pullakahvin äärelle muistelemaan menneiden kausien purjehduksia, suunnittelemaan
tulevaa veneilykautta ja yleensäkin parantamaan maailmaa.
Raahen Seelareitten Terässatama Oy:n yhtiökokous pidetään lauantaina 25.3.2017 klo
15 alkaen saunamajalla.
RaaPS:in kevätkokous pidetään lauantaina 25.3.2017 klo 16 alkaen saunamajalla. Tämä
kirje on sääntöjen mukainen kokouskutsu, kokouksen esityslista on tämän kirjeen lopussa.
Katsastajakurssit Oulussa, 22 - 23.4.2017 Peruskurssi, 23.4.2017 Uusijakurssi
http://www.spv.fi/katsastuskurssit-2017 . Uudet katsastajat tervetulleita.
Lipunnosto Terässataman lippumastoon tapahtuu perinteisesti Vapunpäivänä maanantaina
1.5. klo 12.00.
Tervehdys veneilyväki!
Reilun kahden kuukauden päästä nostetaan jälleen lippu uuden purjehduskauden alkamisen
merkiksi toukokuun 1. päivänä. Näille sivuille on kerätty taas muutamia ajankohtaisia
asioita ja ohjeita tiedoksi ja muistin virkistämiseksi.
Elävä ja vetovoimainen satamayhteisö, jonka RaaPS ja RSTOy jäsentensä ja osakkaidensa
kautta muodostaa, ja jonka julkisuuskuva on positiivinen ja avoin, pystyy tarjoamaan
kaikille sataman käyttäjille viihtyisän ja turvallisen ympäristön monipuolisine palveluineen.
Tähän voivat kaikki osaltaan vaikuttaa, yhtä lailla mökkiveneilijät, melojat, soutajat,
juniorit ja matkaveneilijät - ja sen mahdollistaa mahdollisimman monen aktiivinen
vapaaehtoistoiminta yhteisten päämäärien hyväksi.
1. Tulevia tapahtumia
Jäsen-, telakointi- ja venepaikkamaksut on suoritettava eräpäivään mennessä. Jos et
tarvitse tulevana kesänä venepaikkaa ja laskussasi on siitä maksu, ota viipymättä yhteys
joko kommodori Mattiveikko Saloon tai laskuttaja Jan Saariahoon, näin saamme
säädyllisessä ajassa tehtyä laituripaikkakartan kuntoon ja vältymme sekaannuksilta. Uusia
isojakin veneitä on ensi kesänä tulossa seuraan ja joidenkin veneiden osalle tulee siirto eri
laituripaikkaan, myös siksi on hyvä olla yhteydessä. Muissakin epäselvissä asioissa ota asia
esille - tiedon pitää kulkea. Yhteystiedot löydät seuraavilta sivuilta.
Kauden 2017 Toimintasuunnitelma vahvistetaan kevätkokouksessa ja on jo luettavissa
seuran internet-sivuilla www.raahenpurjehdusseura.com. Kauden 2016 toimintakertomus
on luettavissa samassa paikassa kevätkokouksen jälkeen.
Keskiviikkokerho kokoontuu vielä lipunnostoon saakka joka keskiviikko klo 18
Saunamajalla. Kaikki veneilyn ystävät ovat tervetulleita merellisten teemojen ja

Meriliikuntaviikko Saloisten ja Vihannin koululaisille on Terässatamassa ja Pikkulahdella
15. - 19. 5.2017.
Kilpapurjehduksen sääntöseminaari on viikonloppuna 8. - 9. 4. 2017 Oulussa, ohjelma
on nähtävissä seuran nettisivulla kohdassa Ajankohtaista, Tapahtumat. Kilpailutoimintaa
pitäisi saada pyörimään entistä paremmin ja uusille toimitsijoiksi haluaville kyllä tarjotaan
mahdollisuuksia osallistumiseen kursseille.
Viralliset kilpailut tulevana kesänä ovat:
Pekanpäiväpurjehdus, kevytveneet la 1.7. ja köliveneet su 2.7.
Vuosipäiväpurjehdus kevytveneet la 22.7. ja köliveneet su 23.7.
Refanutan Regatta kevytveneet la 5.8. ja köliveneet su 6.8. Kevytveneiden kilpailu on
samalla Optimistijollien Kadetti-sarjan osakilpailu. Tarkemmin kilpailukutsuissa.
Keskiviikon harjoituskisasarja käynnistyy taas kesällä. Veneiden lähtöaika on joka
keskiviikko (säävaraus) noin klo 18, lähtöpaikka ja reitti sovitaan etukäteen kisaa
edeltävissä kipparikokouksissa. Keskiviikkokisoihin voi osallistua joko omalla veneellä tai
miehistön jäsenenä eli gastina. Mukaan pääsee jopa niinkin, että tulee vain keskiviikkoisin
klo 17 satamaan kyytiä kyselemään.
Ensimmäisten kevättalkoiden ajankohta sovitaan kevätkokouksessa, seuraa ilmoituksia
purjehdusseuran sivuilta osoitteesta www.raahenpurjehdusseura.com kohdasta Tapahtumat
ja myös Fanttimarinan ilmoitustaululta. Tänäkin keväänä siistitään satama-aluetta.
”Pooki Flakkaa” Raahen Meripäivät järjestetään 13. - 16.7.2017 nyt kolmatta kertaa ja
RaaPS ja Terässatama ovat vahvasti mukana merellisten tapahtumien järjestämisessä
yhdessä muiden raahelaisten vesillä toimivien yhdistysten ja kaupungin kanssa.
Tapahtumasta ja RaaPS:n osuudesta tulee kevään mittaan lisää tietoa myös seuran

kotisivuille, kannattaa jo käydä katsomassa myös
https://www.facebook.com/PookiFlakkaaRaahenMeripaivat .

katsastusinnokkuus lisääntyy, katsastusmaksu on liitetty niihin laskuihin, joihin sisältyy
rekisteröitävän veneen venepaikka / säilytysmaksu.

Partiolippukunta Merituulen suuri juhlaleiri on Terässatamassa 24. - 30. 7. 2017.

Kaikissa trailereissa ei ole veneen / omistajan nimeä vieläkään. Hallitus on joutunut jälleen
tekemään salapoliisityötä selvittäessään muutamia telakointitilanteita.

Venetsialaiset, jonka AS-Moon ja Teräs-Kiekko yhdessä järjestävät, ovat lauantaina
27.8.2017, sää on suurella todennäköisyydellä parempi kuin viime kesän tapahtumassa.
Tapahtumasta tulee lisätietoa tänne www.facebook.com/raahenvenetsialaiset/ .

Kun käytetään seuran omaa nosturia tai ostetaan myyntitavaroita, on muistettava aina
jättää Fanttimarinaan pankkisiirron valvontalehtilehti, näissä on edelleen ollut epäselviä
tapauksia.

2. Yleistä
Seuran historiikkia 1890 – 2015 valmistelee historiikkityöryhmä painatusta varten.
Saaristolaivurikurssi Raahe-opistossa on syksyllä. Opettajana toimii Navigaatiojaoston
vetäjä Vesa Vaihoja.
SPV:n jäsenrekisteri Suuli on nyt käytössä niin että laituripaikat ja laskutus toimivat sen
kautta. Lyhyt käyttöohje jäsenille omien tietojensa päivittämiseen ja omien venetietojen
katseluun löytyy seuran nettisivulta.
Polttoainejakelu Terässatamassa avataan Vapun tienoilla. Kaupunki uusii mittarit ja
automaatiokaapin ja asemalta tulee saamaan 98E5 bensiiniä ja dieseliä luotto- ja
pankkikorteilla.
Jos tarvitset traktori- ja nosturiapua keväällä vesillelaskussa, pyri ajoittamaan se ennalta
ilmoitetuille vesillelaskupäiville, näin saadaan homma tehokkaammaksi. Samoin jos käytät
vaikka omaa traktoria, niin laskekaa useampia veneitä kimpassa.
Venekatsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja
opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa
koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Katsastus on
siis veneilijöiden parhaaksi. Kesäkuussa pyritään järjestämään muutama katsastusilta
sammutinhuoltoineen. Katsastajien yhteystiedot yhteystietosivulla.
Katsastus on myös yksi seuran varainhankintamuodoista. Kaikki katsastustulot menevät
seuran toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen ja siten kaikkien veneilijöiden hyväksi.
Katsastusmiehet tekevät pyyteetöntä vapaaehtoistyötä veneilyn ja veneilijöiden eteen.
Kannattaa myös muistaa että katsastetun veneen vakuutusmaksusta saa huomattavan
alennuksen ja seuramme laiturissa olevilla veneillä on pakko olla vakuutus. Jos
katsastusalennuksen hyväkseen käyttänyt vene osoittautuukin onnettomuustapauksessa
katsastamattomaksi, nousee omavastuu eräässäkin vakuutusyhtiössä 25%:iin. Erotuksella
saattaa tienata katsastuksen vuosikausiksi, jopa kymmeniksi. Toivottavasti

Saunan ja Pursimajan vuokraus tapahtuu niin, että Maikki Syrjälän p. 0400 488 140
kanssa sovitaan varaus, jonka jälkeen maksu suoritetaan RaaPS:n tilille pankkiin ja kuittia
vastaan saa avaimen Vaate-Aitasta.
Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, mutta et ole silti saanut postia seuralta, niin ilmoitathan
osoitteen jäsenrekisterin hoitajalle Jan Saariaholle.
3. Juniorit
Juniorien viikottaiset purjehdusharjoitukset alkavat taas toukokuussa maanantai-iltaisin.
Lisää tietoa junioritoiminnasta tulee seuran nettisivuille ja ilmoitustaululle. Kaikki
purjehduksesta kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita edullisen kesäisen harrastuksen
pariin. Kalustona on nyt 7 optimistijollaa, 4 Zoom8-jollaa, Laser-jolla, E-jolla, 2.4mR-vene
ja TerhiSail 375 ”Onni” sekä 2 turvavenettä.
Yhteistyö melonta- ja soutujaoston sekä Raahen koulujen kanssa on kiinteää, toimintaa
vetää junioripäällikkö Timo Kemppainen avustajineen.
4. Melonta- ja soutujaosto
RaaPS:lla on nyt käytössä yksikkö, pariairokaksikko, kilpakaksikko ja kesäksi tulee vielä
pariaironelonen, joilla pääsee tutustumaan tähän vauhdikkaaseen lajiin.
Pooki Flakkaa Raahen Meripäivät -tapahtumassa soutu ja melonta tulevat olemaan
näkyvästi esillä.
Melonta- tai soutuharrastuksesta kiinnostuneet ja vasta-alkajat ovat erityisen tervetulleita
mukaan toimintaan! Jaostoa vetää Antti Orava apunaan olympiasoutajanakin menestynyt
Laila Finska-Linna.
5. Terässatama
A-laituri alkaa olla elinkaarensa lopulla (paitsi päätysilta, joka uusittiin kaksi vuotta sitten),
ja syksyllä kun veneet on nostettu vedestä, laiturista irroitetaan aisat ja kansi ja teräsrunko

vaihdetaan uuteen 96 m pitkään paikallisella konepajalla koottavaan runkoon, putket sitä
varten on jo hankittuna Oulaisten putkitehtaalla. Vanha runko myydään romuna.
Yleishyödyllisen investointiavustuksen saaminen ei ole seuralle mahdollista tämänlaatuisiin
infrahankkeisiin, rahoitusmahdollisuuksia selvitetään ja hallitukset tekevät maaliskuun
yhtiökokoukseen ja kevätkokoukseen esityksen.
Venepaikkakartta tarkistetaan ja jaetaan toukokuun aikana. Venepaikan edellytys on että
vene on vakuutettu, jos vakuutuksen laiminlyönnistä jää kiinni, paikan menettää.
Venepaikan saa pitää maksamalla venepaikkamaksun eräpäivään mennessä, mutta seuralla
on oikeus järjestellä paikkoja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon uudet veneet.
Tarkistettu paikan numero tiedotetaan toukokuun loppuun mennessä. Koska paikka on
venekohtainen (ei henkilö-), on sitä uudelle veneelle haettava. Venepaikkahakemuksen saa
internet-sivuilta kohdasta Hakemukset ja paperina myös Fanttimarinasta. Uusi vene
tarkoittaa tässä venettä, joka ei ole edellisellä kaudella ollut satamassa, iällä ei ole väliä.
Satamavahtivuorot käynnistyvät kesäkuun alussa. Yhden vuorokauden vartiointiin ovat
velvollisia osallistumaan aikaisempaan tapaan jokaisen venepaikan haltija ja myös ne
joilla on vene tai muuta kalustoa maalla Terässataman alueella. Tyhjä vuorolista on
Vapun jälkeen Fanttimarinan pöydällä olevassa Satamavahdin mapissa, kannattaa käydä
heti aluksi jo toukokuussa varaamassa itselle sopivin ajankohta tai ilmoittaa päivämäärä
kommodorille.
Satamavahtivuorosta kieltäytymisestä peritään purjehdusseuran hinnaston mukainen 50
€ maksu. Jokaisen on itse huolehdittava että vuoro tulee tehdyksi, monissa muissa seuroissa
on vuoron laiminlyönnistä seurauksena venepaikan menetys seuraavalla kaudella.
Satamavahdin tehtäviin kuuluvat mm. päivystys Fanttimarinassa, vierasveneiden
vastaanotto, huoltotilojen ylläpito sekä sataman vartiointi. Seikkaperäiset ohjeet on
Satamavahdin mapissa ja mieluusti annetaan myös opastusta.

Hallitus:
Laila Finska-Linna
Timo Kemppainen
Tuukka Lisko
Jan Saariaho
Heimo Suoranta
Ismo Väisänen

040 9677 050
040 096 3563
040 528 9125
044 590 8526
050 366 9682
040 746 8435

Ismo Väisänen

040 746 8435
ivaisane at gmail.com

Sihteeri:
Taloudenhoitaja:
Tuukka Lisko
Jäsenrekisteri, laskutus:
Jan Saariaho
Junioripäällikkö:
Timo Kemppainen

040 528 9125
tuukka.lisko at isannointilisko.fi
044 590 8526
jsaariaho at gmail.com
040 096 3563
timojkemppainen at gmail.com

Satamamestari:
Heimo Suoranta
Navigaatijaosto:
Vesa Vaihoja
Melonta- ja soutujaosto:
Antti Orava

050 366 9682
heimo.suoranta at gmail.com
050 3399 330
vesa.vaihoja at omanetti.fi
040 844 300
hotrodfen at gmail.com

Katsastus:
Helmikuulla 2017 veneilyterveisin RaaPSn hallitus
kommodori Mattiveikko Salo

5.Yhteystietoja
Kommodori:
Mattiveikko Salo
Varakommodori:
Vesa Vaihoja

040 540 3332
mattiveikko.salo at saloark.fi
050 3399 330
vesa.vaihoja at omanetti.fi

Heikki Mäenpää
Eero Kemppainen
Timo Laukka
Heimo Suoranta
Vesa Vaihoja
Jorma Piippo
pääkatsastaja
Kilpailupäällikkö:
Mattiveikko Salo

040 513 2408
040 736 0110
044 068 7047
050 366 9682
050 3399 330
044 202 0463
oh8faf at gmail.com
040 540 3332
mattiveikko.salo at saloark.fi

Raahen Seelareitten Terässatama Oy:n toimitusjohtaja:
Vesa Vaihoja
050 3399 330
vesa.vaihoja at omanetti
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