Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yleistä
Vuosi 2016 oli seuramme 126. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 245 jäsentä, joista
junioreja 36. Kokonaisjäsenmäärä on lisääntynyt 20:lla.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Vesa Vaihoja,
taloudenhoitaja ja sihteeri Ismo Väisänen, jäsenet käteiskassanhoitaja Tuukka Lisko, kokouspöytäkirjojen
pitäjä Laila Finska-Linna, Antti Orava, Heimo Suoranta ja laskuttaja ja jäsenrekisterin pitäjä Jan
Saariaho. Toiminnantarkastajat olivat Pauli Kastell ja Risto Kallio, varalla Kalervo Aittola ja Sauli
Honkala. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 12 kertaa, kiireellisiä asioita päätettiin
sähköpostikokouksilla, joiden päätökset sitten kirjattiin virallisiin kokouspöytäkirjoihin.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenrekisterin Suulin käyttöä laajennettiin loppuvuodesta niin, että
vuoden 2017 jäsenmaksu- ja venepaikkalaskutus saadaan hoidettua suoraan siitä. Järjestelmässä pääsevät
seurojen henkilöjäsenet itse tarkastamaan jäsen- ja venetietojansa, edelleenkin on ongelmana että
rekisterissä on vain runsaalla puolella jäsenistä oikea sähköpostiosoite jos ollenkaan.
Seuran kevätkokous pidettiin 23.4. saunamajalla.
 Kokouksessa oli 13 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Antti Orava.
 Hyväksyttiin v. 2015 toimintakertomus.
 Vuoden 2015 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia
v. 2015 hallitukselle.
 Hyväksyttiin v. 2016 toimintasuunnitelma.
Laskiaistapahtumassa Pikkulahdella jo aikaisemmin talvella 6.2. RaaPS:n nelimiehinen joukkue Matti
Pekuri, Jari Plosila, Erno Hepoaho ja Ismo Väisänen saavutti hopeatilan tiukassa
potkukelkkaviestikisassa.

Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 22 hengen voimin koleassa ja erittäin tuulisessa säässä
1.5.2016.
Suurissa siivoustalkoissa, jotka pidettiin satamassa toukokuun 4. päivänä, ahkeroi mukana iso joukko
Ruukin vastaanottokeskuksen asiakkaita.
A-laiturin aisakellukkeita päätettiin uusia ja Timo Jortama hoiti ansiokkaasti tarjouskilpailun 35
pallukan hankinnasta. Kellukkeet vaihdetaan vettyneiden tilalle veneilykauden jälkeen.
Tuu mukkaan – järjestöjen harrastemessuille Pitkänkarin kampuksella RaaPS osallistui 20. - 21. 5.
esittelemällä jollailua ja melontaa.
Saariston siivoustalkoot pidettiin 28.5., tänä vuonna Rautaruukin venekerhon vetämänä, RaaPS:n osuus
rajoittui tällä kertaa yhteen veneeseen ja kahteen mieheen.
Pattasten koulun meriliikuntaviikolla kaikki Pattasten yläkoululaiset pääsivät tutustumaan melontaan,
soutuun ja jollapurjehdukseen satamassa 23. - 27. 5.
Muisteluspäivä vanhoille kilpapurjehtijoille ja kilpailunjärjestäjille oli Pursimajalla 18.6. Vieraita oli
myös Kalajoelta.
Juhannus”eskaaderissa" Pikkulahdelle purjehti s/y Miss Bluebell ainoana veneenä. Sää oli kylmä,
satamassa nostettiin seuralippu ja juhlaliputus lippumastoon.
Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin Pekanpäivien avajaisten aikaan perjantaina 1.7. Pikkulahdella sää oli
edelleen kylmä ja osanotto oli kohtalainen. Pekanpäivien aikaan järjestettiin myös perinteiset
Pekanpäiväpurjehduskilpailut.
Partiolippukunta Merituulen kolmipäiväinen Päärti 16 -leiri oli Terässatamassa 10. - 12.6.

Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana 131, alku- ja keskikesän sää
oli kylmä, vasta elokuun lopussa ja syyskuun alussa oli lämpimämmät purjehduskelit. Satama sai jälleen
kiitosta viihtyisän ympäristönsä ja huolehtivan palvelun ansiosta.
Pooki Flakkaa -Raahen Meripäivät 15. - 17. heinäkuuta oli purjehduskauden suurin tapahtuma. Se
järjestettiin yhdessä muiden merellisten toimijoiden ja Raahen kaupungin kanssa toista kertaa.
Päätapahtuma oli Rantatorilla olleet Komerssin markkinat ja toinen iso tapahtumapaikka oli Terässatama,
jonne oli järjestetty hyvin toimiva nonstop bussikuljetus. Pursimajalla oli suosittu ruokailu ja varsinkin
Rajavartioston ja useiden meripelastusyhdistysten alukset keräsivät runsaasti tutustujia. Avajaispäivänä
RaaPS:n veneet purjehtivat myös eskaaderina Pikkulahdella.
Taskun Pookin kunnostukseen, jonka Suomen Majakkaseura organisoi, osallistui myös RaaPS
tarjoamalla kunnostustalkoolaisille saunan ja juomavettä. RaaPS myös liittyi Suomen Majakkaseuran
yhteisöjäseneksi.
Kesätyöntekijöinä Terässatamassa olivat Sampo Harju Osuuspankin tuella ja Mira Lappalainen
kaupungin kesätyösetelillä, yhteensä kuusi viikkoa.
Polttoainejakelu toimi kesän aikana ja kustannuksissa päästiin likimain omilleen kun kaupunki maksoi
seteliautomaatin päivityksen uusille seteleille. Kylmä kesä kyllä vähensi kokonaismyyntiä myös niin, että
polttoainetta jäi nyt varastoon.
Venetsialaiset 27.8. oli suuri yleisötapahtuma satamassa, jonka alueesta suurimman osan Pursimaja ja
sauna mukaanluettuna ASMoon ja Teräs-Kiekko vuokrasivat järjestäjinä. Tarkoitus on muodostaa siitä
perinne, ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä ensi kesänä ei ole yhtä kovaa ukkosmyrskyä samaan
aikaan.
Raahen saariston retkeilykartan laatimiseen RaaPS sai SSAB:ltä ja Raahen Voimalta lisää 550 €
avustusta, Antti Orava on vetänyt ko. hanketta, jonka aineisto olikin vuoden loppuun mennessä lähes
valmis, karttahankkeesta lähemmin Melonta- ja soutujaoston yhteydessä.
Lipunlasku suoritettiin 1.10. Saunamajalla kahvitellen ja kesän säätä muistellen. Tilaisuudessa
myönnettiin seuran 50 -vuotisonnittelulippu Vesa ja Virpi Vaihojalle, Ismo Väisäselle, Timo
Kemppaiselle ja Jari Harjulle sekä 60 -vuotisviiri Lauri Haapalalle. Pekanpäiväkilpailujen,
Vuosipäiväpurjehduksen ja Keskiviikkokilpailujen palkinnot jaettiin myös.
Perämeren, Kemijoen ja Oulujoen vesistöalueen sekä Lapin purjehdus- ja veneilyseurojen
vuosikokous pidettiin 16.10. Kemissä hotelli Merihovissa. Seuraa edustivat Mattiveikko Salo, Vesa
Vaihoja ja Iku Merikalla. Kokouksessa käsiteltin myös Perämeren alueen kilpailukalenteri 2017.
Raahen kaupungin veneilytyöryhmän kokoukset olivat 16.4. ja 7.12. RaaPS:a edustivat Heimo
Suoranta, Mattiveikko Salo ja Vesa Vaihoja.
Karaoke- ja disco-ilta oli Pursimajalla 29. lokakuuta. Musiikista huolehti DJ-Heikki, jonka esiintymisen
mahdollistivat lukuisat sponsorit. Tarjoilu oli runsasta, saunalla musisoivat Timo Jortama ja Ismo
Väisänen.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 26.11.
- Kokoukseen osallistui N jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Laila FinskaLinna.
- Hallituksen erovuoroinen varakommodori Vesa Vaihoja valittiin uudelleen. Erovuoroisista jäsenistä
Antti Oravan tilalle valittiin Timo Kemppainen. Hallituksessa jatkavat kommodori Mattiveikko Salo ja
jäsenet Laila Finska-Linna, Jan Saariaho, Ismo Väisänen ja Heimo Suoranta.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toimineet Pauli Kastell ja Risto Kallio, varalle Sauli Honkala
ja Kalervo Aittola.

- Talousarvioesitys vuodelle 2017 hyväksyttiin sisältäen muutamia hinnaston tarkistuksia vuodelle 2017.
- Toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttiin. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla www.raahenpurjehdusseura.com..
- Seuran PR-palkinto ojennettiin Iku Merikallalle.
- Timo Jortamalle ojennettiin 50-vuotislippu ja kommodori Mattiveikko Salo kukitettiin ja lahjottiin
konjakkipullolla ja pienoislipulla 70 -vuotismerkkipäivän johdosta
- Mailikilpailun kietopalkinnon voitti s/y Ixora kipparinaan Timo Jortama 2041 maililla.
- Seura nimitti kunniajäsenikseen Maija-Liisa Syrjälän, Sakari Hemmin ja Heimo Suorannan, joille
ojennettiin kunniakirjat.
Joulupuuroa tarjottiin 16.12.. Saunamajalla Huruakan tekemää puuroa ja sekahedelmäsoppaa söi 20
henkeä.
RaaPS:n historiikin aineiston koostamisessa ja editoinnissa aktiivisina toimijoina ovat olleet Risto
Kärnä, Veijo Merikalla ja Risto Kallio, sekä Pauli Runtti, Raili Viirret ja Mattiveikko Salo, aineisto alkaa
olla lähes painokunnossa.
Perinteinen keskiviikkokerho oli talvikauden säännöllisenä keskustelukerhona, jossa seuran jäsenet
kokoontuivat kahvin ja merellisten teemojen äärelle muistelemaan menneiden kausien purjehduksia sekä
suunnittelemaan tulevaa veneilykautta. Sauna lämpisi aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Ismo Väisänen
Vuosi 2016 sujui talouden osalta jotakuinkin suunnitellusti. Ikäviltä yllätyksiltä vältyttiin. Tilikauden
tulos osoittaa ylijäämää 1335,22 euroa.
Seuran likviditeetti (maksuvalmius): juoksevat kulut pystytään hoitamaan. Vakavien laite- tai
kalustorikkojen ilmeneminen voi aiheuttaa maksuvalmiuteen ongelmia. Investointeihin on haettava
vierasta pääomaa (lainaa).
Katsastustuottototeuma oli 1357 € (ed. vuosi 1380).
Jäsenmaksutoteuma oli 5760 € (ed. vuosi 5414).
Kiinteistöveroista saatiin palautuksia 2370,42 €. Verohuojennusanomus on tehty vuosille 2016-2020.
Satamatuotot (vierasvenetuotot) olivat edellistä vuotta suuremmat, 1435 euroa (ed. vuosi 890 €).
Sähkön kulutus - Sähkölasku v. 2016: 2832,85 € (ed. vuosi 2567 €).
Vesilasku: 499,18 € (ed. vuosi 452 €).
Tilojen vuokraamisen osalta vuosi oli sellainen, että sauna- ja pursimajavuokratuottoja tuli 3437 € (ed.
vuosi 2640 €). Summa sisältää vierasvenesaunojat.

RSTOy:n käyttöoikeuskorvaus 3000 €.

Katsastustoiminta
Katsastuspäällikkö Jorma Piippo
Katsastus on veneilyseurojen tekemää veneilyn turvallisuutta edistävää vapaaehtoistyötä,
jonka tuotot menevät seurojen kehittämiseen. Katsastusmiehet antavat myös teknistä neuvontaa niin
veneiden kunnostus kuin laiteasennus asioissakin. Raahen Purjehdusseuran katsastuksessa toimi viisi

katsastusmiestä kesällä 2016 ja veneitä katsastettiin 34 kappaletta. Katsastetuista veneistä 25 oli
purjeveneitä ja 9 moottoriveneitä, purjeveneiden määrässä on selvää laskua edelliseen vuoteen verrattuna
ja katsastamattomia olikin laituripaikoilla kymmenisen venettä. Katsastetut veneet olivat kaikki hyvässä
kunnossa ja korjauskehotuksia annettiin vain pienistä puutteista.

Melonta- ja soutujaosto
Melonta- ja soutujaoston vetäjä Antti Orava
Melonta- ja soutujaoston jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 31. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 23
henkilöä. Jäsenistössä on ollut pientä vaihtuvuutta sekä mukavaa jäsenmäärän kasvua. Raahen kaupungin
kirjaston lukusaliin meni Melonta- ja Soutu -lehti RaaPS:n lajoittamana. Lehti tulee RaaPS:lle ilman
kustannuksia kun seuran jäsenet ovat tilanneet lehteä.
Soutu
Soudun osalta vuoden 2016 suurin ponnistus oli toukokuussa, kun Pattasten yläkoulun oppilaat vierailivat
Terässatamassa meriliikuntaviikolla. Oppilaat pääsivät tutustumaan kalustoon ja iso osa heistä uskaltautui
kokeilemaan harjoitusyksikköä. Heinäkuun lopussa oli tarjolla kaikille avoin mahdollisuus kokeilla lajia.
Paikalla vieraillut kävijäjoukko koostui pääasiallisesti vieraspaikkakuntalaisista.
Kalustoa on seuralla nyt riittävästi, jotta varsinainen soututoiminta voitaisiin aloittaa. Joukkoon tarvitaan
rohkeita ihmisiä, jotka haluavat oppia ja olisivat valmiita viemään lajin juurruttamista eteenpäin. Yhden
ihmisen voimavarat eivät ole riittävät koko toiminnan pyörittämiseen.
Melonta
Kauden 2016 aikana oli useita tapahtumia melonnan tiimoilta, joihin jäsenistön osallistumien jäi osin
niukaksi.
Kauden aikana seuralle hankittiin melojien ”Meloja 1” -taitokokeen (EPP1) vastaanotto-oikeus Melontaja Soutuliitolta. Kortin myöntämisoikeus on seurakohtainen ja edellyttää, että kortin myöntämisen valvoo
henkilö, joka on saanut perehdytyksen vastaanottotestin suorittamiseen. Melojataitokokeet ovat tässä
järjestelmässä kolmiportaiset, joista ”Meloja 1” on melonnan peruskurssin sisältöä vastaava.
Taitokoekorttien myöntäminen on ollut muutamia vuosia lanseerauksen alla. Kortit ovat käytössä suomen
lisäksi useissa muissa euroopan maissa. Kortin tavoitteena on mm. se, että kaluston vuokraaja voi
tarvittaessa osoittaa melontataitonsa.

Rannikkomelojat Marko Uusitalo ja Juho Paaso sekä Suomen Majakkaseuran Anne Björk Helsingistä
kahvilla Taskun saaressa. Melojat jatkoivat tästä matkaansa kohti Tauvoa. Anne jäi valmistelemaan
paikkoja Taskun pookin kunnostustalkooväelle.
Kaudella 2015 aloitettu karttahanke sai jatkoa kaudella 2016. Hankkeeseen haettiin lisää SSAB:n ja
Raahen Voiman avustusta 550 €. Yhteensä avustusta on saatu 1450€, josta on käyttämättä 114,22€.
Avustus kului lähinnä kartta-aineiston hankintoihin sekä kohteissa käynteihin (kilometrikorvaukset).
Karttahankeessa tehtiin karttalehdet pdf-formaatissa rannikosta Pyhäjoen Yppäristä Lumijoen Varjakkaan

asti. Karttalehdet ovat A3 koossa ja ovat mittasuhteella 1: 50 000, sekä kaksi karttalehteä Raahen
edustalta suhteella 1:25 000. Karttalehtiin on merkitty noin 60 erilaista taukopaikkaa (laavut,
nuotiopaikat), vesillelaskupaikkaa sekä melojaa mahdollisesti kiinnostavia kohteita. Karttalehdet ovat
likimain valmiit painettavaksi tai muulla tapaa jaettavaksi. Karttahankkeen jatkotoimet tarkentuvat
kevään 2017 aikana.
Kauden aikana viimeisteltiin kajakkivajaan kajakkien ripustuksia. Kajakkipaikkoja vajassa on 12, jotka
kaikki ovat käytössä. Kajakkien käsittelyyn tehtiin ns. nousutaso, jonka avulla päästään nostamaan kajakit
ylimmiltä säilytyspaikoilta. Kajakkien kuljettamiseksi vajan ja rannan välillä tehtiin kajakin kuljetuskärry,
joka helpottaa huomattavasti kajakin käsittelyä. Lisäksi tehtiin pukit joiden päällä voi suorittaa mm.
kajakkien huoltoja yms. toimia.

Rannikkomelojat Soile Kallio ja Pentti Taskinen ovat juuri saapuneet
RaaPS rantaan matkalla Virolahdelta kohti Torniota.
Toimintaa 2016:
TuuMukkaan messut 20. - 21.5.2016: Melonta- ja Soutujaos oli esittelemässä melontatoimintaa.
Melontakurssi aikuisille 06/2016 : Kauden aikana oli yksi melontakurssi.
Rannikkomelojat 8.7.2016: Rannikkomeloja Marko Uusitalo ja hänen kaverinaan melonut Juho Paaso
olivat RaaPS:n vieraina matkalla Virolahdelta Tornioon. Matkan aikana he jakoivat viisi kappaletta
”Dropp” pulloa itämeren suojelun merkeissä. Pulloja jaettiin toimijoille tai henkilöille jotka toimivat
merien sekä luonnon puhtaden puolesta. RaaPS:lle ojennettiin Dropp-pullo maininnalla: ”Satamassa oli
mahdollisuus rantautua myös kajakilla ja pienveneellä mikä ei ollut todellakaan kaikkialla mahdollista.
Satamapalvelut olivat hyvät. Jätepisteessä oli mahdollisuus lajitella jätteet useampaan eri jakeeseen.
Seura mahdollistaa toiminnallaan veneilijöille luontoa säästävän toimintamallin. ”. Seuran jäsenelle
ojennettiin myös pullo aktiivisuudestaan luonnon puhtauden edistäjänä.
PookiFlakaa 15. - 16.7.2016: PookiFlakkaa tapahtumassa oli pienimuotoista melonnan esittelyä maissa
ja satama-altaassa.
Rannikkomelojat 20.7.2016: Rannikkomelojat Soile Kallio ja Pentti Taskinen olivat RaaPS:n vieraina
matkalla Vironlahdelta Tornioon.
Reskuutus 5.8.2016: Kauden aikana oli yksi yleinen reskuutusharjoitus satama-altaassa.

Nelimastoparkki Kruzenshtern Raahen satamassa 6.8.2016: Melojien tutustuminen Kruzenshtern
purjalaivaan vesiltä käsin. Raahen sataman henkilöiden kanssa sovittiin melojien vierailu Raahen
satamaan.
MePe ja melojat etsintäharjoitus 16.9.2016: Raahessa järjestetyn melojien ”Aallokkoleirin” yhteydessä
järjestettiin melojien ja Raahen Meripelastusyhdistyksen kanssa pimeän etsintäharjoitus. Melonta- ja
soutujaoksen osalta mukana oli harjoitusta suunnittelemassa ja touteuttamassa kaksi jäsentä.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden kuluessa suurta muutosta ja vuoden 2016 lopussa
jäseniä oli 17.
Rannikkonavigoinnin kurssille keväällä ilmoittautui ennätyksellinen määrä innokkaita opiskelijoita.
Tutkintoja suoritettiin hyväksytysti vastaavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Merkintälasku
poistettiin tutkintovaatimuksista mutta kurssilla asiaa kuitenkin käsiteltiin.
Saaristonavigoinnin kurssia ei saatu syksyllä aloitettua vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Ilmoittautuneiden
määrä jäi selvästi alle vaaditun. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun syksyn kurssia ei saatu käynnistettyä.
Avomerinavigoinnin opintopiiri käynnistyi syksyllä jo toisen kerran. Osallistujia oli kuitenkin selvästi
edellistä vuotta vähemmän. Opintopiiri jatkaa edellisen vuoden tapaan toimintaansa myös keväällä 2017.
Vuoden 2016 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 127 tutkinnon suorittanutta laivuria.
Kursseille on osallistunut 237 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 28. Kursseille osallistuu entiseen
tapaan veneilijöitä, veneen hankintaa harkitsevia ja myös muutamia muuten vain aiheesta
kiinnostuneita. Tähän mennessä hieman enemmän kuin puolet kursseille osallistuneista on
suorittanut tutkinnon. Jaosto on toiminut kouluttajana tähän saakka seitsemän vuotta ja
tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 12.

Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen

Toiminta jatkui aikaisempaan tapaan viikkoharjoitteluilla maanantai-iltaisin, tosin alkukesän kylmät
säätkin vähensivät intoa ja myös ohjaajista tuntui olevan välillä pulaa. Kaluston puolesta mahdollisuudet
kyllä ovat hyvät, onhan meillä 4 Zoom8-jollaa, 7 optimistijollaa, Laser-jolla, E-jolla ja TerhiSail 375.
Kuitenkin osanottajia oli selkeästi enemmän kuin edellisenä kesänä, ja varsinkin jollankaatoharjoitukset
25.6. olivat mieluinen ja hauska tapahtuma.
Keväällä kävivät Pattasten yläkoulun oppilaat meriliikuntaviikolla kokeilemassa soutua
kilpasoutuveneellä ja purjehtimista jollakalustolla toukokuun viikolla 21. Iku Merikalla, Tapio
Kemppainen ja Laila Finska-Linna opastivat.
Juniorien kilpailutoiminta kärsi kaudella todella vähäisestä osanottajamäärästä. Ainoastaan
Pekanpäiväpurjehdus 2.7. järjestyi. SPV:n Opti-kadettisarjan osakilpailu, joka oli tarkoitus järjestää 6.8.
Refanutan Regatassa, peruuntui kun osanottajia ei ollut.

Matkapurjehdus
Seppo Harju
Veneet laskettiin vesille pääasiassa toukokuun viikoilla 20. - 22. Alkukesän purjehdussää oli erittäin
kylmä parantuen vasta elokuun puolella.
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät poikkeuksellisen vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin muutamia retkiä
yhdessä ja erikseen, matkamaileja sai eniten Timo Jortaman s/y Ixora, joka talvehti etelärannikolla ja
syksyn paluumatkallaan kävi myös Ruotsissa. Hyvin kunnostautuivat myös Kari Isola s/y Katarinalla ja
Reima Kiuru s/y Olgalla purjehtien laajalti Perämerellä.
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä kolme, pois muutti kaksi.
Syyskuulla viikoilla 37. - 39. veneitä nostettiin talviteloille useammassa erässä.

Kilpailutoiminta
Kilpailupäällikkö Mattiveikko Salo
Kilpailutoiminta on edelleenkin aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna varsin alamaissa, samantapaisia
ongelmia on tosin melkein kaikilla Perämeren alueen seuroilla. Kisat tapahtuvat suurimmaksi osaksi
seurojen sisäisinä eikä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jakseta lähteä kauemmas kilpailemaan.
RaaPS:ssakin monet ennen aktiivisesti kilpailleet konkarit tuntuvat jo urakkansa tehneen ja uusia
kilpailuhenkisiä purjehtijoita on vielä kovin vähän.
Keskiviikon harjoituskilpailu onnistuttiin järjestämään onnettomien sääolosuhteiden vuoksi vain kolme
kertaa, mutta palkittavat veneet kuitenkin löytyivät vähäisestä joukosta. Vuosipäiväpurjehduksen
kölivenekisa purjehdittiin Refanutan Regatan tilalla elokuun alussa.
Pekanpäiväpurjehdus Opimistijollat 2.7.2016
Kolme lähtöä
1.
2.
3.

Niko Keskitalo
Miro Välijärvi
Solja Keskitalo

Pekanpäiväpurjehdus LYS 3.7.2016
1.
2.
3.

s/y Miss Bluebell
s/y Maruzella
s/y Ixora

H-Star
Lohi 25
Finngulf 36

Iku Merikalla
Timo Kemppainen
Timo Jortama

FE 83
H-Star
Finngulf 36

Matti Pekuri
Niilo Merikalla
Timo Jortama

H-Star
Scampi
Bellona 23

Mattiveikko Salo
Hannu Suomela
Ismo Väisänen

Vuosipäiväpurjehdus LYS 7.8.2016
1.
2.
3.

s/y Daisy
s/y Miss Bluebell
s/y Ixora

Keskiviikkokilpailu
1.
2.
3.

s/y Miss Bluebell
s/y Diamante
s/y Artista

Matkapurjehduskilpailu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Timo Jortama
Kari Isola
Reima Kiuru
Seppo Hyväri
Hannu Suomela
Mattiveikko Salo, Iku Merikalla
Sauli Honkala
Ismo Väisänen
Timo Heikkinen

Raahessa 6.3.2017
Raahen Purjehdusseura ry Hallitus

s/y Ixora
s/y Katarina
s/y Olga
s/y Pinetta
s/y Diamante
s/y Miss Bluebell
s/y La Primavera
s/y Artista
s/y Tuuli

2041
643
613
350
177
139
115
114
103

