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KOMMODORIN PALSTA
KOMMODORIN PALSTA
Seuratoiminnassa on edessa jalkeen erilainen vuosi, syy on tietenkin edelleen kaikkeen
arkiseen toimintaan vaikuttava korona epidemia. Vuosi sitten kukaan ei osannut
kuvitella mita tuleman pitaa, ehka hyvakin niin. Mutta koronan aiheuttama sulku- ja
rajoitustoimet ovat saaneet aikaan myos monenlaista kehitys. Veneilyala koki melkoisen
piristysruiskeen, kun ulkomaan matkojen sijaan suunnattiin luontoon ja vesille. Uusien
veneiden ja kaytettyjen veneiden myynti nousi hetkessa taysin uusille tasoille mm.
uudet vesijetit loppuunmyytiin joka paikasta. Syksyn tullessa hiljentymisesta ei ollut
tietoakaan, vaan veneiden varustelu ja kunnostaminen on saanut monet tilauskirjat
pullistelemaan. Venesatamissa on ollut paikoin hiljaista, kun Ruotsalaiset veneilijat ovat
puuttunee, mutta toisaalla satamissa on ollut ennennakemattoman paljon vieras
veneilijoita. Alan lehdet ovat kirjoittaneet naista ilmioista erittain vuolaasti.
Henkilokohtaisesti korona vaikutti veneilyyn todella paljon. Jokavuotinen Ruotsin
matka peruuntui ja veneen kokka suunnattiin kohti Suomen rannikkoa. Matkan
kaantopiste oli Vaasassa. Useassa venesatamassa ihmeteltiin torniolaisten veneilijoiden
eskaaderia. Loppukesasta kokeilumielessa myyntiin laitettu veneilmoitus johti siihen,
etta kohta ajettiin uutta venetta Espoosta kohti Torniota. Ja kavihan siina viela niinkin,
etta kotimatkalla meita oli kaksi TVS pursilipun alla seilaavaa venetta uusien omistajien
kipparoimana. Mutta luontoa ei pysayta mikaan, ei edes Covid-19, sen saimme kokea
Rauman edustalla 5 - 6 metrin vasta-aallokossa.
Kesan kokemusten ja tapahtumien jalkeen, kiinnittyi huomio meidan omaan Leton
pienvenesatamaan. Suomen mittakaavassa Leton satama on erittain nykyaikainen,
suojaisa ja hyvat palvelut omaava. Tata kaikkea taydentaa seuramme omat palvelut,
joita myos auliisti vieras veneilijoille tarjotaan pyyteettomasti. Pohdintojen jalkeen
seuran hallitus on paattanyt ryhtya uuteen rakennushankkeeseen. Rakennamme Letolle
ravintolarakennuksen, jonka yhteyteen tulee karavanparkki matkailijoille.
Kunnostamme aallonmurtajalla olevan uimarannan ja tulevaisuuteen jaa viela
rantasaunan rakentaminen. Tata kaikkia taydentaa nuotiopaikka ja lasten leikkipaikka.
Nama palvelut tullaan rakentamaan kaikkien kayttoon. Tama muutos tulee varmasti
viemaan seuramme palvelut ja toiminnan seuraavalle tasolle. Uskomme etta myos
kaupunkilaiset ottavat taman palvelun ilomielin vastaan. Tama kehitys vie Leton
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pienvenesataman entista enemman kohti vierasvenesatamaa joka omaa kattavat
palvelut kaikkien matkailijoiden hyvaksi!

Merellisin terveisin
Kari Kentta
Kommodori

Sivu 2
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TOIMINTAKERTOMUS 2020
1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittaa ja edistaa jasentensa vene tuntemusta 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 Veneily liiton jasen.

Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perameren pohjoisimpana SPV:n
veneseurana. Seuramme tunnettavuus, seka Leton sataman kaytto merellisiin
tapahtumiin on vakiintunut. Leton satamaan on tullut vuosittain uusia
vierasveneilijoita. Veneseuraan jasenmaara nayttaa vakiintuneen 200 jasenen
paremmalle puolelle. Tornion Veneseuralla on toistaiseksi voimassa oleva
vuokrasopimus Etukarin tukikohdasta Metsahallituksen kanssa. Vuokrasopimus on
alkanut kesasta 2014 alkaen. Etukarin kaytto veneilykohteena on vakiintunut jasenten
keskuudessa. Etukarin kayttoa rajoittaa lahden poukaman mataluus ja veden
korkeuden vaihtelu saan mukaan.
Veneseuran majaa eli Villa Lettoa on vuokrattu veneseuran toiminnan tukemiseksi,
tama toiminta on edesauttanut jasenmaksujen pysymisen kohtuullisena vuodesta
toiseen. Villa Letto on vuokrattu ulkopuolisille seka seuran jasenten
yksityistilaisuuksiin, vuokraustoiminnasta on huolehtinut erikseen nimetty tehtavaan
nimetty vastuuhenkilo. Veneiden katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan kesakuussa
juhannuksen tienoilla. Seuralla on talla hetkella nelja katsastajaa.

2. Veneseuran hallitus ja kokoukset
Hallituksen kokoonpano:
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● puheenjohtaja, kommodori Kentta Kari
● varapuheenjohtaja, varakommodori Ponkala Kari
● hallituksen jasenet: Rami Ylavaara, Jukka Kirjakainen, Markku Palmgren,
Kati Tuoma, Markku Rantalankila ja Pertti Nattila. Varajasenina Hely
Kurttio ja Olavi Tulkki.
● sihteeri Kati Tuoma
● rahastonhoitaja Markku Palmgren
● jasenrekisteri ja laskutus Eira Nattila
● majan isanta Jaakko Hookana
● vuokrausvastaava Kari Kentta

3. Toiminta ja tapahtumat
Vuoden 2020 tapahtumien jarjestamista ja suunnittelua haittasi maailmanlaajuisesti
jyllaava Covid-19 koronaviruksiin kuuluva sairaus. Koronavirus muistutti oireiltaan ja
leviamistavaltaan influenssaa. Suomen hallitus asetti kuluneen vuoden aikana erilaisia
kokoontumisrajoituksia koronaviruksen leviamisen estamiseksi ja hidastamiseksi. Jopa
matkustaminen Ruotsiin oli kiellettya, vaikkakin kesaan mennessa veneily Ruotsin
puolella sallittiin erikseen. Ensimmaiset rajoitukset kokoontumisista tulivat kayttoon
maaliskuussa ja ne ovat jatkuneet kuluneen vuoden loppuun saakka erilaisten
variaatioiden muodossa. Koronan vaikutukset nakyivat monessa toiminnassa
valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Veneseuran toiminnan paaasiallisina tulojen lahteina ovat olleet jasenmaksut seka Villa
Leton vuokraustoiminnasta saatava tulo. Tulopuolta ovat tukeneet tapahtumat joista
suurin on ollut Paiva Merella-tapahtuma. Villa Leton vuokraustoiminta pysyi korona
rajoituksista huolimatta samalla tasolla euromaaraisesti mitattuna, vaikka
pikkujoulukautena vuokrauksia oli vain yksi. Vuokraustoiminnan tilannetta on voinut
seurata seuramme nettisivuilla olevasta varauskalenterista.
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Hallitus jatkoi keskusteluita Tornion kaupungin kanssa Kuusiluodon saaren maa
hankintaan liittyen. Seuramme suunnitelmissa oli perustaa Kuusiluotoon
venetukikohta. Suunnitelmat eivat edenneet koska Tornion kaupungin ja Outokummun
valiset selvittelyt olivat kesken. Selvittelyssa on keskusteltu maanvaihtoon liittyvista
asioista, joiden tuloksena Kuusiluoto siirtyisi mahdollisesti Tornion kaupungin
hallintaan.
Kuluneen vuoden 2020 aikaan Villa Leton tiloihin tehtiin vain pienia yllapitoon liittyvia
hankintoja ja korjauksia. Syksyn aikana verannalle asennettiin terassimatto.

Pilkkikilpailuja ei pidetty korona rajoitusten takia.

Vuosikokousta ei pidetty ajallaan, koska korona pandemian rajoitukset estivat
kokoontumisen. Kokous oli suunniteltu pidettavaksi 16.4. Kokouksen pitamatta
jattaminen mahdollistettiin Suomen hallituksen maaraamalla poikkeuslailla, joka
mahdollisti tallaiset peruutukset, jotka muuten olisivat olleet ristiriidassa seuramme
saantojen kanssa.

Meri-Lapin Meripelastajat siirsivat asematoimintasa Royttasta Leton venesatamaan.
Siirtyminen tapahtui heti alkukesasta. Meripelastajien miehiston varuste rakennus
sijoitettiin seuran pihalle parkkipaikan valittomaan laheisyyteen. Maankaytosta
sovittiin perimalla vuosittainen nimellinen 50 € maanvuokra. Tornion kaupunki antoi
sahkon maksutta Meripelastajien kayttoon. Meripelastajien venekalustolle oli varattuna
omat paikkansa Leton venelaiturista.

Kesa 2020 aloitus oli 23.5. siivoustalkoilla seka lipun nostolla Villa Letolla. Katsastuksia
tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla. Sammutinhuolto jarjestettiin
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ensimmaista kertaa siten, etta sammutinhuolto suoritettiin paikallisessa liikkeessa.
Sammutinhuolto Redin liikkeeseen toimitettiin jasenlista jolla varmistettiin seuran
jasenyyden omaavilla edullisempi huoltohinta. Tama uusi toimintatapa koettiin
toimivaksi ja se paatettiin ottaa uudeksi tavaksi hoitaa sammutinhuolto jatkossa.
Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijat kokoontuivat seuran majalle
saunoen ja nuotiota pitaen. Etukarin laiturin asennettiin juhannuksen tienoilla.

Alkukesasta seuramme aktiivit talkoilivat Etukariin uuden laiturin, jolla pituutta oli
noin 12 metria. Rakentamisessa hyodynnettiin edelliskesan rakennus kokemuksia ja
tarvikkeita.

Lasten ja nuorten jollakurssia ei pidetty korona rajoitusten vuoksi.

Paiva merella ja vieraile Kuusiluodossa tapahtumaa pidettiin 8.8. Leton satama-alueella.
Tapahtuma oli jarjestyksessaan viides. Tapahtuma paivassa mukana oli todella monta
toimijaa. Kalustoesittelya oli entiseen tapaan. Vesijettien koeajoa ei ollut, koska ne oli
loppuunmyyty kaikilta toimittajilta. Kahvila toimintaa oli Villa Leton sisatiloissa seka
pihalla grillikodassa. Kuusiluodossa vierailijoita kuljetti kaksi taksivenetta Pekka Aholta
seka kolmas vene oli Puotikarin satamasta. Saaressa vieraili yli toista sataa kavijaa,
jossa vastaanottajina olivat Juha ja Riku Raatari. He toimivat oppaina kertoen saaren
historiasta ja rakennuksista. Tapahtumapaiva oli jalleen menestys ja tapahtumaa
kiiteltiin yleisesti. Keli oli myos tapahtumalla suotuisa. Lasten viihtyvyyteen liittyen
tapahtumaan oli hankittu pomppulinna, jonka kaytto oli ilmaista.

Kesa 2020 tullaan varmasti muistamaan, koska veneily toimintaan vaikutti
voimakkaasti korona rajoitukset. Alkukesasta esimerkiksi Selka-sarven sauna ja
grillikota olivat suljettu, jotta ihmiset olisivat valttaneet liikkumista ja koontumista.
Leton venesatama vierasvenesatamana sai uutta tuulta, kun moni veneilija suuntasi
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Ruotsin saariston sijasta Letolle. Sataman vierasvenepaikat olivat ajoittain taynna.
Kuluneen veneilykesan kelit olivat hyvin suotuisia ja kesa oli hyvin perinteinen. Syksylla
koettiin myos hyvin poikkeuksellisia myrskyja.

Purjehduskauden paattajaisia vietettiin 12.9. Samassa yhteydessa pidettiin
vuosikokous, joka jai kevaalla pitamatta rajoitusten vuoksi. Juhlassa tarjoiltiin
karjalanpaistia salaatteineen ja juomineen. Osallistujamaara varjosti korona rajoitukset.
Ilta eteni omalla painollaan ilman varsinaista ohjelmaa. Kokkoa ei poltettu kovan tuulen
takia.

Syyskokous pidettiin 21.11. Villa Letolla, koronan vuoksi kokouksen yhteydessa ei
pidetty perinteista pikkujoulujuhlaa. Jasenistoa paikan paalla oli noin 20 henkea.
Syyskokouksessa valittiin tulevalle kaudelle 2020 johtokunta seka uudet
puheenjohtajat. Kokouksen yhteydessa nostettiin esille asia seuramme saantojen
uudistamisesta. Saantomuutoksia haluttiin ainakin selkeyttamaan jasenmaksujen
kaytantoa, kun jasen eroaa tai maksut jaavat saamatta. Toinen huomio kiinnittyi
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauteen, molempien pesti paattyy nykyisin
yhta aikaa ja pituudet ovat yhden vuoden mittaisia. Uusissa saannoissa tehtavat
tulisivat taytettaviksi vuorovuosin ja toimikaudet olisivat kaksivuotiset.

4. Koulutus
Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivat
lasten ja nuorten jollakurssin pitamisen kuluneena vuonna.

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

Tornion Veneseuran hallitus
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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 vieras veneilijat ovat loytaneet Leton sataman. Veneilykulttuurilla on vakiintunut
asema kaupungissamme ja veneilijoiden maara tulee on lisaantynyt vuosittain.

Yhdistyksen tarkoitusten mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vastaalkaville. Pyritaan jarjestamaan avustusta veneen telakointiin ja vesillelaskuun liittyen.
Jarjestetaan yleista koulutusta jasenistolle mahdollisuuksien ja tilanteiden mukaan.
Toiminnassa on huomioitavaa se, etta seurassamme toimitaan taysin vapaaehtoisin
voimin. Toiminnasta ei makseta kenellekaan palkkaa tehtavista riippumatta.

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.

Seuran saantomuutos pyritaan tekemaan kevaan 2021 aikana. Uudet saannot on
tarkoitus kasitella ylimaaraisessa kokouksessa, jonka hallitus erikseen kutsuu koolle.
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Korona pandemian rajoitukset vaikuttavat viela kokoontumisiin kevaan aikana joten
tarkkaa ajankohtaa on viela mahdoton maarittaa. Seuramme uudet saannot tulevat
noudattamaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry. mallisaantoja.

Saantomaaraiset kokoukset pyritaan pitamaan ajallaan. Kokouksen pitamista myos
etayhteydella harkitaan, etakokouksen mahdollistaa Suomen hallituksen maaraamat
poikkeuslait korona pandemiaan liittyen.

Hallitus on paattanyt vuokrata Leton nokalla sijaitsevan maa-alueen, joka on nykyisen
tonttimme jatkeena. Tontille on tarkoitus rakentaa mm. karavanparkki ja kahvila. Talla
uudella toiminnalla tulemme muuttamaan Leton venesataman oikeaksi
vierasvenesataman joka palvelee satamaa kayttavia veneilijoita, vieras veneilijoita ja
maanteitse saapuvia vierailijoita ja kaupunkilaisia. Kahvila ravintolan ja karavanparkin
rakentamiseen otetaan lainaa ja rakentamisessa pyritaan tekemaan mahdollisimman
paljon talkoilla. Tassa tarvitsemme laajasti jaseniston tukea. Tuki ei tarkoita rahallista
tukea, pienikin apu, tyopanos tai toiminta rakentamisen eri vaiheessa, on merkittava
askel hankkeemme onnistumiselle ja eteenpain viemiselle. Hankkeesta on tiedotettu
jasenistolle kattavasti sahkopostilla. Venesataman laiturivuokrauksesta vastaa edelleen
jatkossa Tornion kaupunki.

Etukarin jatko vuokrausta Metsahallitukselta harkitaan. Tahan toivomme jasenilta
kannanottoa tulisiko tasta tukikohdasta luopua vaiko pitaa se jatkossakin, ottaen
huomioon paikan saavutettavuuden ja kavijamaarat. Kohteen vuosivuokra on noin
1100 € vuodessa. Irtisanomisaika on yksi vuosi. Tulevaisuuteen vaikuttaa myos
Metsahallituksen Perameren Kansallispuiston kehityssuunnitelmat jotka ovat talla
hetkella valmisteluvaiheessa.
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Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto ja kesatalkoot pidetaan kesan alussa. Tulevan
kauden alussa jarjestamme veneiden yhteislaskun seuran toimesta. Yhteislaskun
vastuuhenkilona toimii Sauli Mustajarvi

Veneiden katsastukset ja sammuttimien huolto jarjestetaan kesakuussa. Veneen
sammuttimen voi kayda huollattamassa paikallisessa liikkeessa jasenhinnalla. 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.

Heinakuussa jarjestetaan geokatkeilyn megatapahtuma johon meita on pyydetty
avustamaan. Tama tarkoittaa venetaksi kyytien organisointia Kuusiluodon saaren
tapahtuman aikana. Tuona aikana 24. ja mahdollisesti 25.7. on tarkoitus pitaa Letolla
kahvilaa avoinna, mahdollisesti jo uudessa rakennuksessa.

Paiva merella-tapahtumaa vietetaan 31.7. Kutsumme tapahtumapaivaan mukaan vesilla
liikkumiseen liittyvia toimijoita, esittelemaan omaa toimintaansa, veneilya ja vesilla
liikkumista kaikille tutuksi. Paivan aikana jarjestetaan mahdollisuus vierailla
Kuusiluodossa taksiveneen kyydittamana. Tapahtuman luonne edellisten vuoden
tapaan. Jasenilta kaipaamme osallistumista tapahtuma jarjestelyihin omien
mahdollisuuksien mukaan, pienikin panos on auttaa yhteisessa paamaarassa.

Syksylla 11.9. pidetaan veneilykauden paattajaiset kokon polton ja hyvan ruuan
merkeissa.

Pikkujoulut pidetaan syyskokouksen yhteydessa 20.11.
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Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2021, joka julkaistaan seuran kotisivuilla ja
vuosijulkaisun takasivulla. Vuosijulkaisu loytyy seuran kotisivuilta ja paperisen version
voi noutaa Villa Letolta sisatiloista. 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 2021.

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
jaseniin, 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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Optimistijollakurssia ei pidetty koronarajoitusten vuoksi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La 21.3. klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla PERUTTU KORONARAJOITUSTEN
VUOKSI
To 15.4. klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous Villa Letolla
La 29.5. Veneiden yhteislaskupäivä ilmoittautuminen 15.5. mennessä seuran
sähköpostiin. Ilmoittautuessa ilmoita onko kysessää purjevene vai trailerivene.
La 22.5. klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla
Veneiden katsastus 14.6. klo 18 – 20 15.6. klo 18 – 20 21.6. klo 18 – 20 Letolla
Lasten ja nuorten optimistijolla – koulutus ajankohta kesäkuussa juhannuksen
jälkeen. Päivämäärä tarkentuu lähempänä.
La 31.7. Päivä merellä- tapahtuma Päivän aikana voi vierailla Kuusiluodossa ja
osallistua tapahtumaan Villa Letolla.
La 11.9. klo 18 Purjehduskauden päättäjäiset ja venetsialaisjuhla
La 20.11. Klo 17 Syyskokous ja pikkujoulu Villa Letolla

Ajankohdat voivat muuttua. Tapahtumista ilmoitetaan, sahkopostilla jasenille ja Tornion Veneseura
Facebook-sivuilla.
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Päivä merellä järjestettiin lauantaina 8.8 koronasuosituksia noudattaen. Myyntipaikat olivat rajatut
kontaktien minimoimiseksi ja käsienpesu mahdollisuuksia oli järjestetty. Yrityksiä oli tänä kesänä
vaikea saada mukaan.
Yleisöä sen sijaan tuli paikalle mukavasti ja 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.
Makkarat ja räiskäleet tekivät kauppansa hyvin. Veneseura kiittää kävijöitä ja esittelijöitä
onnistuneesta päivästä Letolla.
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MERIPELASTAJAT MUUTTIVAT LETOLLE
Uutta eloa Leton venesatamaan toi viime kesänä Meri-Lapin Meripelastajat Tornion pelastusaseman
muutto Leton venesatamaan. Meripelastajien konttori löytyy Tornion Veneseuran alueelta (kuvassa
sininen kontti) ja venekalusto B laiturin alkupäästä.

MERIPELASTAJIEN HÄLYTYSOHJE
Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
Tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero 112
Hätä- tai vaaratilanteessa ilmoita:
•
•
•
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nimesi (aluksesi nimi) ja yhteysmahdollisuudet
tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti
mitä on tapahtunut

MERIPELASTAJAT MUUTTIVAT LETOLLE
•
•
•

onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa
mitä apua tarvitaan
ÄLÄ KATKAISE YHTEYTTÄ ennen kuin saat luvan.

Kiireettömät Trossi-palvelupyynnöt numerosta 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.).

Meripelastajien nettisivuilta voit lukea lisää esimerkiksi Trossi palvelusta ja erilaisista
pelastustehtävistä joita Meripelastajat tekevät.
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VIERAITA VENEESSÄ
VIERAITA VENEESSÄ
Veneen kipparin velvollisuuksiin kuuluu huolehtia myös veneessä olevien vieraiden viihtyvyyden
lisäksi myös turvallisuudesta. Kipparina kerro vieraille ainakin seuraavat asiat:
Miten hälytetään apua, pidä tarvittavat hätänumerot esillä veneessä.
Mistä löytyvät ensiapuvälineet.
Mistä löytyy veneen sammutin.
Kerro yleisimmät veneen toiminnot, ohjaus, ankkurin toiminta, lähtö ja saapuminen
satamasta/satamaan.
5. Näytä kartalta, mielellään paperiselta, minne olemme menossa ja mitä reittiä käytämme.
6. Vaadi vieraitasi käyttämään pelastusliivejä ja kerro miten veneessä liikutaan pitämällä aina
jostain toisella kädellä kiinni.
1.
2.
3.
4.
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VENEILIJÄN LUOTTOVARUSTEET
VENEILIJÄN LUOTTOVARUSTEET

VARAKANISTERI POLTTOAINEELLE
YLIMÄÄRÄISIÄ KÖYSIÄ

TYÖKALUJA JA VARAOSIA

VENEHAKA

KÄSIKOMPASSI

KARTTOJA

PELASTUSLIIVIT
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VENEILIJÄN LUOTTOVARUSTEET

KÄSIVALAISIN

ENSIAPUPAKKAUS

JUOMAVETTÄ JA VARARUOKAA

REITTI-ILMOITUS ENNEN LÄHTÖÄ
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VENEILIJÄN LUOTTOVARUSTEET
VESILIIKENNELAIN VAATIMAT VARUSTEET

Moottorilla varustetussa tai yli viisimetrisessä purjeella varustetussa
vesikulkuneuvossa pitää olla:
Hyväksytty ja sopivan kokoinen pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku
jokaiselle veneessä olevalle.
Soveltuva tyhjennysväline.
Airot, mela tai ankkuri köysineen, vesikulkuneuvon koko huomioiden.
Vuositarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite,
sisämoottori tai yli 25 kW (33,5 hv) perämoottori; ei koske vesijettejä.
Laite voimakkaan äänimerkin antamiseen (kaikki alle 12 metrin vesikulkuneuvot).
Sumutorvi (yli 12 metriä) ja laivakello (yli 20 metriä).
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JÄSENLUETTELO 11.5.2021
JÄSENLUETTELO 11.5.2021
Alalääkkölä
Alalääkkölä
Autio
Esko
Esko
Faarinen
Hakomäki
Halmkrona
Halonen
Halonen
Halonen
Halonen
Halonen
Halonen
Halonen
Harju
Herajärvi
Hietala
Hohtari
Holma
Kadenius
Kadenius
Kakko
Kakko
Kanniainen
Kansanoja
Kanto
Kanto
Kari
Kauppinen
Kemi
Kemi
Kenttä
Kenttä
Kenttä
Keränen
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Anu
Sari
Jari
Risto
Marja-Leena
Antero
Aarre
Hannu
Kim
Merja
Joonas
Samu
Cesilia
Charlotta
Vili
Jukka
Raimo
Marko
Raimo
Miio
Jari
Seija
Petri
Suvi
Timo
Esa
Pentti
Viljo
Jarmo
Tanja
Jorma
Irma
Kari
Jenni
Iiris
Markus

Hookana
Hookana
Hookana
Hooli
Hooli
Hooli
Hooli
Huhtalo
Huhtalo
Huuhka
Hyttinen
Hyttinen
Hyttinen
Hyttinen
Hyvärinen
Hyvärinen
Jukkola
Jukkola
Juntikka
Kaarninen
Koivusipilä
Kokkinen
Kokkinen
Kokkinen
Konttajärvi
Kortelainen
Kortelainen
Kosonen
Kosonen
Kujansuu
Kunnari
Kunnari
Kurttio
Kurttio
Kurttio
Kurttio

Jaakko
Anneli
Eeva
Anssi
Suvi
Eetu
Julius
Harri
Maija
Kim
Juhani
Markku
Leena
Riku
Markku
Pirkko
Jari
Raija
Tiina
Petri
Antti
Jani
Jari
Matti
Jussi
Seppo
Tuula
Hannu
Erja
Marko
Jarmo
Risto
Pertti
Hely
Akseli
Risto

JÄSENLUETTELO 11.5.2021
Kilpijärvi
Kirjakainen
Kirjakainen
Knutgård
Kynsijärvi
Kynsijärvi
Kynsijärvi
Kähkölä
Kähkölä

Timo
Jukka
Kirsi
Anna-Maija
Anne
Vesa
Ville
Jouni
Riku

Kälkäjä
Lahti
Lappeteläinen
Lappeteläinen
Lappeteläinen
Lausas
Lehto
Leppikangas
Leppikangas
Liisanantti
Liiti
Lilja
Luokkala
Martin
Martin
Nummelin
Nylund
Nylund
Nättilä
Nättilä
Nättilä
Ojanen
Ollonen
Palmgren
Palmgren
Palosaari
Pernu
Pietikäinen
Pirttijärvi

Sami
Jarmo
Juha
Seppo
Sinikka
Ilkka
Antti
Ilari
Ilkka
Arto
Jouni
Timo
Jasper
Esko
Jarno
Atte
Veli
Marja
Juha
Pertti
Eira
Seija
Marketta
Anne
Markku
Matti
Sakari
Pekka
Sirkka
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Kuusela
Kynsijärvi
Kynsijärvi
Kynsijärvi
Marttila
Matilainen
Matilainen
Mattinen
Mehtälä
Meri-Lapin
Meripelastajat RY
Miinala
Moskajärvi
Muittari
Mustajärvi
Mustajärvi
Mustajärvi
Mustajärvi
Mäkinen
Mäkinen
Niemi
Nikula
Nummelin
Nummelin
Nummelin
Ponkala
Ponkala
Ponkala
Ponkala
Ponkala
Ponkala
Ponkala
Pruikkonen
Puhakka
Puhakka
Putkonen
Putkonen
Puumalainen
Pärssinen

Jouko
Heino
Ritva
Juha
Aki
Jouni
Reeta
Eila
Marko

Marko
Pentti
Hannu
Sauli
Essi
Julius
Lenni
Jari
Susa
Anita
Tuomas
Kristian
Maarit
Ada
Antti
Jussi
Kari
Johanna
Eeli
Joona
Nea
Tuomo
Mikko
Terttu
Henri
Elina
Marko
Eira

JÄSENLUETTELO 11.5.2021
Pirttimaa
Pohjan tytöt ja sissit/HannuPekka Autti
Pohjanen
Pohjantalo
Ponkala
Ponkala
Rantamaa
Rantapää
Rantapää
Rantapää
Rantapää
Rousu
Rova
Rova
Ruohola
Räätäri

Arto

Räätäri
Seppälä
Sorvoja
Sorvoja
Sorvoja
Sorvoja
Syrjälä
Syrjälä
Säppi
Tallgren
Vuokila
Vuokila
Ylikitti
Ylikitti
Ylikitti
Yliniva
Yliniva
Yliniva
Yliniva
Ylioinas
Ylävaara

Juha
Markku
Jaakko
Aaro
Aino
Jarmo
Pauli
Pentti
Martti
Janne
Markku
Tapio
Matti
Raija
Minna
Jari
Tanja
Markku
Marika
Juha
Mikko
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Samuli
Marjaleena
Aaro
Pirkko
Kari
Jorma
Elvi
Markku
Merja
Tuomo
Markus
Olavi
Jarmo
Jouko

Raappana

Mikko

Rajanen
Ramstedt
Rantalankila
Rantalankila
Rantalankila
Taskila
Taskila
Teppo
Teppola
Tervahauta
Tolvanen
Tolvanen
Tolvanen
Toppala
Toppala
Tornionlaakson
sukellusseura
Tulkki
Tulkki
Tuoma
Tuoma
Unhola
Unhola
Vaara
Vainio
Viinikka

Taina
Hannu
Jukka
Markku
Sinikka
Jyri J.
Tea
Timo
Sari
Marja-Leena
Hanna
Eetu
Milla
Hannu
Heikki

Olavi
Pirjo
Pasi
Kati
Markku
Marko
Helena
Jorma
Olavi

JÄSENLUETTELO 11.5.2021
Ylävaara
Ylävaara
Ylävaara
Ylävaara
Ylävaara
Ylävaara
Äijälä
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Leena
Markku
Rami
Elina
Roosa
Saaga
Raimo
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TORNION VENESURA R.Y. UUDISTETUT SÄÄNNÖT
TORNION VENESURA r.y. UUDISTETUT SÄÄNNÖT
1§

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Tornion Veneseura ry.
Tornion Veneseura on perustettu vuonna 1975.
Yhdistyksen kotipaikka on Tornion kaupunki.
Yhdistyksen kieli on suomen kieli.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran toiminta-alueena on Tornio ja Perämeren merialue.

2§

Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja
taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia, sekä järjestämällä kilpailuja ja
retkeilytoimintaa.

3§

Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1
2
3

Tarjoamalla:
kilpaurheilua
ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
koulutustoimintaa
Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja
tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa
- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti
vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
-

4§

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden
jäsenenä seura on.
5§
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Seuran jäsenet

TORNION VENESURA R.Y. UUDISTETUT SÄÄNNÖT
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran
sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran
juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti
toimineen henkilön.
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun.
6§

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

7§

Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet
kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8§

Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta.

9§

Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
-

-

seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita
määräyksiä ja päätöksiä
urheilun eettisiä periaatteita
kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja
kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä
kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on
kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.
Rangaistavaa on:
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toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut
erottamisperusteet
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten
vastainen toiminta
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen
muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- syyllistyminen dopingrikkomukseen
- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on
tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
-

-

huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
lainvastainen mainonta
seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä
seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen
rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle
kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös
voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon
tiedoksiantohetkellä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittamiaan maksuja.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.
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Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.
10 §

Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä
ja kunniapuheenjohtajalta sekä ainaisjäseniltä ei peritä maksuja.
Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

11 §

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmihuhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää
hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää
ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.
Seuran kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

12 §

Vuosi- ja syyskokous
Vuosikokouksen asiat
1
2

3
4
5
6
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Avataan kokous
Valitaan kokoukselle
a)

puheenjohtaja

b)

sihteeri

c)

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)

ääntenlaskijat

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien
antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8

Päätetään kokous
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Syyskokouksen asiat
1

Avataan kokous

2

Valitaan kokoukselle
a)

puheenjohtaja

b)

sihteeri

c)

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)

ääntenlaskijat

3

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena

6

Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7

Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9

Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle

10
11
12

Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan muut seuran asioita hoitavat henkilöt
Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja

13

Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa
seura on jäsenenä

14

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15

Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
13 §

Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran
kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä
on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen
kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
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14 §

Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava.
Hallituksen, toimikuntien ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.

15 §

Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen
enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli
puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä
ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa
suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä
ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla
ei saa äänestää.

16 §

Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori),
varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8)
jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan, siten että ovat erovuorossa vuorovuosin. Hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on
erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.
Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.
Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka
voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
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1

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2

Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

TORNION VENESURA R.Y. UUDISTETUT SÄÄNNÖT

17 §

3

Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4

Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous

5

Vastata seuran taloudesta

6

Pitää jäsenluetteloa

7

Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus

8

Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

9

Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

10

Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

11

Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

12

Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä

13

Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14

Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään
kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

18 §

Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Nimenkirjoittajien on oltava
täysi-ikäisiä.

19 §

Toimikunnat ja joukkueet
Seuran toimikunnat tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,
että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.
Seuran ja sen toimikuntien tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Toimikunnan,
joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat
lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

20 §

Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21 §

Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.
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22 §

Seuran varojen luovuttaminen
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. Pesänselvitysmiehinä toimivat
kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

23 §

Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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TOIMIHENKILÖT 2021
TOIMIHENKILÖT 2021
Kommodori
Kenttä Kari 040 570 1364
kari.kentta@gmail.com

Varakommodori
Ponkala Kari 0400 114 796
kariponkala@hotmail.com

Jäsen
Ylävaara Rami 040 506 4883
rami.ylavaara@gmail.com
Jäsen
Palmgren Markku 0400 692 815
markku.palmgren@ gmail.com
Jäsen
Rantalankila Markku 040 544 8502
markku.rantalankila@pp.inet.fi
Varajäsen
Hely Kurttio 040 579 2393
hely.kurttio@gmail.com
Rahastonhoitaja
Palmgren Markku 0400 692 815
markku.palmgren@gmail.com

Jäsen
Mustajärvi Sauli 050 442 0241
sauli.mustajärvi@gmail.com
Jäsen
Jouni Kähkölä 050 433 1562
jouni.kahkola@outlook.com
Jäsen
Tanja Kauppinen 044 016 0781
tanja_kaup@hotmail.com
Varajäsen
Kati Tuoma 040 703 6023
tornionveneseura@gmail.com
Sihteeri
Kati Tuoma 040 703 6023
tornionveneseura@gmail.com

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

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

Rekisterinhoitaja
Esko Risto 040501 4131
risto.k.esko@gmail.com

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

TROSSI
TROSSI

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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TVS YHTEYSTIEDOT
TVS YHTEYSTIEDOT
Koivuletontie 347 95470 Tornio
Puh. [Puhelin]

tornionveneseura.fi
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