Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2010
Yleistä
Toimintavuosi 2010 oli merkkivuosi seuramme historiassa, täyttihän se 120 vuotta. Seuran jäsenmäärä oli
vuoden lopussa 233 jäsentä jakautuen seuraavasti: vapaajäseniä (18), seniorijäseniä (168), juniorijäseniä
(44), yhteisöjäseniä 2 sekä kunniakommodori.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Jorma Piippo, sihteeri ja
taloudenhoitaja Vesa Vaihoja sekä hallituksen jäsenet Timo Kemppainen, Juha Harju, Veikko Krekilä,
Jari Plosila ja Jukka Tahkola. Toiminnantarkastajina toimivat Pauli Kastell ja Kalervo Aittola. Hallitus
kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 14 kertaa.
Seuran kevätkokous pidettiin 17.4. saunamajalla.
- Vilkkaassa kokouksessa oli 15 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja sihteerinä sihteeri-taloudenhoitaja Vesa Vaihoja.
- Hyväksyttiin v. 2009 toimintakertomus.
- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia v. 2009 hallitukselle.
- Hyväksyttiin v. 2010 toimintasuunnitelma.
- RaaPSn historiikkitoimikunnan työn todettiin olevan käynnissä, aineistoa kerätään.
- C-laiturin laajennus siirretään RSTOY:n kirjanpitoon. Satamanhoitosopimus uusitaan syksyllä ja ko.
kauppa huomioidaan siinä.
- Kajakki- ja jollavarasto todettiin yksimielisesti tarpeelliseksi, hallitus hoitaa asiaa eteenpäin.
- Hallitus valtuutettiin hankkimaan Terhiin perämoottorin ja myymään vanhan Suzukin.
- Muissa asioissa keskusteltiin A-laiturin tulevia korjauksia varten hankittavista teräsputkista ja saunarantaan tehtävästä grillauspaikasta.
Kajakki- ja jollavaraston, jonka rakentamisesta päätettiin kevätkokouksessa, lupakäsittelyä käynnistettiin neuvottelemalla tehdyistä luonnoksista rakennusvalvonnan kanssa. Aluksi tulkittiin, että po. rantarakentaminen vaatii ELY-keskuksen poikkeusluvan ja hakemus jätettiinkin. Kesken käsittelyn kuitenkin
mainitunlainen talousrakennus tulkittiinkin olevan paikallisen viranomaisen päätäntävallassa. Kesä oli
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kuitenkin edennyt jo niin pitkälle ettei rakentamiseen löytynyt enää oikein ruutia ja niin hanke siirtynee
seuraavaan vuoteen.
Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 1.5.2010. Sää oli kauniin keväinen ja paikalla oli 20 seuran jäsentä.
Saariston siivoustalkoiden järjestämisvastuussa oli tänä vuonna Rautaruukin Venekerho. Talkoot pidettiin 22.5. Iso-Kraaselissa tarjottiin Marttojen toimesta talkooväelle kahvia ja makkaraa.
Juhannuksen vietto aloitettiin regatalla Iso-Kraaseliin, jossa paistettiin makkaraa, mukana oli kuusi venettä. Illalla käytiin kaupungin kokolla ja poltettiin omakin Terässataman aallonmurtajalla, saunottiin ja
nautittiin Pursimajalla juhannusevästä.
Kuvassa Timo Kemppainen, Raine Heikkilä, Eero Kemppainen,
Mattiveikko Salo, Antero ja Pirjo Fors, Jukka Koskela

Juhannusaattona Iso-Kraaselissa makkaranpaistossa

Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin perjantaina 2.7. Pikkulahdella useiden köliveneiden ja jollien voimin.
C-laiturin laajennus 12 venepaikalla otettiin käyttöön keväällä. Se tulikin tarpeeseen sillä kesän lopulla
vain kaksi venepaikkaa oli vapaana. Kaiken kaikkiaan kahdeksan purjevenettä sijoitettiin aisapaikoille lisää.
Vierasveneitä yöpyi Terässatamassa kauden aikana 73, satama sai jälleen kiitosta kauneudestaan ja
huolehtivasta palvelusta.
Nostofantin vanha toimiva koneisto on edelleen myynnissä.
Lipunlasku suoritettiin 2.10., tilaisuudessa myönnettiin seuran viiri pitkäaikaiselle satamamestarille Heimo Suorannalle, joka täytti 60 vuotta, ja jaettiin Pekanpäivän purjehdusten, Vuosipäiväpurjehdusten ja
Refanutan Regatan palkinnot.
Syksyn vuosikokoukseen Saunamajalla 20.11. osallistui 15 jäsentä. Kaksi hallituksen jäsentä vaihtui,
Juha Harjun ja Veikko Krekilän tilalle valittiin Esko Sipola ja Pasi Säily. Erovuoroisista Vesa Vaihoja ja
varakommodori Jorma Piippo jatkavat hallituksessa. Toiminnantarkastajiksi valittiin aiemmin toimineet
Kalervo Aittola ja Pauli Kastell, varalle Sirpa Linberg ja Erik Nyman. Seuran PR-palkinto annettiin vuosikokouksessa Partiolippukunta Merituulelle. Merituuli on RaaPS:n yhteisöjäsen ja H-vene Matilda osallistui menestyksekkäästi kesän kilpailuihin. Keskiviikkokilpailujen ja mailikilpailun 2010 voittajat palkittiin. Hinnasto vuodelle 2011 hyväksyttiin muutoksitta ja samoin toimittiin toimintasuunnitelmankin osalta. Katsastuksista oli paljon keskustelua ja asiaan päätettiin panostaa keväällä aiempaa enemmän mm. tiedottamisen muodossa. Talousarvioesitys hyväksyttiin myös muutoksitta.
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Vuosikokouksen yhteyteen oli ajateltu muutaman edellisvuoden tapaan yhteistä pikkujoulua. Hovinarrissa
ollut varaus jouduttiin kuitenkin perumaan huonon osallistumisinnon takia.
RaaPS:n taloudellinen tilanne
Vuoden 2010 tilinpäätös on tappiollinen poistojen jälkeen. Kuitenkin vuosi oli taloudellisessa mielessä
hyvä, koska tuloja seuralle tuli uusien jäsenten ja venepaikkojen myötä kohtuullisen hyvin.
Seuralla oli vuonna 2010 työntekijä muutaman kuukauden ajan ja palkkatukena saatiin lähes kulut kattava
avustus, kuten edellisenäkin vuotena.
Yhtenä merkittävänä menoeränä oli seuran 120-vuotisjuhla. Juhlan kutsuissa pyydettiin osoittamaan
muistamiset seuran junioritoiminnan tukemiseen, mihin saatiinkin huomattava määrä lahjoituksia. Lahjoitusten määrä olikin tästä syystä huomattavasti parempi edellisvuoteen nähden.
Liittojen jäsenmaksujen määrää nosti ensisijaisesti jäsenmäärän kasvu. Toisena merkittävänä tekijänä oli
melontajaoston perustaminen, jonka vuoksi jouduttiin maksamaan kanoottiliiton liittymismaksu. Melontajaoston perustamisen myötä saatiin kuitenkin uusia jäseniä, mikä näkyy jäsenmaksutulojen kasvuna.
Kalusto- ja työkaluhankinnat olivat maltillisempia kuin edellisenä vuotena. Lisäksi edellisenä vuotena oli
kirjattu osa hankinnoista kertakuluksi, mikä nosti tätä kuluerää edellisessä tilinpäätöksessä. Merkittävimmät kalustohankinnat olivat nosturin uusi koneisto ja yksi käytetty jolla juniorien käyttöön.
Sähkösopimus kilpailutettiin ja parempi hinta saatiin eri toimittajalta. Sähkön hinnan nousu ja kylmä talvi
kuitenkin kasvattivat kuluerää edellisvuoteen nähden. Hintojen voimakas nousu näkyi vastaavasti vesimaksuissa.
Keväällä otettiin käyttöön uusia kustannuspaikkoja kulujen paremman kohdistamisen vuoksi. Näin
voidaan jatkossakin kohdistaa kulut paremmin käyttökohteisiinsa. Esimerkiksi talvikautena sähkön käyttö
voidaan kohdistaa saunamajan kuluksi, kuten se onkin.
Vuonna 2010 säilytysmaksukausi muutettiin vastaamaan tilikautta. Tästä syystä edellisen vuoden tilin saldo on huomattavasti pienempi kuin vuodelta 2010.
Saunan vuokraaminen oli vähäisempää edelliseen vuoteen verrattuna mutta samalla muissa vuokratuotoissa päästiin parempaan tulokseen. Kokonaisuutena vuokratuotot olivat kuitenkin edellistä vuotta pienemmät.
Navigaatiojaoston koulutustoiminnassa on ollut läpilaskutusta, mikä näkyy osaltaan satunnaisissa tuotoissa. Vastaavasti tämä näkyy koulutusmenoissa.
C-laiturin laajennusosa myytiin Raahen Seelareitten Teräsatama Oy:lle. Lisäksi kesällä uusittiin vierassataman poijuja. Kolme vanhaa optimisti-jollaa myytiin, mistä saatiin myös hieman myyntituloja.
Laiturimateriaalia hankittiin A-laiturin kunnostamiseen.
Kaupungin kanssa tehdyn talkoosopimuksen mukaisesti huollettiin tänäkin vuonna linja- ja nopeusrajoitustauluja ja Thompsoninrannan aisapoijuja saaden seura siitäkin tuloa.
Seuran investointikyky on säilynyt hyvänä, vaikka tulos on tappiollinen. Pankkitileillä oleva summa on
edellisvuoteen nähden vain 200 euroa pienempi.
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Perinteinen keskiviikkokerho oli talvikauden säännöllisenä toimintamuotona; purjehtijoiden keskustelukerho, jossa seuran jäsenet kokoontuvat merellisten teemojen äärelle ja muistelevat menneiden kausien
purjehduksia sekä suunnittelevat tulevaa veneilykautta.
Joulupuuro syötiin Saunamajalla 22.12. Väkeä oli 26 henkeä eli tupa täynnä.
Leila Kemppainen, Seppo Harju, Sauli Honkala, Jorma Kaisto, Maikki
Syrjälä, Pauli Pitkäkangas, Aino Harju ja pikkutonttuja

Vuosijuhla

Kuudes ja seitsemäs vas. Yrjö Reinilä ja Ilmari Kastell

Vilho Martinmäki

120-vuotisjuhla pidettiin lauantaina 6.2. klo 14 alkaen Raahe-salissa. Juhlassa esittivät merihenkisiä lauluja Veikko Krekilä ja säestäjänsä Hannu Malmi, Erkki Alamattila ja Hannu Suomela. Pääosan tilaisuuden ohjelmasta muodosti Maija-Liisa Syrjälän ja Jari Ylitalon koostama multimediaesitys seuran historiasta, joka kuitenkin teknisten ja aikataulullisten ongelmien vuoksi oli osittain keskeneräinen. Onnittelijajoukko oli suuri ja seuran junioritoimintaan kohdistuneiden lahjoitusten määrä oli huomattava.
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Raahe-salin juhlan jälkeen kutsuvieraita kestittiin illallisella ravintola Hovinarrissa ja ilta jatkui isolla joukolla vielä pikkutunneille ravintola Tiiranlinnassa.
Vuosijuhlan jälkeen perustettiin historiikkitoimikunta kokoonkutsujanaan Sauli Honkala saattamaan jo
aloitettua työtä eteenpäin. Työtä on tehty keräämällä lisää aineistoa, mm. Risto Kallio ehti haastatella
kaupunkineuvos Yrjö Reinilää.

Melontajaosto
RaaPS:n melontajaosto perustettiin tammikuussa 2010. Jäseniä jaostossa on 14 henkilöä. Yhtenä tavoitteena on yhdistää Raahen alueen melojia ja luoda yhteisö, jonka toiminta edistää melontaharrastusta tällä
alueella. Jaoston toiminta oli menneellä kaudella niukkaa, mutta pientä loisketta kuitenkin. Tulevalle kaudelle jaoksen vetäjäksi on pyydetty Antti Orava.
Melojien ulkokausi 2010 alkoi huhtikuun loppupuoliskolla, tuolloin vielä meren puolella jäät rajoittivat
”pelikentän” pieneksi, ja jokien tulvavedet antoivat koviakin haasteita. Yhteisten retkien osalta ulkomelontakausi jatkui aina Pulkkilan tienoolla virtaavan Lamujoen melontaretkeen syyskuun lopulla. Melontaretkiä ja – tapahtumia oli kaikkiaan lähes 20 reissua. Hyvä saavutus porukoilta! Retket painottuivat etupäässä jokiretkiin, meren puolelle retket jäivät vähemmälle reissujen tuumimisesta huolimatta. Jospa tulevana kesänä toteutuu useampia retkiä merelle.
Jokimelonnan osalta menneenä kesänä koluttiin vanhoja tuttuja jokia: Pyhä-, Siika-, Kutu-, Kiiminki- ja
Simojoki. Uusia uomia olivat Kurraoja, Sangin-, Nuoritta- , Lamujoki sekä ehkäpä mieleen painuvin oli
reissu Kuusamon suuntaan Kitkajoelle. Heidän I-luokan koski vastasi melkein meikäläisten III-luokkaa :)
ja veden kirkkaus oli hämmästyttävä.

Jukka Eilola Pyhänkosken aallossa 24.4.2010

Tasku-Kalla tourinki 5.9.2010. Edessä häämöttää
Tasku.

Merellä yhteinen melontakausi alkoi toukokuulla kahden päivän reissulla Rahjan saaristossa. Yhden yön
reissut ovat hyvää treenausta kajakkiretkeilyyn. Kajakkiin, kun tulee saada pakatuksi oikein muonat, juomat ja varusteet. Syyskuun alussa Raahen edustalla Tasku-Kalla touringilla oli mukana toistakymmentä
kajakkia! Matka ei ollut pitkä, mutta melottaessa etäämmällä rannoista ryhmässä melominen tuo lisäturvallisuutta ja isommassa porukassa kukin voi toinen toiselta oppia uutta melonnasta, retkeilystä, luonnosta tai mistä milloinkin. Mielenkiintoinen ja monipuolinen melontareitti oli syyskuun alussa melottu reissu
Raahesta Siniluodon vesistön kautta Piehinkijoen suulle ja sieltä takaisin Raaheen. Reitti sopii hyvin
myös vähemmän meloneille.
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Retkien iloinen ja aktiivinen melojaseurue koostui Purjehdusseuran melontajaoston jäsenistä, sitoutumattomista sekä muiden melontaseurojen jäsenistä ( Siikajoen melojat ja Oulun K&C melontaseura). Olenkin alkanut käyttämään termiä ”Raahen tienoon melojat”. Tämä kattaa kaikki tämän alueen melojat, seuraan, melonnan alalajiin katsomatta.
Reissuista löytyy enempi: http://raahenpurjehdusseura.keskustelu.info/viewforum.php?f=13.

Kitkajoella 24.7.2010 koskeen tutustuminen
Sinivalkonauhamelojien vastaanotto Pursiseuran saunan ennen laskua.Kaikkia taisi jännittää kovasti :)
rannassa 7.6.2010
Raahen tienoolla järjestettyihin kahteen melontatapahtumaan; Pyhäjokimelontaan ja Siikajokimelontaan
oli mukavasti osallistujia, mikä hyvä asia ajatellen paikallisten tapahtumien jatkumoa. Raaheen sopisi
myös merimelontatapahtuma, kun on tuo meri tuossa vieressä :)

Rautaruukin jäähdytysjärjestelmää Siniluodossa
12.09.2010 (Kuva: Jarkko Salmela)

Herkuttelua Lamujoella 26.09.2010

Uimahallitoiminta on mahdollistanut melontaharrastuksen jatkamisen läpi vuoden. Mennyt talvi, kuten
meneillään olevana jääkautena olemme harjoitelleet hallilla melonnan niksejä. Uimahallitoiminta on ollut
hyvin pitkälti omatoimista harjoittelua hyvässä seurassa. Hallilla harjoitellaan mm. erilaisia eskimopyörähdyksiä sekä tuentoja. Toistoilla on tavoitteena saada nämä onnistumaan tosipaikan tullen. Retki- ja
merikajakeilla harjoitellaan lisäksi reskutuksia (pelastautumista takaisin kajakkiin kaatumisen jälkeen).
Näiden harjoitusten tavoitteena on edistää melontareissujen turvallisuutta, parempaa kajakin hallintaa
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sekä oppia toimimaan, kun kaveri tai itse on veden varassa. Lisäksi ei sovi unohtaa saunassa tapahtuvia
turinointeja menneistä tapahtumista sekä tulevien reissujen tuumimisia.
Tuleva melontakausi on parhaillaan menossa uimahallitoiminnan merkeissä. Lauantai-illan vuoron lisäksi
olemme saaneet käyttöön myös vuoron sunnuntaiaamulle. Tälle vuorolle on suunnitteilla järjestää ”Enskertalaisten vuoro”. Siellä on tavoitteena opastaa ja kertoa melonnan alkuvedoilla oleville melonnan perusasioita. Uimahallivuorot, niin lauantain – ja sunnuntain vuorot ovat avoimia kaikille, mukaan toivotaankin uusia lajin harrastajia.

Uimahallilla keväällä 2010.
Toiminta, kuten retket ja uimahallitoiminta ovat olleet organisoinniltaan ja luonteeltaan enempi Raahen
tienoon melojien toimintaa. Tulevalle kaudelle onkin haastetta aktivoida ja kehittää toimintaa myös
RaaPS:n melontajaoston nimissä. Melontajaoksen jäseniä kannustetaan osallistumaan tapahtumiin ja melontaretkiin olivat ne sitten jaoston tai muiden järjestämiä. Erilaiset toiveet tapahtumista ja retkistä ovat
tervetulleita.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 16 henkilöä. Ensimmäinen seuran sisäinen saaristonavigoinnin kurssi aloitettiin jo syksyllä 2009 ja saatiin päätökseen keväällä 2010. Tällä kurssilla oli
uusia navigointikurssin suorittajia 9 ja lisäksi muutama aktiivinen kertauskurssilainen.
Tammikuussa 2010 aloitettiin ensimmäinen saaristonavigoinnin kurssi yhteistyössä Raahe-opiston kanssa. Kevään kurssille osallistui yhteensä 15 henkilöä, joista osa oli myös seuran jäseniä. Tämän kurssin
luento-osuudeksi tuli 27 opetustuntia, jota päätettiin lisätä tuleville kursseille. Tuntimäärän nostamiseen
päädyttiin siksi, että tunnilla tehtäville harjoituksille olisi riittävästi aikaa.
Kevään saaristonavigoinnin tenttiin 23.4 osallistui molemmilta kursseilta yhteensä 21 henkilöä. Tutkintolautakunnan vahvistamassa arvioinnissa päästiin 20,2 pisteen keskiarvoon ja 71,4 prosentin läpäisytasoon.
Paras tulos oli 29 pistettä.
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Varakommodori Jorma Piippo pohtii missä ollaan, mihin mennään

Pistejakauma
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Kevään 2010 tentin pistejakauma
Syksyllä aloitettiin uusi saaristonavigoinnin kurssi yhteistyössä Raahe-opiston kanssa. Kurssille ilmoittautui 17 henkilöä. Joulukuun tenttiin osallistui yhteensä 13 henkilöä, joista 11 oli syksyn kurssin osallistujia. Tentissä päästiin 22,2 pisteen keskiarvoon parhaimman pistemäärän ollessa 26 pistettä. Läpäisytasoksi tuli 84,6 prosenttia.
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Syksyn 2010 tentin pistejakauma
Kysyntää aikuisten veneilykoulutukseen on alueella ollut. Navigointikurssien ohella on tiedusteltu mm.
käytännön koulutusta, meri-VHF-kursseja ja kursseja vuokraveneen kuljettajapätevyyden saamiseksi.
Vuoden loppuun mennessä tulevalle vuodelle suunniteltuun ensimmäiselle rannikkonavigoinnin kurssille
oli ilmoittautunut 13 henkilöä.
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Kuluja seuralle ei ole tullut navigaatiojaoksen toiminnasta ja kouluttajien kouluttamisesta lukuun ottamatta seuran sisäisen kurssin päätöskokousta.

Junioritoiminta
Kallan Purjehtijoiden kanssa oli tarkoitus pitää kesällä yhteinen jolla- ja purjelautaleiri, ja tätä silmällä pitäen KaPu:n hallitus vieraili huhtikuun 27. päivänä RaaPS:n saunavieraana. Suunniteltu leiri jouduttiin
kuitenkin perumaan kun osanottajia ei tullut tarpeeksi.
Osa junioreista aloitti kauden osallistumalla kilpailujärjestäjäkurssille, joka järjestettiin Seelarissa, Oulun
Työväen pursiseuran tukikohdassa 17.-18.4. Mukana olivat junioripäällikkö Timo Kemppaisen johdolla
Tapio Kemppainen, Iku Merikalla, Janne Törmälä ja Mikko Sipola.
Jäiden sulettua uitettiin junnulaituri paikoilleen, ja laskettiin kumivene sekä Terhi uusine moottoreineen
vesille. Vuonna 2009 loppukesällä maalattu optimistijolla kasattiin käyttökuntoon.
Purjehdusharjoitukset aloitettiin kesäkuun puolella, ja niitä pidettiin maanantaisin harjoitellen perusasioita
ja kilpailuihin liittyviä asioita.
Raahen purjehdusseura järjesti yhdessä Piipsjärven kyläyhdistyksen kanssa optimistijollakurssin Piipsjärvellä 6.-7.7. Kurssinvetäjinä toimivat junioripäällikön ohella Tapio Kemppainen, Iku Merikalla ja Mikko
Sipola, sekä kyläyhdistyksestä Hannu Portti ja Pekka Aatamila. Kalustona oli 5 optimistijollaa sekä turvaveneenä Terhi. Kurssille osallistuivat Joonas Rautio, Tuuli Hankonen, Veera ja Venla Eskola, Miika Portti, Aki Käpylä, Pilvi Hankonen, Joonas Myllykoski ja Jaakko Toiviainen. Kurssin yhteydessä Piipsjärven
kyläyhdistykselle myytiin 3 seuran optimistijollaa ja näin saatiin jatkuvuutta purjehdusharrastukselle.
Partiolippukunta Merituuli järjesti Isossa-Kraaselissa kesäleirin Puksprööti´10, jonne lainattiin turvaveneet sekä jollia.
Junioreille järjestettiin kolme eri kilpailua, joiden tulokset Kilpailutoiminta-kohdassa. Kilpailujen palkinnot jaettiin lipunlaskulla, kuin myös tänä vuonna ansaitut suoritusmerkit. Pronssimerkin saivat Arttu Säily, Henry Brant, Kalle Kanervo, Mikko Kanervo, Riikka Sipola ja Tuuli Kaisto.
Syksyllä kalusto pestiin ja varastoitiin pursimajaan, sekä moottorit huollettiin ja kumivene vietiin konttiin.
Aivan vuoden lopussa ostettiin seuralle vähän käytetty Zoom8-jolla.
Vuosi 2010 oli kansainvälisen meripartion satavuotisjuhlavuosi
Partiolippukunnat Merituuli ry ja Tervastuli ry järjestivät merellisen kesäleirin Puksprööti ´10 Isossa
Kraaselissa 1.7.2010 - 4.7.2010.
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Leirille osallistui sudenpentuja 15 (7-9v), seikkailijoita 15 (10-12v), sekä johtajia 20 (yli15v) Leiri koostui kahdesta laaksosta Meri ja Maa
Meri ohjelma:
Kaikki leiriläiset pääsivät Matildalla purjehdukselle, jonka pituus vaihteli yhdestä kahteen tuntiin. Hyvin
monet olivat ensimmäistä kertaa purjeveneen kyydissä ja tykkäsivät myös kyydistä. Kippareina Esko Sipola ja Antti Gärding.

Melonta hoidettiin lippukunnan kahdella kanootilla. Melontaan osallistuivat sudenpennut ja seikkailijat.
Melonta suoritettiin Ison Kraaselin lähituntumassa. Opastajana/turvana toimi pursiseuran kumiveneellä
Iku Merikalla.
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Jollapurjehdus aloitettiin teorialla maissa, jonka jälkeen sudenpennut ja seikkailijat kävivät pareittain purjehtimassa optimistijollilla. Muutamat kokeilivat Zoom8:lla purjehdustakin. Opettajina ja turvana vesillä
seuran Terhillä olivat Mikko Sipola ja Janne Törmälä
Johtajaikäiset käyttivät Zoomia vapaa-ajallaan purjehdukseen.
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Matkapurjehdus

Mymlan II menee Marjaniemeen

Mymlan II tulee Marjaniemestä

Purjehduskausi alkoi vesille laskuilla toukokuun loppupuolella. Jo ensimmäinen keskiviikkokisa pidettiin
9.6. ja keskiviikkokisat olivat kuluneena kesänä suosittuja osanottajamääriin nähden. Purjehdussäät olivat
aurinkoisia, mutta tuulet pakkasiva toisinaan moijaamaan, kuten kävi eräällä Marjaniemen reissullakin.
Pääasiassa matkapurjehtijat seilasivat tuttuja Perämeren vesiä yksin ja pienissä ryhmissä. Kesä veneilijäin
näkövinkkelistä tuntui oikein kesältä, sillä pitkästä aikaa lämmintä ja aurinkoa riitti kuten ainakin. Osallistuttiin keskiviikkokisojen lisäksi seuran varsinaisiin kilpailuihin aktiivisesti sekä vuosikilpailuun.
Purjehduskausi päättyi pääasiassa veneiden nostoon syyskuun lopussa, jolloin isot veneet nostettiin talviteloille.
.
Raahessa 18.01.2011.
Jorma Kaisto
Seppo Harju

Kilpailutoiminta
SPL:n kilpailunjärjestäjäkurssin suorittivat huhtikuussa Oulussa Timo Kemppainen, Tapio Kemppainen, Iku Merikalla, Mikko Sipola ja Janne Törmälä.
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Keskiviikon harjoituskilpailu järjestettiin 10 kertaa, eli lähes joka keskiviikkona, vain muutaman kerran
oli liian tyyni tai muuten epäsuotuisa sää. Kisat vietiin läpi pitkästä aikaa siten, että lähetys tapahtui oikeaoppisesti lipuilla ja ajat otettiin tuomariveneestä, jona useimmin toimi kumivene, muutaman kerran oli
myös Antti Kanervon Buster ja Veijo Merikallan luotsikutteri Pirla II. Seuraan tuli kesän aikana uusia Hveneitä, ja niin päätettiin että ne kilpailevat keskiviikkokisassa omassa luokassaan ja LYS-tasoitusveneet
omassaan. Toiveita on, että saataisiin tulevaisuudessa myös kalajokisia H-veneitä mukaan joihinkin kilpailuihin.
LYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suvella
Mymlan II
Diamante
Xenia
Tayana
Wellis
Maruzella
Miss Bluebell
Blues
Artista

27,7 p
51,4 p
55,4 p
68,1 p
74,4 p
76,1 p
79,7 p
82,7 p
88,4 p
90,7 p

6 kilpailua
8 ”
7 ”
4 ”
5 ”
2 ”
2 ”
1 ”
1 “
2 “

H-vene
1.
2.
3.

Matilda
Fiilis
Sonja

03,0 p
23,7 p
29,4 p

8
3
1

“
“
”

Pekanpäiväpurjehdus köliveneille pidettiin sunnuntaina 4.7. Tuuli ja aallokko oli melkoinen, Lähtö ja
maali Roskalla, ratana poikkiväylän ja laivaväylän kautta kasuunille, sieltä Päärtin kierto ja maaliin.
Osanottajia oli viisi venekuntaa. Tuomariveneenä Pirla II.
1.
2.
3.
4.
5.

Daisy
Wellis
Suvella
La Primavera
Diamante

Matti Pekuri, Ilpo Nenonen
Jukka Pekuri, Irene Pekuri
Seppo Harju, Aino Harju
Sauli Honkala,
Hannu Suomela, Antero Hakalahti

Pekanpäiväpurjehdus kevytveneille järjestettiin lauantaina 10.7. reippaan tuulen vuoksi Pikkulahdella.
Osanottajia oli kolmessa luokassa yhteensä seitsemän, 3 lähtöä. Tuomariveneenä Antti Kanervon Buster.
Optimisti
1.
2,
3.

Mikko Kanervo
Marika Sipola
Kalle Kanervo

3p
6p
9p

Zoom8
1.
2.
3.

Tapio Kemppainen
Satu Sipola
Kimmo Kanervo

3p
6p
9p

E-jolla
1.

Susanna Brusi

3p
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Refanutan Regatta köliveneille sunnuntaina 25.7. Kolme osanottajaa, lähtö ja maali oli Isolahdella, tuuli
oli myrskyluokkaa ja Matilda keskeytti jo Päärtille mennessä saalinkien rikkoutumista varoen. Tuomariveneenä Antti Kanervon Buster.
1.
2.
DNF

Daisy
Blues
Matilda

Matti Pekuri, Ilpo Nenonen
Mikko Kultala
Esko Sipola, Mikko Sipola, Iku Merikalla

Refanutan Regatta kevytveneille lauantaina 24.7. Kolmiorata Roskalla aurinkoisessa kelissä hyvällä
tuulella, osanottajia 7 kahdessa luokassa, kolme lähtöä. Tuomariveneenä Antti Kanervon Buster.
Optimisti
1.
2.
3.
4.

Mikko Kanervo
Kalle Kanervo
Marika Sipola
Tuuli Kaisto

3p
7p
8p
13 p

E-jolla
1.
2.
3.

Mikko Sipola
Susanna Brusi
Antti Mikkola

5p
6p
8p

Vuosipäiväpurjehdus köliveneet lauantaina 28.8.. Kilpailua siirrettiin kahteen otteeseen kaikkiaan kahdella viikolla sääolosuhteiden vuoksi. Lopulta sitten mentiin ensin Roskalta Päärtille ja takaisin lähes tyvenessä, sen jälkeen poikkiväylän itäviitan kiertoon tuuli hiukan parani. Viisi osanottajaa, tuomariveneenä Pirla II.
1.
2.
3.
4.
5.

Miss Bluebell
Suvella
Artista
Tayana
Wellis

Jukka Pekuri, Irene Pekuri
Seppo Harju, Jari Harju, Jorma Kaisto
Ismo Väisänen
Jorma Piippo
Mattiveikko Salo, Niilo Merikalla

Vuosipäiväpurjehdus kevytveneet lauantaina 14.8. Kolmiorata Roskalla, kuusi osanottajaa kolmessa
luokassa, kolmas lähtö jouduttiin peruuttamaan tuulen tyynnyttyä ja jollat tuotiin hinaamalla kotisatamaan. Tuomariveneenä Antti Kanervon Buster. Kaikissa kevytvenekisoissa olivat myös seuran Zodiac ja
Terhi turvaveneinä.
Optimisti
1.
2.
3.

Mikko Kanervo
Kalle Kanervo
Marika Sipola

2p
4p
6p

Zoom8
1.
2.

Tapio Kemppainen
Satu Sipola

3p
3p

E-jolla
1.

Mikko Sipola

2p
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Matkapurjehdusten tulokset 2010
Mauri Lankila
Matti Tolonen
Risto Kärnä
Seppo Harju
Jorma Piippo
Reima Kiuru
Hannu Suomela
Jorma Kaisto
Vesa Vaihoja
Henry Boren
Mikko Kultala
Kalervo Aittola

Raahessa 27.2.2011
Raahen Purjehdusseura ry
Hallitus
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Hande
Aegeus
Merianna
Suvella
Tayana
Olga
Diamante
Mymlan II
Blondie
Marilyn
Blues
Xenia

511 mpk
480
430
411
376
310
251
227
221
163
140
118

