Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021
Yleistä
Vuosi 2021 oli seuramme 131. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 229 jäsentä, joista
junioreja 35 ja kunniajäseniä 4. Kokonaisjäsenmäärä on lisääntynyt yhdellä.
Seuran hallituksessa toimivat Kommodori Vesa Vaihoja, Varakommodori Tuukka Lisko,
Kunniakommodori Mattiveikko Salo, Sihteeri Aapo Paukkeri, Laskuttaja ja rekisterinhoitaja Jan
Saariaho, Junioripäällikkö Janne Keskitalo, Timo Kemppainen ja Arto Riihijärvi. Mattiveikko Salo toimi
myös satamakapteenina huolehtien laituripaikkavarauksista, satamavahtilistasta sekä käteiskassasta.
Tiedottajan tehtävän otti vastaan Janne Keskitalo. Vesa Vaihoja toimi lisäksi pääkatsastajana ja
navigaatiojaoston vastuuhenkilönä. Hallituksen ulkopuolelta melonta- ja soutujaoston vastuuhenkilönä
toimi edelleen Antti Orava. Kilpailupäällikön tehtäviä hoiti Esa Törmälä. Poikkeustilanteesta johtuen
hallituksen kokouksia järjestettiin myös etäkokouksina. Lisäksi järjestettiin sähköpostikokouksia, joiden
päätökset kirjattiin seuraaviin pöytäkirjoihin.
Laskutus hoidettiin edellisten vuosien tapaan helmi- maaliskuun vaihteen tienoilla sähköpostitse ja
kirjeitse. Suomen Purjehdus- ja veneilyliiton järjestelmään Suuliin ei e-laskutuksen mahdollisuutta vielä
toteutettu.
Kevätkokous siirrettiin myöhemmäksi pandemian vuoksi. Se pidettiin lopulta kesäkuun 19. päivä.
Osanotto oli laimea johtuen todennäköisesti pandemiatilanteesta ja ajankohdasta.
Kauden 2021 avajaisia vietettiin lipunnostolla 9.5.
Saariston siivousta ei tehty yhteisenä operaationa, joten RaaPS:n järjestelyvuoro peruuntui jo
toistamiseen.
Kesän aikana pystytettiin ja maalattiin uusi huvimaja. Nosturin tikkaat saivat myös uuden maalipinnan.
Ahkerat talkoolaiset kunnostivat vanhan kontin ja järjestivät sen Fanttimarinan viereen työkaluvajaksi.
Fanttimarinan suihkutilat ja takahuone kunnostettiin muiden pienempien kunnostustöiden lisäksi.
Kaikki kesän tapahtumat käytännössä peruuntuivat tai ne vietettiin pienempinä tapahtumina.
Meripäiviä ei järjestetty ja Pekanpäivätkin jäivät eskaaderin osalta juhlistamatta. Myös perinteinen
keskiviikkokerho oli tauolla lähes koko vuoden.
Lipunlasku pidettiin 2.10 Pursimajalla. Tilaisuudessa jaettiin juniorien ja mailikilpailun palkinnot.
Satamanhoitosopimus uudistettiin Raahen Seelareitten Terässatama Oy:n kanssa seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi. Myös satamarakenteita myytiin.
Syksyn vuosikokous pidettiin 20.11.2021 ja käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi keskusteltiin pursimajan korjaustarpeesta. Kokous valtuutti hallituksen edistämään
asiaa parhaaksi katsomallaan tavalla.
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Satama, Satamakapteeni Mattiveikko Salo
Mennyt purjehduskausi oli pandemian vuoksi sataman toimintojen kannalta edelleen jonkin verran
poikkeuksellinen, mutta sataman vartiovuorot pyöritettiin kuitenkin normaalisti ja vanhalla systeemillä
yksi yövuoro ja yksi päivävuoro veneilijää kohden. Vierasveneiden palvelu saatiinkin näin toimimaan
melko hyvin ja syystäkin – yöpymisvuorokausia oli kuittien mukaan 211. Venematkailu oli yleisestikin
viime kesänä entistä vilkkaampaa. Samoin saunatuotot kesäajalta olivat entistäkin runsaammat,
vierailijoiden saunomisia ei rajoitettu niin kuin edellisenä kesänä.
Vierailijoiden listaamisessa ja kassakuittien merkinnöissä oli kuitenkin paljon puutteita ja
epäselvyyksiä, satamavahtien koulutuksessa tähän puoleen on syytä panostaa vieläkin enemmän.
Keväällä kunnostettiin Fanttimarinan pesutilat ja viereinen varastohuone muutettiin vierailijoiden
käyttöön pukutilaksi. Satamaan hankittiin myös talkoilla koottu kuusikulmainen valoisa huvimaja
oleskelutilaksi, joka aivan pientä viimeistelyä vailla palveli myös vierailijoita, ja satama saikin sitten
paljon kiitosta.

RaaPS:n taloudellinen tilanne, Taloudenhoitaja Tuukka Lisko
Tilinpäätös toimintavuodelta 2021 oli ylijäämäinen 3 150,08 €. (Budjetti 2 949,00 €)
Tuloja oli seuraavista läheistä: varsinaisen toiminnan tuotot 2 076,90 €, varainhankinta 33 647,55 €,
sijoitus- ja rahoitustoiminta 120,00 €. Tulot yhteensä 35 844,45 €.
Toimintavuoden aikana tehtiin investointeja satamaan ja kalustoon. Piha-alueelle hankittiin grillimaja,
jonka kuluista aktivoitiin taseeseen rakennuksiin 6 150,27 €. Kalustoon hankittiin käytetty FarEast jolla,
jonka hankintahinta 1 000,00 € aktivoitiin taseeseen kalustoon. Muita merkittäviä kunnossapitotöitä ja
hankintoja oli varastokontin siirto ja kunnostus Fanttimarinan viereen. Tilivuoden aikana myytiin
Raahen Seelareitten Terässatama Oy:lle satama-altaan uusittu terässeinä ja laitureiden valaisin- ja
sähkötolpat johdotuksineen. Kauppa suoritettiin tasearvolla 13 007,48 €.
Muun talouden osalta viitataan oheiseen tulokseen ja taseeseen.

Katsastustoiminta, Katsastuspäällikkö Vesa Vaihoja
Katsastus on veneilyseurojen tekemää veneilyn turvallisuutta edistävää vapaaehtoistyötä, jonka tuotot
menevät seurojen kehittämiseen. Katsastusmiehet antavat myös teknistä neuvontaa niin veneiden
kunnostus kuin laiteasennusasioissakin. Raahen Purjehdusseuran katsastuksessa toimi kuusi
katsastusmiestä kesällä 2021 ja veneitä katsastettiin 22 kappaletta eli kaksi enemmän kuin edellisenä
vuotena. Katsastetuista veneistä 18 (15 v. 2020) oli purjeveneitä ja 4 (5 v. 2020) moottoriveneitä.
Katsastetut veneet olivat kaikki hyvässä kunnossa ja korjauskehotuksia annettiin vain pienistä
puutteista.

Melonta- ja soutujaosto, Jaoston vetäjä Antti Orava
Melonta- ja soutujaoston jäsenmäärä 2021 oli 19 henkilö, jäsenmäärässä ei ollut muutosta
edellisvuodesta. Kajakkipaikkojen käyttöaste on 6 / 12. Paikkojen käyttömäärät ovat olleet tätä luokkaa
parina edellisenä vuonna.
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Melonnan osalta oli 2021 aktiviteetit vähäiset. Melontajaoksen vetäjän osalta melonta jäi yhteen
kevään melontareissuun kesän ja syksyn kestäneen sairastelun takia. Melojilla oli omatoimisia
melontaretkiä Raahen saaristossa. Kaudella 2021 jäi tekemättä kajakkivajassa kajakkiripustusten
entraaminen/uusiminen. Tulevalle kaudelle näyttäisi olevan edellytyksiä nostaa aktiviteetteja.

Melontaretki Taskuun 28.4.2021. Vasemmalla näkyvää Rääpäkänriuttaa ja Rääpäkkää kierreltiin
etsiessä reittiä Taskuun. Reitti löytyi lopulta. Samalla tuli huomioida jäiden liikkuminen kotimatkaa
ajatellen.

Taskuun. Reitti löytyi lopulta. Samalla tuli huomioida jäiden liikkuminen kotimatkaa ajatellen.
Onnelliset melojat Marika Alasuutari ja Elina Sivula 28.4.2021 Tasku saaren pohjoispuolella. Tästä
eteen päin ei päässyt, meri oli jäiden peittämä.
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Navigaatiojaosto, Jaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden kuluessa muutosta ja vuoden 2021 lopussa
jäseniä oli 17 kuten edellisenä vuonnakin. Kurssitarjonta on säilynyt entisellään. Pääpaino on edelleen
ollut navigoinnin perustaitojen opettamisessa.
Rannikkonavigoinnin kurssia ei keväällä järjestetty vähäisen kysynnän vuoksi. Ilmoittautuneiden
vähimmäismäärä on edelleen 10, että kurssi aloitetaan. Kurssin loppuunsaattaminen olisikin
keskeytynyt tänäkin vuonna koronapandemian vuoksi.
Saaristonavigoinnin kurssi käynnistyi syksyllä suurehkolla ryhmällä. Kurssille ilmoittautui kaikkiaan 17
opiskelijaa. Tutkintoja suoritettiin hyväksytysti 8, mikä oli enemmän kuin edellisenä syksynä. Uusi
oppikirja tuli käyttöön syksyn aikana mutta se saatiin normaalia myöhemmin suuren kysynnän
aiheuttaman viivästyksen vuoksi. Kurssia tämä ei merkittävästi haitannut. Asiat hallittiin hyvin
hyväksyttyjen tutkintojen pistemäärien keskiarvon ollessa 24,4.
Opettaja-auktorisointiin osallistuttiin syksyllä, koska auktorisointi vanheni kevään aikana. Uusia
opettajia kaivataan, että kurssitarjontaa saataisi myös käytännössä laajennettua. Opetus on
painottunut saaristo- ja rannikkonavigoinnin kursseihin, vaikka suunnitelmissa onkin ollut järjestää
myös muita kursseja. Käytännössä peruskurssit vievät aikaa sen verran, että uusia kursseja ei ole saatu
toistaiseksi aloitettua.
Vuoden 2021 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 175 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille
on osallistunut 361 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 49. Kursseille osallistuu entiseen tapaan
veneilijöitä, veneen hankintaa harkitsevia ja myös muutamia muuten vain aiheesta kiinnostuneita.
Tähän mennessä noin puolet kursseille osallistuneista on suorittanut tutkinnon. Jaosto on toiminut
kouluttajana tähän saakka 12 vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 19.

Junioritoiminta, Junioripäällikkö Janne Keskitalo
Yleistä
Purjehduskausi 2021 aloitettiin jäiden seassa 28.4. Turvavene laskettiin vesille ja ensimmäiset
varsinaiset harjoitukset pidettiin 4.5.2021. Koronasta huolimatta innokkaita purjehtijoita löytyi vesille.
RaaPS:n juniori harjoituksissa noudatettiin SPV:n korona ohjeistuksia.
Ensimmäiset hypyt jollasta mereen nähtiin 13.5. Ilmeisimmin merivesi oli lämmintä (+6) kuten aina
junnujen mielestä. Toukokuussa juniorit osallistuivat seuran talkoisiin. Purjevaja imuroitiin, järjesteltiin
tavaroita, siivottiin paikkoja ulkona ja korjattiin jollalaiturin luiska.
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Kuva: 28.4.2021 Rantautuminen jollalaituriin vaati lihasvoimin toimivaa jäänmurtajaa.
Harjoitukset pidettiin purjehduskaudella 2-3 kertaan viikossa. Varsinaiset harjoituspäivät olivat Tiistai
ja Torstai. Purjehtimaan pyrittiin lähtemään aina kun oli kunnon purjehduskeliä eli riittävästi kovaa
tuulta, yli 10 m/s. Kauden aikana hankittiin uutta kalustoa, osallistuttiin tapahtumiin ja kilpailtiin
virallisissa kevytveneluokissa. Kaikin puolin tapahtumarikas purjehduskausi koronasta huolimatta.

Junioripäällikkö opastamassa kumiveneen ohjausta vaiko jollan hinausta?
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Meriliikuntaviikko 24.5. – 27.5.2021 (ma-to)

Merikadun koulun oppilaat pääsivät tutustumaan merellisen Raahen meriliikuntamahdollisuuksiin;
purjehdukseen, melontaan ja suppaukseen. Alla olevan aikataulun mukaisesti neljä luokkaa / päivä
osallistuu meriliikuntaviikkoon. Eli kunkin päivän aikana rannassa tapahtumiin osallistui n. 80 oppilasta,
kolmessa eri toimintapisteessä, jokaisella luokalla mukanaan opettaja. Tapahtumapisteillä ohjaajat
Raahen Purjehdusseuran, Botnia Outdoorsin, Raahen seurakunnan ja Raahen kaupungin
nuorisotoimen toimesta.

Ryhmäkoot ovat noin 20 oppilasta / ryhmä.
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Seurayhteistyötä
RaaPS järjesti yhteistyössä Kallan Purjehtijoiden kanssa alueleirin ja Kadetti-kilpailut Kalajoella. Mukana
leirillä oli purjehtijoita Kokkolasta ja Oulun seuroista. Samassa yhteydessä pidettiin lasten
purjehduskoulu KaPu:n toimesta. Leiriläiset pääsivät kokeilemaan suppailua, surffausta ja vaijeriliukua.
Kilpailutoiminnassa yhteistyötä tehtiin Helsingfors Segelsällskapin (HSS) kanssa Ranking kisojen
valmennuksessa.

Kuvat: Kalajoen aalloilla surffaamista ja leiriohjelmaa.
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Lasten purjehduskoulu

RaaPS kaudella 2021 järjestettiin SPV:n lasten purjehduskoulu ala-asteikäisille 26.6-1.7.2021.
Purjehduskouluun osallistui 8 lasta, joista 4 tyttöjä ja 4 kpl poikia. Kaikkinensa seuran jäsenrekisterissä
oli kaudella 2021 junioreita 35 kpl Apuohjaajina kaudella toimivat seuran oman juniorit Joona
Pulkkanen ja Solja Keskitalo. Joona ja Solja suorittivat Oulussa SPV:n juonioriohjaaja 2 koulutuksen.
Ohjaajakoulutuksen varsinainen ikäraja on 15v, joten RaaPS:n reippaat 14-vuotiaat ovat suomen
nuorimpia ohjaajia.
Lasten purjehduskoulu on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi harjoittelun kannalta. Purjehdusosaaminen
saadaan heti kesän alussa hyvälle tasolle ja harjoitusten vetäminen on helpompaa, kun kaikilla
osallistuneilla on purjehduksen perusteet näpeissään. Treenaaminen on junnuistakin hauskempaa, kun
voidaan siirtyä kovempaan keliin.

30.6.2021 Purjehduskoululaiset jäätelöllä torirannassa. Turvavälit kunnossa!
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Kilpailutoiminta
Kauden aikana kilpailtiin optimisti ja Zoom8 kevytveneluokissa. Optareissa Raahen purjehtijoita nähtiin
Ranking ja Kadet-sarjoissa. Zoom8:lla kisailtiin omilla vesillä seuralaisten kesken. Raahelaisväriä nähtiin
myös arvokisoissa, kun Solja Keskitalo tuli valituksi PM-joukkueeseen.

Optareiden PM-joukkue leiritys pidetiiin Espoossa, ESF

PM-kisatunnelmia
PM-kisat purjehdittiin 26-31.7.2021 Ruotsin länsirannikolla. Trävslövsläge, Ruotsi. RaaPSin 13 v. Solja
Keskitalo (FIN-658) purjehti tyttöjen sarjassa sijalle 43.
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Muiden suomen neitosten sijoitukset:
14. Stella Seliö
29. Sofia Seliö
35. Sabrina Kuronen
45. Siru Virtanen
Soljan mukaan Ruotsissa oli kiva purjehtia, vaikka hieman ensimmäinen yksin tehty ulkomaan
kisamatka jännittikin. Aallot olivat tosi isoja ja erilaisia kuin suomessa - pitkiä ja pyöreitä lyhyiden ja
terävien sijaan. Isojen aaltojen ajaminen sujuikin muiden maiden edustajilta suomalaisia paremmin.
Omat lähdöt olivat raahelaisen mukaan jälleen kerran surkeita, vaikka purjehdus muuten meni suht ok.
Uutta oppia tulevaisuuteen tuli aalloilla surffaamisesta ja purjeen oikeasta trimmaamisesta. Hieno
kisareissu!

Kilpailut

RaaPS:n juniorien viralliset sijoitukset kevytvene sarjoissa kaudella 2021:
Solja Keskitalo, Optimisti Ranking. Sijoitus 38.
Aino Raatikka, Optimisti Kadet, sijoitus 116.
RaaPS:n juniorit osallistuivat kaudella 2021 seuraaviin seuran ulkopuolisiin kilpailuihin:

Arvokisat:
PM 26-31.7.2021. Trävslövsläge, Ruotsi
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Luokkakilpailut:
Optimist Ranking 2021
Vuonna 2021 karsintasarja oli osa ranking sarjaa.

8-9.5. Karsinta I, HSK Melkin rata-alue
29.-30.5. Karsinta II, EPS Rysäkarin rata-alue
11-13.6. Ranking I, HSS Melkin rata-alue
7.-8.8. Ranking II, ESF
4.-5.9. Ranking IV, HSF
11.-12.9. Ranking V, LP
25.-26.9. Ranking VI, NJK
Optimist kadetti 2021
20.6. Kalajoki, KaPu & RaaPS

Tapahtumat, retket ja hankinnat
Seuralle hankittiin 2kpl SUP-lautoja tuulettomien päivien varalle. Junioreille järjestettiin peruskurssi,
jossa harjoiteltiin melonnan lisäksi mm. vedenvaraan joutuneen nostamista laudalle.

Junioripäällikkökin eksyi Lauttasaaren IX ympäripurjehdus 2021 kisaan, joten seuralle saatiin
tilastomerkintä myös SUP-kilpailusta! Lisäksi hankittiin Oulusta mittakirjoilla oleva optimistijolla
täydentämään seuran kisakalustoa.
Seuran toimintaa esiteltiin Raahen meripäivillä, Pooki Flakkaa tapahtumassa. Museonrannassa
pyöritettiin jollasimulaattoria auringonpaisteessa ja kaupiteltiin seuran 130v-historiikkia hiki hatussa.
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RaaPSin jollasimulaattori on viimeisintä mobiilimallia. Liikuttelu käy varsin näppärästi eikä aikaa
tuhraannu turhuuteen.
Lasten veneilyretket Raahen saaristoon järjestettiin seuraaville saarille:
Iso-kraaseli, Makkaranpaistoretki + luontopolku
Tasku, Tutustuminen Taskun pooki-majakkaan

Jollasimulaattorinpyörittäjä ei jouda kynsiinsä puhaltelemaan – innokkaita kokeilijoita riittää jonoksi
asti.

Kauden päätös
Varsinainen vesikausi päättyi 16.9 pidettyihin seuran sisäisiin Zoom8-kisoihin, joissa tutut nimet olivat
kärkisijoilla:
1. Solja Keskitalo
2. Joona Pulkkanen
3. Armida Taskila
4. Henri Indren
Virallisessa kauden lopetuksessa 2.10 palkittiin junioreista:
Kiertopalkinto, Solja Keskitalo
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Ohjaaja Joona Pulkkanen
Optimisti Aino Raatikka
Tsemppi, Armiida Taskila

Kuva: Roskalta, Sateenkaaren päästä löytyy RaaaPSin jollatreenit

12.11 talkoissa jollat pestiin ja siirrettiin talviunille jollavarastoon ja pursimajaan.
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Kausi 2022 odottaa jo nurkan takana!

