www.raahenpurjehdusseura.com. Kokouksesta lähetetään luonnollisesti
kutsu vielä myöhemminkin sääntöjen mukaisesti. Kokoukseen toivotaan
runsaasti osallistujia.
Lippu nostetaan 9.5 jälleen uuden veneilykauden alkamisen merkiksi.

Tervehdys arvoisat vesilläliikkujat!
130-vuotisjuhla jouduttiin ensin siirtämään ja lopulta perumaan viime
vuodelta tautitilanteen vuoksi. Uusi yritys tehdään loppukesästä
vuosipäivän läheltä tai syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Rakennustoimikunta on aloittanut toimintansa. Toimikunnan tehtävänä on
laatia ylläpito- ja parannussuunnitelmat seuran hallinnassa oleville
kiinteistöille. Ole yhteydessä toimikunnan jäseniin, jos sinulla on ideoita
kiinteistöjen ylläpitoon ja parantamiseen. Toimikuntaan kuuluvat:
Mattiveikko Salo, Risto Kallio, Arto Riihijärvi, Kristian Hyväri, Timo
Kemppainen, Timo Jortama, ja Aapo Paukkeri.
Toimihenkilöiden tehtäviä on järjestelty uudelleen. Muutokset ja lisäykset
löytyvät tästä kirjeestä.
Jäsenlaskut pyritään lähettämään helmikuun aikana. Mahdolliset
huomautukset pyydetään mahdollisimman pian, jotta laskutuksen tilanne
saadaan korjattua järjestelmään mahdollisimman pian. Uusi hinnasto on
nähtävissä seuran Internet-sivuilla. Erityisen tärkeää on ilmoittaa, jos
venepaikalle ei ole tarvetta, jotta laituripaikkalista saadaan valmiiksi ennen
veneiden laskun alkamista. Maksusuorituksia toivotaan luonnollisesti
viimeistään eräpäivänä.
Liiton järjestelmään Suuliin selvitellään mahdollisuutta e-laskutukseen.
Kaikki laskut menevät palveluntarjoajan kautta, jos tämä ominaisuus
toteutetaan ja otetaan käyttöön. Ominaisuudella olisi toteutuessaan
merkittävä työtä vähentävä vaikutus.
Kevätkokous järjestetään suunnitelman mukaan 20.3, mikäli tautitilanne
sen sallii. Kokouksen asioihin kuuluvat mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja
vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa on jo käsitelty
Vuosikokouksessa syksyllä mutta tässä kokouksessa se sitten vahvistetaan.
Toimintasuunnitelmaan voi tutustua seuran Internet-sivuilla

Venepaikkakartta pyritään saamaan valmiiksi lipunnostoon mennessä.
Muutoksia venepaikkoihin voi tulla, vaikka työ laituripaikkojen jakamisen
suhteen halutaankin minimoida. Venepaikat jakaa satamakapteeni
Mattiveikko Salo. Epäselvissä asioissa ota asia esille. Yhteystiedot löydät
tämän kirjeen lopusta.

Keskiviikkokerhossa on ollut hiljaista sattuneesta syystä. Toivottavasti
toiminta aktivoituu, kun tilanne paranee. Satamassa kävijöitä pyydetään
tarkistamaan rakennukset vahinkojen varalta ja ilmoittamaan hallitukselle
havaituista ongelmista. Tarkastuskäyntejä tehdään ajoittain myös
hallituksen jäsenten toimesta.
Meriliikuntaviikon ajankohdaksi on esitetty viikkoa 21. Huomioidaan, että
satamassa on tuolloin normaalia enemmän toimintaa ja tilat ovat osin
käytössä. Apu on aina tarpeen. Ilmoitathan Janne Keskitalolle tai Timo
Kemppaiselle, Jos olet käytettävissä.

Saariston siivoustalkoot pidetään toukokuussa myöhemmin
ilmoitettavana viikonloppuna.

Viralliset kilpailut tulevana kesänä ovat:
Pekanpäiväpurjehdus, kevytveneet la 3.7. ja köliveneet su 4.7.
Vuosipäiväpurjehdus kevytveneet la 17.7. ja köliveneet su 18.7.
Refanutan Regatta kevytveneet la 7.8. ja köliveneet su 8.8. Tarkemmin
kilpailukutsuissa.

Viikkoharjoituskisat käynnistyvät taas kesällä. Veneiden lähtöaika on
joka keskiviikko (erikseen sovittaessa tiistai tai torstai, säävaraus) noin klo
18, lähtöpaikka ja reitti sovitaan etukäteen kisaa edeltävissä
kipparikokouksissa. Viikkokisoihin voi osallistua joko omalla veneellä tai
miehistön jäsenenä eli gastina. Mukaan pääsee jopa niinkin, että tulee vain
kisapäivinä klo 17 satamaan kyytiä kyselemään.

Ensimmäisten kevättalkoiden ajankohta on jo huhtikuussa. Seuraa
ilmoituksia purjehdusseuran sivuilta osoitteesta
www.raahenpurjehdusseura.com kohdasta Tapahtumat ja myös seuran fbsivulta sekä sähköpostistasi.

”Pooki Flakkaa” Raahen Meripäivät järjestetään 16. - 17.7.2021.
Kaikki merelliset toimijat on kutsuttu mukaan ideoimaan ohjelmaa.

Saaristolaivurikurssi pidetään Raahe-opistossa syksyllä, jos vain
tiedonjanoisia opiskelijoita löytyy tarpeeksi. Opettajana toimii
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja.

joihin sisältyy rekisteröitävän veneen venepaikka / säilytysmaksu, pienen
moottoriveneen katsastusvarustus on käytännössä vain sama minkä lakikin
vaatii.

Trailerit ja muut talvisäilytysvarusteet on ehdottomasti
varustettava veneen nimellä ja omistajan puhelinnumerolla. Tunnistetiedot
ovat tarpeellisia, kun joudutaan tekemään järjestelyjä säilytys- ja
telakointialueilla. Veneen laskun jälkeen varusteet pitää siirtää
säilytysalueelle viipymättä. Telakointipaikan siisteydestä pitää veneen
omistajan huolehtia kesälläkin, jos vene jää maihin. Pitkään maissa olleet ja
edelleen maihin jäävät veneet on siirrettävä satama-altaan toiselle puolelle,
että pääasiallinen telakointialue saadaan pidettyä toimivana ja siistinä.

Polttoainejakelu Terässatamassa avataan Vapun tienoilla, asemalta saa
98E5 bensiiniä ja dieseliä korttiautomaatista.
Vesillelaskupäivät ilmoitetaan entiseen tapaan listoilla Fanttimarinassa.
Jos tarvitset traktori- ja nosturiapua keväällä, pyri ajoittamaan se ennalta
ilmoitetuille vesillelaskupäiville, näin saadaan homma tehokkaammaksi.
Samoin jos käytät vaikka omaa traktoria, niin laskekaa useampia veneitä
kimpassa. Nostot /laskut merkitään Fanttimarinassa olevaan listaan ja
laskutetaan listan mukaan.

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 alueella 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
katsastusinnokkuus lisääntyy, katsastusmaksu on liitetty niihin laskuihin,

Myyntitavaroita hankittaessa, on muistettava aina jättää Fanttimarinaan
pankkisiirron valvontalehtilehti kirjapitoa varten.

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 Hakalan
Koneklinikalta. Vuokraustilanne näkyy nettisivulla kohdassa
Tapahtumakalenteri.
Mikäli sinulla on sähköpostiosoite, mutta et ole silti saanut postia seuralta,
niin ilmoitathan osoitteen jäsenrekisterin hoitajalle Jan Saariaholle.

Juniorien viikoittaiset purjehdusharjoitukset alkavat taas
toukokuussa maanantai-iltaisin. Lisää tietoa junioritoiminnasta tulee seuran
nettisivuille ja ilmoitustaululle. Kaikki purjehduksesta kiinnostuneet nuoret
ovat tervetulleita todella edullisen kesäisen harrastuksen pariin. Kalustona
on 7 optimistijollaa, 5 Zoom8-jollaa, Laser-jolla, E-jolla, 2.4mR-vene ja
TerhiSail 375 ”Onni” sekä 2 turvavenettä.
Soudusta kiinnostuneille tiedoksi, että RaaPS:lla on käytössä kalustoa,
joilla pääsee tutustumaan tähän vauhdikkaaseen lajiin.
Melonta- tai soutuharrastuksesta kiinnostuneet ja vasta-alkajat ovat
erityisen tervetulleita mukaan toimintaan! Jaostoa vetää Antti Orava
apunaan Laila Finska-Linna.

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. Satamavahdeille
järjestetään koulutusta tehtävään keväällä myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana. Seuraa ilmoittelua seuran Internet-sivuilla. Jokaiseen
vartiointivelvollisuuteen kuuluu yksi päivävuoro klo 8.00 – 20.00 ja yksi
yövuoro klo 20.00 – 8.00, vuorojen ei tarvitse olla peräkkäin. 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. Omat vuorot kannattaa käydä jo
toukokuussa varaamassa, jotta saa itselle sopivimmat ajankohdat. Vahtilista
täytetään joka tapauksessa kesäkuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen
jokaisen on itse sovittava muutoksista.
Satamavahtivuorosta kieltäytymisestä peritään hinnaston mukainen 100 €
maksu. Jokaisen on itse huolehdittava, että vuoro tulee tehdyksi.
Satamavahdin tehtäviin kuuluvat mm. päivystys Fanttimarinassa,
vierasveneiden vastaanotto, huoltotilojen ylläpito sekä sataman vartiointi.
Seikkaperäiset ohjeet ovat Satamavahdin mapissa ja opastusta saa
pyytämällä.
Helmikuussa 2021 RaaPS:n hallitus
Yhteystietoja
Kommodori:
Vesa Vaihoja 050 3399 330 vesa.vaihoja at omanetti.fi
Varakommodori:
Tuukka Lisko 040 528 9125 tuukka.lisko at isannointilisko.fi
Kunniakommodori:
Mattiveikko Salo 040 540 3332 mattiveikko.salo at saloark.fi

Hallitus:
Mattiveikko Salo 040 540 3332
Timo Kemppainen 040 096 3563
Janne Keskitalo 040 7710223
Aapo Paukkeri 045 6509 681
Jan Saariaho 044 590 8526
Arto Riihijärvi 046 6536 466
Sihteeri:
Aapo Paukkeri 045-6509681 aapo.paukkeri at gmail.com
Taloudenhoitaja:
Tuukka Lisko 040 528 9125 tuukka.lisko at isannointilisko.fi
Jäsenrekisteri, laskutus:
Jan Saariaho 044 590 8526 jsaariaho at gmail.com
Junioripäällikkö:
Janne Keskitalo 040 7710223 janne.keskitalo at revonlahti.com
Satamamestari:
Heimo Suoranta 050 366 9682 heimo.suoranta at gmail.com
Satamakapteeni:
Mattiveikko Salo 040 540 3332 mattiveikko.salo at saloark.fi
Tiedotus ja markkinointi:
Janne Keskitalo 040 7710223 janne.keskitalo at revonlahti.com
Navigaatiojaosto:
Vesa Vaihoja 050 3399 330 vesa.vaihoja at omanetti.fi
Melonta- ja soutujaosto:
Antti Orava 040 844 300 hotrodfen at gmail.com
Katsastus:
Risto Kallio 040 526 7312
Eero Kemppainen 040 736 0110
Heikki Mäenpää 040 513 2408
Timo Laukka 044 068 7047
Heimo Suoranta 050 366 9682
Vesa Vaihoja 050 3399 330, pääkatsastaja
Jorma Piippo 044 202 0463
Kilpailupäällikkö:
Esa Törmälä 044 043 2106 tormesa at omanetti.fi
Raahen Seelareitten Terässatama Oy:n toimitusjohtaja:
Tuukka Lisko 040 528 9125 tuukka.lisko at isannointilisko.fi

