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Kommodorin palsta 
 

Jälleen on pyörähtämässä käyntiin uusi kesä 100-vuotiaassa Suomessa. Yksi Suomen suurimpia 

ylpeydenaiheita on vesistön ja ilman puhtaus. Tästä voimme me vesillä kulkijat olla osaltamme ylpeitä. 

Näytetään jatkossakin esimerkillämme, kuinka pidämme saariston puhtaana ja Perämeren vedet kirkkaina. 

Viime vuonna, edellisen toimikauden aikana, saimme aikaiseksi paljon. Kunnostimme Villa Lettoa ja 

talkoilimme mm. tapahtumien merkeissä. Päivä merellä oli ehkä menestyksekkäin järjestetyistä 

tapahtumista, ja saimme paljon huomiota mm. mediassa. 

Seurassamme on visioitu kolmannen tukikohdan kehittämistä ja intoa asiaan tuntuu olevan, mistä hyvänä 

esimerkkinä oli sali täynnä seuralaisia kevätkokouksessa ja asiasta syntynyt runsas keskustelu.  

Turvallinen veneily on selkeä osa seuramme kulttuuria. Veneemme ovat kunnossa, huomaamme ajoissa 

veneiden huollot ja pidämme tärkeänä vuosittaisia katsastuksia. Vuoden aikana olemme saaneet seuramme 

myös uusia jäseniä ja koko jäsenistö on liikkunut hienosti vesillä. Jatkamme samaan malliin! 

Villa Leton vuokraus on ollut merkittävää yhdistyksellemme ja tästä antaisin erittäin suuret kiitokset 

erityisesti talkooväelle ja vuokraustoimintaa hoitaville. Tämä auttaa säilyttämään jatkossakin matalan tason 

jäsenmaksuissamme. 

Tehdään tästäkin ikimuistoinen kesä yhdessä, sillä aktiivinen osallistuminen toimintaan antaa parhaan 

hyödyn seurasta, ja tutustutaan toisiimme yhteisen harrastuksen parissa. 
Veneilyterveisin  

 

Ilkka Leppikangas 

Kommodori 
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TOIMINTAKERTOMUS 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. Tornion veneseura on perustettu vuonna 1975 ja seura on Suomen purjehdus 

ja veneilyliiton jäsen. 

 

Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perämeren pohjoisimpana veneseurana. Seuramme 

tunnettavuus sekä Leton sataman käyttö merellisiin tapahtumiin on lisääntynyt vuosittain. Leton 

satamaan on tullut vuosittain uusia vierasveneilijöitä. Veneseuraan jäsenmäärä on pysynyt 

ennallaan ja uusia jäseniä liittyy seuraan vuosittain. Tornion Veneseuralla on toistaiseksi voimassa 

oleva vuokrasopimus Etukarin tukikohdasta Metsähallituksen kanssa. Vuokrasopimus on alkanut 

kesästä 2014 alkaen. Etukarin käyttö veneilykohteena on vakiintunut jäsenten keskuudessa. Käyttöä 

jokseenkin rajoittaa lahden poukaman mataluus. Purjeveneen joutuu jättämään varsin etäälle ja 

rantautuminen tulee tehdä jollalla.  

Seuran ja merellisten toimijoiden tunnettavuutta edistettiin pitämällä ”Päivä merellä”-

veneilytapahtuma jälleen kerran elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 

 

Jäsenmäärä on kasvanut hiukan ja Villa Leton vuokrausta on tehty edelleen. Veneiden katsastuksia 

on hoidettu entiseen tapaan. Villa Leton piha aluetta siistittiin mm. puita kaataen ja varaston 

ympäristöä siistien. Suurin ilmeenmuutos oli rakennusten maalaaminen punaisesta tumman 

harmaaksi. Maalaus urakka oli sen verran suuri että sitä jatketaan vielä tulevana kesänäkin. 

2. Veneseuran hallitus ja kokoukset 

Hallituksen kokoonpano: 

• puheenjohtaja Ilkka Leppikangas 

• varapuheenjohtaja Kari Kenttä 

• muut jäsenet: Jari Jukkola, Jukka Kirjakainen, Hely Kurttio, Sauli Mustajärvi, Markku 

Palmgren ja Markku Yliniva. Varajäseninä Jaakko Hookana ja Olavi Tulkki. 

• sihteeri Sauli Mustajärvi 

• rahastonhoitaja Markku Palmgren 
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• Jaakko Hookana oli majan isäntä. Majan vuokrauksesta on huolehtinut Jukka 

Kirjakainen. 

3. Toiminta ja tapahtumat 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat olleet jäsenmaksut sekä Villa Leton 

vuokraustoiminta. 

 

Villa Leton sisätiloissa tehtiin pieniä pintojen ja kalusteiden muutostöitä. Keittiökalusteiden kannet 

vaihdettiin harmaan värisiki yleisilmeen yhtenäistämiseksi. Astianpesukone uusittiin edellisen 

rikkoutuessa. Sohva kalusto päivitettiin kulmasohvaksi.  

 

Pilkkikilpailut pidettiin 19.3. osallistujia oli runsaasti. 

 

Villa Leton wc-vesien vuotava saostuskaivo korjattiin ja samalla maahan asennettiin toinen kaivo. 

Kaivot yhdistettiin putkella. Nyt tehdyllä ratkaisulla kaivojen tyhjennysväli on saatu pidennettyä, eikä 

kaivon täyttyminen ole päässyt yllättämään.  

 

Kesä 2017 aloitus oli 27.5. kausi alkoi siivoustalkoilla sekä lipunnostolla Villa Letolla. Katsastuksia 

tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla. Sammutin huoltoon oli mahdollisuus katsastuksen 

yhteydessä. Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijät kokoontuivat saunoen ja 

nuotiota pitäen. 

 

Kolmatta kertaa järjestetty ja osanottajia innostanut tapahtuma oli 5.8. pidetty ”Päivä merellä” 

veneilytapahtuma.  Tapahtumassa oli veneilyyn liittyviä yhteistyökumppaneita esittelemässä 

toimintaa ja kalustoa mm. Metsähallituksen meribiologiryhmä, Tornionlaakson sukellusseura, 

Rajavartiosto, Meripelastus, Tatun Tarvike. Uusia mukana olijoita olivat LähiTapiola, Miukin Kone, 

Tornion VPK sekä Pyöräosa Keinänen. Tapahtuman mainostamiseen käytettiin enemmän rahaa kuin 

aikaisempana vuonna. Yleisöä tapahtumaan osallistui paljon enemmän edellisvuoteen verrattuna. 

 

Lasten ja nuorten jolla kurssi pidettiin 1.-2.7.  Kurssin opettajina olivat Marika ja Markku Yliniva. 

 

Kesä 2017 oli keliltään vaihteleva. Voisi sanoa, että kesää ei muisteta historiassa intiaanikesänä. Vesi 

sateet ja tuuli olivat viikoittaisia vitsauksia, toki lämpimiä kesäpäiviäkin oli.  
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Purjehduskauden päättäjäisiä eli venetsialaisia vietettiin 9.9. Juhlassa tarjoiltiin poronkäristystä 

salaatteineen kera juomien. Väkeä venetsialaisissa oli runsaasti salin täydeltä. Ilta eteni omalla 

painollaan ilman varsinaista ohjelmaa. Illan hämärtyessä poltettiin rannassa kokko.  

 

Syyskokous pidettiin 25.11. Villa Letolla.  Pikkujoulu ruokana tarjoiltiin perinteinen jouluruoka Suomi 

100 teemaa kunnioittaen. Syyskokouksessa valittiin tulevalle kaudelle 2018 johtokunta. 

 

4. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulua pidettiin kesällä 2017 lähes perinteiseen tapaan. Osanottajia 

jollakurssille oli runsaasti ja sää suosi kurssi viikonloppua.  Tornion Veneseuran jollat olivat nuorten 

ahkerassa käytössä turvaveneiden varmistamina. Seuralle hankittiin myös yksi jolla lisää. 

 

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 2018 
 
 

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. 

 

Leton sataman on vakiinnuttanut asemansa Tornion johtavana pienvenesatamana. Myös 

vierasveneilijät ovat löytäneet sataman. Veneilykulttuurilla on vakiintunut asema kaupungissamme 

ja veneilijöiden määrä tulee lisääntymään vielä tulevinakin vuosina. 

 

Yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vasta-alkaville 

veneilijöille, sekä myös aikuisille veneilytaitoja kaipaaville. 

 

Villa Leton vuokraustoiminta jatkuu entisen tapaan ja sitä markkinoidaan tiedottamalla mm. 

Facebookissa. Jäsenhankintaan kannustetaan kaikkia seuramme jäseniä. 

 

2. Toiminta ja tapahtumat 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut, sekä  

Villa Leton vuokraustoiminta.  

 

Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto ja kesätalkoot pidetään kesän alussa. 

 

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

nuorten veneilykoulu järjestetään heinäkuun alussa. Juhannustapaaminen pidetään Letolla tai 

Etukarissa, paikka sään mukaan, ohjelmassa yhdessäoloa, saunomista, kesästä nauttien. 

 

Päivä merellä-tapahtuma on vielä suunnitteluasteella ja ajankohta on varmistamatta. 

 

Syksyllä pidetään ”venetsialaiset”-juhla kokkoineen. Etukarin majan ympäristöä siistitään talkoilla. 

Pikkujoulut järjestetään syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla. 
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Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2018, 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, sähköpostissa, Facebookissa sekä mahdollisesti 

myös Tornion veneseuran Whatsupp ryhmässä.  

 

3. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään heinäkuun alussa 2018. 
 

4. Tiedottaminen 

Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen tehdään Kemi-Tornio kaupunkilehteen, veneseuran 

kotisivulle(www.tornionveneseura.fi), sähköpostiin ja facebook-sivulle. Uusimapana 

ilmoituskanavana toimii myös Tornion veneseuran Whatupp-ryhmä. Mikäli et vielä kuulu Tornion 

Veneseuran WhatsApp-ryhmään ota yhteyttä hallituksen jäseneen, niin pääset mukaan ryhmään. 

Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt jäsenille, jatkossa se ilmestyy kotiin tarvittaessa, muutoin 

se löytyy seuran kotisivuilta. 

 

 

Tornion Veneseuran hallitus 
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Villa Letto 
Villa Leton vuoden 2017 suurimpia uudistuksia oli ulkovuoren maalaus. Urakka osoittautui sen 

verran suureksi että töitä olisi vielä jatkettava tulevanakin kesänä. Myös pihavarastona olisi 

tarkoitus maalata saman sävyiseksi. Alla hiukan kuvasatoa eräistä maalaustalkoista. 
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Optimistijolla kurssi 2017 
Optimistijollakurssi pidettiin heinäkuun alussa. Kurssilla opetellaan jollan käsittelyn lisäksi mm. solmujen 
tekemistä ja pelastusliivien käyttöä. Kurssi on ollut erittäin kysytty ja pidetty osallistujien keskuudessa. 
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Päivä Merellä 2017 
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Jäsenluettelo 
24.4.2018 
 

Alalääkkölä Sari 
Autio Aulis 
Autio Jari 
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 
Holma Miio   
Hookana Anneli 
Hookana Jaakko 
Huhtalo Harri 
Hyttinen Juhani 
Hyttinen Leena 
Hyttinen Markku 
Hyttinen Riku 
Hyvärinen Kyösti 
Hyvärinen Markku 
Hyvärinen Pirkko 
Häkkinen Mika 
Jakola Minna  
Jakola Pertti  
Jukkola Jari 
Jukkola Raija  

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 
Kirjakainen Jukka  
Kirjakainen Kirsi  
Kokkinen Jani 
Kokkinen Jari 
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 
Lappalainen Mauri 
Lappeteläinen Juha 
Lappeteläinen Seppo 
Lappeteläinen Sinikka 
Lehto Erkki 
Leppikangas Ilkka 
Leppikangas Ilari 
Liisanantti Arto 
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 Toivo 
Mustajärvi Essi 
Mustajärvi  Sauli  
Mustajärvi  Julius   
Mustajärvi  Lenni  
Mäkinen Jari  
Mäkinen Susa  
Mäki-Jokela Tiina 
Niemi Anitta 
Nikula Tuomas  
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Niskala Tero 
Niskanen Timo 
Nurkkala Kaarina  
Nylund Marja 
Nylund Veli 
Nättilä Juha  
Nättilä Pertti  
Ojanen Seija 
Ollonen Marketta 
Paananen Elina 
Palmgren Anne 
Palmgren Markku 
Pohjan Tytöt ja Sissit/Heikki 
Korkala 
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 
 

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 
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 Suk.seura 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 
Virta Juha 
Vuokila Matti 
Vuokila Tapio 
Yliniva Jari 
Yliniva Tanja 
Yliniva Markku 
Yliniva Marika 
Ylioinas Juha  
Ylävaara Markku 
Ylävaara Mikko 
Ylävaara Rami 
Äijälä Raimo  

 

Yhteensä 206 jäsentä 
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Trossi-jäsenpalvelu 
Ihmiset pelastetaan aina – Trossi tuo myös veneen turvaan!  
 
Veneen pelastaminen on useimmiten maksullista, jos ihmishenkiä ei ole vaarassa. Ihmiset 
pelastetaan aina korvauksetta, mutta veneen kiireettömästä siirrosta peritään 
omakustannushinta. Summa voi nousta satoihin euroihin. Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu 
takaa myös veneellesi maksuttoman avun. Samalla tuet vapaaehtoista meripelastustyötä. 
 
Jos matkasi vesillä yllättäen keskeytyy, saat 

• hinauksen lähimpään satamaan, mihin on saatavissa korjauspalveluita 
• apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa 
• vastaavan palvelun Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (rajatulla alueella) 
• valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenyyden 
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Vapaaehtoinen meripelastaja -lehden 
• hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meripelastustyötä. 

 
Meripelastusseuralla on 61 pelastusasemaa ympäri maata rannikolla ja sisävesillä. Apuun tulee 
aina lähin ja tarkoituksenmukaisin yksikkö. Trossi on tarkoitettu ongelmatilanteisiin, joissa 
kyseessä ei ole vaaratilanne eikä avun saamisella ole kiire. Trossi-palvelunumerosta 0800 30 22 
30 saa apua 1.5.-31.10. 
 
Trossi-jäsenpalvelun hinta on 80 € kalenterivuodessa. Lisäveneestä maksat vain 45 €. Jäsenedut 
ovat voimassa heti maksusuorituksesta. 
 
OP:n venevakuutusasiakkaat saavat Trossi-palvelun 20 €:n alennuksella. Suomen purjehdus ja 
veneilyn jäsenet saavat Trossi-jäsenpalvelusta 10 €:n alennuksen. Lisäveneen Trossi-maksu on 
molemmissa tapauksissa 45 €. Trossi-jäsen voi hyödyntää vain yhden alennuksen/vuosimaksu. 
 
Trossi-tarra veneessä on myös kannanotto veneilyturvallisuuden puolesta. Trossi-maksut 
käytetään maamme vapaaehtoisen meripelastustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Vuosittain vapaaehtoisilta meripelastajilta saa apua yli kolmetuhatta ihmistä ja tuhat alusta. 
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KATSASTUSINFO 2018 
Suomen purjehdus ja veneily 

 2018 KATSASTUKSEN PAINOPISTE ON LED-HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET  

Kaudelle 2017 katsastuksessa vaadittavien hätämerkinantovälineiden valikoimaa laajennettiin nykyaikaisen 
tekniikan mukaisiin LED-hätämerkinantovälineisiin ja muihin perinteistä pyrotekniikkaa korvaaviin 
tuotteisiin. Tämän päätöksen taustalla olivat tekniikan kehittyminen, yhteistyö ja kenttäkokeet 
viranomaisten kanssa ja tärkeimpänä vielä veneilijöiltä tulleet toiveet. Pyrotekniikka on osoittautunut 
harjoitusammunnoissa vähintäänkin hankalaksi käyttää oikein ja myös ikävän usein vaaralliseksi 
käyttäjälleen, joten oli luonnollista pyrkiä löytämään näille varusteille riittävän hyvä korvaaja.  
 
Lisäsimme LED-hätämerkinantovälineet valikoimaan siitä huolimatta, ettei niille vielä ole standardoituja 
luokituksia tai viranomaisvaatimuksia ja tietäen, että tästä aiheutuu keskusteluja veneilijöiden ja katsastajien 
välillä siitä, mikä laite sitten on tarpeeksi hyvä. Vuosi sitten ilmaisimme vaatimuksen seuraavalla tavalla: 
tuotteen valmistajan vesitiivis vapaa-ajan veneilykäyttöön ja nimenomaan hätämerkinantovälineeksi 
valmistama laite.  
 
Minkälainen laite sitten täyttää edellä kirjoitetun varsin väljän vaatimuksen. Tässä on tärkeää ajatella laitteen 
käyttötarkoitusta – hätämerkinantoväline. Sen tulee toimia silloin kun on hätä. Sen tulee olla helppo käyttää. 
Sen tulee näkyä riittävästi. Se tulee tunnistaa hätämerkiksi. Se ei saa häiritä veneen muiden laitteiden eikä 
navigoinnin toimintaa. Tervettä järkeä käyttäen näillä ohjeistuksilla pitäisi unohtaa autoilukäyttöön ja 
muuhun varoitusvilkkukäyttöön ja liikenteen ohjaukseen tarkoitetut tuotteet. Niiden näkyvyys on tyypillisesti 
joitakin satoja metrejä, kun pitäisi mieluummin olla marimaileja. Laitteiden vesitiiviyskin on ihan käytännön 
lavuaarikokeilla osoittautunut tyhjäksi lupaukseksi. Myös laitteissa usein oleva voimakas magneetti voi 
aiheuttaa yllätyksiä veneilijälle, kun magneettikompassi huomaamatta näyttääkin enemmän tai vähemmän 
väärä suuntia.  
 
Näistä lähtökohdista olemme nyt täsmentäneet ohjeistusta seuraavasti. Vesitiiviys veneilykäytössä tarkoittaa 
suojausluokkaa IPX6. Tämä on helppo todeta, koska suojausluokille ovat mittausmenetelmät olemassa ja 
merkinnät ovat kansainvälisesti vakioituja. Hätämerkinantokäyttö tarkoittaa kahta asiaa: valon väriä ja 
valovoimaa. Valon värin tulee olla oranssi tai punainen. Näin ollen valkoinen väri ei käy. Tämä tullee olemaan 
eurooppalainen vaatimus tulevaisuudessa ja myös viranomaisten näkemys tukee tätä. Tämäkin on helppo 
todeta katsastuksessa. Valon voimakkuuden tulee optimaalisessa suunnassa olla vähintään 35 kandelaa [cd]. 
Tähän ei ole yksikäsitteistä mittausmenetelmää vielä käytössä, joten tukeudumme valmistajan 
mittaustuloksiin ja ohjekirjan ilmoittamaan tietoon.  
 
Tarkennettuja vaatimuksia noudatetaan kaudesta 2019 alkaen, ellei siihen mennessä ole standardeja 
olemassa. Tällä kaudella vaatimusten mukaisten laitteiden käyttöä suositellaan vahvasti. Veneilijällä on 
kuitenkin itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan, joten jos veneilijä on vakuuttunut katsastuksessa 
esittämänsä laitteen riittävyydestä ja käyttökelpoisuudesta, vaikka laitteen merkinnät ja ohjeet sitä tuekaan, 
niin laitteen voi katsastuksessa hyväksyä.  
 
Standardointityö ja hyväksyntävaatimusten kansainvälinen sopiminen on vielä meneillään ja se kestää 
parhaimmillaankin vähintään vuoteen 2019, todennäköisesti tätäkin pitempään. Kun nämä vaatimukset 
valmistuvat, tulemme noudattamaan niitä, mahdollisten siirtymäaikojen puitteissa. Tämä voi tarkoittaa 
silloin sitä, että mikä tahansa tai jopa kaikki nyt markkinoilla olevat tuotteet voivat olla lopulta sellaisia, 
etteivät ne täytä vaatimuksia. Tämä on syytä kertoa selkeästi veneilijälle, jotta hän tietää mihin tulee 
varautua. Tarkoitus ei ole tietenkään aiheuttaa veneilijälle kohtuuttomia vaatimuksia ja kustannuksia, mutta 
käytännössä vaatimukset ja siirtymäajat tiedämme vasta standardointityön valmistuttua.  
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LED-HÄTÄMERKINANTOVÄLINEIDEN SUOSITUKSET  

LED-hätämerkinantovälineen nykyiset suositukset, jotka tulevat vaatimuksiksi kaudelle 2019. - suojausluokka 
IPX6 - valon väri oranssi tai punainen - valovoima optimaalisessa suunnassa vähintään 35 cd Nämä voidaan 
todeta havainnoimalla ja tuotteen merkinnöistä tai ohjekirjasta. Jos veneilijällä on jo viime kaudella 
katsastuksessa hyväksyttyjä tuotteita, joista edellä mainittua ei voida todentaa, niillä voi jatkaa. Veneilijälle 
kerrotaan edellä mainitut suositukset. Lisäksi kerrotaan, että kun standardit valmistuvat niin sekä viime 
vuonna hyväksytyt että edellä mainitun mukaiset tuotteet voivat muuttua ei-hyväksytyiksi. 
 
 
Veneen kevätkunnostuksen aika on käsillä – tarkista ainakin nämä 

Kaikki veneet vaativat hoitoa ja huoltoa. Tosin useimmille pintojen kunnostus ja moottorin tarkastus on se 
perinteisin keväthuolto, joka tehdään ennen veneen vesille laskemista. Purjeveneissä lisäksi kokeneempi väki 
tarkistaa myös rikin, vaijerit ja köydet, mutta keskivertoveneilijällä voi moni asia jäädä tarkistamatta. 
 
Malleja, tapoja sekä ohjeita löytyy internetistä vaikka kuinka paljon. Yksi tavoista on myös se, että huoltaa 
veneen katsastuslistan mukaisessa järjestyksessä. Katso lista täältä. 
 
Työn voi tehdä veneen pesun ja puhdistuksen yhteydessä samalla kun muutoinkin paikat käydään kunnolla 
läpi. 
 
Lyhyt tarkastuslista turvallisuuden näkökulmasta: 
 
Tarkista… 
 

• runko: läpiviennit, hanat, letkut ja kiristimet. Muista myös kartiotapit.  

• sinkit: tarkistus ja mahdollinen vaihto. 

• takila: vanttiruuvien tarkastus ja huolto, helat, maston läpiviennit. 

• moottori: mahdolliset vuodot ja letkujen kunto. Vesipumpun toiminta, suodattimien kunto. 
Polttoainetankin kunto ja polttoaineen laatu. 

• akut: riittävä lataus. 

• sähköt ja elektroniikka: sähkölaitteiden kunto (liittimet), navigointivalot, pilssipumpun toiminta. 

• venevarusteet: köydet (etenkin kunto), kaasujärjestelmä (tiiveys letkujen kunto) ja vesiletkujen 
kunto 

• merenkulkuvarusteet: Navigointivalot, kompassi, VHF:n toiminta. 

• turvallisuusvälineet: raketit, merkkivalot, pelastusrenkaat/liinat, sammuttimet ja 
palovaroittimien toiminta. Pelastusliivien kunto, paukkuliivien huolto (merkinnät). 

• ensiaputarvikkeet: uusi vanhentuneet ensiaputarpeet ja veneapteekin lääkkeet 
 
Muista myös päivittää paperi- ja elektroniset kartat sekä miehistön osaaminen. 

 
 

Muistilista VHF-kanavien käytöstä 

Veneen kevätkunnostuksen ohessa kannattaa kertailla vesillä liikkumiseen liittyviä asioita. Talvikuukausien 
aikana on saattanut jotkut asiat unohtua, kuten esimerkiksi millä kanavilla VHF-radiopuhelimen käyttö on 
huviveneilijälle sallittua ja mitä kanavia pitää välttää häiritsemästä. 
 
Merivartiosto muistuttaa, että huviveneilijälle tärkeitä ovat kanavat 16 ja 70, joista ensin mainittu on hätä-, 
turvallisuus- ja kutsukanava. Kun ”kaveri” on saatu tavoitettua, sovi kanava, jolle siirrytte jatkamaan 
keskustelua. Älä jää jaarittelemaan kutsukanavalle. 
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Kanava 70 on digitaaliselektiivikutsukanava, jossa puheliikenne on kielletty. Kun kutsukanavalta siirrytään 
toiselle kanavalle, on syytä pitää mielessä, että kaikki kanavat eivät kuitenkaan ole vapaita jutustelulle. Ne 
on varattu esimerkiksi meripelastusasemille (kanava 14), pelastus- ja turvallisuusviranomaisille (10 ja 73). 
Kanavaa 10 ei saa käyttää Suomenlahdella Hangosta itään. 
 
Jos liikutaan alueilla, jotka ovat keskitetyn väylävalvonnan piirissä (VTS), pitää välttää myös kanavia 9, 67 ja 
71. Kanava 13 on varattu luotsien ja 68 rajaviranomaisten työskentelykanavaksi. 
 
Kanavalla 68 ilmoittaudutaan passintarkastuspaikkana olevalle merivartioasemalle ja sitä kanavaa käyttävät 
myös useat vierassatamat. Satamatoimi työskentelee kanavilla 11 ja 12. 
 
Kanavat 6 ja 8 ovat alusten välisiä työskentelykanavia, samoin kuin 72 ja 77. Kahta ensin mainittua kanavaa 
pitää huvialusten välisessä VHF-liikenteessä välttää. Kanava 6 on käytössä esimerkiksi etsintä- ja 
pelastustoimissa olevien alusten ja ilma-alusten välisessä liikenteessä, joten sitä ei saa mennä häiritsemään. 
 
L1, L2 ja L3 on varattu huvialusten väliseen liikenteeseen ja L-kanavat ovat Suomen lisäksi käytössä myös 
Norjassa. Ruotsissa ja Tanskassa käytössä ovat vain L1 ja L2. L2 toimii myös kutsukanavana, kuten kanava 16. 
 
Kalastajien käytössä ovat kanavat F1, F2 ja F3. Niistä kaksi ensimmäistä on sallittuja vain ammattikalastukseen 
rekisteröidyille aluksille. F3 on kanava, jota saavat käyttää edellä mainittujen lisäksi myös vapaa-
ajankalastajat. Kalastuskanavat ovat käytössä myös muissa Pohjoismaissa, mutta muualla niitä ei saa käyttää. 

 
 

Viestinviraston ohjeistusta meri-VHF laitteista 

Veneissä on nykyisin elektroniikkaa erilaisiin tarkoituksiin. Veneilijän tärkein yhteydenpitoväline merellä on 
kuitenkin meri-VHF-radiopuhelin. Laitteen merkitys korostuu erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. 
Meri-VHF-radiopuhelin mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden 
välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta. 
 
Meri-VHF-järjestelmä on kansainvälinen ja toimii pääosin samoilla säännöillä ja periaatteilla kaikkialla 
maailmassa. Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää radiolupaa ja henkilökohtaista pätevyystodistusta. 
 
Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää radiolupaa ja pätevyystodistusta 
 
Meri-VHF-radiopuhelimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan radiolupa. Meri-VHF-kanavien käyttö 
radioliikenteeseen edellyttää lisäksi henkilökohtaisen meriradioliikenteen pätevyystodistuksen. Luvasta 
käytetään nimitystä aluksen radiolupa. 
 
Veneilijöille tarkoitettu pätevyystodistus on nimeltään Rannikkolaivurin radioliikennetodistus (SRC). Lisäksi 
on olemassa muita meriradioliikenteen pätevyystodistuksia, jotka antavat laajempia oikeuksia käyttää 
merenkulun radiotaajuuksia ja -laitteita. 
 
Mikä ensin - laite, lupa vai pätevyystodistus? 

Meri-VHF-radiopuhelimen voi hankkia ennen lupaa ja pätevyystodistusta. Todistuksia ei tarvitse esittää 
myyjälle laitehankinnan yhteydessä. Aluksen radioluvan voi hakea oman aikataulun mukaisesti. Lupa 
kuitenkin myönnetään vasta, kun pätevyystodistus on saatu tai Viestintäviraston rekisterissä on tieto 
hyväksytystä pätevyystutkinnosta. 
 
  



18 

Luvanvaraiset laitteet aluksessa 

Aluksen radioluvan on vastattava aluksen radioaseman laitteita. Vain laitteet, joissa on lähetin, ovat 
luvanvaraisia. Lupahakemukseen merkitään kaikki merenkulun radiotaajuuksilla toimivat lähettimet. Meri-
VHF-radiopuhelimen lisäksi muita merenkulun lähettimiä ovat: 
 

• EPIRB-hätälähetin 

• AIS-lähetin 

• Inmarsat-satelliittilähetin 

• merenkulkututka 

• MF/HF-radiopuhelin sekä 

• meri-VHF-käsipuhelin 

• UHF-radiopuhelimet (merenkulun taajuudet) 

• henkilökohtaiset paikannuslähettimet (merenkulun taajuudet). 
 
Lisätietoja Viestintäviraston sivuilta 
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/veneilijatjamerenkulku.html 

 
 

  

https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/veneilijatjamerenkulku.html


19 

JOHDINPOIKKIPINNAN VALINTANOMOGRAMMI 
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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………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

hallitus hyväksynyt……………………………………………………………………………... 
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TOIMIHENKILÖT 
Tornion Veneseuran ry:n toimihenkilöt v. 2018 

Kommodori Ilkka Leppikangas 

0400 693 116  ilkka.leppikangas@gmail.com 

 

Varakommodori Kari Kenttä 

044 749 2714  kari.kentta@gmail.com 

 
Jäsen Jukkola Jari 

050 0605 112  jari.jukkola@hotmail.com 

 

Jäsen Kirjakainen Jukka 

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

 
Jäsen Kurttio Hely 

040 579 2393  hely.kurttio@gmail.com 

 

Jäsen Mustajärvi Sauli 

040-5508100  sauli.mustajarvi@gmail.com 

Jäsen Palmgren Markku 

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

 

Jäsen Ponkala Kari 

0400 114 796  kariponkala@hotmail.com 

Varajäsen Ponkala Aaro 

040 595 6589  aaroponkala@gmail.com 

Varajäsen Tulkki Olavi 

040 559 0879 olavi.tulkki@gmail.com 

 
Rahastonhoitaja Palmgren Markku 

0400 692 815  markku.palmgren@gmail.com 

 

Sihteeri Tuoma Kati 

040 703 6023  kati.tuoma@suomi24.fi 

 
Katsastuspäällikkö Hookana Jaakko 

0400 185 905  annelijaakko232@gmail.com 

 

Veneilykouluttaja Yliniva Markku 

040 848 1946  markku.yliniva@maritech.fi 

Rekisterinhoitaja Mustajärvi Essi VillaLeton isäntä Hookana Jaakko 

0400 185 905 

 
Venekatsastajat  

Aaro Ponkala     Sauli Mustajärvi 

Rami Ylävaara   Jari Jukkola 

VillaLeton vuokraus Kirjakainen Jukka 

044 0500 574 
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mailto:kari.kentta@gmail.com
mailto:jari.jukkola@hotmail.com
mailto:jukka.kirjakainen@pp1.inet.fi
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mailto:sauli.mustajarvi@gmail.com
mailto:markku.palmgren@pp.inet.fi
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Tornion Veneseura ry. Toimintakalenteri 2018 
 

• To 14.4. klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous Villa Letolla 

• La 26.5. klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla 

• 16.6 klo 12, 18.6 ja 20.6. klo 18.00 Veneiden katsastus Letolla 

• Pe 22.6. Juhannustapaaminen Letolla/Etukarin saaressa 

• Lasten ja nuorten optimistijolla- koulutus heinäkuussa 

• La 8.9. klo 18 Purjehduskauden päättäjäiset ja venetsialaisjuhla 

• La 24.11. 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. 


