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Kommodorin palsta

1 Kommodorin palsta
Seuramme toimintavuosi 2021 oli todella kiireinen ja tapahtumarikas. Ainakin näin seuran
kommodorin paikalta tarkasteltuna. Ranta-alueen rakennustoiminta piti meidät jokaisen todella
vilkkaana. Alkuvaiheessa lähes ylitsepääsemättömältä tuntuva paperityö ja lupakäsittely laittoi
välillä miettimään, että mihin tässä tuli oikein alettua. Kaikki uusi ja tuntematon tuntuu aina aluksi
vaikealta ja mahdottomalta, jopa niin mahdottomalta, että alkuun pidin koko rakennushanketta lähes
utopistisena. Kaikessa toiminnassa on kuitenkin hyvä, että meillä on erilaisia näkemyksiä asiasta.
Näitä näkemyksiä peilaamalla idea kehittyy ja jalostuu sekä tulee valmiimmaksi. Näin kävi tässäkin
asiassa, että alun epäröinnin jälkeen idea kehittyi konkreettiseksi ja nyt voimme hämmästellä
talkootyön tuloksia.
Tämä talkootyö ansaitsee suuret kiitokset jotka haluan kaikille osallistuneille esittää. Talkootyötä
tunnustettiin myös silloin kun saimme viime kesän loppupuolella vieraita Suomen Purjehdus ja
Veneilyliitosta. Tuolloin meillä vieraili liiton toiminnanjohtaja ja järjestövastaava. Kiitosta ja
ihailun aihetta saivat nämä meidän aikaansaamat ja ylläpitämät puitteet Leton satamassa. Saimme
myös tukea sille asialle, että pienessä seurassa voi olla ajoittain haasteita järjestää samoja
toimintoja, kuin eteläisillä isoilla seuroilla. Vaikka halu kehittää jotain osa-aluetta olisi kova, niin
luontaista toteuttajaa voi olla vaikea löytää. Purjehdustoimintaan on usein toivottu erilaisia
kilpailuja tai koulutuksia. Nämä ovat hienoja toimintoja ja tapahtumia. Ja niin kuin olen todennut,
seuran hallitus antaa kaikkeen toimintaan tukensa, kun toteuttaja löytyy. Eli jos tunnet itsessä halun
lähteä toteuttamaan jotain ideaa mutta epäröit asian eteenpäin viemisessä niin rohkaisen sinua
ottamaan yhteyttä.
Katseet ovat nyt varmasti jokaisella tulevassa kaudessa. Vihdoin näyttää siltä, että pandemian
rajoitukset ovat jäämässä taakse ja arki siten normalisoitumassa. Todennäköisesti veneilykesä tulee
olemaan vilkas, joka on meidän kannalta olisi hieno asia. Uusia veneileviä sukupolvia ilmestyy aina
joka kesä. Hienoa siinä on vielä se, että mielestäni voimme jatkossa puhua Leton venesatamasta
myös vierasvenesatamana. Sataman palvelut ja olosuhteet ovat huippuluokkaa. Näistä puitteista
voimme kiittää aktiivista seuratoimintaa, me emme jää odottamaan, vaan toimimme!
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Merellisin terveisin
Kari Kenttä
Kommodori
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2 Toimintakertomus 2021
1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä vene tuntemusta 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
Veneily liiton jäsen.
Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perämeren pohjoisimpana SPV:n veneseurana.
Seuramme tunnettavuus, sekä Leton sataman käyttö merellisiin tapahtumiin on vakiintunut. Leton
satamaan on tullut vuosittain uusia vierasveneilijöitä. Veneseuran jäsenmäärä näyttää vakiintuneen
200 jäsenen paremmalle puolelle. Vuonna 2021 seuraan kuuluvia jäseniä ja yhteisöjäseniä oli 240.
Tornion Veneseuralla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Etukarin tukikohdasta
Metsähallituksen kanssa. Vuokrasopimus on alkanut kesästä 2014 alkaen. Etukarin käyttö
veneilykohteena on vakiintunut jäsenten keskuudessa. Etukarin käyttöä rajoittaa lahden poukaman
mataluus ja veden korkeuden vaihtelu sään mukaan.
Veneseuran majaa eli Villa Lettoa on vuokrattu veneseuran toiminnan tukemiseksi, tämä toiminta
on edesauttanut jäsenmaksujen pysymisen kohtuullisena vuodesta toiseen. Villa Lettoa on vuokrattu
ulkopuolisille sekä seuran jäsenten yksityistilaisuuksiin, vuokraustoiminnasta on huolehtinut
erikseen tehtävään nimetty vastuuhenkilö. Veneiden katsastuksia on hoidettu entiseen tapaan
kesäkuussa juhannuksen tienoilla. Seuralla on tällä hetkellä neljä katsastajaa.
Seuran toiminta laajentui vuonna 2021 siten, että hallituksen päätöksen mukaan päätettiin seuralle
vuokrata lisämaa-alue tonttimme jatkoksi ja rakentaa siihen kesäkäyttöön soveltuva
ravintolarakennus sekä karavanalue.

2. Veneseuran hallitus ja kokoukset
Hallituksen kokoonpano:
●

puheenjohtaja, kommodori Kenttä Kari

●

varapuheenjohtaja, varakommodori Ponkala Kari

●

hallituksen jäsenet: Rami Ylävaara, Sauli Mustajärvi, Markku Palmgren,

Jouni Kähkölä, Rantalankila Markku, Tanja Kauppinen. Varajäseninä Hely Kurttio ja
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Kati Tuoma.
●

sihteeri Kati Tuoma

●

rahastonhoitaja Markku Palmgren

●

jäsenrekisteri ja laskutus Risto Esko

●

majan isäntä Jaakko Hookana

●

vuokrausvastaava Kari Kenttä

●

katsastuspäällikkö Rami Ylävaara

3. Toiminta ja tapahtumat
Vuoden 2021 tapahtumien järjestämistä ja suunnittelua häiritsi edelleen Covid-19 pandemiaan
liittyvät rajoitukset.
Veneseuran toiminnan pääasiallisina tulojen lähteinä kuluneella toimikautena ovat olleet
jäsenmaksut sekä Villa Leton vuokraustoiminnasta saatava tulo. Tulopuolta ovat tukeneet
tapahtumat joiden järjestämisestä luovuttiin korona rajoituksien takia. Villa Leton vuokraustoiminta
pysyi korona rajoituksista huolimatta samalla tasolla euromääräisesti mitattuna, loppuvuodesta oli
havaittavissa jo vuokraustoiminnan kasvua. Vuokraustoiminnan tilannetta on voinut seurata
seuramme nettisivuilla olevasta varauskalenterista.
Hallitus kävi keskusteluita Metsähallituksen kanssa Perämeren kansallispuiston hoito- ja
käyttösuunnitelmasta. Kyseistä suunnitelmaa oltiin päivittämässä jonka yhteydessä Metsähallitus
käy keskusteluita kaikkien puiston alueella olevien toimijoiden ja vuokralaisten kanssa. Samassa
yhteydessä keskusteltiin Etukarin saavutettavuuteen ja vuokrasopimukseen liittyvistä seikoista.
Keskusteluiden pohjalta Tornion Veneseura ja Pursi-82 tekivät yhteisen esityksen Etukariin vievästä
väylästä ja sen ruoppauksesta. Samalla esitettiin yhteisen laituripaikan muodostamisesta saareen.
Näiden toteutuessa Tornion Veneseura on valmis jatkamaan Etukarin vuokrasopimusta sekä
mahdollisesti lunastamaan vuokra-alueen rakennukset omaksi nimellisellä korvauksella.
Ruoppaussuunnitelmat toimitettiin Metsähallitukselle ja niiden tulisi toteutua vuoden 2023 aikana.
Kuluneen vuoden 2021 aikaan Villa Leton tiloihin tehtiin vain pieniä ylläpitoon liittyviä hankintoja
ja korjauksia.
Pilkkikilpailuja ei pidetty korona rajoitusten takia.
Kokoontumis rajoitukset estivät perinteiset julkiset kokoontumiset, minkä johdosta seuran
vuosikokous pidettiin etäyhteydellä 15.4. Hallituksen kokoukset pidettiin noin kuukauden välein,
hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa.
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Ylimääräinen vuosikokous pidettiiin 6.5. etäyhteydellä. Kokouksessa käsiteltiin yhtä asiaa, seuran
uusia sääntöjä. Yleisten kokousten yhteydessä ja toiminnan muuttuessa on todettu, että seuran
säännöt eivät palvele enää jäseniään ja hallitusta ajan mukaisella tavalla. Muutama selkä asia
kaipasi muutosta, tässä muutama esimerkki. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on
vain yksi vuosi ja molemmat tulee valita joka vuosi uudelleen. Nyt toimikausi on kaksi vuotta ja
erovuorossa on aina toinen henkilöistä. Allekirjoitusoikeus on nyt jatkossa puheenjohtajalla tai
varapuheenjohtajalla, tämä helpottaa suuresti hallinnollisia tehtäviä sähköisissä allekirjoitus
järjestelmissä. Aikaisemmissa säännöissä oli epäselvyyttä kunniajäsenyyteen sekä
jäsenmaksuvapautukseen liittyen. Uusissa säännöissä tämä asia on kuvattu selkeästi ja
yksiselitteisesti. Uudet säännöt ovat suoraan otettu SPV Suomen purjehdus ja veneilyliiton malli
säännöistä, nämä säännöt on liitto tarkistuttanut alansa asiantuntijoilla ja siten meidän seuralla paras
ratkaisu. Säännöt sisältävät paljon tarkennuksia kilpailutoimintaan, jota aikaisemmissa säännöissä ei
ollut.
Keväällä aloitettiin työt hallituksen päätöksen mukaisesti rakentaa rantaravintola ja karavanalue
Leton nokalle. Maaliskuussa 19. päivä aloitettiin uuden rantaravintolan ja huoltorakennuksen
lattiarakenteiden rakentaminen Kantojärven metallin hallilla. Lattiaelementit tuotiin Letolle 28.3.
odottamaan perustuksia. Rakennustyöt edistyivät kevät säiden armoilla, lupaus oli, että kaikki on
valmista juhannukseen mennessä. Näin kävikin, että kaikki ravintolatoimintaan liittyvät työt olivat
valmista määräaikaan mennessä. Tulevalle kesällä 2022 jäisi huoltorakennuksen viimeistely.
Kevään aikana sovittu paikallinen yrittäjä ei saapunut paikan päälle, eikä aloittanut toimintaa
sovitusti. Uusi yrittäjä ravintolaan löydettiin suuren medianäkyvyyden ansiosta. Syksyyn mennessä
meillä oli monta positiivista kokemusta ravintolan toiminnasta ja karavan alueen tuomasta
lisämahdolisuudesta. Tulevalle kaudelle solmittiiin uusi vuokrasopimus silloisen yrittäjän kanssa
kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa tarjontaa tuleville kausille.
Tällä investoinilla ja talkootyön ponnistuksella Tornion Veneseuran Leton satama nostettiin
vierasvenesatamaksi.
Katsastuksia tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla. Sammutinhuolto järjestettiin yhteistyössä
Sammutinhuolto Redin kanssa, jossa sammutinhuollon sai jäsenhintaan. Liikkeeseen toimitettiin
jäsenlista jolla varmistettiin seuran jäsenyyden omaavilla edullisempi huoltohinta. Juhannus
tapaaminen oli juhannusaattona lohisopan kera, jolloin veneilijät kokoontuivat seuran majalle
saunoen ja nuotiota pitäen. Huomattavaa oli se, että laituriin juhannusta viettämään oli saapunut
runsaslukuinen veneilijä joukko Kemistä.
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Lasten ja nuorten jolla kurssia ja Päivä Merellä-tapahtumaa ei pidetty korona rajoitusten vuoksi.
Syksyllä seuran piha-alueelle pystytettiin Metsähallituksen Perämeren kansallispuiston infotaulu.
Taulun pystyttäminen tehtiin talkootyöllä, työstä ja taulun sijoittamisesta piha-alueelle saatiin
Metsähallitukselta tuntuva kertakorvaus.
Purjehduskauden päättäjäisiä vietettiin 11.9. Juhlassa tarjoiltiin karjalanpaistia salaatteineen ja
juomineen. Osallistujamäärä varjosti korona rajoitukset. Ilta eteni omalla painollaan ilman
varsinaista ohjelmaa.
Syyskokous pidettiin 20.11. Villa Letolla samassa yhteydessä pidettiin perinteikäs pikkujoulujuhla.
Jäsenistöä paikan päällä oli noin 30 henkeä ja illan aikana pidettiin Tornio 400-vuotta teeman
mukainen tietokilpailu. Syyskokouksessa valittiin tulevalle kaudelle 2022 hallitus sekä uudet
puheenjohtajat.

4. Koulutus
Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian aiheuttamat kokoontumis rajoitukset estivät lasten ja
nuorten jollakurssin pitämisen kuluneena vuonna.

5. Tiedottaminen
Veneseuran vuosikokousilmoitukset on julkaistu ajallaan ”Kemi-Tornio kaupunki”- lehdessä mikäli
näin säännöt ovat vaatineet, veneseuran kotisivulla, Facebookissa sekä sähköpostilla. Tapahtumista
ja toiminnasta on ilmoitettu aktiivisemmin sähköpostilla, WhatsApp-ryhmässä sekä kotisivuilla.
Vuosijulkaisu on ilmestynyt vuosittain jäsenille sähköisenä ja tarvittaessa paperisen version on
voinut noutaa Villa Letolta. Vuosijulkaisu on luettavissa myös seuran kotisivuilla.
Seuran uusien sääntöjen mukaan vuosikokouksista ilmoitetaan sähköisesti jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiin.
Tornion Veneseuran hallitus
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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 vieras
veneilijät ovat löytäneet Leton sataman. Veneilykulttuurilla on vakiintunut asema kaupungissamme
ja veneilijöiden määrä tulee on lisääntynyt vuosittain.
Yhdistyksen tarkoitusten mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vasta-alkaville.
Pyritään järjestämään avustusta veneen telakoitiin ja vesillelaskuun liitttyen. Järjestetään yleistä
koulutusta jäsenistölle mahdollisuuksien ja tilanteiden mukaan. Toiminnassa on huomioitavaa se,
että seurassamme toimitaan täysin vapaaehtoisin voimin. Toiminnasta ei makseta kenellekään
palkkaa tehtävistä riippumatta.
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
vuokraustoiminnasta saatavat tulot. Rantaravintolan vuokrauksesta odotetaan saavan jo merkittäviä
vuokratuloja.
Sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen määräämällä ajallaan. Kokouksen pitämistä myös
etäyhteydellä harkitaan, mikäli korona rajoitukset vaikuttavat kokoontumisiin.
Hallitus on solminut kolmivuotisen vuokrasopimuksen rantaravintolan yrittäjän kanssa. Sopimus
sisältää takuuvuokran ja liikevaihtoon perustuvan lisävuokran. Lisävuokra kannustaa seuraa
avustamaan yrittäjää toiminnan pyörittämistä satama-alueella. Rantaravintolan odotetaan
vakiinnuttavansa asemansa tulevan kesän aikana. Toiminta tulee lisääntymään yrittäjän toiminnasta.
Yrittäjä vastaa myös caravan alueesta. Rakennusprojekti saatetaan loppuun keskeneräisten töiden
osalta ennen kesäkauden aloitusta.
Etukarin jatko vuokrausta Metsähallitukselta harkitaan edelleen. Tilanteen toivotaan selkiytyvän
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viimeistään Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua. Etukarin vuokrauksen
jatkon ehtona on paremman rantautumispaikan järjestäminen.
Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto ja kesätalkoot pidetään 21.5. Tulevan kauden alussa ja
lopussa järjestämme veneiden yhteislaskun/noston seuran toimesta.
Seuran pilkkikilpailut järjestetään 19.3. Letolla.
Vuosikokous pidetään 21.4. Villa Letolla.
Veneiden katsastukset ja sammuttimien huolto järjestetään kesäkuussa. Veneen sammuttimen voi
käydä huollattamassa paikallisessa liikkeessä jäsenhinnalla. Lasten ja nuorten veneilykoulu pyritään
järjestämään kesäkuun loppupuolella. Juhannustapaaminen pidetään Letolla 24.6., ohjelmassa
yhdessäoloa, saunomista, kesästä nauttien.
Heinäkuussa järjestetään geokätkeilyn megatapahtuma johon meitä on pyydetty avustamaan. Tämä
tarkoittaa venetaksi kyytien organisointia Kuusiluodon saaren tapahtuman aikana.
Päivä merellä-tapahtumaa vietetään 30.7. Kutsumme tapahtumapäivään mukaan vesillä
liikkumiseen liittyviä toimijoita, esittelemään omaa toimintaansa, veneilyä ja vesillä liikkumista
kaikille tutuksi. Päivän aikana järjestetään mahdollisuus vierailla Kuusiluodossa taksiveneen
kyydittämänä. Tapahtuman luonne edellisten vuoden tapaan. Jäseniltä kaipaamme osallistumista
tapahtuma järjestelyihin omien mahdollisuuksien mukaan, pienikin panos on auttaa yhteisessä
päämäärässä.
Veneilykauden päättäjäiset pidetään 10.9. Villa Letolla.
Pikkujoulut pidetään syyskokouksen yhteydessä 19.11.
Hallitus on laatinut tapahtumakalenterin 2022, joka julkaistaan seuran kotisivuilla ja vuosijulkaisun
takasivulla. Vuosijulkaisu löytyy seuran kotisivuilta ja paperisen version voi noutaa Villa Letolta
sisätiloista. Tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista tapahtumista sekä mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan veneseuran kotisivuilla, sähköpostissa, Facebookissa sekä mahdollisesti
myös Tornion veneseuran Whatsupp ryhmässä.

3. Koulutus
Veneilyaiheisia koulutus iltoja ja tuoteinfoja pyritään järjestämään kevään aikana Villa Letolla.
Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään kesäkuun lopussa 2022.

4. Tiedottaminen
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Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen tehdään veneseuran kotisivulle (www.tornionveneseura.fi),
sähköpostiin ja facebook-sivulle. Uusimapana ilmoituskanavana toimii myös Tornion veneseuran
WhatsApp-ryhmä. Mikäli et vielä kuulu Tornion Veneseuran WhatsApp-ryhmään ota yhteyttä
hallituksen jäseniin, niin pääset mukaan ryhmään. Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt
jäsenille sähköisenä ja se löytyy myös seuran kotisivuilta. Paperisen vuosijulkaisun voin noutaa
Villa Letolta.
Tornion Veneseuran hallitus
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4 Toimintakalenteri 2022
Tornion Veneseura:n Toimintakalenteri 2022
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La 19.3. klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla
To 21.4. klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous Villa Letolla
La 28.5. Veneiden yhteislaskupäivä ilmoittautuminen 15.5. mennessä seuran sähköpostiin.
Ilmoittautuessa ilmoita onko kysessää purjevene vai trailerivene.
La 21.5. klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla
Veneiden katsastus kesäkuussa 7.6. klo 18 – 20 15.6. klo 18 – 20 22.6. klo 18 – 20
Lasten ja nuorten optimistijolla – koulutus ajankohta kesäkuussa juhannuksen jälkeen.
Päivämäärä tarkentuu lähempänä.
23.7. Luonnostaan villi- MEGA tapahtuma– geokätköilijöiden tapahtuma jossa
vierailumahdollisuus Kuusiluodossa, venekuljetus joka varataan erikseen osoitteesta
https://luonnostaanvilli.fi/wpress/liikenne/
La 30.7. Päivä merellä- tapahtuma Päivän aikana voi vierailla Kuusiluodossa ja osallistua
tapahtumaan Villa Letolla.
La 10.9. klo 18 Purjehduskauden päättäjäiset ja venetsialaisjuhla Villa Letolla
La 19.11. Klo 17 Syyskokous ja pikkujoulu Villa Letolla

Muutokset toimintasuunnitelmat mahdollisia, järjestämisessä huomioidaan covid-19 pandemiasta
aiheutuvat rajoitukset.
Ajankohdat voivat muuttua.
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Rantaravinolan rakentaminen
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Juhannus

Vesille turvallisesti

7 Vesille turvallisesti
Kun lähdet vesille niin huomioi ainakin nämä asiat ennen laiturista irrottautumista:
–

kaikille veneessä mukana oleville on pelastusliivit ja vaadi myös pitämään niitä ajon aikana

–

veneessä on lain määräämät varusteet mukana

–

säätiedotus on tarkistettu matkan ajaksi

–

kerro veneessä mukana olijoille
–

miten hälytetään apua

–

pidä tarvittavat hätänumerot esillä

–

mistä löytyvät ensiapuvälineet

–

mistä löytyy veneen sammutin ja miten se toimii

–

yleisimmät veneen toiminnot kuten ohjaus, ankkurin toiminta, lähtö ja saapuminen
satamaan

–

näytä paperikartalla mitä reittiä käytetään matkalla

–

mukana on ruokaa ja juomaa jos matkalla sattuu odottamaton tilanne ja joudutaan
odottamaan esimerkiksi hinausta

–

plotteri käynnistyy normaalisti ja mukan on lisäksi paperikartta

–

moottorissa ja vaihteistossa ei näy vuotoja eikä veneessä yleensäkään ole mitään vuotoja

–

moottorissa ja vaihteistossa on öljyä ja moottorissa on jäähdytysnestettä

–

mukana on varakanisterit öljyä ja jäähdytysnestettä
MUISTA ETTÄ LAIN MUKAAN KIPPARIN VASTUU MUKANA OLIJOISTA ON
JAKAMATON!!
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9 Jäsenluettelo 3.6.2022
Alalääkkölä Anu

Alalääkkölä Sari

Alapartanen Päivi

Autio

Jari

Degerman

Ville

Degerman

Anina

Degerman

Arttu

Degerman

Maija

Esko

Risto

Faarinen

Antero

Hakomäki

Aarre

Halmkrona Hannu

Halonen

Kim

Halonen

Merja

Halonen

Joonas

Halonen

Cesilia

Halonen

Charlotta

Halonen

Vili

Harju

Jukka

Hedman

Pirjo

Herajärvi

Raimo

Hietala

Marko

Hohtari

Raimo

Holma

Miio

Hookana

Jaakko

Hookana

Anneli

Hookana

Eeva

Hooli

Anssi

Hooli

Suvi

Hooli

Eetu

Hooli

Julius

Huhtalo

Harri

Huhtalo

Maija

Huuhka

Kim

Hyttinen

Markku

Hyttinen

Riku

Hyvärinen

Markku

Hyvärinen

Pirkko

Häkkinen

Miikka

Jukkola

Jari

Jukkola

Raija

Juntikka

Tiina

Jänkälä

Pekka

Kaarninen

Petri

Kadenius

Jari

Kadenius

Seija

Kadenius

Juha

Kadenius

Anne

Kanniainen Timo

Kansanoja Esa

Kanto

Pentti

Kanto

Viljo

Kari

Jarmo

Kauppinen Tanja

Keinänen

Risto

Keinänen

Luka

Keinänen

Piitu

Kemi

Jorma

Kemi

Irma

Kenttä

Kari

Kenttä

Jenni

Kenttä

Iiris

Keränen

Markus

Kilpijärvi

Timo

Kirjakainen Kirsi

Knutgård

Anna-Maija Koivusipilä Antti

Kokkinen

Kokkinen

Jari

Konttajärvi Jussi

Esko

Marja-Leena

Kokkinen

Matti

Jani

Konttajärvi Krista

Kortelainen Seppo

Kortelainen Tuula

Kosonen

Hannu

Kosonen

Erja

Kujansuu

Marko

Kunnari

Jarmo

Kunnari

Risto

Kurttio

Pertti

Kurttio

Hely

Kurttio

Akseli

Kurttio

Risto

Kuusela

Jouko

Kynkäänniemi Markku Kynsijärvi

Heino

Kynsijärvi

Ritva

Kynsijärvi

Anne

Juha

Kynsijärvi
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Kynsijärvi

Vesa

Kynsijärvi

Ville

Kähkölä

Kähkölä

Riku

Kälkäjä

Sami

Kääriäinen Jari

Lahti

Jarmo

Lappeteläinen Juha

Lausas

Ilkka

Lehto

Antti

Lehto

Lehtola

Laura

Erkki

Jouni

Leppikangas Ilari

Leppikangas Ilkka

Liisanantti Arto

Liiti

Jouni

Lilja

Timo

Luokkala

Jasper

Martin

Esko

Martin

Jarno

Marttila

Aki

Mattinen

Eila

Matilainen Jouni

Matilainen Reeta

Mehtälä

Meri-Lapin Meripelastajat Miinala

Marko

Hannu

Marko

Moskajärvi Pentti

Muittari

Mustajärvi Essi

Mustajärvi Julius

Mustajärvi Lenni

Mäkinen

Jari

Mäkinen

Niemi

Nikula

Tuomas

Nummelin Kristian

Nummelin Maarit

Nummelin Ada

Nummelin Atte

Nykänen

Vesa

Nylund

Veli

Nylund

Marja

Nättilä

Juha

Nättilä

Pertti

Nättilä

Eira

Ollonen

Marketta

Palmgren

Anne

Palmgren

Markku

Pernu

Sakari

Peteri

Juha

Peteri

Sini

Pietikäinen Pekka

Pirttijärvi

Sirkka

Pirttimaa

Arto

Pohjan tytöt ja sissit/Hannu-Pekka Autti

Pohjanen

Samuli

Pohjantalo Marjaleena Ponkala

Aaro

Ponkala

Pirkko

Ponkala

Antti

Ponkala

Jussi

Ponkala

Kari

Ponkala

Johanna

Ponkala

Eeli

Ponkala

Joona

Ponkala

Nea

Pruikkonen Tuomo

Puhakka

Mikko

Puhakka

Terttu

Putkonen

Henri

Putkonen

Elina

Puumalainen Marko

Pärssinen

Eira

Rajanen

Taina

Ramstedt

Rantalankila Jukka

Susa

Hannu

Mustajärvi Sauli
Anita

Rantalankila Markku

Rantalankila Sinikka

Rantamaa

Kari

Rantamaa

Petri

Rantamaa

Vili

Rantamaa

Wilma

Rantapää

Markku

Rantapää

Merja

Rousu

Tuomo

Rova

Markus

Rova

Olavi

Ruohola

Jarmo

Räätäri

Jouko

Räätäri

Juha

Seppälä

Markku

Siponen

Jari

Siponen

Laura

Siponen

Pauliina

Sorvoja

Jaakko

Sorvoja

Aaro

Sorvoja

Aino

Sorvoja

Jarmo

Svenn

Tuomo

Syrjälä

Pauli
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Syrjälä

Pentti

Tallgren

Janne

Taskila

Jyri J.

Taskila

Tea

Teppo

Timo

Teppola

Sari

Tervahauta Marja-Leena Tolvanen

Hanna

Tolvanen

Eetu

Tolvanen

Milla

Toppala

Hannu

Toppala

Anna-Kaisa

Toppala

Felix

Toppala

Iida

Toppala

Miina

Toppala

Heikki

Tornionlaakson sukellusseur Tulkki

Olavi

Tulkki

Pirjo

Tuoma

Pasi

Tuoma

Kati

Unhola

Markku

Unhola

Marko

Vaara

Helena

Vainio

Jorma

Viinikka

Olavi

Vuokila

Markku

Vuokila

Tapio

Ylikitti

Katri

Ylikitti

Matti

Ylikitti

Raija

Ylikitti

Minna

Yliniva

Jari

Yliniva

Tanja

Yliniva

Laura

Yliniva

Markku

Yliniva

Marika

Yliniva

Sanna

Ylioinas

Juha

Ylävaara

Mikko

Ylävaara

Leena

Ylävaara

Markku

Ylävaara

Rami

Ylävaara

Elina

Ylävaara

Roosa

Ylävaara

Saaga

Äijälä

Raimo
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10 Tornion Veneseuran säännöt
TOIMINTASÄÄNNÖT
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
Tarjoamalla:
kilpaurheilua
ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
koulutustoimintaa
2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla
alueellaan.
3
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.

4§

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

5§

Seuran jäsenet
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.
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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:
-

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
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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.
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.
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11 §

Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään
helmi-huhtikuussa 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
Avataan kokous
2
Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c)
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3
Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5
Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama
toiminnantarkastuskertomus
6
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8
Päätetään kokous
Syyskokouksen asiat
1
Avataan kokous
2
Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c)
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3
Todetaan läsnäolevat 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
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9
10
11
12
13
14
15

Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle
Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan muut seuran asioita hoitavat henkilöt
Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja
Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seura on jäsenenä
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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.

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
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
Valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
Vastata seuran taloudesta
Pitää jäsenluetteloa
Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi
vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

17 §

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
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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.

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.

Toimihenkilöt 2022
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Kommodori Kari Kenttä

Varakommodori Kari Ponkala

040 570 1364 kari.kentta@gmail.com
Jäsen Rami Ylävaara

040 011 4796 kariponkala@hotmail.com
Jäsen Sauli Mustajäri

040 506 4883 rami.ylavaara@gmail.com
Jäsen Markku Rantalankila

050 442 0241 sauli.mustajarvi@gmail.com
Jäsen Jouni Kähkölä

040 544 8502 markku.rantalankila@gmail.com
Jäsen Hannu Toppala

050 433 1562 jouni.kahkola@outlook.com
Jäsen Tanja Kauppinen

041 438 1444 hannu.toppala@co.inet.fi
Jäsen Hely Kurttio

044 016 0781 tanja_kaup@hotmail.com
Jäsen Kati Tuoma

040 579 2393 hely.kurttio@gmail.com
Rahastonhoitaja Markku Palmgren

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

0400 692 815 markku.palmgren@gmail.com
Katsastuspäällikkö Rami Ylävaara
040 506 4883 rami.ylavaara@gmail.com
Jäsenrekisterin hoitaja ja laskutus

040 703 6023 kati.tuoma@suomi24.fi
Veneilykouluttaja Markku Yliniva
040 848 1946 markku.yliniva@maritech.fi

Risto Esko
040 501 4131 risto.esko@gmail.com
Venekatsastajat
Aaro Ponkala

Sauli Mustajärvi

Rami Ylävaara Jari Jukkola
Jaakko Hookana

Villa Leton isäntä Hookana Jaakko
0400 185 905

Villa Leton vuokraus
044 0500 574

Meripelastus ja Trossi

12 Meripelastus ja 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.

Meripelastus ja Trossi

13 MERIPELASTAJIEN HÄLYTYSOHJE
Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000 tai 112
Tai VHF-kanava 16

/ VHF-DSC 70

Sisävesillä yleinen hätänumero 112
Hätä- tai vaaratilanteessa ilmoita:


nimesi (aluksesi nimi) ja yhteysmahdollisuudet



tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti, (GPS lukema)



mitä on tapahtunut



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.).


Tallenna ylläolevat hälytysnumerot kännykkääsi.
Meripelastajien nettisivuilta voit lukea lisää esimerkiksi Trossi palvelusta ja erilaisista todellisista pelastustehtävistä
joita Meripelastajat tekevät.

Tornion Veneseuraan liittyminen
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Tornion Veneseuraan voi liittyä kuka tahansa, veneiletpä tai et.
Liittyminen maksaa 50 €, joka peritään vain yhdeltä perheenjäseneltä. Jäsenmaksu on 34 €/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 .

LIITTYMISLOMAKE

TORNION VENESEURA RY

Tornion Veneseuraan liittyminen

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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Koivuletontie 347
95470 Tornio

