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KOMMODORIN PALSTA
Kommodorin palsta
Kevät 2020 tulee monelle varmasti jäämään mieleen hyvin erikoisena. Tätä kirjoittaessa coronaepidemia on saartanut meidät jokaiset koteihin, sekä pidättäytymään etäällä kaikista isommista
kontakteista. Vastaavanlaisia tilanteita on totuttua aikaisemmin näkemään vain maailmanloppua
ennustettavissa elokuvissa. Uskon kuitenkin vahvasti, että tästä ei seuraa meille maailmanloppua,
mutta tulee varmasti muuttamaan meidän jokaisen ajattelua epidemioiden suhteen.
Kevät on seuratoiminnassa yleisesti hyvin aktiivista aikaa. Pidetään kevätkokouksia ja suunnitellaan
tulevan kesän tapahtumia ja talkoita. Kokoukset ja kokoontumiset on kuitenkin ainakin tämän kevään
osalta peruttu. Nykyisellään säännöt eivät salli sääntömääräisten kokousten pitämistä etäyhteydellä.
Suomen purjehdus ja veneilyliitto ry. on ohjeistanut meitä seuroja tässä tilanteessa.
Kokouskäytännöissä noudatamme Olympiakomitean ohjeistusta, joka on laadittu jäsenseuroille. Tuossa
ohjeistuksessa pyydettiin seuroja siirtämään vuosikokoukset myöhempään ajankohtaan, sekä
kutsumaan ne aikanaan koolle seurojen säännöissä ohjeistamalla tavalla. Vaikka vuosikokoukset ovat
sääntöjen puitteissa pakollisia pitää aikanaan, ei niiden pitämättä jättämisestä tule seuralle
rangaistuksia. Nykyinen verolaki ei myöskään vaadi, että yhdistyksen viime vuoden tilinpäätös olisi
vahvistettava kokouksessa sääntöjen edellyttämällä tavalla, vaikkakin se joka vuosi siellä
vahvistetaankin. Meidän seuran kevätkokouksen isompia asioita ovat olleet, tämän vuosijulkaisun
mukana olevat toimintakertomus edellisvuodelta ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja tämän
pohjalta laadittu toimintakalenteri. Veneiden katsastuksien suhteen tilanne on vielä päättämättä,
kuinka tulemme toimimaan.
Seuratoiminta kuitenkin kulkee omalla painollaan pitkällä aikavälillä, pandemioista huolimatta. Jotkin
asiat ottavat ehkä nyt pientä aika lisää. Tulevan kevään aikana Meri-Lapin meripelastajat ovat
siirtämässä miehistö tukikohdan Leton venesatamaan. Kesän kynnyksellä pitäisi miehistö parakin
ilmestyä tonttimme kulmalle. Toivotamme iloisin mielin meripelastajat tervetulleiksi meidän yhteiseen
satamaamme! Jatkossa seurojen välinen yhteistyö tulee tiivistymään varmasti, koska matka ei
ainakaan voi olla este.
Kari Kenttä
Kommodori
8.maaliskuuta 2020
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TOIMINTAKERTOMUS 2019
Toimintakertomus 2019
1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittaa ja edistaa jasentensa venetuntemusta ja vesilla
liikkumisen tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja kaytannon harjoituksia seka
jarjestamalla kilpailuja ja retkeilytoimintaa. Tornion veneseura on perustettu vuonna
1975 ja seura on Suomen purjehdus ja veneilyliiton jasen.
Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perameren pohjoisimpana SPV:n
veneseurana. Seuramme tunnettavuus, seka Leton sataman kaytto merellisiin
tapahtumiin on lisaantynyt vuosittain. Leton satamaan on tullut vuosittain uusia
vierasveneilijoita. Veneseuraan jasenmaara on pysynyt lahes ennallaan, ehka
havaittavissa on pienta jasenmaaran kasvua. Tornion Veneseuralla on toistaiseksi
voimassa oleva vuokrasopimus Etukarin tukikohdasta Metsahallituksen kanssa.
Vuokrasopimus on alkanut kesasta 2014 alkaen. Etukarin kaytto veneilykohteena on
vakiintunut jasenten keskuudessa. Kayttoa rajoittaa lahden poukaman mataluus ja veden
korkeuden vaihtelu kelien mukaan.
Veneseuran majaa eli Villa Lettoa on vuokrattu ahkerasti seuran ulkopuolisille seka
seuran jasenten yksityistilaisuuksiin. Veneiden katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan
kesakuussa juhannuksen tienoilla. Seuralla on talla hetkella nelja katsastajaa.

2. Veneseuran hallitus ja kokoukset
Hallituksen kokoonpano:
● puheenjohtaja Kentta Kari
● varapuheenjohtaja Ponkala Kari
● muut jasenet: Rami Ylavaara, Jukka Kirjakainen, Hely Kurttio, Kati Tuoma,
Markku Palmgren ja Pertti Nattila. Varajasenina Aaro Ponkala ja Olavi
Tulkki.
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● sihteeri Kati Tuoma
● rahastonhoitaja Markku Palmgren
● Jaakko Hookana oli majan isanta. Majan vuokrauksesta on huolehtinut
Jukka Kirjakainen.

3. Toiminta ja tapahtumat
Veneseuran toiminnan paaasiallisina tulojen lahteina ovat olleet jasenmaksut seka Villa
Leton vuokraustoiminnasta saatava tulo. Vuokraustoiminnassa on havaittu pienta
piristymista, josta voidaan kiittaa Villa Leton yleista viihtyvyytta.
Hallitus selvitteli kuluneen vuoden aikana mahdollisuutta venetukikohdan perustamista
Kuusiluotoon. Maasto katselmuksien ja pitkien pohdintojen jalkeen vanha satama-allas
saaren italaidalla alkoi vaikuttumaan parhaimmalta paikalta suojasataman perustaksi.
Hallitus aloitti neuvottelut Outokummun kanssa maa-alueen saamiseksi seuran
kayttoon. Tilanne osoittautui haastavaksi useista erisyista. Talla hetkella maa-alue
keskustelua kaydaan Outokummun ja Tornion kaupungin valilla. Yleinen tahtotila mm.
lehtien palstoilla ja valtuustoaloitteissa kannattaa Kuusiluodon saattamista yleiseen
kayttoon matkailuun ja retkiveneilyyn.
Kuluneen vuoden 2019 aikaan Villa Leton tiloihin on tehty pienia yllapitoon liittyvia
hankintoja. Syksyn aikana verannalle asennettiin sateilylammittimet.
Pilkkikilpailut pidettiin 23.2. Keli oli melko tuulinen ja pilvinen. Pilkkijoita oli mukana 18
henkea, mukana oli myos perheen pienempia. Heidat oli myos muistettu palkintojen
jaossa. Kilpailun lopuksi oli palkintojen jako Villa Letolla, jossa samalla juotiin
pullakahvit ja paistettiin makkaraa.
Kesa 2019 aloitus oli 25.5. siivoustalkoilla seka lipunnostolla Villa Letolla. Katsastuksia
tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla. Sammutinhuoltoon oli mahdollisuus
katsastuksen yhteydessa. Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijat
kokoontuivat seuran majalle saunoen ja nuotiota pitaen. Etukarin laiturin asennettiin
juhannuksen tienoilla.
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Alkukesasta seuramme aktiivit talkoilivat Kuusiluotoon tulevia laitureita. Laitureihin
saimme varat Pirkkion jakokunnalta, Outokummulta seka Kuusiluotoseuralta.
Ensimmaisena valmistui 12 metria pitka muoviponttoonilaituri. Seuraavat 12 metria
valmistuneen kesan 2020 aikana.
Letto- Kuusiluoto tapahtumaa vietettiin 20.7. Villa Leton pihanyhteydessa ja
Kuusiluodossa vierailemalla. Kuusiluodossa rantautumista helpottamassa oli meidan
tekemamme laituri. Kuusiluodossa vieraili paivan aikana 93 henkea. Taksiveneena oli
Innalan vene Seskarosta. Saaressa oli oppaana Juha ja Riku Raatari. Oppaat kertoivat
vierailijoille saaren historiasta ja merkittavista paikoista. Villa Letolla toimi
tapahtumapaivana kahvila, jonka toiminta sai kiitosta. Syksyn tultua laituri tuotiin
takaisin Letolle maille talvehtimaan.
Lasten ja nuorten, jolla kurssi pidettiin 29.-30.6. Kurssin opettajina olivat Marika ja
Markku Yliniva.
Paiva merella tapahtumaa pidettiin 10.8. Leton satama-alueella. Tapahtuma oli
jarjestyksessaan neljas. Tapahtuma paivassa oli todella monta toimijaa. Kalustoesittelya
entiseen tapaan. Vesijettien koeajoa. Kahvila toimintaa Villa Letolla, jossa tehtiin uusi
ennatys latyn myynnissa. Uutena vetonaulana oli vierailumahdollisuus Kuusiluodossa.
Taksivenetta kuljetti Pekka Aho, vene lahti sita mukaa liikkeelle, kun se tayttyi.
Venematkoja kertyi yhteensa 14 edestakaisin. Tapahtumapaiva oli menestys ja
tapahtumaa kiiteltiin yleisesti. Keli oli myos tapahtumalla suotuisa.
Kesa 2019 oli alku kesan osalta viilea. Juhannus oli tietenkin hyvinkin perinteinen,
lannen ja pohjoisen puoleinen tuuli oli erittain voimakas ja vettakin satoi valilla.
Heinakuun alku oli viileaa ja sateista. Puolen kuun jalkeen keli lampeni helteiseksi ja sai
veneilijat liikkeelle. Elokuun venekelit olivat hyvat, lamminta muttei helteista.
Purjehduskauden paattajaisia eli venetsialaisia vietettiin 7.9. Juhlassa tarjoiltiin
karjalanpaistia salaatteineen ja juomineen. Venetsialaisissa oli hyvin osallistujia. Ilta
eteni omalla painollaan ilman varsinaista ohjelmaa. Kokkoa ei poltettu kovan tuulen
takia.
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Syyskokous pidettiin 23.11. Villa Letolla. Pikkujoulu ruokana tarjoiltiin perinteinen
jouluruoka. Pikkujouluihin osallistui paljon vakea, noin 40 henkea. Syyskokouksessa
valittiin tulevalle kaudelle 2019 johtokunta seka uudet puheenjohtajat.
13.12 laulettiin kauneimpia joululauluja kanttori Pertti Hurtigin johdolla Villa Letolla.
Tilaisuudessa puhui seurakuntapastori Jane Fagerstrom ja Pertti Hurtigin johtama
kvartetti esitti lauluja.

4. Koulutus
Lasten ja nuorten veneilykoulua pidettiin 29. - 30. kesakuuta. Osanottajia jollakurssille
oli runsaasti ja saa suosi kurssi viikonloppua. Tornion Veneseuran jollat olivat nuorten
ahkerassa kaytossa turvaveneiden ja Meripelastuksen varmistamina.

5. Tiedottaminen
Veneseuran vuosikokousilmoitukset on julkaistu ajallaan ”Kemi-Tornio kaupunki”lehdessa, veneseuran kotisivulla, Facebookissa seka sahkopostilla. Tapahtumista ja
toiminnasta on ilmoitettu aktiivisemmin sahkopostilla, WhatsApp-ryhmassa, Facebookryhmassa seka kotisivuilla. Vuosijulkaisu on ilmestynyt vuosittain jasenille sahkoisena ja
tarvittaessa paperisen version sen on voinut noutaa Villa Letolta. Vuosijulkaisu on
luettavissa myos seuran kotisivuilla.

Tornion Veneseuran hallitus

Sivu 5

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Toimintasuunnitelma 2020
1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittaa ja edistaa jasentensa venetuntemusta ja vesilla
liikkumisen tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja kaytannon harjoituksia seka
jarjestamalla kilpailuja ja retkeilytoimintaa.
Leton sataman on vakiinnuttanut asemansa Tornion johtavana pienvenesatamana. Myos
vierasveneilijat ovat loytaneet sataman. Veneilykulttuurilla on vakiintunut asema
kaupungissamme ja veneilijoiden maara tulee lisaantymaan viela tulevinakin vuosina.
Yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vastaalkaville veneilijoille, seka myos aikuisille veneilytaitoja kaipaaville.
Villa Leton vuokraustoiminta jatkuu entisen tapaan ja sita markkinoidaan tiedottamalla
mm. Facebookissa. Jasenhankintaan kannustetaan kaikkia seuramme jasenia.

2. Toiminta ja tapahtumat
Veneseuran toiminnan paaasiallisena tulojen tuojana ovat jasenmaksut, seka
Villa Leton vuokraustoiminnasta saatavat tulot.
Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto ja kesatalkoot pidetaan kesan alussa. Tulevan
kauden alussa kokeilemme veneiden yhteislaskua Meri-Lapin Meripelastajien
aloitteesta.
Kesan alussa talkoillaan edelliskesana aloittamamme laituri projekti paatokseen. Lahes
kaikki tarvikkeet odottavat kesaa Villa Leton pihalla.
Veneiden katsastukset ja sammuttimien huolto jarjestetaan entiseen tapaan kesakuussa.
Lasten ja nuorten veneilykoulu jarjestetaan kesakuun loppupuolella, kouluttajina Marika
ja Markku Yliniva. Juhannustapaaminen pidetaan Letolla tai Etukarissa, paikka saan
mukaan, ohjelmassa yhdessaoloa, saunomista, kesasta nauttien.
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Paiva merella-tapahtumaa vietetaan 8.8. Kutsumme tapahtumapaivaan vesilla
liikkumiseen liittyvia toimijoita tekemaan omaa toimintaansa, veneilya ja vesilla
liikkumista kaikille tutuksi. Paivan aikana jarjestetaan mahdollisuus vierailla
Kuusiluodossa taksiveneen kyydittamana. Tapahtuma on jatkumoa viime vuoden
Kuusiluoto-tapahtumalle.
Syksylla 7.9. pidetaan venetsialaiset kokon polton ja hyvan ruuan merkeissa. Pikkujoulut
pidetaan syyskokouksen yhteydessa 23.11.2020.
Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2020, joka julkaistaan seuran kotisivuilla ja
vuosijulkaisun takasivulla. Vuosijulkaisu loytyy jatkossa seuran kotisivuilta, paperisena
se julkaistaan vain pyydettaessa. Tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista
tapahtumista seka mahdollisista muutoksista ilmoitetaan veneseuran kotisivuilla,
sahkopostissa, Facebookissa seka mahdollisesti myos Tornion veneseuran WhatsApp
ryhmassa.

3. Koulutus
Lasten ja nuorten veneilykoulutus jarjestetaan kesakuun lopussa 2020.

4. Tiedottaminen
Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen tehdaan Kemi-Tornio kaupunkilehteen,
veneseuran kotisivulle(www.tornionveneseura.fi), sahkopostiin ja Facebook-sivulle.
Uusimpana ilmoituskanavana toimii myos Tornion veneseuran WhatsApp-ryhma. Mikali
et viela kuulu Tornion Veneseuran WhatsApp-ryhmaan ota yhteytta hallituksen jaseneen,
niin paaset mukaan ryhmaan. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt jasenille
sahkoisena ja se loytyy myos seuran kotisivuilta. Paperisen vuosijulkaisun voin noutaa
Villa Letolta.

Tornion Veneseuran hallitus
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Optimistijollakurssi 2019
Optimistijollakurssi pidettiin 26.6. Kurssilla opeteltiin jollan käsittelyn lisäksi mm. solmujen tekemistä
ja pelastusliivien käyttöä kurssin vetäjien Marika ja Markku Ylinivan johdolla.
Kurssi oli erittäin kysytty ja pidetty osallistujien keskuudessa, kurssi varattiin täyteen jo hyvissä ajoin.
Kurssin huipennus oli Kuusiluotoon tehty jollapurjehdus. Perillä yövyttiin teltta majoituksessa
rannalla.
Myös 2020 on tarkoitus järjestää jollakurssi. Sitä ennen jollat kunnostetaan ja sitä varten haettiin ja
saatiin Nuoriso-Leader rahoitusta.
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Kuusiluotopäivä
Kuusiluoto päivää vietettiin 20.7. Alkuperäisiä kuusiluotolaisia, heidän jälkeläisiään ja muuta yleisöä
oli paikalla sankoin joukoin. Sää suosi ja kyyditys Kuusiluotoon oli todella suosittu. Perillä oli hyvä
rantautua veneseuramme ansiokkaan talkooporukan valmistamalle laiturille. Veneseura varmisti
tarjoilua Letolla seuran tiloissa ja vohvelimenekki oli ennätyksellistä.
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Päivä merellä
Jo perinteeksi muodostunut Päivä merellä oli yleisömenestys. Päivä merellä järjestettiin 10.8.
Yrityksiä oli paikalla esittelemässä tuotteitaan vesiskootteri koeajon ryydittämänä. Kuusiluotoseuran
järjestämä kyyti mahdollisti käynnin Kuusiluodossa ja osoittautui jälleen erittäin suosituksi. Pekka Aho
hoiti kyydityksen nopealla veneellään ja Kuusiluodossa vieraili melkein sata henkilöä ja jälleen kerran
veneseuran valmistama laituri osoitti tarpeellisuutensa.
Vohvelit ja muut virvokkeet tekivät kauppansa. Veneseura kiittää kävijöitä ja esittelijöitä
onnistuneesta päivästä Letolla.
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Lakimuutos veneilyyn
Lainaus SPV sivuilta, teksti Harri Sane:
Lakimuutoksen tarkoitus oli yhdistää hajallaan yli 40 laissa, asetuksessa tai muussa
määräyksessä olevat veneilyä koskevat asiat yksiin kansiin. Tavoitteena oli myös selkeyttää rooleja
sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Lähtökohtana oli kansainvälinen sääntely. Kanavaliikenne
on myös otettu mukaan lakiin. Tärkein selkeyttävä muutos on se, että uuden lain mukaan
huviveneessä on oltava päällikkö (aiemmin puhuttiin vain kuljettajasta ja se aiheutti paljon vastuun
määrittelyn haasteita). Päällikön vastuu aluksesta ja matkustajista on ehdoton. Vanhat vaatimukset
(riittävä ikä, kyky ja taito) ovat edelleen mukana. Päällikkö voi olla muukin kuin kuljettaja, vastuu on
viime sijassa omistajalla tai haltijalla. On siis viisasta kirjata lokikirjaan, kuka on kyseisellä matkalla
päällikkönä, näin vältytään turhilta selvityksiltä, jos jotain odottamatonta sattuu.

Päällikkö vastaa siitä, että alus on turvallinen ja merikelpoinen, miehistö on ohjeistettu
riittävästi olosuhteisiin nähden, erikseen määritellyt varusteet ovat kunnossa ja saatavilla,
veneessä on ja päällikkö käyttää asianmukaisia merikarttoja ja -julkaisuja, miehistöllä on
pelastusliivit puettuna olosuhteiden niin edellyttäessä ja veneen asiakirjat ovat aluksessa
mukana.
Kauppamerenkulun väylillä päällikön on noudatettava meriteiden sääntöjä kuten myös sisäisillä
kulkuvesillä tässä laissa tarkoitetuin poikkeuksin ja lisäyksin. Näkö- ja kuulotähystysvaatimus on
ehdoton, ja törmäysriskin arvioiminen/estotoimenpiteet samoin. Valoihin ja merkkikuvioihin ei tule
muutoksia. Laissa on myös määrätty korotettu kykyvaatimus niin sanotun vaarallisen aluksen
päällikölle ja lisäksi Traficomille on annettu mahdollisuus säätää tästä aiheesta vielä erikseen.
Epäselvyyksien välttämiseksi laissa on tehty selkeä ero huviveneelle ja -alukselle. Jälkimmäinen on yli
24 metrinen urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettu alus. Huvialuksen päällikön on oltava
täyttänyt 18 vuotta ja hänellä tulee olla kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.
Lisäksi laissa määritellään uusiksi vuokraveneitä koskevat asiat. Uuden lain mukaan vuokraveneitä
ovat vain miehitettynä vuokratut veneet ja niitä koskevat ankarammat kaupallisen merenkulun
säännökset. Miehittämättömänä vuokratut ovat tavallisia huviveneitä. Toki luovuttajan vastuu siitä,
että a) vene on moitteettomassa ja turvallisessa kunnossa sekä b) vastaanottaja oikeasti osaa, ovat
tarkkaan laissa määritelty.
Sanktiojärjestelmä on myös uudistettu. Rikkeet ynnä muut sellaiset jaetaan vesiliikennevirheisiin
ja rikoksiin. Vakavimmat puutteet käsitellään rikoslain mukaan ja esimerkiksi aluksen
merikelpoisuuden tarkistamisen laiminlyönti voi pahimmillaan johtaa 6-24 kuukauden
vankeustuomioon. Pelastusliivien puuttumisesta rangaistaan päiväsakoilla ja nopeusrajoituksen
reippaasta ylityksestä myös mittavalla maksukehotuksella (120 euroa). Pienemmät puuteet
esimerkiksi varustuksissa tuottavat 70 euron vesiliikennevirhemaksun.
Laki kannattaa lukaista läpi, sivuja on vain
viitisenkymmentä: finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782
Myos Meripelastuksen sivuilta loytyy tietoa lakimuutoksesta videon muodossa:
https://veneilytaito.fi/koulutus/
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N2000 Väylä ja merikarttauudistus
N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien
mukaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2020 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja
saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla
keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään
sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa
valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään
sidottu syvyystietojen vertaustaso. Uudistus yksinkertaistaa pääosin maankohoamisen syvyystiedoille
aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa.
Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä siirrytään käyttämään valtakunnalliseen N2000korkeusjärjestelmään sidottua syvyystietojen vertaustasoa. Siirtyminen uuteen syvyystietojen
vertaustasoon tulee vaikuttamaan merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Merikarttojen
syvyys- ja väylätiedoissa näkyviin tuleva muutos johtuu nykyisin käytössä olevien vertaustasojen ja
N2000-järjestelmän nollakohdan välisestä erosta.
Toteutettava N2000-uudistus on osa Itämeren maiden yhteistä BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum) hanketta. Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää merikarttatiedon ja käytettävissä olevan
vesisyvyyden tulkintaa. Vastaisuudessa merikartan syvyystieto yhdistettynä vallitsevaan
vedenkorkeustietoon kertoo käytettävissä olevan vesisyvyyden - ilman muita nykyjärjestelmän
käyttöön liittyviä lähtötietoja ja laskutoimituksia.
https://www.traficom.fi/fi/n2000-vayla-ja-merikarttauudistus
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KATSASTAJAN VINKKI: VENEEN KAASULAITTEET
Katsastajan vinkki: Veneen kaasulaitteet
Nestekaasulaitteita on veneissä käytetty kymmeniä vuosia ja ovat huollettuina ja oikein käytettyinä
oivallisia veneilyn mukavuutta lisääviä laitteita. Kuitenkaan ei niiden merkitystä paloturvallisuuteen
vaikuttavana tekijänä pidä unohtaa.
Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja kaasulaitteen oikeasta
käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen
ohjeiden noudattaminen.
Erityisesti on otettava huomioon, etteivät eri maiden nestekaasujärjestelmät ole täsmälleen
samanlaisia ja siksi ulkomailta tuotujen veneiden kaasulaitteita ja niiden asennuksia voi joutua
muuttamaan. Asennuksien vaatimusten mukaisuus on aina syytä tarkastuttaa valtuutetulla
kaasuasentajalla. Tukesin sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa kaasulaitteista koti-, vene- ja vapaa-ajan
käytössä: https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kaasulaitteet sekä esite pdf muodossa ”Käytä
nestekaasua oikein”.

-
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tarkasta kaasulaitteesi kunto säännöllisesti
taivuttele letkuosuuksia ja katso, ettei niissä ole vuotoja, vaihda tarvittaessa letkut
tarkista liitoskohtien tiiviys saippuaveden avulla, sivele pensselillä saippuavettä liitoskohtiin ja
katso ettei vesi kupli, jos syntyy kuplia kiristä liittimet
vie vialliset laitteet huoltoon
noudata käyttö- ja huolto-ohjeita
huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa
sulje pulloventtiili käytön jälkeen
nestekaasua saa johtaa kaasupullosta letkulla ainoastaan yhteen laitteeseen
nestekaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä
nestekaasuletkun kiinnitys on varmistettava molemmissa päissä letkun kiristimellä
kaasuletkua ei saa johtaa ulkoseinän läpi
nestekaasuletkuasennuksen saa tehdä itse
kiinteitä asennuksia metalliputkia käyttäen saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike
veneessä ei saa käyttää vanhoja liesiä tai muita kaasulaitteita, joissa ei ole liekinvarmistinta
veneessä saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg
liettä ei saa missään nimessä käyttää lämmittimenä
retkeilykäyttöön tarkoitettuja siirrettäviä nestekaasulaitteita ei pidä käyttää lainkaan veneen
sisätiloissa

VARMISTA VIELÄ NÄMÄ ENNEN KAUTTA
Varmista vielä nämä ennen kautta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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runko: läpiviennit, hanat, letkut ja kiristimet. Muista myös kartiotapit ja 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 radion toiminta.
turvallisuusvälineet: raketit, merkkivalot, pelastusrenkaat/liinat, sammuttimet ja
palovaroittimien toiminta. Pelastusliivien kunto, paukkuliivien huolto (merkinnät).
ensiaputarvikkeet: uusi vanhentuneet ensiaputarpeet ja veneapteekin lääkkeet

JÄSENLUETTELO 15.3.2020
Jäsenluettelo 15.3.2020
Alalaakkola Sari

Jasper Luokkala

Autio Jari

Huhtalo Harri

Esko Risto

Huhtalo Maija

Esko Marja-Leena

Hyttinen Juhani

Faarinen Antero

Hyttinen Leena

Hakomaki Aarre

Hyttinen Markku

Halmkrona Hannu

Hyttinen Riku

Halonen Charlotta

Hyvarinen Markku

Halonen Joonas

Hyvarinen Orvo

Halonen Kim

Hyvarinen Pirkko

Halonen Merja

Jukkola Jari

Halonen Samu

Jukkola Raija

Halonen Cesilia

Kadenius Jari

Halonen Vili

Kadenius Seija

Harju Jukka

Kansanoja Esa

Heikkila Risto

Kanniainen Timo

Heikkuri Tapani

Kanto Pentti

Herajarvi Raimo Juhani

Kanto Viljo

Hohtari Raimo

Kari Jarmo

Holma Miio

Kemi Irma

Hookana Anneli

Kemi Jorma

Hookana Jaakko

Kentta Iiris

Hooli Anssi

Kentta Jenni

Hooli Suvi

Kentta Kari

Hooli Eetu

Keranen Leena

Hooli Julius

Keranen Markus
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JÄSENLUETTELO 15.3.2020
Kilpijarvi Timo

Kalkaja Riku

Kirjakainen Jukka

Kalkaja Sami

Kirjakainen Kirsi

Lahti Jarmo

Kokkinen Jani

Lausas Ilkka

Kokkinen Jari

Lampsijarvi Tanja

Kokkinen Matti

Lappetelainen Juha

Konttajarvi Jussi

Lappetelainen Seppo

Kortelainen Seppo

Lappetelainen Sinikka

Kortelainen Tuula

Lehto Erkki

Kosonen Erja

Leppikangas Ilkka

Kosonen Hannu

Leppikangas Ilari

Kujansuu Marko

Liisanantti Arto

Kunnari Jarmo

Liiti Jouni

Kunnari Risto

Lilja Timo

Kurttio Akseli

Martin Esko

Kurttio Hely

Martin Jarno

Kurttio Pertti

Marttila Aki

Kurttio Risto

Matilainen Jouni

Kuusela Jouko

Matilainen Reeta

Kynsijarvi Anne

Mattinen Eila

Kynsijarvi Heino

Mehtala Marko

Kynsijarvi Juha

Miinala Jukka

Kynsijarvi Ritva

Miinala Marko

Kynsijarvi Vesa

Moskajarvi Pentti

Kynsijarvi Ville

Muittari Hannu

Kahkola Jouni

Mustajarvi Essi
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JÄSENLUETTELO 15.3.2020
Mustajarvi Sauli

Ponkala Johanna

Mustajarvi Julius

Ponkala Kari

Mustajarvi Lenni

Ponkala Eeli

Makinen Jari

Ponkala Nea

Makinen Susa

Ponkala Joona

Niemi Anitta

Pruikkonen Tuomo

Nikula Tuomas

Puhakka Mikko

Nylund Marja

Puhakka Terttu

Nylund Veli

Putkonen Elina

Nattila Juha

Putkonen Henri

Nattila Eira

Puumalainen Marko

Nattila Pertti

Parssinen Eira

Ojanen Seija

Qvist Meeri

Ollonen Marketta

Qvist Toivo

Palmgren Anne

Raappana Kai

Palmgren Markku

Raappana Mikko

Palosaari Matti

Rajanen Taina

Pernu Sakari

Ramstedt Hannu

Pietikainen Pekka

Ramstedt Orvokki

Pirttimaa Arto

Rantalankila Jukka

Pohjanen Samuli

Rantalankila Markku

Pohjan Tytot ja Sissit/Heikki Korkala

Rantalankila Sinikka

Ponkala Aaro

Rantamaa Kari

Ponkala Pirkko

Rantapaa Elvi

Ponkala Antti

Rantapaa Jorma

Ponkala Jussi

Rantapaa Markku
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JÄSENLUETTELO 15.3.2020
Rantapaa Merja

Tulkki Olavi

Rautiainen Mari

Tulkki Pirjo

Rousu Tuomo

Tuoma Pasi

Rova Markus

Tuoma Kati

Raatari Jouko

Unhola Marko

Raatari Juha

Unhola Markku

Seppala Markku

Vaara Helena

Sillanpaa Lasse

Vainio Jorma

Sorvoja Ari

Vainio Lasse

Sorvoja Jaakko

Viinikka Olavi

Sorvoja Aino

Vuokila Markku

Sorvoja Aaro

Vuokila Tapio

Sorvoja Jarmo

Vuorma Veikko

Sutinen Kari

Ylikitti Minna

Syrjala Pauli

Yliniva Jari

Syrjala Pentti

Yliniva Tanja

Sappi Martti

Yliniva Markku

Taskila Jyri

Yliniva Marika

Taskila Tea

Ylioinas Juha

Teppola Sari

Ylavaara Markku

Teppo Timo

Ylavaara Mikko

Tervahauta Marja-Leena

Ylavaara Leena

Toppala Heikki

Ylavaara Elina

Toppala Hannu

Ylavaara Rami

Tornionlaakson Sukellus seura ry

Ylavaara Saaga

Tulkki Jouni

Ylavaara Roosa
Aijala Raimo
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PERÄMEREN KOHDEKIRJA
Perämeren kohdekirja
Kirjaan on koottu tietoa veneilijöille Perämeren satamista ja kohteista molemmin puolin rajaa.
Metsähallituksen julkaisu, Bothnian Bay -sivuilla. Tauno ja Tommi Kohosen upeita kuvia suomalaisten
ja ruotsalaisten tiiviissä yhteistyössä tehdyssä teoksessa. Näissä Perämeren upeissa maisemissa
kannattaa veneillä.
Kirjan julkaisemisen (2014) jälkeen on tietysti tapahtunut muutoksia kohteiden tiedoissa.
Kirja on ladattavissa alla olevasta linkistä. Kirjasta on myös paperipainos mutta rajoitetun painoerän
vuoksi ei ole tällä hetkellä saatavilla.
https://www.visitbothnianbay.com/MTRL/Perameren-kohdekirja.pdf
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EI OLE KOKO KESÄÄ VAIN LAISKOTELTU
Ei ole koko kesää vain laiskoteltu
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TORNION VENESEURA R.Y. SÄÄNNÖT
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 kehittaa ja edistaa jasentensa venetuntemusta ja vesilla liikkumisen tietoja
ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja kaytannon harjoituksia seka jarjestamalla kilpailuja ja
retkeilytoimintaa.
4 § Jaseneksi ottaminen.
Yhdistyksen jaseneksi voi yhdistyksen hallitus hyvaksya henkilon kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvan
suosituksen perusteella. Kunniajaseneksi voidaan hallituksen esityksesta vuosikokouksen paatoksella
kutsua henkiloita, jotka ovat erittain huomattavalla tavalla edistaneet yhdistyksen toimintaa.
Kannatusjaseneksi voi yhdistyksen hallitus hyvaksya henkiloita tai oikeuskelpoisia yhteisoja, jotka tukevat
yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjasenmaksun.
5 § Jasenen eroaminen.
Jasen, joka haluaa erota yhdistyksesta, tehkoon siita kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siita yhdistyksen kokouksessa suullisesti poytakirjaan
merkitsemista varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen
suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle vuoden loppuun asti.
6 § Jasenen erottaminen.
Hallitus voi erottaa jasenen, jos han laiminlyo jasenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen saantojen
vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.
7 § Jasenmaksut.
Jasenilta kannettavien liittymis- ja jasenmaksujen seka kannatusmaksujen suuruudesta paattaa
yhdistyksen syyskokous vuosittain. Hallituksella on oikeus nimeta jasen ainaisjaseneksi, jos jasen on
suorittanut liittymis- ja jasenmaksut ja ollut yhdistyksen jasenena 25 vuotta tai suorittanut
kertakaikkisena suorituksena 50 vuoden jasenmaksut tai tehnyt yhdistykselle huomattavia palveluksia.
Kunniajasen on vapaa jasenmaksuvelvollisuudestaan.
8 § Yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori),
varapuheenjohtaja (varakommodori) seka vahintaan nelja (4) ja enintaan kuusi (6) jasenta, seka kaksi (2)
varajasenta. Hallitus on paatosvaltainen, kun vahintaan nelja sen jasenista on saapuvilla, joista yksi on
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin kun joku hallituksen jasen sita haluaa jotakin maarattya asiaa
varten. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi
kerrallaan. Hallituksen jasenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, etta puolet
hallituksen jasenista on vuosittain erovuorossa. Ensimmaisella kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla.
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TORNION VENESEURA R.Y. SÄÄNNÖT
9 § Toimihenkilot ja jaostot.
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan seka muut tarpeelliset toimihenkilot.
Yhdistykselle voidaan perustaa tarpeen mukaan jaostoja hoitamaan eri tehtavia. Jaostojen toimintaa
varten on jaoston perustamisen yhteydessa vahvistettava niille omat toimintaohjesaannot.
10 § Toimintakausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessa toimintakertomuksen kanssa on
annettava viimeistaan 31 tammikuuta toiminnantarkastajille. Tarkastuksesta on annettava
1vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jatettava hyvissa ajoin hallitukselle ennen vuosikokousta.
11 § Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessa jonkun
hallituksen jasenen tai hallituksen siihen maaraaman toimihenkilon kanssa.
12 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetaan vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetaan helmi-huhtikuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa. Ylimaaraisia kokouksia pidetaan silloin kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai silloin kun vahintaan 1/10 jasenista sita kirjallisesti anoo jotain maarattya asiaa varten.
13 § Kokouksen koollekutsuminen.
Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan jasenille tiedoksi vahintaan kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeitse. Ylimaaraiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla, mutta
viikkoa ennen kokousta.
14 § Vuosikokouksen tyojarjestys.
Vuosikokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1) Kokouksen jarjestaytyminen.
2) Esitellaan hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta antama
lausunto seka paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta.
3) Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4) Kasitellaan yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma seka muut esityslistalla olevat
asiat.
15 § Syyskokouksen tyojarjestys
Syyskokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1) Kokouksen jarjestaytyminen.
2) Maarataan yhdistyksen jasenilta seuraavana vuonna kannettavan jasenmaksun suuruus ja sen
suorittamisen ajankohta.
3) Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
4) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
5) Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jasenet erovuoroisten tilalle.
6) Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tileja ja hallintoa.
7) Kasitellaan muut esityslistalla olevat asiat.

16 § Yhdistyksen kokouksille esitettavat asiat.
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TORNION VENESEURA R.Y. SÄÄNNÖT
Asiat, jotka jasen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa kasiteltaviksi, on esitettava kirjallisesti
hallitukselle vahintaan 10 paivaa ennen kokousta.
17 § Aanestys kokouksissa.
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella aanten enemmistolla. Aanten mennessa tasan voittaa
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa aanten mentya tasan ratkaisee arpa.
18 § Saantojen muuttaminen
Saantojen muuttamista koskevan paatoksen on voimaan tullakseen saatava vahintaan ¾ kannatus lasna
olevien aanimaarasta.
19 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva paatos on tehtava kahdessa vahintaan kahden kuukauden valein
pidetyissa kokouksissa ja saatava molemmissa kokouksissa vahintaan 4/5 kannatus lasna olevien
aanimaarasta.
20 § Yhdistyksen varojen kaytto yhdistyksen purkamisessa
Jos yhdistys on paatetty purkaa, on sen varat kaytettava niin kuin se kokous paattaa, joka viimeksi paattaa
yhdistyksen purkamisesta, kuitenkin niin, etta varat kaytetaan naissa saannoissa mainittujen
tarkoitusperien toteuttamiseksi.
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TOIMIHENKILÖT 2020
Toimihenkilöt 2020
Kommodori Kenttä Kari 044 749 2714
kari.kentta@gmail.com

Varakommodori
Ponkala Kari 0400 114 796
kariponkala@hotmail.com

Jäsen Ylävaara Rami 040 506 4883
rami.ylavaara@gmail.com

Jäsen Kirjakainen Jukka 040 833 0736
jukka.kirjakainen@pp1.inet.fi

Jäsen Palmgren Markku 0400 692 815
markku.palmgren@ gmail.com

Jäsen Tuoma Kati 040 703 6023
kati.tuoma@gmail.com

Jäsen Rantalankila Markku 040 544 8502
markku.rantalankila@pp.inet.fi

Jäsen Nättilä Pertti 040 069 1745
kuljetusliikepn@gmail.com

Varajäsen Hely Kurttio 040 579 2393
hely.kurttio@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
tornionveneseura@ gmail.com

Katsastuspäällikkö
Hookana Jaakko 0400 185 905
annelijaakko232@gmail.com

Veneilykouluttaja
Yliniva Markku 040 848 1946
markku.yliniva@maritech.fi

Rekisterinhoitaja Nättilä Eira

Villa Letto
Hookana Anneli
Hookana Jaakko 0400 185 905

Venekatsastajat
Aaro Ponkala Sauli Mustajärvi
Rami Ylävaara Jari Jukkola

Villa Leton vuokraus
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044 0500 574

MERIPELASTUSSEURA
Meripelastusseura

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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TORNION VENESEURAAN LIITTYMINEN
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
täyttää seuran kotisivuilla www.tornionveneseura.fi tai täyttämällä alla olevan kaavakkeen ja
toimittamalla sen TVS:n sihteerille.

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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TORNION VENESEURA
Tornion Veneseura
Koivuletontie 347 95470 Tornio
Puh. [Puhelin]

tornionveneseura.fi

TURVALLISTA VENEILYKAUTTA
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