivät seuran toiminnan Leton venesatamaan, ja nyt se on ELY:n ja 
kaupungin avustamana kasvamassa kaupungin suurimmaksi veneilykeskukseksi. Eniten 
muutostyöt ovat kuitenkin vaatineet seuran jäsenistöltä. Erityinen kiitos kaikille teille, jotka 
olette täydestä sydämestänne saaneet tämän aikaiseksi! 

TVSn tukikohdan pintapäivitystä tehtiin talvella. Iso työ tehtiin, mutta vielä on tehtävää, jotta 
se pidetään arvokkaana juhlatilana ja kunnianosoituksena vanhemmille veneseuran 
jäsenille. Te kun iskitte lapiot maahan, että saimme jo toisen tukikohdan Perämeren 
satamaan. 

Olen Perämeren kasvatti. Aloitin purjehdusharrastuksen köliveneellä ja todellisen tuntuman 
purjehdukseen sain Tornion Veneseuran koulutuksessa Räyhän satamassa. Koimme 
ikimuistoisia hetkiä pienen optarin peräsimessä. Nyt seuran kommodorina tulen jatkamaan 
aiempien kommodorien viitoittamaa väylää. Tuulen suunta ei tule muuttumaan ja pyrimme 
edelleen kouluttamaan sekä uusia vesillä liikkuvia nuoria että kehittämään ja edistämään 
veneilyturvallisuutta.  

Yksin seura ei kuitenkaan vaikuta yksittäisen veneilijän turvallisuuteen. Muiden vesillä 
liikkujien huomioiminen on aluksen kipparin ja koko miehistön vastuu. Toivoisin myös, että 
jokainen katsastaisi veneensä, koska koulutetut katsastajat huomaavat myös sellaisia 
asioita veneistämme, joihin itse emme kiinnitä huomiota. Veneen katsastus kannattaa tehdä 
siis oman turvallisuuden vuoksi, eikä ainoastaan huomattavan vakuutusmaksun alennuksen 
toivossa. Ja saahan katsastuksesta oikeuden käyttää seuran lippua liikkuessa - varsinkin 
täällä Ruotsin rajalla. 

Tornion Veneseura on saanut runsaasti uusia jäseniä, ja se näkyy myös hallituksen 
kokoonpanossa. Vaikka hallitus nuijiikin päätökset, toivoisin, että tekisimme päätökset 
yhdessä. Tämä vaatii avointa viestintää molempiin suuntiin. Meillä kaikilla kun on paljon 
hyödyllistä tietoa, mitä voisimme toisillemme avoimesti jakaa, ja sitä kautta edistää veneilyä 
ja seuran toimintaa. Pidämmehän keskustelua yllä, jotta saadaan mahdollisimman moni 
mukaan Veneseuran aktiivitoimintaan! 

Turvallista ja lämmintä veneilykesää! 

 
Ilkka Leppikangas  

kommodori  
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Tornion Veneseura Ry 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2014  

 

 

 

 

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. 

 

Tornion Veneseuran tunnettavuus ja majamme sekä sataman käyttö merellisiin tapahtumiin on 

lisääntynyt. Leton satamaan on joka vuosi tullut uusia veneilijöitä vierailemaan sekä sataman 

laituripaikat alkavat täyttyä. Veneseuraan liittyneiden määrä on edelleen ollut kasvussa. Kesällä  2014 

vietettiin Kuusiluoto-päivää – 70 vuotta oli kulunut saaren tuhoutumisesta. Tornion Veneseura teki 

viiden vuoden vuokrasopimuksen Metsähallituksen kanssa Etukarin majan vuokraamiseen. Viime 

kesänä tehtiin ponttoonilaituri rantaan, siivottiin mokkiä ja rantapusikkoa perattiin. 

 

Suurta huolta ja vastustusta on ollut Veneseuran jäsenistön keskuudessa Röyttän Tuulivoimapuiston 

rakentamisesta ja sen laajentamisesta Kuusiluodon merialueelle.  

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

Leton majan vuokrausta on tehty edelleen. Veneiden katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan. Pientä 

kunnostusta on ympäristöön ja rakennuksiin tehty. 
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2. Veneseuran hallitus ja kokoukset 

Hallituksen kokoonpano: 

- puheenjohtaja Aaro Ponkala 

- varapuheenjohtaja Jaakko Hookana 

- sihteeri Anneli Hookana 

- rahastonhoitaja Eila Mattinen 

- muut jäsenet: Matti Kadenius, Tuula Kortelainen, Ilkka Leppikangas, Jari Jukkola, 

 Olavi Tulkki ja Markku Yliniva. Varajäseninä Seppo Kortelainen ja Esa Kansanoja. Matti 

Kokkinen on majan isäntä. Majan vuokrauksesta on huolehtinut Olavi Tulkki. 

Hallitus on kokoontunut 10 kertaa ja vuosikokous oli 10.4.2014. ja siihen osallistui 13 jäsentä. 

Syyskokous pidettiin 22.11.2014 ja osallistujia oli 33 jäsentä. 

 

3. Toiminta ja tapahtumat 

 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta.  

Ulkopuolisia henkilöitä / firmaa on vuokrannut majaa tänäkin vuonna . 

Tornion Veneseura järjesti pilkkikilpailut/paattipilkit 6.4.2014 omana kilpailuna. Kaunis aurinkoinen 

sää suosi meitä ja osallistujia oli lähes 30. Palkinnot jaettiin parhaiten kaloja saanneille. 

7.6.2014 oli lipunnosto, maalaustalkoot ja purjehduskauden avajaiset Veneseuran majalla. 

Katsatuksia tehtiin eniten kolmena iltana Letolla Sammuttimien huoltoon oli mahdollisuus 

katsastuksen yhteydessä. Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijät kokoontuivat 

majalle saunoen ja nuotiota pitäen. 

RunoRajaton-tapahtuma runo/musiikkikattaus kaikenikäisille pidettiin 12.7.2014 Leton majalla. 

Esiintyjiä ja tapahtumaan osallistujia oli runsaasti. 

Kuusiluoto-päivän alkutapahtuma/ venematkan informointi ja kahvittelu oli Leton majalla. 

Osallistujia oli n. 200 ja kaikki olivat kiinnostuneita saaren kohtalosta ja sen näkemisestä. 

Yhteiseen veneretkeen Pursi 82:n kanssa ei tullut kuin kolme oman seuran venettä ja  veneretki 

suuntautui Etukariin vuokramökille talkoita tehden. 

Kesä 2014 oli lämmin, helteinenkin ja satama-alueella ja majan ulkopuolella oli paljon ihmisiä 

nauttimassa merellisistä tunnelmista. 

Kemin moottorivenekerho kutsui omalle kerhotiloille keskustelemaan Metsähallituksen edustajien 

kanssa suojasataman saamista Etukarin läheisyyteen. Myöhemmin perustettiin työryhmä asiaa 
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viemään eteenpäin. 

Purjehduskauden päättäjäiset, puuntekotalkoot ja venetsialainen ilta pidettiin 6.9.2014 Letolla. Sitä 

ennen talkootyönä raivattiin pusikkoa ja tehtiin kolme komeaa kokkoa, mitkä poltettiin 

venetsialaisiltana. Osallistujia oli lähes 50 henkilöä. 

Majan kunnostusta on tehty sähkökeskuksen uusimisella ja ulkovalojen laittamisella. Syksyn aikana 

tehtiin suunnitelma majan sisäosien tuunaamisesta. Nämä työt tehdään v. 2015 alussa. 

Tornion kaupungin kalahallin sosiaalitilat saatiin vierailevien veneilijöiden käyttöön kesän 2014 

alussa, mikä on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. 

Pikkujoulua vietettiin syyskokouksen jälkeen eli 22.11.2014 Leton majalla maittavan jouluruuan 

kera. Osallistujia oli tälläkin kertaa paljon  - 33 henkilöä, 

  

4. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulua pidettiin kesällä 2014 ihanassa, lämpimässä säässä.. Tornion 

Veneseuran jollat olivat nuorten käytössä omien vanhempien ohjaamana. 

 

5. Tiedottaminen  

Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen on ”Kemi-Tornio kaupunki”- lehdessä, veneseuran 

kotisivulla sekä sähköpostilla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt jäsenille. 

Tornion Veneseuran hallitus 
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Tornion Veneseura Ry 
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
 

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 vuosi vuodelta. 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. 

 Pilkkikilpailut pidetään tänä keväänä Letolla yhdessä Pursi 82:n kanssa. Purjehduskauden 

avajaiset, lipunnosto ja kesätalkoot pidetään  kesän alussa. Tähän yhteyteen suunnitellaan kirppis-

tapahtumaa 

Veneiden katsastukset ja sammuttimien huolto tapahtuu kesäkuussa entiseen tapaan. Lasten ja 

nuorten veneilykoulu järjestetään kesäkuun viimeisenä viikonloppuna ja samassa yhteydessä 

yleisölle tarkoitettu tutustuminen veneilyyn ja veneisiin.   Juhannustapaaminen on  Letolla – 

yhdessäoloa, saunomista, kesästä nauttien. 

Heinäkuuksi suunnitellaan kioskitoimintaa. 

Yhteiselle veneretkelle saaristoon Pursi 82:n kanssa tehdään ja toivotaan suotuisia ilmoja. Syksyllä 

on ”venetsialaiset”-juhla, jolloin samalla juhlitaan Tornion Veneseuran 40- vuotispäivää. Etukarin 

majan talkoita jatketaan. Pikkujoulut järjestetään syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla. 



8 

 

Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2015, joka viedään säkhöpostitse jäsenille, Veneseuran omille 

kotisivuille ja vuosijulkaisuun. Facebook-sivut avataan myös veneseuralle. Ajan mittaan 

tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista tapahtumista ilmoitetaan Kemi-Tornio kaupunkilehti 

– lehden seuratoimintapalstalla 

 

 

 

3. Koulutus 

 Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään kesällä 2015. 

 

 

4. Tiedottaminen  

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

palstalla, veneseuran kotisivulla, sähköpostilla ja facebook-sivulla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain 

ilmestynyt jäsenille.  

Tornion Veneseuran hallitus 
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Hippiajasta tähän päivään 

70-luku, liian pienet villapaidat ja leveät farkkujen lahkeet, yksi auto perheessä ja 

mustavalkotelkkari. 70-luku on omatoimisen matkailun kultakausi. Kesäloma vietetään 

perheen kesken telttaretkellä. Suomen pikitiet ajetaan sileiksi täyteen pakatuilla 

henkilöautoilla ja asuntovaunuilla. Myös veneily lisääntyy voimakkaasti. Veneillä saa oman 

lipun alla, eli suomalaisilla veneilijöillä ei ole asiaa Ruotsin puolelle, eikä ruotsalaisilla 

Suomen vesistöille. 

1970-luvulla huviveneily oli vapaata toimintaa ja sillä oli myös seurauksensa. Perämeren 

saaristoa roskattiin ja veneilyn kultaiset säännöt olivat hukassa. Turvalliseen vesillä 

liikkumiseen tarvittiin yhteisöllisyyttä ja selkeitä pelisääntöjä. Tornion Veneseura perustettiin 

kesäkuussa 1975 City-baarin kabinetissa ja uusi yhdistys alkoi tehdä yhteistyötä 

Meripelastusseuran kanssa villin veneilyn kuriin saamiseksi. Ensimmäisten toimintavuosien 

aikana seuran nimiin rekisteröitiin 21 venettä 

                                       

Tornion Veneseura tarvitsi tukikohdan veneille ja veneilijöille. ”Veneseuran toiminnan 

selkärankana pidetään yleensä kerhomajaa; sellainen meiltä puuttuu”(puheenjohtaja Jorma 

Arvola) Ensimmäiseksi yhteiseksi tilaksi Tornion Veneseura sai Sarven majan, mutta 

veneilijöitä kiinnosti helpommin saavutettavissa oleva Leton maa-alue sekä Räyhän saari. 

Leton alue oli tuolloin Tornion seurakunnan hallussa. Koska seurakunta ei ollut halukas 

vuokraamaan aluetta, veneseura päätti anoa Tornion kaupungilta vuokraoikeutta Röyttän 

edustalla sijaitsevasta Räyhän saaresta. 

 

80-luku, VHS, permanentti ja olkatoppaukset. Pakettimatkat Kanarian saarille. Synteettinen 

lienee aikaa kuvaavin sana. Kasarilla opetellaan määrätietoisesti venetaitoja, ja niitä 

mitataan erilaisilla kilpailuilla. Veneilyyn laaditaan uudet yhtenäiset kansainväliset säännöt; 

nyt Ruotsin rajan saa ylittää tekemällä tulliin ilmoituksen. Ilmoituksia tehdään ahkerasti – 

ainakin toiseen suuntaan. Tulli pitää lukua veneistä, jotka siirtyvät Ruotsin puolelle joka 

perjantai palaamatta lainkaan Suomen puolelle. 
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Seuran toimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Räyhän saarta anottiin TVS:n käyttöön sekä 

Tornion kaupunginhallitukselta että kaupunginvaltuustolta. Viimein vuoden 1981 lopulla 

kaupunki myönsi seuralle 30 vuoden vuokraoikeuden Räyhän saaresta. 

Saaressa seisoi vanha huonokuntoinen Luotsimaja, joka arvokkaasta historiasta huolimatta 

täytyi purkaa. ”Ylväällä kaksikerroksisella Luotsimajalla oli taustanaan arvokas 

merenkulkuhistoria Perämeren vesiliikenteessä. Muistitiedot kertovat majan palvelleen 

aikoinaan merenkulkua Röyttän kylällä, josta se sitten on siirretty Räyhän saareen ja 

nostettu siellä kaksikerroksiseksi. Pihapiiriä asusti luotsiperhe hoidellen luotsaustehtäviä 

Tornion vesillä” (varapuheenjohtaja Taavi Kunelius) 

                              

Rakennus purettiin ja tilalle suunniteltiin veneilykeskus, johon sisällytettiin sauna ja 

takkatupa, venehuoltokioski, huoltolaituri, tanssilava ja myöhemmässä vaiheessa purjeiden 
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muotoinen klubirakennus. Varat olivat vähäiset, ja hommat tehtiin talkootyöllä. 

Rakentamiseen tarvittiin käsiparien lisäksi myös rahaa. Jäsenistö järjesti kesäisin 

juhannustansseja ja talvella pidettiin latukahvilaa. Into seuran toimintaan ei laantunut, vaikka 

joku järjestyksenvalvojista saattoi katkaista kylkiluunsa tappelua tasoitellessa. Hanskoja ei 

myöskään lyöty tiskiin silloin, kun piti itse ostaa omista jauhoista leipomansa pullat takaisin 

kotiin. 

Raakan talkootyön vastapainoksi seuran jäsenet nauttivat yhteisistä veneretkistä ja 

veneilytaitojen kehittämisestä. Miehet rakensivat kotona optimistijollia opetuskäyttöön, ja 

joskus mittasuhteet katosivat työskennellessä: irtotavaran kyllä sai ovesta sisään, mutta 

kuinka saada valmis vene ovesta ulos? 

Seura järjesti optarileirejä ja viikoittaisten harjoituskilpailujen lisäksi myös ihan oikeita 

kilpailuja, joista mieleenpainuvimpana mainittakoon legendaariset Räyhä-Surffingit vuonna 

82. Meno oli suoraan maailmanluokan meininkiä, ja siitä uutisoitiinkin seuraavasti: ”Tornion 

Veneseura voi onnitella itseään siitä, että heti avaukseensa se sai suuren joukon 

purjelautailijoita nimenomaan lahden toiselta puolen Ruotsista.” Seura oli ajan hengessä 

järjestäessään ensimmäiset kilpailunsa uuden trendilajin mukaan. 

 

90-luku, revityt farkut, kolme numeroa liian suuret flanellipaidat, CD:t, lerput ja korput sekä 

tietysti kännykkä. Interrailit ja vaihto-oppilasvuodet yleistyvät nuorten keskuudessa. Ysärillä 

iskee kamala lama. Lama näkyy myös yleisen veneilybuumin laantumisena. 

Räyhän toiminnan kehittäminen jatkui. Toiminta oli todella aktiivista, seuralla oli parhaillaan 

250 jäsentä. Majaa ehostettiin entisestään ja pihalle rakennettiin uusi grillikatos. Seura 

järjesti yhteisiä veneretkiä ja kilpailuja. Nuoria aktivoitiin leireillä ja purjehduskoulutuksella. 

Samaan aikaan Outokumpu osoitti laajentavansa toimintaansa, ja teki ostotarjouksen 

seuran omaisuudesta, josta kuitenkin alkuvaiheessa kieltäydyttiin. Outokumpu jatkoi 

kuitenkin omaa kasvuansa, ja otti käyttöönsä kaikki maa-alueet Räyhän ympäriltä. Saari jäi 

keskelle mottiin, ja Räyhään liikkuminen vaikeutui sekä meri- että maanteitse. Oli aika 

luovuttaa ja hakea uusi paikka ja alku toiminnalle. 

 

2000-luku, Millenium-krääsä, pelko tietokoneiden kaatumisesta, läppärit ja älypuhelimet. 

Ihmiset hakevat matkailusta elämyksellisyyttä ja yksilöllisyyttä. Veneilyssä nopeat 

moottoriveneet yleistyvät ja veneily muuttuu päiväreissuiksi. Samaan aikaan purjehdus 

nostaa päätään. 

Tornion Veneseura tarvitsi kipeästi uutta paikkaa. Esille nousi Hellälä, ja hetken näytti siltä, 

että veneseura siirtyy Puotikariin. Viimein tukala tilanne raukesi kun Tornion Veneseura sai 

alkuperäisten haaveidensa ja suunnitelmiensa mukaan tonttialueen Leton kalasatamasta. 
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”Hyvät veneseuralaiset, olemme kääntäneet uuden sivun seuran historiassa tukikohta-

asiassa.” ”Rakentakaamme paikasta viihtyisä, kaunis ja hyvin hoidettu Tornion Veneseuran 

tukikohta. Näin voimme nostaa seuran profiilia, yhteishenkeä ja mukavaa tekemisen iloa 

harrastuksemme parissa.” (kommodori Olavi Tulkki) 

Taas vaadittiin talkoovoimia, jotka aloitettiin tontin raivauksella ja maanrakennustöillä. 

Viimein Tornion Veneseuran uusi maja valmistui vuonna 2003. Seuran uutteruus ei jäänyt 

vain majan rakentamiseen, vaan uuden tontin myötä aktiiviset jäsenet lähtivät viemään 

asioita uuden satama-alueen kehittämiseksi. Satamaan hankittiin mastonosturi, ja pitkän 

paperi- ja puhetyön jälkeen uusi satama avasi laiturinsa kesällä 2010. Tämän uuden 

satamahankkeen myötä Tornion Veneseuralla on kaikille jäsenilleen hyväkuntoinen 

venepaikka, ja paikkoja löytyy myös vieraileville veneille. 

Letto on toiminut hyvänä kotisatamana Tornion veneseuralaisten veneille ja veneilijöille. 

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä yhdistys järjestää sekä perinteistä, hyvää henkeä 

ylläpitävää toimintaa, että mielenkiintoisia uusia tuulia tuovia tempauksia. Kesän 

tapahtumista löytyy muun muassa vuosittain järjestettävät veneretket, ja uusia tuulia 

puhaltaa Etukarin saaressa sijaitseva vanha metsähallituksen mökki, jonka seura on 

vuokrannut käyttöönsä. Sen ennustetaan olevan tulevina vuosina varsin vilkas 

vierailukohde. 

 

Kesä 2015 ja paljon kärpäsiä. Aurinko paistaa harvinaisen lämpimästi ja Perämeri on 

pelkkää linnunmaitoa. Ikimuistoisen hellivä kesä. Veneilijät huomioivat toisensa, pitävät 

mielessään turvallisuuden ja huolehtivat saariston puhtaudesta. Uusi yhteisöllisyyden kulta-

aika on alkamassa.  
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     Leton majan uusi ilme 2015 

       

 

 

   Etukarin laituri ja maja 2015 
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 PILKKIKILPAILUT 2015 

 
 
 
 

Tornion Veneseuran pilkit järjestettiin yhdessä Pursi 82: n kanssa Letolla sunnuntaina 

22.3.2015 klo 12-14. 
 
 

Tuulisiin ja  merellisiin olosuhteisiin tottuneet veneilijät eivät piitanneet juuri 

aloitushetkellä alkanutta etelämyrskyä. Lunta satoi vaaka-asennossa ja näkyvyys oli 

ajoittain vain sata metriä. Osallistujia oli yht. 15 henkilöä,  joista 12 sai kalaa. 

Palkintojen jaon yhteydessä juotiin munkkikahvit ja makkaraa paistettiin kodassa ja 

sisätakassa. 
 
 
 

Tulokset: 

Naiset:    Orvokki Ramstedt   342 gr 

     Anneli Hookana      73 gr 

    Tanja Yliniva      20 gr 
 
 

Pojat ja miehet:  Kari Ponkala   1054gr 

   Olavi Tulkki      478 gr 

   Jari Yliniva        362 gr 

   Vesa Kynsijärvi    322 gr 

   Matti Kokkinen    157 gr 

   Aatos Yliniva     91 gr 

   Aaro Ponkala     81 gr 

   Hannu Ramstedt       32 gr 

   Jaakko Hookana        30 gr 
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                       Jollaleiri Letolla 2015. 
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Jäsenluettelo 1.05.2015 
 
Autio Aulis 
Autio Jari 
Brunetto Riitta 
Degerman Anne  
Esko Risto 
Esko Marja-Leena  
Faarinen Antero 
Friman Ahti 
Halonen Kim 
Harju Jukka 
Heikkilä Risto 
Heikkuri Paavo 
Heikkuri Tapani 
Herajärvi Raimo Juhani 
Hietala Mika 
Hookana Anneli 
Hookana Jaakko 
Huhtalo Harri 
Hyttinen Juhani 
Hyttinen Leena 
Hyttinen Markku 
 Hyttinen Pentti 
Hyttinen Riku 
Hyvärinen Kyösti 
Hyvärinen Markku 
Hyvärinen Pirkko 
Jakola Minna  
Jakola Pertti  
Jukkola Jari 
Jukkola Raija 

 

Juntunen Ari 
Juvakka Juhani  
Kadenius Jari 
Kadenius Lisbet 
Kadenius Matti 
Kadenius Seija 
Kalander Kaarina 
Kalliosalo Pentti 
Kansanoja Esa 
Kanniainen Timo 
Kanto Pentti  
Kanto Viljo 
Kenttä Kari 
Kilpijärvi Timo 
Kimmel Seppo 
Kokkinen Matti 
Kokko Anita 
Kokko Matti 
Kontio Kimmo 
Konttajärvi Jussi 
Kortelainen Seppo 
Kortelainen Tuula 
Kosonen Erja 
Kosonen Hannu 
Kujansuu Marko  
Kunelius Taavi 
Kunnari Jarmo 
Kunnari Risto 
Kurttio Akseli 
Kurttio Hely 
Kurttio Pertti 
Kurttio Risto 
Kuusela Jouko 
Kynsijärvi Anne 
Kynsijärvi Heino 

 

Kynsijärvi Juha 
Kynsijärvi Ritva 
Kynsijärvi Vesa 
Kynsijärvi Ville 
Kälkäjä Sami  
Kärenlampi Jori 
Lahti Jarmo 
Lausas Ilkka  
Laitinen Heikki 
Lampinen Eero 
Lappalainen Mauri 
Lappeteläinen Juha 
Lappeteläinen Seppo 
Lappeteläinen Sinikka 
Leppikangas Ilkka 
Liiti Jouni 
Lilja Timo 
Linkoneva Sampo  
Linkoneva Marketta  
Marttala-Hurri  Vuokko 
Marttiila Aki  
Matilainen Jouni 
Matilainen Reeta 
Mattinen Eila  
Miinala Jukka 
Miinala Marko 
Moskajärvi Pentti 
Muittari Hannu 
Mulari Pasi 
Mulari Toivo 
Mustajärvi  Sauli  
Mustajärvi  Julius   
Mustajärvi  Lenni  
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Mäkinen Jari  
Mäkinen Susa  
Niemi Anitta 
Niskala Tero 
Niskanen Timo 
Nurkkala Kaarina  
Nylund Marja 
Nylund Veli 
Nättilä Juha  
Nättilä Pertti  
Ojanen Seija 
Ollonen Marketta 
Paananen Elina 
Palmgren Anne 
Palmgren Markku 
Peltonen Veli-Matti 
Pohjan Tytöt ja Sissit 
Ponkala Aaro 
Ponkala Jussi 
Ponkala Kari 
Ponkala Pirkko 
Pruikkonen Tuomo 
Puhakka Terttu 
Puumalainen Marko 
Pärssinen Eira  
Qvist Meeri 
Qvist Toivo 
Raappana Heli  
Raappana Kai 
Raappana Mikko 
Raappana Sirkka 
Raatikainen Kari 
Rajanen Taina 
Ramstedt Hannu 
Ramstedt Orvokki 
 

Rantalankila Jukka 
Rantalankila Markku 
Rantalankila Sinikka  
Rantamaa Kari 
Rantapää Elvi 
Rantapää Jorma 
Rantapää Markku 
Rantapää Meri 
Rantapää Merja 
Rousu Tuomo 
Rova Markus 
Räätäri Riku 
Saarinen Susanna 
Seppälä Markku 
Sillanpää Lasse 
Sorvoja Jarmo  
Stoor Elina  
Sutinen Kari 
Syrjälä Marja  
Syrjälä Pauli 
Syrjälä Pentti 
Säppi Martti 
Teppola Sari  
Taskila Jyri J.  
Taskila Tea  
Tervahauta Marja-Leena  
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 
Vuokila Matti 
Väätäjä  Essi  
Yliniva Jari 
Yliniva Tanja 
Yliniva Markku 
Ylioinas Juha  
Ylävaara Markku 
Ylävaara Mikko 
Ylävaara Rami 
Äijälä Raimo 
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 KATSASTUSINFOA  2015  
 
 
 Hätämerkinantovälineet  
 
Hätämerkinantovälineisiin on liittomme katsastusjärjestelmään hyväksytty seuraavat muutokset, 
muutokset kohdistuvat Led-hätämerkinantovälineiden hyväksyminen korvaamaa pyroteknisiä soih-
tuja. (suora uusinta Infosta 2015-1).  
Katsastusluokka 1: Ei muutoksia  
Katsastusluokka 2: 4 rakettia ja 4 soihtua  
tai  
4 rakettia, 2 soihtua ja 1 led-hätämerkinantoväline, lisäksi suositellaan 1 oranssisavu  
Katsastusluokka 3: 2 rakettia ja 2 soihtua  
tai  
4 soihtua  
tai  
2 rakettia ja 1 led-hätämerkinantoväline  
tai  
2 soihtua ja 1 led-hätämerkinantovälinen  
Katsastusluokka 4: suositellaan 2 soihtua tai 1 led-hätämerkinantovälinettä  
Led-hätämerkinantovälineet varaparistoineen.  
Lisäksi suositellaan matkapuhelinta latureineen, vedenpitävällä suojakotelolla.  
Valopistoolin 300 m korkeuteen leimatuilla ammuksilla voidaan korvata enintään 2 kpl 
laskuvarjorakettia. Valopistoolille tarvitaan hallussapito-lupa.  
 
 
Esimerkkejä elektronisista hätämerkinantovälineistä: 
 ODEOFLARE MK3, http:://odeoflare.works/  
ODEOFLARE LASER (poistunut malli), https://www.northamericanlaserflares.com/LED-FLARE-
STROBE-TORCH-EF-10A-1-LIGHTNING-_p_49.html  
POWERFLARE, http://www.powerflare.com/  
RESQUE LASER FLARE, http//geatlandlaser.com/product-specs/  
Laite on oltava kaupallisesti valmistettava veneilykäyttöön tarkoitettu hätämerkinantoväline  
 
 
Katsastustarra:  
Katsastustarra on tänä vuonna 2015 väriltään oranssi. Tarran suositeltava paikka on paapuurin 
(vasemman) puolella ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa. 
 
 

Kelluntavälineet:  
Välineiden vanhat, hyväksytyt liivit kelpaavat edelleen. Merenkulkulaitoksen päätös vesikulkuneu-
vojen varusteista 23.04.1995 Dnro 44/00/97 on edelleen voimassa.  
CE-merkinnän lisäksi kelpaavat tämän perusteella Suomen Standardisoimisliiton (TSL),  
Merenkulkulaitoksen, Konsumentverketin, DanskVarefakta Naevn, SOLAS tai kansainvälisen 
moottoriveneliiton UIM kilpailukäyttöön tarkoitetut pelastusliivit.  
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Hätämerkinantovälineiden hävittäminen:  
Lähtökohtaisesti niin veneilijä kuin ammattimerenkulkija pääsee vaivattomammin eroon 
vanhentuneista pyroteknisistä turvallisuusvälineistä ostaessaan uudet tuotteet vanhentuneiden 
tilalle veneilyliikkeestä. Ao. keskeiset hätärakettien maahantuojat ovat lupautuneet ottamaan 
hävitettäväksi vastaavan määrän vanhentunutta materiaalia mitä asiakas ostaa uusia. Ennen 
materiaalin toimittamista tulee asiasta sopia ao. yrityksen/toimipisteen kanssa tarkemmista 
yksityiskohdista.  
Jos edellä mainittu palauttaminen ei ole mahdollista, yksityinen kansalainen voi toimittaa em. 
tuotteita myös poliisin tai Rajavartiolaitoksen kautta hävitettäväksi. Tällöin on ennalta sovittava 
palauttamisesta. Epäiltyjä vaarallisia hätämerkinantovälineitä, muita räjähteitä tai aseita ei saa 
itse kuljettaa vaan niiden noudosta tulee aina sopia paikallisen poliisin kanssa. Pyroteknisiä 
laitteita ei saa lähettää normaalina postipakettina.  
Veneilyseuran tai vastaavan yhteisön järjestäessä laajemman turvallisuustapahtuman, voi 
poliisi tai Rajavartiolaitos ajoissa sovittaessa kerätä vanhentuneita hätäraketteja ja –soihtuja.  
 
 
 
Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuus:  
Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuusmääritelmiä on muutettu v. 2013 
seuraavasti: Kaudesta 2016 alkaen pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat. 
Siirtymäaikana hyväksytään yli-ikäisiä pyroteknisiä varusteita huomautuksella pöytäkirjaan, että 
ne ovat yli-ikäisiä ja käyttö on veneen omistajan/käyttäjän vastuulla. Syy tähän tiukempaan 
tulkintaan on harjoitusammunnoissa havaitut toimintahäiriöt yli-ikäisissä pyroteknisissä 
varusteissa. Lisäksi liitto ei voi antaa pidempää kelpoisuusaikaa kuin valmistajan antama.  
 
 
 
Sammutusvälineet:  
Käsisammuttimen kelpoisuusajaksi hyväksytään yksi vuosi valmistusajankohdasta tai 
edellisestä tarkistusajankohdasta.  
Moottoritilan sammutin ei korvaa käsisammutinta/käsisammuttimia  
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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 toiminnantarkastajille. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on 
jätettävä hyvissä ajoin hallitukselle ennen vuosikokousta.  
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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. 
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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 entiseen tapaan kesä- ja heinäkuussa vapaasti jäsenistön käytössä. Majaa 

ei vuokrata kesän aikana. ( Poikkeuksena varauksen tehneet täysiä vuosikymmeniä täyttävät 

jäsenet.)   
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TOIMIHENKILÖT  

Tornion Veneseura RY:n toimihenkilöt v. 2015 

Kommodori Ilkka Leppikangas 
p. 0400-693116 ilkka.leppikangas@gmail.com 

  
Varakommodori Kari Kenttä 
p. 044-7492714 kari.kentta@pp1.inet.fi 

  
Jäsen Jukkola Jari 
p. 0500-605112 jari.jukkola@hotmail.com 

  
Jäsen Kadenius Matti 
p. 040-8282359 

  
Jäsen Kortelainen Tuula 
p. 040-7737980 tuula.kortelainen1@gmail.com 

  
Jäsen Mustajärvi Sauli 
p. 040-5508100 sauli.mustajarvi@gmail.com  

  
Jäsen Tulkki Olavi 
p. 040-5590879 olavi.tulkki@pp.inet.fi 

  
Jäsen Yliniva Markku 
p. 040-8481946 markku.yliniva@maritech.fi 

  
Varajäsen Hookana Jaakko 
p. 0400- 185905 jaakko.hookana@pp.inet.fi 

  
Varajäsen Kansanoja Esa 
p. 0400-490072 esa.kansanoja@pp.inet.fi 

  
Rahastonhoitaja Mattinen Eila 
p. 0400-250632 eila.mattinen@pp1.inet.fi 

  
Sihteeri Hookana Anneli 
p. 040-5914016 jaakko.hookana@pp.inet.fi 

  

mailto:ilkka.leppikangas@gmail.com
mailto:kari.kentta@pp1.inet.fi
mailto:jari.jukkola@hotmail.com
mailto:tuula.kortelainen1@gmail.com
mailto:sauli.mustajarvi@gmail.com
mailto:olavi.tulkki@pp.inet.fi
mailto:markku.yliniva@maritech.fi
mailto:jaakko.hookana@pp.inet.fi
mailto:esa.kansanoja@pp.inet.fi
mailto:eila.mattinen@pp1.inet.fi
mailto:jaakko.hookana@pp.inet.fi
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Tornion Veneseura Ry:n toimintakalenteri v. 2015 
 
 

Su 22.3.2015 klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla yhdessä Pursi 82:n kanssa 

 

To 16.4.2015 klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous         

La 6.6.2015 klo 12.00 Purjehduskauden avaus, kirppistapahtuma ja 

siivoustalkoot Letolla 

15.6, 17.6 ja 22.6.15 klo 18.00 Veneiden katsastus Letolla 

Pe 19.6.2015  Juhannustapaaminen Letolla 

La 27.6.2015 (ja mahdollisesti myös Su 28.6.2015) Lasten ja nuorten 

optimistijolla-koulutus. Samaan aikaan yleisölle tilaisuus tutustua veneilyyn ja 

veneseuran veneisiin. 

La - su 1-2.8.2015 Yhteinen veneretki, kohde valitaan säätilan mukaan 

La 5.9.2015 Purjehduskauden päättäjäiset, Veneseuran 40-vuotisjuhla ja 

venetsialaiset 

La 21.11.2015 Syyskokous ja pikkujoulu  

 

Ajankohdat voivat muuttua. Kaikista tapahtumista ilmoitetaan Kemi-Tornio- 

kaupunkilehden seuratoimintapalstalla ja Veneseuran kotisivulla 

www.tornionveneseura.fi sekä sähköpostilla jäsenille. Facebook- sivut on myös avattu. 

 


