Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä
Vuosi 2017 oli seuramme 127. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 234 jäsentä, joista
junioreja 27. Kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 11:lla, joista junioreja on 9.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Vesa Vaihoja, sihteeri
Ismo Väisänen, taloudenhoitaja Tuukka Lisko, junioripäällikkö Timo Kemppainen, laskuttaja ja
jäsenrekisterin pitäjä Jan Saariaho, satamamestari Heimo Suoranta ja Laila Finska-Linna 30.4. saakka.
Toiminnantarkastajat olivat Pauli Kastell ja Risto Kallio, varalla Kalervo Aittola ja Sauli Honkala.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuukausittain yhteensä 12 kertaa, kiireellisiä asioita päätettiin
sähköpostikokouksilla, joiden päätökset sitten kirjattiin virallisiin kokouspöytäkirjoihin.Lisäksi pidettiin
kaksi suunnittelukokousta yhdessä Raahen Seelareitten Terässatama Oy:n kanssa.
Vuoden 2017 jäsenmaksu- ja venepaikkalaskutus hoidettiin jo suoraan Suomen Purjehdus ja Veneilyn
jäsenrekisterin Suulin kautta. Järjestelmässä pääsevät seurojen henkilöjäsenet itse tarkastamaan jäsen- ja
venetietojansa, edelleenkin on ongelmana että rekisteristä puuttuu n. kolmasosalta sähköpostiosoite, näille
joudutaan lähettämään paperilaskut.
Saunatapahtuman järjestivät Terässatamassa Meri-Raahe ja Pikkulahden Palvelut maaliskuun puolessa
välissä. Rannassa oli avanto, kylpytynnyri, telttasauna ja vetonaulana jääsauna, joka olikin hyvin suosittu
niinkauan kuin se kesti, säät olivat melko lämpimät ja kuuma sauna suli melko pian.
Seuran kevätkokous pidettiin 25.3. saunamajalla.
 Kokouksessa oli 11 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Ismo Väisänen.
 Hyväksyttiin v. 2016 toimintakertomus.
 Vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia
v. 2016 hallitukselle.
 Hyväksyttiin v. 2017 toimintasuunnitelma.
 Muissa asioissa kokous keskusteli A-laiturin uusimisen rahoitusmahdollisuuksista ja seuran
talouden tulevaisuudesta.
Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 23 hengen voimin koleassa ja erittäin tuulisessa säässä
1.5.2016.

Saariston siivoustalkoot pidettiin Helatorstaina 25.5., tänä vuonna Raahen kalastajainseuran vetämänä,
RaaPS:n osanotto oli tällä kertaa vähäinen.
Saloisten ja Vihannin koulujen meriliikuntaviikolla kaikki 7-9 luokkien oppilaat pääsivät tutustumaan
melontaan, soutuun, jollapurjehdukseen ja meripelastukseen satamassa 15. - 19. 5.
Juhannuseskaaderia Pikkulahdelle ei järjestetty lainkaan. Sää oli kylmä, satamassa nostettiin seuralippu
lippumastoon.
Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin Pekanpäivien avajaisten aikaan perjantaina 1.7. Pikkulahdella sää oli
kaunis ja osanottajia oli neljä. Pekanpäivien aikaan sunnuntaina järjestettiin myös köliveneiden perinteiset
Pekanpäiväpurjehduskilpailut lähes tyynessä kelissä, osanottajia oli neljä.
Pooki Flakkaa -Raahen Meripäivät 13. - 16. heinäkuuta järjestettiin kolmatta kertaa. Päätapahtuma oli
komerssin markkinat Rantatorilla. RaaPS:n osuus rajoittui tänä vuonna eskaaderiin Pikkulahdella
avajaispäivänä.
Partiolippukunta Merituulen 100-vuotisjuhlaleiri oli 25. - 29.7. Terässatamassa.
Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana vain 64, alku- ja keskikesän
sää oli oikukas ja kylmä, vasta elokuun lopussa ja syyskuun alussa oli lämpimämmät purjehduskelit.
Satama sai jälleen kiitosta viihtyisän ympäristönsä ja huolehtivan palvelun ansiosta. Pursimajaa ja
rantasaunaa vuokrattiinmyös ulkopuolisille.
Kesätyöntekijänä Terässatamassa oli Mira Lappalainen sekä Osuuspankin tuella että kaupungin
kesätyösetelillä, yhteensä kuusi viikkoa.
Polttoainejakeluun tuli merkittävä parannus, kun kaupunki hankki uudet mittarit ja korttiautomaatin
ehostaen samalla myös jakelupisteen katoksen. Jakelun on hoitanut Purjehdusseuran pääosin omistama
satamayhtiö Raahen Seelareitten Terässatama Oy ja kulunut kausi oli polttoainemyynnin suhteen
erinomainen.
Merikadun koulun meriliikuntaviikolla kaikki 7-9 luokkien oppilaat pääsivät tutustumaan melontaan,
soutuun, jollapurjehdukseen ja meripelastukseen satamassa 22 - 25. 8.
Venetsialaiset 26.8. oli suuri yleisötapahtuma satamassa, jonka alueesta suurimman osan Pursimaja ja
sauna mukaanluettuna Raahen Urheilun Tuki ry vuokrasi järjestäjinä. Sää oli hyvä.
Raahen saariston retkeilykartan laatimiseen RaaPS sai SSAB:ltä ja Raahen Voimalta avustusta, Antti
Orava on vetänyt ko. hanketta, tarkemmin hankkeesta osassa Melonta.
Raahen kaupungin veneilytyöryhmän kokous oli 28.9. RaaPS:a edustivat Mattiveikko Salo ja Vesa
Vaihoja.
Lipunlasku suoritettiin 30.9. Saunamajalla kahvitellen ja kesän säätä muistellen. Tilaisuudessa
myönnettiin seuran 50 -vuotisonnittelulippu Esko Sipolalle, 60 -vuotisviiri Juha Ojalalle ja 80-vuotisviiri
Veijo Merikallalle. Pekanpäiväkilpailun, Vuosipäiväpurjehduksen ja Keskiviikkokilpailujen palkinnot
jaettiin.
Perämeren, Kemijoen ja Oulujoen vesistöalueen sekä Lapin purjehdus- ja veneilyseurojen
vuosikokous pidettiin 15.10. Johteenpookissa Oulussa. Seuraa edusti Mattiveikko Salo. Kokouksessa
käsiteltin myös Perämeren alueen kilpailukalenteri 2018 ja Mattiveikko Salo kertoi Raahen liikkuva
koulun Meriliikuntaviikoista.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 25.11.

- Kokoukseen osallistui 9 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Ismo Väisänen.
- Hallituksen erovuoroinen kommodori Mattiveikko Salo valittiin uudelleen. Eronneen Laila FinskaLinnan tilalle valittiin Kimmo Kylmälä. Hallituksessa jatkavat varakommodori Vesa Vaihoja ja jäsenet
Tuukka Lisko, Jan Saariaho, Heimo Suoranta ja Ismo Väisänen.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toimineet Pauli Kastell ja Risto Kallio, varalle Sauli Honkala
ja Kalervo Aittola.
- Talousarvioesitys vuodelle 2018 hyväksyttiin sisältäen muutamia hinnaston tarkistuksia vuodelle 2018.
- Toimintasuunnitelma 2018 hyväksyttiin. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla www.raahenpurjehdusseura.com.
- Mailikilpailun kietopalkinnon voitti s/y Ixora kipparinaan Timo Jortama 2077 maililla.
A-laiturin uusimista varten oli hankittu jo aikaisemmin edullisesti Oulaisten putkitehtaalta teräsputket.
Purjehduskauden päätyttyä irrotettiin talkoilla vanhasta laiturista aisat, sähköt ja vesijohdot ja
loppusyksyllä talkooporukka Seppo Harju, Hannu Suomela, Sauli Honkala, Seppo Kortessalo ja Heimo
Suoranta rakensivat kolme 32 m pitkää laiturirunkoa, jotka on tarkoitus nostaa jään päälle ennen kevättä.
Hankkeeseen on Fennovoima Oy myöntänyt tukea 3000 € ja materiaali- ja työvälineapua ovat antaneet
Raahen Konepajatyö Oy ja Marra Oy. Muita sataman kunnostöitä olivat vanhojen kantojen poisto
nurmialueilta ja korkean valopylvään valojen uusiminen LED-valaisimilla.
Joulupuuroa tarjottiin 17.12.. Saunamajalla Huruakan tekemää puuroa ja sekahedelmäsoppaa söi 13
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 Tuukka Lisko
Tilinpäätös toimintavuodelta 2017 oli ylijäämäinen 9 551,52 €. (Budjetti 2 219,00 €)
Tuloja oli seuraavista lähteistä: varsinaisen toiminnan tuotot 1 958,18 €, varainhankinta 33 662,20 €,
sijoitus- ja rahoitustoiminta 201,26 €, yleisavustukset 400,00 €. Tulot yhteensä 36 221,64 €.
Suurin ponnistus myös taloudellisessa mielessä toimintavuoden aikana on ollut uuden A-laiturin
investointi. Toimintavuoden päättyessä on taseen keskeneräisiin laiturirakenteisiin aktivoitu tästä
investoinnista
9 287,40 € menoja. Laituri valmistuu vuoden 2018 aikana.
Muun talouden osalta viitataan oheiseen tulokseen ja taseeseen.

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 2017 ja veneitä katsastettiin 34 kappaletta. Katsastetuista veneistä 27 (25 v. 2916)
oli purjeveneitä ja 7 (9 v. 2016) moottoriveneitä. 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 2017 lopussa 28. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 31
henkilöä. Jäsenistössä on ollut pientä vähenemistä. Raahen kaupungin kirjaston lukusaliin meni Melontaja Soutu -lehti RaaPS:n lahjoittamana. Lehti tulee RaaPS:lle ilman kustannuksia kun seuran jäsenet ovat
tilanneet lehteä.
Soutu
Soudun osalta suurin ponnistus oli Merikadun yläkoulun meriliikuntaviikon toteuksessa mukana
oleminen. Pariairokaksikko toimi viikon aikana kokeiluveneenä. Pariaironelonen saatiin viime kesänä
vesille ja Harjun Jarin tekemä korjaustyö osoittautui onnistuneeksi. Molemmat seuran kilpasoutuveneet
odottavat ennakkoluulottomia uuden oppijoita rohkaistumaan koekäyttäjiksi. Toimintaan kaivataan myös
veneen säädöistä kiinnostuneita trimmaajia.
Melonta
Kauden 2017 aikana oli aktiviteettejä melonnan tiimoilta perinteiseen tapaan pitkän matkan melojien
avustamisesta yhteisharjoituksiin Raahen Meripelastusyhdistyksen kanssa. Perinteisessä Pooki Flakaa
tapahtumassa melojat olivat mukana vähäisesti edellisvuosiin verrattuna. Seuran kaksi jäsentä ovat
melonneet viime kaudella itsensä Melonta- ja Soutuliiton "Tonnarilistalle". Heikki Mikkilä meloi 2017
kaudelle 2030 km ollen listalla sijalla 19. Leena Niva meloi itsensä 1002 km matkalla sijalle 98.
Onnittelut Leenalle ja Heikille!
Kaudella 2015 aloitettu karttahanke sai jatkoa kaudella 2017. Hankkeeseen haettiin lisää SSAB:n ja
Raahen Voiman avustusta 2000 €. Yhteensä avustusta on saatu 3450€, josta on käyttämättä 1376,24€.
Karttojen ensimmäiset versiot ovat jakelussa RaaPS:n www-sivuilla. Kartta-aineiston työstäminen
loppuun on työn alla. Kartta-aineiston fiksaamisessa ja työstämisessä on avustanut Raahen kaupungin
hanketoiminnna IT-pajan henkilöstö. Jäljellä olevalla avustusrahalla katetaan karttojen painokuluja.
Painetut ja kuten myös www-jakelun korjatut kartta-aineistot on tavoite saada jakeluun alkavan
melontakauden kynnyksellä.
Kajakkivajan kaikki 12 paikkaa ovat käytössä. Muutama kajakki on näiden lisäksi ollut ulkosäilytyksessä,
sekä vajan seinustoilla. Toisin sanoen kysyntää kajakkipaikoille on.
Toiminnat 2017:
Meltontaretkeilijät Juho Paaso ja Sari Jääskeläinen 17.06.2017. Kesällä Juha ja Sari piipahtivat
Raahessa Perämeren melontaretkellään. RaaPS avusti heidän retkeänsä mm. tarjoamalla saunan
.
Pooki Flakkaa 15.07.201. Raahen Meripäivillä melonta oli kevyemmin mukana kuin edellisinä vuosina.
Meripäivillä oli esillä melojien melontakartta, joka kiinnosti yleisiö jonkin verran.

RaaPS:n työstämät melojien melontakartat olivat esillä Pooki Flakkaa tapahtumassa (kuvassa taustalla).
Syöpämelonta, Anders Myntti ja Kaj Haakana 16.07.2017. RaaPS avusti sinivalkonauhamelojia
perinteiseen tapaan tarjoamalla saunan ja yöpymispaikan. Molemmat melojat olivat
sairastaneet/sairastivat syöpää. Heillä oli retken tavoitteena kerätä rahaa Vaasan alueen sairaalaan syövän
hoitolaitteistoihin. Melojien pitkää matkaa olivat jeesaamassa myös Raahen Syöpäyhdistyksen väki
kannustaen ja tarjoten hyvän lihasopan.
MePe etsintäharjoitus 15.9.2017. Jo melkein perinteinen syyskuun melojien ja Meripelastusyhdistyksen
yhteinen etsintäharjoitus pidettiin hieman raittiissa, mutta mukavassa kelissä. RaaPS:n osalta aktiivinen
rooli oli harjoituksen suunnittelussa ja itse tapahtumassa tuoda paikallistuntemusta muualta tulleille
melojille. Etsintäharjoitukseen oli tullut Raahen Meripelastusyhdistyksen väen lisäksi meripelastajia
Oulusta aluksineen.

Melojien ja Meripelastusyhdistyksen yhteiharjoituksessa harjoiteltiin ja jaettiin melojille tietoutta
meripelastustoiminnasta.
MePe Kajakki 16.9.2017. Meripelatuksen väelle pidettiin pienimuotoinen kajakin käsittelyharjoitus, eli
miten kajakkia tulee käsitellä sitä särkemättä ja miten sen käsittely on sujuvaa.
Raahen alueen Insinöörit ry. Melotus 28.8.2019. Raahen alueen Insinöörit kävivät tutustumassa
RaaPS:n toimintaan. Esittelyn jälkeen vieraille pidettiin kevennetty melontakurssi ja oppeja käytiin
opettelemassa melontaretkellä Smitti saareen.

Raahen alueen Insinöörit melonnan perusteita oppimassa RAI:n Harri Lämsän ja RaPS:n Vesa Vaihojan
seuratessa opastusta.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden kuluessa suurta muutosta ja vuoden 2017 lopussa
jäseniä oli 18. Jaosto ei järjestänyt yhteisiä tapahtumia vuonna 2017. Kurssitarjonta on säilynyt
entisellään. Pääpaino on edelleen ollut navigoinnin perustaitojen opettamisessa.
Rannikkonavigoinnin kurssi jäi keväällä toteutumatta vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Edellisenä
syksynä ei ollut saaristonavigoinnin kurssia, mikä osaltaan vaikutti rannikkonavigoinnin kurssin
peruuntumiseen. Jaoston toiminnan aikana noin puolet saaristonavigoinnin kurssin käyneistä on jatkanut
kouluttautumista kevään kurssilla.
Saaristonavigoinnin kurssi käynnistyi syksyllä suurella ryhmällä. Kurssille ilmoittautui 25 opiskelijaa.
Tutkintojen suorittaminen jäi kuitenkin melko laimeaksi.
Opettaja-auktorisointiin osallistui lokakuussa Helsingissä yksi opettaja. Uutuutena
auktorisointitilaisuudessa oli ryhmätyö, jossa arviointiin ryhmissä opettajien kannalta haastavaksi
osoittautunutta reittisuunnittelutehtävää. Opettajien yhteistyöhön on vuoden aikana tullut uusia
mahdollisuuksia Facebook-ryhmän perustamisen vuoksi. Lisäksi materiaalin kehittämiseen ja jakamiseen
on otettu käyttöön uusia välineitä.
Vuoden 2017 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 134 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille
on osallistunut 262 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 33. 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 kahdeksan vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 13.

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 15.-19.5. kävivät Vihannin ja Saloisten koulujen 7-9 luokat Meriliikuntaviikolla ja syksyllä 22.25.8. olivat vuorossa Merikadun vastaavat luokat.
17.6. järjestettiin yhdessä seurakunnan kanssa n. kahdellekymmenelle lapselle ilta purjehdukseen
tutustumisen merkeissä.
Kuluneella kaudella oli paljon aloittavia junioreita ja toisaalta monet vanhemmat ovat jääneet pois, näin ei
kilpailutoimintaa saatu oikein käyntiin eikä yhtään kilpailua järjestetty.

Matkapurjehdus
Seppo Harju
Veneet laskettiin vesille pääasiassa toukokuun viikoilla 21. - 22. Alkukesän purjehdussää oli erittäin
kylmä parantuen vasta elo- syyskuun vaihteeseen.
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät poikkeuksellisen vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin muutamia retkiä
yhdessä ja erikseen, matkamaileja sai eniten Timo Jortaman s/y Ixora, joka purjehti talvehtimaan
etelärannikolle Ruotsin kautta. Hyvin kunnostautuivat myös Marja-Liisa ja Tuomo Mainio s/y Carelialla,
Kari Isola s/y Katarinalla ja Raimo ja Erja Kangas s/y Jasminilla.
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä neljä, myynnissä oli kolme.
Syyskuulla viikoilla 38. - 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 viisi kertaaja osallistuneita veneitä oli seitsemän.
Pekanpäiväkilpailu ja Vuosipäiväpurjehdus olivat vain köliveneille, kevytvenekilpailuja ei ollut..
Pekanpäiväpurjehdus LYS 2.7.2017
1.
2.
3.
4.

s/y Maruzella
s/y Ixora
s/y Diamante
s/y Artista

Lohi 25
Finngulf 36
Scampi
Bellona 23

Timo Kemppainen
Timo Jortama
Hannu Suomela
Ismo Väisänen

Scampi
Finngulf 36
H-Star
Bellona 23

Hannu Suomela
Timo Jortama
Mattiveikko Salo
Ismo Väisänen

Finngulr 36
H-Star
Scampi

Timo Jortama
Mattiveikko Salo
Hannu Suomela

Vuosipäiväpurjehdus LYS 23.7.2017
1.
2.
3.
4.

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

Keskiviikkokilpailu
1.
s/y Ixora
2.
s/y Miss Bluebell
3.
s/y Diamante
yhteensä seitsemän venettä
Matkapurjehduskilpailu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Timo Jortama
Marja-Liisa ja Tuomo Mainio
Kari Isola
Erja ja Raimo Kangas
Seppo Hyväri
Ari ja Sonja Murtomäki
Hannu Suomela
Ismo Väisänen
Merituuli ry
Sauli Honkala
Reima Kiuru
Mattiveikko Salo
Jorma Piippo

Raahessa 5.3.2018
Raahen Purjehdusseura ry Hallitus

s/y Ixora
s/y Carelia
s/y Katarina
s/y Jasmin
s/y Pinetta
s/y Unique
s/y Diamante
s/y Artista
s/y Matilda
s/y La Primavera
s/y Olga
s/y Miss Bluebell
s/y Tayana

2077
900
832
745
200
182
174
173
157
123
103
63
30

