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Kommodorin palsta 
 

 

Niin se pitkä talvi taas on takana ja uusi veneilykausi tekee tuloaan täällä Perämerelläkin. Osa 

veneilijöistä miettii veneen kunnostusta, osa veneen vaihtoa, ja toivottavasti harva veneen myyntiä. 

Viime vuosikokouksessa sain nauttia seuran jäsenten luottamusta ja lupauduin toiselle kaudelle, kiitän 

kaikkia tästä luottamuksesta.  

 

Kuten viime vuonna kirjoitin, muutoksen tuulissa ollaan oltu ja tullaan varmaan jatkossakin olemaan. 

Suuren työn ovat taas tehneet hallituksen ohella muutkin seuran aktiivit jäsenet. Pidänkin erittäin 

tärkeänä että saadaan uusia ehdotuksia ja näkökulmia seuran toiminnan kehittämiseen. Onhan se 

purjehduskilpailussakin niin, että mietitään koko ajan uusia ratkaisuja. Samalla halssilla seilatessa tulee 

jokin karikko vastaan tai päämäärää ei saavuteta.  

Seura on satsannut mahtavasti VillaLeton tiloihin ja talkoolaisia on ollut usein rannassa. Kivasti saatiin 

kuhinaa aikaiseksi viime kesänä Päivä merellä tapahtumassa, tämä on lämmittänyt sydäntä varmaan 

useilla seuran jäsenillä.  

Toivon että kaikki seuran jäsenet nauttivat tulevasta kesästä mahtavissa tukikohdissamme, ja ennen 

kaikkea upeista Perämeren mahdollisuuksista.  

Lämmintä ja turvallista veneilykautta 2016  

Kommodori  

Ilkka Leppikangas 
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TOIMINTAKERTOMUS 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. 

 

Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perämeren pohjoisimpana satamana. Veneseuran 

perustamisesta on tullut 40 vuotta. Letolla maja on ollut yli 10 vuotta. Sen tunnettavuus ja 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. Syksyllä 2015 vietettiin 40-vuotis-juhlat, mitkä onnistuivat hyvin. Vieraat ja jäsenet 

olivat juhlaan tyytyväisiä.  Tornion Veneseura teki viiden vuoden vuokrasopimuksen Metsähallituksen 

kanssa v. 2014 Etukarin majan vuokraamiseen. Toivomme, että jäsenten ja veneilijöiden käyttävät 

mökkiä ja saunaa veneiltäessä. Uutena tapahtumana oli joulukuun lopulla Tornion seurakunnan 

järjestämä ”Kauneimmat joululaulut”-ilta, minkä tapahtuman toivomme jatkuvan tulevaisuudessa. 

 

Seuran tunnettavuutta ja merellisten toimijoiden esittelyä lisättiin pitämällä ”Päivä merellä”-

tapahtuma. 

 

Jäsenmäärä on kasvanut tänä vuonna ja Leton majan vuokrausta on tehty edelleen. Veneiden 

katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan. Majaan on tehty isompi uudistustyö alkuvuodesta sekä 

myös ulkosaunaan. Ulkosaunan remonttia jatketaan keväällä 2016. 

 
2. Veneseuran hallitus ja kokoukset 

Hallituksen kokoonpano: 

 puheenjohtaja Ilkka Leppikangas 

 varapuheenjohtaja Kari Kenttä 

 muut jäsenet: Matti Kadenius, Tuula Kortelainen, Jari Jukkola, Sauli Mustajärvi, Olavi 

Tulkki ja Markku Yliniva. Varajäseninä Jaakko Hookana ja Esa Kansanoja. 

 sihteeri Anneli Hookana 
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 rahastonhoitaja Eila Mattinen 

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

 

Hallitus on kokoontunut 7 kertaa ja vuosikokous oli 16.4.2015 ja siihen osallistui 20 jäsentä. Syyskokous 

pidettiin 21.11.2015 ja osallistujia oli 27 jäsentä. 

 

3. Toiminta ja tapahtumat 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut ja majan vuokraustoiminta. 

Ulkopuolisia henkilöitä / firmaa on vuokrannut majaa tänäkin vuonna. 

 

Alkuvuodesta 2015 majan sisätiloja uudistettiin maalaamalla katot ja seinät sekä lattia tasoitettiin ja 

laitettiin uusi matto. Nämä työt tekivät ulkopuoliset työntekijät. Majan tilojen purkaminen ja uudelleen 

laitto tehtiin talkootyönä. 

 

Tornion Veneseura järjesti pilkkikilpailut/paattipilkit 22.3.2015 yhdessä Pursi 82:n kanssa Letolla. 

Etelämyrsky ja lumen sataminen vaakasuorana eivät estäneet merellisiin olosuhteisiin tottuneita 

veneilijöitä osallistumasta kilpailuun. Innokkaita osallistujia oli 15, joista 12 sai kalaa. Palkinnot jaettiin 

parhaiten kaloja saanneille. 

 

Kesä 2015 aloitus 6.6.2015 oli maalaus- ja siivoustalkoilla sekä lipunnostolla Veneseuran majalla. 

Purjehduskausi oli näin avattu. Tapahtumaan liitettiin ensi kertaa kirppis, mikä ei vielä innostanut 

veneilijöitä. Katsatuksia tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla Sammuttimien huoltoon oli 

mahdollisuus katsastuksen yhteydessä. Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijät 

kokoontuivat majalle saunoen ja nuotiota pitäen. 

 

Isompi ja paljon osanottajia innostanut tapahtuma oli ”Päivä merellä” tilaisuus 27.6.2015. 

Tapahtumassa oli veneilyyn liittyviä yhteistyökumppaneita esittelemässä toimintaa ja kalustoa mm. 

Metsähallituksen meribiologiryhmä, sukelluskerhot, Rajavartiosto, Meripelastus, Tatun Tarvike. 

Samana viikonloppuna oli myös 2-päiväinen lasten ja nuorten optimistijollakurssi, johon osallistui 14 

lasta. Kurssin opettajina olivat Marika ja Markku Yliniva. 

 

Yhteiseen veneretkeen Pursi 82:n kanssa ei tullut osanottajia sateisen ja tuulisen sään vuoksi. Etukarin 

mökillä tehtiin useita talkoita. Uusittiin laituri kevyemmäksi siirtoon nähden ja entisestä laiturista 



6 

tehtiin terassi majan eteen. Myös majan ympäristöä parannettiin.  

 

Kesä 2015 oli sateinen ja tuulinen kesä-heinäkuussa. Elokuussa säät paranivat ja veneilijät liikkuivat 

merellä enemmän. 

 

Päätapahtumana voidaan pitää Tornion Veneseuran 40-vuotisjuhlia 5.9.2015 ja samalla juhlittiin 

venetsialaisia. Osallistujia oli yli 80. Kutsuttuna olivat perustajäsenet, joista viisi oli paikalla. He olivat 

Hannu Öfverberg, Taavi Kunelius, Pertti Kostamo, Juhani Unhola ja Jaakko Hookana. Myös lähiseurat ja 

yhteistyökumppanit kutsuttiin ja heiltä saatiin tukea nuorisotyöhön. Monipuolinen ja maukas ruoka 

tarjottiin kaikille vieraille, kokkina Anne Degerman kumppaneineen. Majan tiloja lisättiin teltoilla ja 

musiikki soi. Aluksi palkittiin kuusi aktiivista toimihenkilöä ja puheissa muisteltiin ensimmäistä 

kommodoria Jorma Arvolaa sekä kerrottiin veneseuran historiasta. Palkitut toimihenkilöt olivat Eila 

Mattinen, Tuula Kortelainen, Anneli Hookana, Aaro Ponkala, Olavi Tulkki ja Jaakko Hookana. Illan 

lopuksi sytytettiin kokko, mistä on taulu VillaLeton (veneseuran majan nykyinen nimi) välitilassa 

 

Puurojuhlaa vietettiin syyskokouksen jälkeen eli 21.11.2015 Leton majalla maittavan riisipuuron ja 

sekahedelmäsopan kera. Osallistujia oli tälläkin kertaa paljon 27 henkilöä. Syyskokouksessa 

äänestettiin majan nimeksi VillaLetto. 

 

Tornion kaupungin kalahallin sosiaalitilat saatiin vierailevien veneilijöiden käyttöön kesän 2015 alussa, 

mikä on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. 

 

4. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulua pidettiin kesällä 2015 kesäisessä säässä ja toisena päivänä aurinkokin 

paistoi nuorille purjehtijoille satama-altaassa.  Tornion Veneseuran jollat olivat nuorten käytössä omien 

vanhempien ohjaamana. 

 

5. Tiedottaminen 

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

Facebookissa sekä sähköpostilla. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt jäsenille. 

 

Tornion Veneseuran hallitus  
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TOIMINTASUUNNITELMA 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. 

 

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. 

Keväällä 2016 aloitetaan veneilyaiheiset illat VillaLetolla, missä keskustellaan veneilystä ja vesillä 

liikkumisesta, samalla uutta oppien. Ensimminen ilta on 10.2. ja seuraavat kahden viikon välein. 

 

Pilkkikilpailut pidetään tänä keväänä Letolla omana kilpailuina. 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. 
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Yhteiselle veneretkelle saaristoon Pursi 82:n kanssa tehdään ja toivotaan suotuisia ilmoja. Syksyllä 

on ”venetsialaiset”-juhla kokkoineen. Etukarin majan talkoita jatketaan. Pikkujoulut järjestetään 

syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla. 

 

Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2016, joka viedään sähköpostitse jäsenille, Veneseuran omille 

kotisivuille ja vuosijulkaisuun sekä myös Facebookiin. Ajan mittaan tapahtumien ajankohdat 

tarkentuvat ja kaikista tapahtumista sekä mahdollisista muutoksista ilmoitetaan veneseuran 

kotisivuilla. Seuraa kotisivuja aktiivisesti. 

 

3. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään heinäkuun alussa 2016. 
 

4. Tiedottaminen 

Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen tehdään Kemi-Tornio kaupunkilehteen, veneseuran 

kotisivulle(www.tornionveneseura.fi), sähköpostiin ja facebook-sivulle. Vuosijulkaisulehti on vuosittain 

ilmestynyt jäsenille. 

 

 

Tornion Veneseuran hallitus 
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Muistelmissa Jorma Arvola 
Muistelmia TVS:n ensimmäisestä kommodorista Jorma Olavi Arvolasta (s. 01.09.1932 k. 13.02.2012) 

muistelma luettiin TVS:n 40-vuotisjuhlilla Letolla 5.9.2015 

 

Veneily oli Jormalle tärkeä harrastus läpi koko elämän. Nuorena hän veneili isänsä kanssa 

keskimoottoriveneellä Tornion edustan merialueella. 

Armeijan hän suoritti Turun laivastossa Suomen Joutsenella, toimien radiosähköttäjänä. Jorma kävi 

kansa-ja keskikoulun Torniossa. Merkonomin tutkinnon hän suoritti Helsingissä ja Kemissä.  

Helsingissä ja myöhemmin Turussa hän työskenteli huolitsijan tehtävissä. Helsingissä vuonna 1956 hän 

hankki ensimmäisen 7,2 m pitkän purjeveneen ja siinä oli 15 neliön purjeet. 

Muuttaessaan 1964 Tornioon hän hankki Salama-luokan purjeveneen. Purjeveneen nimi oli Lola. 

Torniossa hän oli Kandeliinin Seuraajat nimisen yrityksen palveluksessa huolinta tehtävissä. 

Itsenäiseksi yrittäjäksi hän alkoi myöhemmin, huolintaa ja kansainvälisiä kuljetuksia ja muita vastaavia 

töitä suorittaen. 

Limilautaista moottoripurtta Jorma alkoi rakennuttaa Pirkkiössä Paavo Vainion veneveistämöllä. 

Tarvittavat sepän takomat leveäkantaiset naulat ( kuten vanhoissa viikinki aluksissa ) Joma hankki 

Norjasta. Alus sai nimekseen Tihuana. Tihuana oli kaunis sopusuhtainen alus jolla Jorma purjehti 

ympäri Perämerta. 

Jorma oli henkilö, joka ratkaisevasti vaikutti vuonna 1975 perustetun Tornion veneseuran syntyyn. 

Jorman innostus sai seuran järjestämään erinäisiä jolla-, purjelauta-, kölivene- ja meritaito kilpailuja. 

Hän toimi kymmenen vuotta seuran puheenjohtajana ja valittiin seuran kunniapuheenjohtajaksi. 

Jorma siirtyi 1985 Helsinkiin Wikeström & Krokiuksen huolintaliikkeen toimiston johtajaksi. Helsingissä 

hän hankki Kansan-luokan purjeveneen, jolla hän purjehti perheensä kanssa monia vuosia. 

Jorma suoritti elämänsä aikana monia 

merenkulkuun liittyviä kursseja. 

Harrastuksiin veneilyn lisäksi kuului 

slalom, jota hän harrasti innokkaasti 

sekä murtomaa hiihto tuli mukaan 

myöhemmässä vaiheessa. Sairauden 

myötä hän pyöräili pitkiä matkoja 

jalkojen mennessä huonoon kuntoon. 

Jorma oli henkilö joka osasi esiintyä. 

Hän oli pidetty henkilö jota 

muistelemme kaipauksella. 

 

Kirjoittanut Jaakko Hookana,  

Liisa Arvolan myötävaikutuksella.  

Kuva 1 Jorma Arvolan Tihuana (Kuva Hookana Jaakko) 
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Tornion Veneseura 40 vuotta 
 

 

Tornion Veneseuran 40-vuotisjuhlaa ja venetsialaisia vietettiin 5.9.2015. Juhlaan oli kutsuttu kaikkien 

jäsenten lisäksi mm. naapuriseurat ja yhteistyökumppaneita. Seuraa muistettiin lahjoituksin ja 

osatuesta ohjattiin suoraan nuorten optimistijollakurssin hyväksi. Tilaisuus oli menestys ja VillaLeton 

sali täyttyi ihmispaljoudesta ja lisätilaa olikin järjestelty terassilta telttakatoksilla. Tilaisuuteen 

osallistui noin 70 henkeä. 

 

Seuran perustajajäsenistä vuodelta 1975 mukana oli viisi henkilöä. Jaakko Hookana luki muistelmia 

seuramme ensimmäisestä kommodorista Jorma Arvolasta. Seuran pitkä aikaisia aktiiveja muistettiin 

lahjoilla. Aktiivinaiset saivat lahjaksi Kalajokilaista Iso-Pahkalan keramiikka oleva Majakka. He ovat 

varmasti olleet useasti miehilleen majakkana satamassa odottamassa miehiä mereltä. Miehille lahjaksi 

seura luovutti puurasiat jonka sisältö oli tarpeen silloin kun tulee tarve ottaa ”lämmikettä”. 

 

Kaikille paikallaolijoille tarjoiltiin juhlaillallinen jälkiruokineen. Illallisen ja seurustelun aikana myytiin 

arpoja jotka sitten illan lopuksi arvottiin. Illan hämärtyessä ulos ja sisälle järjestetty juhlavalaistus pääsi 

oikeuksiinsa. Ja koska samalla vietettiin venetsialaisia, niin illan viimeinen ohjelma koko poltto. 

Juhlasta ja kokon poltosta löytyy lisää kuvia seuran uudistetuilta internet sivuilta. 

 
Kuva 2 Kuvassa seuran perustaja jäseniä Jaakko Hookana, Hannu Öfverberg, Juhani Unhola, Pertti Kostamo ja Taavi Kunelius. (Kuva 
Rantalankila Markku) 
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Kuva 3 Seuraavan aktiivijäseniä muistettiin lahjoilla. Lahjat ojensi Matti Kokkinen ja Kari Kenttä. Kuvassa palkitut (vas.) Olavi Tulkki, 
Jaakko Hookana, Anneli Hookana, Tuula Kortelainen, Eila Mattinen ja Aaro Ponkala. (Kuva Rantalankila Markku) 

 

 
Kuva 4 Sali valmiina ottamaan vastaan juhlijat. Kattoon ripustettiin vanhat kalastajaverkot jotka kuvastavat salin kalastajamökki 
teemaa. (Kuva Kari Kenttä)  
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Leton maja on nyt VillaLetto 
Veneseuran maja Letolla on ollut ilman nimeä jo riittävän pitkää. Pitkän valmistelun tuloksena 

syyskokouksessa 21.11.2015 majalle valittiin nimi. Nimiehdotuksia oli kerätty kokouksien ja 

pikkujoulujen yhteydessä. Hallitus listasi nimiehdotuksen ja syyskokousväki sai äänestää oma 

ehdokasta. Äänestyksen tuloksena maja sai nimen VillaLetto. Majan ulkoseinälle tullaan laittamaan 

nimikyltti jota rakennus saa ylpeydellä kantaa, VillaLetto. 

 

Kuva 5 Salin ilmettä (Kuva Kenttä Kari) 

 

Kuva 6 Verannan uudet valot ja Miinalaiva Pohjanmaa kiinnitysköysi 
uusiokäytössä (Kuva Kenttä Kari) 

VillaLetto on kokenut jo melkoisen muodon muutoksen viimeisen vuoden aikana. Seuramme yksi 

tärkeimpiä tulonlähteitä on vuokratulot majasta. Tehdyt muutoksen ovat olleet myös vuokraajien 

mieleen, tiloja on kehuttu ja muutosta oikeaan suuntaan. Varauskalenteri onkin täyttynyt nyt 

kiitettävästi. Tiloihin on nyt viimeisimpänä hankittu ravintolatason äänentoisto mikrofoneineen. 

Isoimmat ja kalleimmat muutokset on melkein kaikki saatu tehtyä. Etenemme kuitenkin hyväksytyn 

sisustussuunnitelman mukaisesti joten lisää muutoksia on vielä luvassa. 

 

 
Kuva 7 Saliin on hankittu ja asennettu uusi äänentoisto (Kuva Kenttä Kari) 
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TVS KIITTÄÄ TUKIJOITA 
Tornion Veneseura haluaa lausua suuret kiitokset uuden pihasaunan hankkimisessa tukeneita 

yhteistyökumppaneita. Seuramme jäsenet muistanevat lämmöllä näitä tärkeitä tukijoita 

saunanlauteilla sekä arjen hankinnoissa! Seuran hallitus päätti myydä vanhan yli 30 vuotta palvelleen 

pihasaunan ja osti uuden Ammattiopisto Lappialta. Uusi sauna tulee kantamaan nimeä Tornion KaMa-

Palvelut Oy. Sauna saapuu Letolle valmiiksi maalattuna heti kun pohjatyöt ovat valmiit. Sauna on 

jäsentensä vapaassa käytössä kesäisin. Nyt jäämme malttamattomana odottelemaan tulevaa kesää 

sekä uuden saunan löylyjä! Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille! 

Tornion Veneseura ry. 

 
Kuva 8 Uusi pihasauna odottelee vielä maalausta (Kuva Kenttä Kari) 
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PILKKIKILPAILUT 2016 
Tornion Veneseuran pilkit järjestettiin Letolla sunnuntaina 27.3.2016 klo 12-14. 
 

Vallitseva keli pilkkien alkaessa oli puolipilvistä mutta ajoittain aurinkokin paistoi. Tuuli oli etelen 
suuntaista, tuuli voimistui kilpailun loputtua. Pilkkikilpailut järjestettiin nyt pääsiäisviikonloppuna joka 
saattoi osaltaan vaikuttaa osanottaja määrään.  Osallistujia oli yhteensä 13 henkilöä, joista 11 sai kalaa. 
Kilpailun palkinnot oli lahjoittanut Autopalvelu Ojanperä ja Atlas Copco 
 
Palkintojen jaon yhteydessä juotiin munkkikahvit ja makkaraa paistettiin ulkosalla. 
 
 
 

Tulokset: 
Naiset ja tytöt:  Tanja Yliniva  634 gr 
    Orvokki Ramstedt 405 gr 
   Kirsi Kirjakainen   358 gr 
  Iiris Kenttä  183 gr 

Jenni Kenttä     61 gr 
  Anneli Hookana   46 gr 
 
 

Pojat ja miehet:  Jari Yliniva  1561 gr 
   Kari Kenttä     767 gr 
   Jaakko Hookana   523 gr 
   Olavi Tulkki      376 gr 
   Jukka Kirjakainen     85 gr 
   Pertti Kurttio       0 gr 
   Hannu Ramstedt       0 gr 
 

 

Kuva 9 Pilkkikilpailut pidettiin keväisessä kelissä (Kuva Kenttä Kari)  
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Päivä Merellä 2015 
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Jäsenluettelo 
19.4.2016 
 
Autio Aulis 
Autio Jari 
Brunetto Riitta 
Degerman Anne  
Esko Risto 
Esko Marja-Leena  
Faarinen Antero 
Friman Ahti 
Halonen Charlotta 
Halonen Joonas 
Halonen Kim 
Halonen Merja 
Halonen Samu 
Harju Jukka 
Heikkilä Risto 
Heikkuri Paavo 
Heikkuri Tapani 
Herajärvi Raimo Juhani 
Hietala Mika 
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 
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 
Kilpijärvi Timo 
Kimmel Seppo 
Kirjakainen Jukka 
Kirjakainen Kirsi 
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 
Kähkölä Jouni 
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 
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 
Peltonen Veli-Matti 
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 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 
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 
Vaara Helena 
Vainio Jorma  
Vainio Lasse 
Vallo Mauno 
Viinikka Olavi 
Virolainen Raimo 
Virta Juha 
Vuokila Matti 
Yliniva Jari 
Yliniva Tanja 
Yliniva Markku 
Yliniva Marita 
Ylioinas Juha  
Ylävaara Markku 
Ylävaara Mikko 
Ylävaara Rami 
Äijälä Raimo 
Öfverberg Hannu 
 
Yhteensä 203 jäsentä 
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KATSASTUSINFO 2016 
SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY 
 
Hätämerkinantovälineet 

SIIRTYMÄAIKA VANHASTA PYROTEKNIIKAN KELPOISYYDEN LISÄAJASTA ON 
PÄÄTTYNYT! 

 
1.1.2016 alkaen HYVÄKSYTÄÄN vain tuotteeseen merkityn kelpoisuusajan 
mukaan. 

 
Hätämerkinantovälineisiin on liittomme katsastusjärjestelmään 2015 
hyväksyttyseuraavat muutokset, Led-hätämerkinantovälineiden 
hyväksymisestä korvaamaan pyroteknisiä soihtuja. 

 
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 1 led-hätämerkinantoväline 
tai  
2 soihtua ja 1 led-hätämerkinantoväline 

Katsastusluokka 4:  suositellaan 2 soihtua tai 1 led-hätämerkinantovälinettä 
 

Led-hätämerkinantovälineet varaparistoineen. Lisäksi suositellaan 
matkapuhelinta, latureineen, vedenpitävällä suojakotelolla. 
 
Siirtymäaika vanhasta pyrotekniikan kelpoisuudesta on kulunut. Vuodesta 
2016 alkaen hyväksyntä tapahtuu tuotteeseen merkityn kelpoisuusajan 
mukaan. 

 
Katsastustarra 
Katsastustarra on tänä vuonna 2016 väriltään musta. Tarran paikka on paapuurin (vasemman) kyljen 
puolella ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa ja laiturissa. 
 
Veneen katsastus on omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu, kun tarran on kiinnitetty 
oikeaan paikkaan, katsastaja on tehnyt huomautukset/merkinnät/allekirjoituksen pöytäkirjaan sekä 
allekirjoittanut ja venetodistuksen. 
 
Seuran kannalta katsastus on suoritettu, kun tiedot katsastuksesta on viety liiton katsastusrekisteriin. 
 
Muun kuin oman seuran katsastajan tekemästä katsastuksesta on veneen omistaja/haltija velvollinen 
ilmoittamaan oman seuransa katsastusvastaavalle rekisteröintiä varten omaan seuransa ja liiton 
venerekisteriin. 
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Sammutusvälineet 
Käsisammuttimen kelpoisuusajaksi hyväksytään yksi vuosi valmistusajankohdasta tai tarkastuksesta. 
 
Moottoritilan sammutin ei korvaa käsisammutinta/käsisammuttimia. 
 
Kilpaveneen katsastus 
 
Poikkeuksena veneen rekisteröintivaatimuksesta ennen katsastusta: Ainoastaan kilpailukäytössä 
oleva vene voidaan ja pitää katsastaa, ilman rekisteröintiä. Kilpavene on vene, jota ei käytetä muutoin 
kun kilpailtaessa. Huvivenedirektiivin voimaantulon 16.6.1998 jälkeen tällaiset veneet on merkitty 
valmistajan toimesta merkinnällä ”vain kilpailukäyttöön” (intended solely for racing). Kilpailukäytöksi 
lasketaan myös harjoittelu kilpailua varten. Harjoittelu tapahtuu kilpaveneellä, samoilla varusteilla ja 
lähtökohtaisesti samalla miehityksellä kuin kilpailussakin. Vesiliikennettä valvova viranomainen 
tulkitsee harjoittelun tilanteen mukaan. Edellä mainittua aikaisemmin valmistettuihin veneisiin 
sovelletaan samaa käytäntöä. Katsastuslomakkeeseen merkitään tällöin huomautuskenttään: ”Vain 
kilpailukäyttöön tarkoitettu rekisteröimätön vene”. 
 
Moottorin vaihto 
 
Katsastajan on hyvä informoida veneilijöitä siitä, että Trafi voi olla rekisteröimättä venettä, jos siihen 
vaihdetaan valmistajan toimesta hyväksyttyä suurempi tehoinen moottori. 
 
Tällaista ei suositella, mutta sitä haluavien on syytä selvittää asia Trafin kanssa ennen vaihtoa. 
 
 
Katsastuksen painopistealueet 2016 
 
Merikartat 
Katsastuksessa hyväksytään paperiset merikartat, jotka perustuvat riittävän tuoreeseen tai 
korjaamalla ajan tasalla pidettyyn kartta-aineistoon. Kartan tuottajaksi hyväksytään Liikenneviraston 
tai vastaavaa materiaalia käyttävä toimittaja. Karttojen tarpeessa huomioidaan veneen käyttämä 
vesialue. 
 
Veneen sähkölaitteet 
Sähkölaitteista tarkastetaan toiminta, sähköjärjestelmän yleiskunto sekä kytkentäkaavio ja 
maasähköjärjestelmä. 
 
Katsastajan käsikirja 
Seurojen katsastuspäälliköitä kehotetaan hankkimaan katsastajilleen liitosta tuore Katsastajan 
Käsikirja 2016 
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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§ 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. 2016 

Kommodori Ilkka Leppikangas 

0400 693 116  ilkka.leppikangas@gmail.com 

 

Varakommodori Kari Kenttä 

044 749 2714  kari.kentta@pp1.inet.fi 

Jäsen Jukkola Jari 

050 0605 112  jari.jukkola@hotmail.com 

 

Jäsen Kadenius Matti 

040 828 2359 

Jäsen Hely kurttio 

040 579 2393  hely.kurttio@gmail.com 

 

Jäsen Mustajärvi Sauli 

040-5508100  sauli.mustajarvi@gmail.com 

Jäsen Markku Palmgren 

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

 

Jäsen Yliniva Markku 

040 848 1946  markku.yliniva@maritech.fi 

Varajäsen Hookana Jaakko 

0400 185 905 jaakko.hookana@pp.inet.fi 

 

Varajäsen Kansanoja Esa 

0400 490 072 esa.kansanoja@pp.inet.fi 

Rahastonhoitaja Markku Palmgren 

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

 

Sihteeri Hookana Anneli 

040 5914 016  jaakko.hookana@pp.inet.fi 

Katsastuspäällikkö Hookana Jaakko 

0400 185 905 jaakko.hookana@pp.inet.fi 

 

Veneilykouluttaja Yliniva Markku 

040 848 1946  markku.yliniva@maritech.fi 

Rekisterinhoitaja Essi Mustajärvi VillaLeton isäntä Matti Kadenius 

040 828 2359 

 
Venekatsastajat  

Aaro Ponkala     Sauli Mustajärvi 

Rami Ylävaara   Jari Jukkola 

VillaLeton vuokraus Olavi Tulkki 

044 0500 574 
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Tornion Veneseura ry. Toimintakalenteri 2016 
 

 Su 27.3. klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla 

 To 14.4. klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous VillaLettolla 

 La 28.5. klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla 

 20.6, 22.6 ja 27.6. klo 18.00 Veneiden katsastus Letolla 

 Pe 24.6. Juhannustapaaminen Letolla/ Etukarin saaressa 

 Lasten ja nuorten optimistijolla- koulutus la 2.7. ja mahdollisesti myös 

su 3.7. 

 Heinäkuussa pidetään optimistijollakilpailuja, ajankohdat tarkentuvat 

myöhemmin 

 La 9.7. klo 12 ”Päivä merellä”- tapahtuma Letolla 

 La - su 6-7.8. Yhteinen veneretki, kohde valitaan säätilan mukaan 

 La 10.9. klo 18 Purjehduskauden päättäjäiset ja venetsialaisjuhla 

 La 26.11. Syyskokous ja pikkujoulu VillaLetolla 

 

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. 


