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Kommodorin palsta
Kun minua pyydettiin kommodoriehdokkaaksi kolmannelle kaudelle, mietin olisiko ollut jo aika vaihtaa seuran
kipparia. Olen ollut hallituksessa nyt kuusi vuotta. Yrityksen sekä vapaaehtoistyön yhteensovittaminen on
toisinaan aika haastavaa. Useampi seuran vanhasta kaartista pyysi jatkamaan ja nykyinen, varsin ideoiva hallitus
sai minut taipumaan vielä vuodeksi.
Kokemukseni veneiden parissa juontaa 70-luvun loppuun, jolloin olimme isäni kanssa Kokkolassa laminoimassa
ensimmäistä purjevenettämme. Työni puolesta olen toiminut niin veneiden valmistajana kuin korjaajanakin.
Nuorena purjehdimme kilpaa, joten voisi sanoa, että olen veneilijä henkeen ja vereen.
Veneily tuntuu kokevan monenlaista matkan varrella ja kustannukset eivät ainakaan ole mitenkään
vähenemään päin. Kunnossapito, joka on etenkin turvallisuuden ja ympäristön puolesta tärkeää, tuntuu
kallistuvan vuosi vuodelta. Samoin satamamaksut, jotka kuitenkin ovat Suomen mittakaavassa vielä kohtuulliset
huomioon ottaen kuinka hyvässä kunnossa satamamme on. Kaiken tämän lisäksi hallitus kaavaili veneveroa,
joka onneksi kaatui. Se olisi ollut epäoikeudenmukainen vero joka olisi kohdistunut vain tiettyihin harrastuksiin.
Seuran talous on ollut hyvässä kunnossa koko ajan kun olen toiminut hallituksessa. Seuran tukikohtaa Villa
Lettoa on saatu uudistettua sisältä, ja se on näkynyt vuokrauksina. Kohde on edelleen suosittu juhla- ja
kokoustila. Tämä toimii merkittävänä tulonlähteenä, jotta seuran jäsenmaksut saadaan pidettyä edullisina
jäsenistölle. Taannoinen sanonta, että Suomi on yhdistysten luvattu maa, on toiminut TVS:n kohdalla
erinomaisesti. Talkoita on pidetty ja osallistuminen niihin on ollut hyvällä tasolla. Aika kuitenkin muuttuu ja
etenkin nuorempien jäsenten vapaa-ajan valinnat. Tällöin joudutaan miettimään hankintoja ja kunnostuksia
hankittavaksi seuran ulkopuolelta. Tämä nostaa myös painetta vuokraukselle ja muille maksuille. Toivoisinkin
kuitenkin, että aina silloin tällöin käärittäisiin hihat ja tehtäisiin asioita yhdessä. Onhan yhdessä tekeminen osa
harrastusta ja tiivistää seuran henkeä.
Kyselimme talvella jäsenistöltämme kehitysehdotuksia. Saimme kattavasti ideoita, joita olemme päättäneet
lähteä viemään eteenpäin tulevan kesän ja tulevien vuosien aikana. Saimme erityisesti ideoita viestintään ja
jäsenistölle tiedottamiseen.
Nykymaailmassa tuntuu tiedottaminen olevan lähes taidetta. Olemme siirtyneet ajan mukaan tiedottamaan
toiminnastamme sosiaalisessa mediassa, mutta luonnollisestikaan se ei tavoita ihan kaikkia. Osa toivoo edelleen
tiedotteiden saapumista postiluukusta. Haluamme huomioida kaikki seuramme jäsenet, joten olemme
tekemässä viestintäsuunnitelmaa. Siinä teemme linjaukset, jotta kaikki tietävät millä välineillä jäseniä
tiedotetaan ja missä asioissa. Haluamme tavoittaa kaikki jäsenemme, koska ilman jäseniä ei ole Perämeren
pohjoisinta seuraakaan.
Jatketaan seuran kehittämistä yhdessä!
Veneilyterveisin

Ilkka Leppikangas
Kommodori
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TOIMINTAKERTOMUS 2016
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 veneseura on perustettu vuonna 1975 ja seura on Suomen purjehdus ja
veneilyliiton jäsen.

Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perämeren pohjoisimpana satamana. Seuramme
tunnettavuus sekä Leton sataman käyttö merellisiin tapahtumiin on lisääntynyt vuosittain. Leton
satamaan on joka vuosi tullut uusia vierasveneilijöitä sekä sataman laituripaikat ovat nyt lähes täynnä.
Veneseuraan liittyneiden määrä on edelleen ollut kasvussa. Tornion Veneseuralla on toistaiseksi
voimassa oleva vuokrasopimus Etukarin tukikohdasta Metsähallituksen kanssa. Vuokrasopimus on
alkanut kesästä 2014 alkaen. Toivomme, että jäsenet myös jatkossa käyttävät mökkiä ja saunaa
ahkerasti, myös tulevan kauden aikana.

Seuran

ja

merellisten

toimijoiden

tunnettavuutta

edistettiin

pitämällä

”Päivä

merellä”-

yleisötapahtuma jälleen kerran heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Jäsenmäärä on kasvanut tänä vuonna ja Villa Leton vuokrausta on tehty edelleen. Veneiden
katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan. Seura sai myös uusi venekatsastajia; Sauli Mustajärvi ja Jari
Jukkola. Villa Leton pihaa uudistettiin kesällä, lisäämällä paikoitustilaa sekä hankkimalla uusi
pihasauna.

2. Veneseuran hallitus ja kokoukset
Hallituksen kokoonpano:


puheenjohtaja Ilkka Leppikangas



varapuheenjohtaja Kari Kenttä



muut jäsenet: Matti Kadenius, Hely Kurttio, Jari Jukkola, Sauli Mustajärvi, Markku
Palmgren ja Markku Yliniva. Varajäseninä Jaakko Hookana ja Esa Kansanoja.



sihteeri Anneli Hookana



rahastonhoitaja Markku Palmgren
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Matti Kadenius oli majan isäntä. Majan vuokrauksesta on huolehtinut Olavi Tulkki.

3. Toiminta ja tapahtumat
Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat olleet jäsenmaksut ja Villa Leton
vuokraustoiminta.

Villa Leton sisätiloissa jatkettiin erinäisiä pieniä pintojen ja kaluston muutostöitä. Tilaan asennettiin
mm. uusi äänentoisto jossa myös mikrofonin käyttömahdollisuus. Suurin muutos tapahtui salin
kalustuksessa. Vanhat pöydät ja penkit saivat väistyä ja uudet hankittiin pienen tarjouskyselyn pohjalta.
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus hakea vanhoja kalusteita käyttöönsä ilman maksua. Jäljelle jäävät
myytiin ilmoituksilla.

Tornion Veneseura järjesti pilkkikilpailut 27.3.2016. Vallitseva keli pilkkien alkaessa oli puolipilvistä
mutta ajoittain aurinkokin paistoi. Tuuli oli etelän suuntaista, tuuli voimistui kilpailun loputtua.
Osallistujia pilkeissä oli 13, joista 11 sai kalaa. Palkinnot jaettiin parhaiten kaloja saanneille.

Uuden pihasaunan pohjatyöt aloitettiin heti vapun jälkeen 4.5. Saunalle tehtiin ensin uudet pohjat
grillikodan viereen. Pohjan kaivuutöiden yhteydessä kaivettiin imetyskaivo ja yhdysputki saunan
pesuvesille. Sauna saapui tontille valmiiksi maalattuna, ainoastaan kiuas puuttui. Samalla pihaa
uusittiin rakentaen lisää pysäköintitilaa varaston päähän sekä vanhan saunan paikalle. Pihalta
poistettiin myös portti. Saunan ja kodan edustalle rakennettiin terassi. Ja siinä jossain työn touhussa
pyörähti kotakin siten että käynti ovi tuli nyt uudelle terassille. Rakennustyöt tehtiin pitkälti talkoilla,
ainoastaan maatöiden yhteydessä käytetystä konetöistä maksettiin. Saunan edustalle hankittiin uusi
pihagrilli yhteistyössä Corrotechin kanssa.

Kesä 2016 aloitus oli 28.5. kausi alkoi siivoustalkoilla sekä lipunnostolla Veneseuran majalla.
Purjehduskausi oli näin avattu. Katsastuksia tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla. Sammuttin
huoltoon oli mahdollisuus katsastuksen yhteydessä. Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin
veneilijät kokoontuivat majalle saunoen ja nuotiota pitäen.

Toista kertaa järjestetty ja osanottajia innostanut tapahtuma oli ”Päivä merellä” tilaisuus 9.7.
Tapahtumassa oli veneilyyn liittyviä yhteistyökumppaneita esittelemässä toimintaa ja kalustoa mm.
Metsähallituksen meribiologiryhmä, Tornionlaakson sukellusseura, Rajavartiosto, Meripelastus, Tatun
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Tarvike. Uusia mukana olijoita olivat LähiTapiola, Miukin Kone sekä Tornion VPK. Lasten ja nuorten jolla
kurssi pidettiin 2.-3.7. Kurssin opettajina olivat Marika ja Markku Yliniva.

Etukarin mökillä talkoiltiin majan ympäristön siistimiseksi. Kesä 2016 oli keliltään vaihteleva kesäkuun
osalta. Heinäkuu oli jo keliltään lämmin, ajoittaiset sateet ja ukkoset olivat lähes viikoittaisia. Elokuussa
säät paranivat ja veneilijät liikkuivat merellä enemmän.

Purjehduskauden päättäjäisiä eli venetsialaisia vietettiin 10.9. Juhlassa tarjoiltiin janssoninkiusausta
salaatteineen juomien kera. Väkeä venetsialaisissa oli runsaasti salin täydeltä. Ilta eteni omalla
painollaan ilman varsinaista ohjelmaa. Illan hämärtyessä poltettiin rannassa kokko. Osa veneilijöistä
yöpyi illan päätteeksi veneissään.

Puurojuhlaa vietettiin syyskokouksen yhteydessä 26.11. Villa Letolla. Syyskokouksessa valittiin tulevalle
kaudelle 2017 johtokunta.

Tornion kaupungin toimitti satamaan uuden mastotelineen. Mastotelinettä ovat kyselleet monet
purjehtijat. Tällä hetkellä sen sijoitus paikka on kalahallin takana.

4. Koulutus
Talvikaudella 2016 pidimme ensimmäistä kertaa veneilyiltoja. Veneilyiltoja oli yhteensä neljä kertaa.
Jokaisella tapaamisella oli oma koulutusaihe. Osallistujia veneilyilloissa oli vaihtelevasti. Lasten ja
nuorten veneilykoulua pidettiin kesällä 2016 lähes perinteiseen tapaan. Osanottajia jollakurssille oli
runsaasti ja sää suosi kurssi viikonloppua. Tornion Veneseuran jollat olivat nuorten ahkerassa käytössä
turvaveneiden varmistamina.

5. Tiedottaminen
Veneseuran vuosikokousilmoitukset on julkaistu ajallaan ”Kemi-Tornio kaupunki”- lehdessä,
veneseuran kotisivulla, Facebookissa sekä sähköpostilla. Tapahtumista ja toiminnasta on ilmoitettu
aktiivisemmin sähköpostilla, Facebook-ryhmässä sekä kotisivuilla. Vuosijulkaisu on ilmestynyt
vuosittain jäsenille, lisäksi se on luettavissa seuran kotisivuilla.

Tornion Veneseuran hallitus
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017
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 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 tiedottamalla mm. Facebookissa.
Jäsenhankintaan kannustetaan kaikkia jäseniä.

2. Toiminta ja tapahtumat
Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta.

Pilkkikilpailut pidetään tänä keväänä Letolla omana kilpailuina. Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto
ja kesätalkoot pidetään kesän alussa.

Veneiden katsastukset ja sammuttimien huolto tapahtuu kesäkuussa entiseen tapaan. Lasten ja
nuorten veneilykoulu järjestetään kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Juhannustapaaminen on Letolla
– yhdessäoloa, saunomista, kesästä nauttien.

Päivä merellä-tapahtuma päivää vietetään loppukesällä 5.8. aikaisempien vuosien tapaan.

8

Yhteiselle

veneretkelle

päätetään

jättää

pois

vähäisen

kiinnostuksen

takia.

Syksyllä

pidetään ”venetsialaiset”-juhla kokkoineen. Etukarin majan ympäristöä siistitään talkoilla. Pikkujoulut
järjestetään syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla.

Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2017, joka julkaistaan seuran kotisivuilla ja vuosijulkaisun
takasivulla. Vuosijulkaisu löytyy jatkossa seuran kotisivuilta, paperisena se julkaistaan vain
pyydettäessä. Tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista tapahtumista sekä mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan veneseuran kotisivuilla ja Facebookissa. Seuraa kotisivuja aktiivisesti.

3. Koulutus
Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään heinäkuun alussa 2017.

4. Tiedottaminen
Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen tehdään Kemi-Tornio kaupunkilehteen, veneseuran
kotisivulle(www.tornionveneseura.fi), sähköpostiin ja facebook-sivulle. Vuosijulkaisulehti on vuosittain
ilmestynyt jäsenille jatkossa se ilmestyy kotiin tarvittaessa muutoin se löytyy seuran kotisivuilta.

Tornion Veneseuran hallitus

9

Villa Letto
Villa Leton tilat ovat jälleen kuluvan vuoden aikana kokeneet muutoksia. Muutostöiden pohjalla on
aikaisemmin laadittu sisustussuunnitelma. Näkyvin muutos oli ehkäpä uusien pöytäryhmien
ostaminen paikallisesta Stemmasta. Tilojen muutostyöt näkyvätkin suoraan ulkopuolisten
vuokrausten kasvuna. Tilat ovat saaneet todella paljon kehuja ja kiitoksia. Mainostaminen on tuonut
myös uusia vuokra-asiakkaita. Seuran suurin tulon lähde on vuokraustoiminnasta saadut tulot. Ensi
kesän näkyvin muutos on jäsenten ja vieraiden käyttöön pihalle rakennettava leikkikenttä.

Kuva 1 Näkyvin muutos on ollut uusien pöytäryhmien hankkiminen. Ikkunalamput ovat
myös hengen mukaiset. (Kuva Kenttä Kari)
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KAMA.fi pihasauna
Ensimmäinen lapion isku uuden saunan perustekoa varten iskettiin 4. toukokuuta. Saunan
kuljetuksesta paikan päälle huolehti Kuljetusliike Nättilä. Ennen sauna paikalleen nostoa asennettiin
pesuvesille oma imetyskaivo. Saunan nostosta perustuksille huolehti luonnollisesti KaMa-Palvelut.
Saunan terassia suunniteltaessa tuli ajatus grillikodan kääntämisestä, jolloin saunan ja kodan
käyntiovet olisivat terassilta. Loppu kesästä terassi ja kaiteet valmistuivat sekä hankimme uuden
pihagrillin Corrotech:lta. Samassa yhteydessä piha alueelle tehtiin lisää pysäköintitilaa autoille sekä
ympäristöä siistittiin. Koko tämä toiminta on rahoitettu täysin sponsorituella ja vanhan saunan
myyntituloilla! Kiitos kaikille talkootöissä mukana olleille!

Kuva 2 Pihasaunan rakennustöitä vaiheittain kohti lopputulosta (Kuva Kenttä Kari)
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Optimistijolla kurssi 2016
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PILKKIKILPAILUT 2017
Tornion Veneseuran pilkit järjestettiin Letolla sunnuntaina 19.3.2017 klo 12-14.
Vallitseva keli pilkkien alkaessa oli aurinkoinen. Pakkasta oli noin asteen verran. Tuuli kävi etelästä 2
m/s. Keli suosi pilkkijöitä mitä parhaimmin. Jäällä oli todella paljon muitakin ulkoilijoita. Osallistujia oli
yhteensä 18 henkilöä, joista 16 sai kalaa. Mukana oli myös muitakin jäseniä jotka eivät ottaneet osaa
kilpailuun. Kilpailun palkinnot oli lahjoittanut hankittu lahjoituksina.
Palkintojen jaon yhteydessä juotiin munkkikahvit ja makkaraa paistettiin ulkosalla.
Naiset
Orvokki Ramstedt
Anita Niemi
Essi Mustajärvi 60 g
Anneli Hookana 46 g
Jenni Kenttä
Miehet
Viljo Kanto
Olavi Tulkki
Kari Ponkala
Jaakko Hookana
Olavi Rova
Hannu Ramstedt
Mikko Äijälä
Kari Kenttä
Aaro Ponkala
Pertti Kurttio

414 g
225 g

-

679 g
415 g
193 g
144 g
94 g
74 g
73 g
73 g
45 g
-

Lapset
Nea Ponkala
Julius Mustajärvi
Iiris Kenttä

210 g
54 g
21 g
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Kuva 3 Makkaran paisto Villa Leton terassilla (Kuva Kenttä Kari)
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Päivä Merellä 2016
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Jäsenluettelo
19.4.2017
Alalääkkölä Sari
Autio Aulis
Autio Jari
Brunetto Riitta
Degerman Anne
Esko Risto
Esko Marja-Leena
Faarinen Antero
Friman Ahti
Halmkrona Hannu
Halonen Charlotta
Halonen Joonas
Halonen Kim
Halonen Merja
Halonen Samu
Harju Jukka
Heikkilä Risto
Heikkuri Paavo
Heikkuri Tapani
Herajärvi Raimo Juhani
Hohtari Raimo
Hookana Anneli
Hookana Jaakko
Huhtalo Harri
Hyttinen Juhani
Hyttinen Leena
Hyttinen Markku
Hyttinen Pentti
Hyttinen Riku
Hyvärinen Kyösti
Hyvärinen Markku
Hyvärinen Pirkko
Häkkinen Mika
Jakola Minna
Jakola Pertti
Jukkola Jari
Jukkola Raija

Juntunen Ari
Jussila Markku
Juvakka Juhani
Kadenius Jari
Kadenius Lisbet
Kadenius Matti
Kadenius Seija
Kalander Kaarina
Kalliosalo Pentti
Kansanoja Esa
Kanniainen Timo
Kanto Pentti
Kanto Viljo
Kenttä Jenni
Kenttä Kari
Keränen Leena
Keränen Markus
Kilpijärvi Timo
Kimmel Seppo
Kirjakainen Jukka
Kirjakainen Kirsi
Kokkinen Jani
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
Kuusela Markku
Kynsijärvi Anne
Kynsijärvi Heino
Kynsijärvi Juha
Kynsijärvi Ritva
Kynsijärvi Vesa

Kynsijärvi Ville
Kähkölä Jouni
Kälkäjä Sami
Kärenlampi Jori
Lahti Jarmo
Lausas Ilkka
Laitinen Heikki
Lampinen Eero
Lappalainen Mauri
Lappeteläinen Juha
Lappeteläinen Seppo
Lappeteläinen Sinikka
Leppikangas Ilkka
Leppikangas Ilari
Liiti Jouni
Lilja Timo
Maijala Juha
Marttala-Hurri Vuokko
Marttila Aki
Matilainen Jouni
Matilainen Reeta
Mattinen Eila
Miinala Jukka
Miinala Marko
Moskajärvi Pentti
Muittari Hannu
Mulari Pasi
Mulari Toivo
Mustajärvi Essi
Mustajärvi Sauli
Mustajärvi Julius
Mustajärvi Lenni
Mäkinen Jari
Mäkinen Susa
Niemi Anitta
Niskala Tero
Niskala Samuli
Niskanen Timo
Nurkkala Kaarina
Nylund Marja
Nylund Veli
Nättilä Juha
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Nättilä Pertti
Ojanen Seija
Ollonen Marketta
Paananen Elina
Palmgren Anne
Palmgren Markku
Pohjan Tytöt ja Sissit
Ponkala Aaro
Ponkala Elmeri
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 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
Teppo Timo
Tervahauta Marja-Leena
Tikkala Paula
Toppala Heikki
Toppala Hannu
Tornionlaakson Sukellusseura
ry

Tulkki Jouni
Tulkki Olavi
Tulkki Pirjo
Tuoma Pasi
Tuoma Kati
Ulvinen Jyri
Ulvinen Lauri
Ulvinen Leevi
Ulvinen Tiina
Unhola Marko
Unhola Markku
Vaara Helena
Vainio Jorma
Vainio Lasse
Vallo Mauno
Viinikka Olavi
Virolainen Raimo
Virta Juha
Vuokila Matti
Yliniva Jari
Yliniva Tanja
Yliniva Markku
Yliniva Marika
Ylioinas Juha
Ylävaara Markku
Ylävaara Mikko
Ylävaara Rami
Äijälä Raimo
Yhteensä 209 jäsentä
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KATSASTUSINFO 2017
Suomen purjehdus ja veneily

Muutoksia katsastusvaatimusten kohtaan "HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET".
Uusittu otsikko "HÄTÄILMOITUSVÄLINEET/HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET" painopisteen muuttuessa
elektronisiin välineisiin.
Hätäilmoitusvälineiden uudet katsastusvaatimukset perustuvat Rajavartiolaitoksen tekemään tutkimukseen ja
sen pohjalta tehtyyn ”APUA-Veneilijän hätäilmoitusopas” -suosituksiin. Opas löytyy osoitteesta
http://www.raja.fi/veneily.
Käytännössä aikaisemmin vaaditut varusteet täyttävät jatkossakin katsastusvaatimukset, mutta nyt vene
voidaan katsastaa myös ilman, että siinä on pyrotekniikkaan pohjautuvia hätäilmoitusvälineitä, edellyttäen, että
veneessä on korvaavia varusteita.
Hätäilmoitusvälineitä vaaditaan seuraavasti:
1-luokka, vaihtoehto A:

VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys),
matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl
oranssisavuja

VAIHTOEHTOISESTI
1-luokka, vaihtoehto B:

VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia
laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl
punasoihtuja tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl
oranssisavuja
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna

2-luokka, vaihtoehto A:

VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1kpl ledsoihtu varaparistoineen tai 4kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl

VAIHTOEHTOISESTI
2-luokka, vaihtoehto B:

VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia
laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl
punasoihtuja, tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja
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3-luokka, vaihtoehto A:

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi
asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1kpl led-soihtu
varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)
Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja

3-luokka, vaihtoehto B:

2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti ledsoihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LEDsoihtu
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF.

4-luokka:

Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu
varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja

Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan
merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA 2017
SPV:n Veneilyturvallisuustoiminnossa olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että katsastajilla on usein
vanhentuneita käsikirjoja. Olemme päättäneet toimittaa kaikille SPV:n katsastajille vuoden 2017 "Katsastajan
käsikirja 2017" seuran katsastusmateriaalitilauksen mukana (kursseilla käyneet ovat sen jo saaneet).
Kappalemäärän nousu mahdollistaa painotalon käytön, jolloin yksikköhinta on laskenut ja voimme toimitta
käsikirjat hintaan € 5,-/kpl.
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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.

20
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 lokamarraskuussa. 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 sanomalehtiilmoituksella 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 § Yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen purkamisessa
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 30 €/vuosi jokaiselta aikuiselta ja lapsilta alle 18 vuotta 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………………………………………….
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TOIMIHENKILÖT
Tornion Veneseuran ry:n toimihenkilöt v. 2017
Kommodori Ilkka Leppikangas

Varakommodori Kari Kenttä

0400 693 116 ilkka.leppikangas@gmail.com

044 749 2714 kari.kentta@gmail.com

Jäsen Jukkola Jari

Jäsen Kirjakainen Jukka

050 0605 112 jari.jukkola@hotmail.com

040 833 0736 jukka.kirjakainen@pp1.inet.fi

Jäsen Kurttio Hely

Jäsen Mustajärvi Sauli

040 579 2393 hely.kurttio@gmail.com

040-5508100 sauli.mustajarvi@gmail.com

Jäsen Markku Palmgren

Jäsen Yliniva Markku

0400 692 815 markku.palmgren@pp.inet.fi

040 848 1946 markku.yliniva@maritech.fi

Varajäsen Hookana Jaakko

Varajäsen Tulkki Olavi

0400 185 905 annelijaakko232@gmail.com

040 559 0879 olavi.tulkki@gmail.com

Rahastonhoitaja Markku Palmgren

Sihteeri Mustajärvi Sauli

0400 692 815 markku.palmgren@gmail.com

040-5508100 sauli.mustajarvi@gmail.com

Katsastuspäällikkö Hookana Jaakko

Veneilykouluttaja Yliniva Markku

0400 185 905 annelijaakko232@gmail.com

040 848 1946 markku.yliniva@maritech.fi

Rekisterinhoitaja Mustajärvi Essi

VillaLeton isäntä Hookana Jaakko
0400 185 905

Venekatsastajat

VillaLeton vuokraus Kirjakainen Jukka

Aaro Ponkala

044 0500 574

Sauli Mustajärvi

Rami Ylävaara Jari Jukkola

Tornion Veneseura ry. Toimintakalenteri 2017


Su 19.3. klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla



To 20.5. klo 15.00 Sääntömääräinen vuosikokous Villa Letolla



La 27.5. klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla



19.6, 21.6 ja 26.6. klo 18.00 Veneiden katsastus Letolla



Pe 23.6. Juhannustapaaminen Letolla/ Etukarin saaressa



Lasten ja nuorten optimistijolla- koulutus



La 5.8. klo 12 ”Päivä merellä”- tapahtuma Letolla



La 9.9. klo 18 Purjehduskauden päättäjäiset ja venetsialaisjuhla



La 25.11. klo 17 Syyskokous ja pikkujoulu Villa Letolla

Ajankohdat voivat muuttua. Kaikista tapahtumista tarkempaa tietoa löydät Veneseuran kotisivulla
www.tornionveneseura.fi ja Tornion Veneseura Facebook-sivuilta. Tapahtumista ilmoitetaan jäsenille
sähköpostilla. Tapahtumista ilmoitetaan myös tarvittaessa Kemi-Tornio kaupunkilehdessä.

