Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yleistä
Vuosi 20189oli seuramme 129. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 231 jäsentä, joista
junioreja 25 ja kunniajäseniä 3. Kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 2:lla, joista junioreja on 1.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Vesa Vaihoja, sihteeri
Ismo Väisänen, taloudenhoitaja Tuukka Lisko, junioripäällikkö Timo Kemppainen, laskuttaja ja
jäsenrekisterin pitäjä Jan Saariaho, käteiskassanhoitaja Kimmo Kylmälä ja jäsen Jouni Leinonen.
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.
Vuoden 2019 jäsenmaksu- ja venepaikkalaskutus hoidettiin suoraan Suomen Purjehdus ja Veneilyn
jäsenrekisterin Suulin kautta. Järjestelmässä pääsevät seurojen henkilöjäsenet itse tarkastamaan jäsen- ja
venetietojansa, mutta edelleenkin on ongelmana että rekisteristä puuttuu vielä monilta sähköpostiosoite,
näille joudutaan lähettämään paperilaskut.
Saunamaja ehostettiin heti vuodenvaihteen jälkeen sisältä uuteen uskoon, senät maalattiin valkoisiksi,
keittiökaapit uusittiin ja hankittiin astianpesukone. Näkö parani huomattavasti.
Seuran kevätkokous pidettiin 23.3. saunamajalla.
 Kokouksessa oli 13 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Ismo Väisänen.
 Hyväksyttiin v. 2018 toimintakertomus.
 Vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia
v. 2018 hallitukselle.
 Hyväksyttiin v. 2019 toimintasuunnitelma.
 Päätettiin A-laiturin sähköistämisestä ja laitureiden valaistuksesta ja valtuutettiin hallitus
toimimaan asiassa.
 Muissa asioissa kokous keskusteli Fanttimarinan huonosta kunnosta todeten kuitenkin että
rahaa sen kunnostamiseen tai uuden tilan hankkimiseen ei ole..
Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden räntäsateessa sunnuntaina 5.5.2019 parinkymmenen
urhean veneilijän voimin.

Polttoainemyynnin suhteen kulunut kausi oli kaiken kaikkiaan hyvä, bensiiniä myytiin 4194,52 l ja
dieseliä 5779,63 l. Bensiinilitroissa oli pientä vähennystä, dieselin myynti jatkoi kasvuaan.
Saariston siivoustalkoisiin 18.5. ei tällä kertaa kerinnyt RaaPS:lta osanottajia, ensi vuonna RaaPS on
järjestäjä.
Seuran toinen turvavene, vanha Terhi todettiin purjehduskauden lopussa jo niin huonokuntoiseksi, että
päätettiin hakea Nousevan rannikkoseudun Hava 2 -hankeavustusta uuden pienen perämoottoriveneen
saamiseksi. Tätä kirjoitettaessa vuoden 2020 puolella saatiinkin tieto myönteisestä päätöksestä
hakemukseen.
Juhannusaattona illalla nostettiin lippu lippumastoon, muunlaista juhannusohjelmaa ei seuralla ollut.
Pekanpäiväeskaaderissa 28.6. Pikkulahdella kävi muutama vene. Seuraavana päivänä lauantaina
pidettiin Optimistijollien Kadettisarjan osakilpailu hyvässä säässä Roskan Redillä, osanottajia oli
useammastakin seurasta. Köliveneiden LYS-kilpailua ei voitu järjestää kun ei osanottajia ollut.
STS Sedov, maailman suurin toimiva purjelaiva vieraili Raahessa 12. -14.7. viidensien Pooki Flakkaa
-Raahen Meripäivien yhteydessä. RaaPS oli isolla venejoukolla muiden kanssa perjantaina
vastaanottamassa komean nelimastoparkin saapumista ja jälleen sunnuntaina saattamassa sitä matkaansa.
Lauantaina järjesti seura illanvieton Pursimajalla, väkeä oli salin täysi, musiikki soi ja ruoka oli hyvää.
Vierasveneitä yöpyi Terässatamassa kauden aikana 83 ja yöpymisvuorokausia oli n 120, lisäys edelliseen
kesään verrattuna oli 50%. Satama sai jälleen kiitosta viihtyisän ympäristönsä ja huolehtivan palvelun
ansiosta. Pursimajaa ja rantasaunaa vuokrattiin myös ulkopuolisille.
Kesätyöntekijää ei tänä vuonna satamassa ollut.
Raahen Liikkuva koulu meriliikuntaviikko oli 2.-5.9. ja jo perinteeksi muodostuneella viikolla olivat
tällä kertaa osallisina Saloisten ja Vihannin koulujen yläluokkien oppilaat. Yhteistyökumppaneina
Terässatamassa viikkoa järjestämässä olivat myös Raahen meripelastusyhdistys ja kaupungin
nuorisotoimi.
Raahen kaupungin veneilytyöryhmän kokous oli 24.9., RaaPS:a edusti Mattiveikko Salo.
Lipunlasku suoritettiin 5.10. Saunamajalla kahviteltiin, osallistujia oli melko runsaasti, 29 henkeä.
Tilaisuudessa myönnettiin kunniakirjat aktiivisille junioripurjehtijoille Eino Jortikalle ja Joona Puhakalle ,
seuran PR-palkinto annettiin Soila Keskitalolle hyvästä kilpailumenestyksestä Optimistijollalla.
Mailikilpailun kiertopalkinnon otti vastaan Timo Jortama.
Perämeren, Kemijoen ja Oulujoen vesistöalueen sekä Lapin purjehdus- ja veneilyseurojen
vuosikokous pidettiin 2.11. Oulussa Johteenpookissa. Seuraa edustivat Mattiveikko Salo ja Tuukka Lisko.
Kokouksessa käsiteltiin myös Perämeren alueen kilpailukalenteria 2020 ja myönnettiin RaaPS:n Solja
Keskitalolle tunnustus vuoden 2019 aktiivisena junioripurjehtijana.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 23.11.
Kokoukseen osallistui 16 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Ismo Väisänen,
ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Kalervo Aittola ja Sauli Honkala.
 Hallituksen erovuoroinen kommodori luopui kahdentoista palvelusvuoden jälkeen tehtävästä ja
uudeksi kommodoriksi valittiin varakommodorina toiminut Vesa Vaihoja. Vesan tilalle
varakommodorin jäljellä olevaksi vuodeksi valittiin Tuukka Lisko. Hallituksessa jatkavat Timo
Kemppainen, Jan Saariaho ja Ismo Väisänen. Erovuoroisista Jouni Leinonen jatkaa, Kimmo
Kylmälän ja Tuukka Liskon tilalle valittiin Janne Keskitalo ja Mattiveikko Salo.

Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toiminut Risto Kallio ja Juha Pesola (Revnor Oy),
varalle Sauli Honkala ja Kalervo Aittola.
 Talousarvioesitys vuodelle 2020 hyväksyttiin sisältäen hinnaston tarkistuksena
seniorijäsenmaksun korotuksen 40 €:oon.
 Toimintasuunnitelma 2020 hyväksyttiin lisäyksellä, että keväällä vakuutusyhtiön edustaja
saataisiin kertomaan venevakuutuksista.. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla.
 Mattiveikko Salo nimitettiin Raahen Purjehdusseuran Kunniakommodoriksi.
 Muissa esille tulevissa asioissa esitettiin seniorit vs. juniorit optimistijollakilpailua ja keskusteltiin
uuden Maafantin puoleisen telakointikentän varustuksesta. Jorma Piippo ei jatka pääkatsastajana.


Joulupuuroa tarjottiin 14.12.. Saunamajalla. Huruakan tekemää puuroa ja sekahedelmäsoppaa söi 24
henkeä.
RaaPS:n historiikin aineistoa ovat editoineet Risto Kallio ja Raili Viirret, teos julkaistaan kesällä 2020,
vuosihan on RaaPS:n 130-vuotisjuhlavuosi.
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 usein kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Tuukka Lisko
Tilinpäätös toimintavuodelta 2019 oli ylijäämäinen 368,73 €. (Budjetti 2 294,00 €)
Tuloja oli seuraavista läheistä: varsinaisen toiminnan tuotot 1 873,30 €, varainhankinta 26 984,20 €,
sijoitus- ja rahoitustoiminta 126,00 €, yleisavustukset 400,00 €. Tulot yhteensä 31 050,34 €.
Toimintavuoden aikana tehtiin investointeja satamaan. Kaikille laitureille hankittiin valaisin- ja
sähkötolpat. D-laiturin sähköistystä varten hankittiin oma sähköliittymä, jota saadaan hyödynnettyä
tulevaisuudessa myös polttoainelaiturin puoleisen säilytyskentän sähköistykseen. Toinen merkittävä
investointi on satama-altaan terässeinän uusiminen. Näistä investoinneista on aktivoitu taseeseen
satamaan 9 900,02 € ja liittymiin 2 448,37 €. Investointien lisäksi vuosikorjauskuluina on tehty remonttia
erityisesti saunarakennukseen.
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 laiteasennusasioissakin. Raahen Purjehdusseuran katsastuksessa toimi kuusi
katsastusmiestä kesällä 2019 ja veneitä katsastettiin vain 20 kappaletta. Katsastetuista veneistä 17 (20 v.
2918) oli purjeveneitä ja 3 (7 v. 2018) 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 2019 oli 23, edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 26. Jäsenistössä on
ollut pientä vaihtuvuutta jäsenmäärän vähentyessä kolmella.

Soudun osalta ei ollut aktiviteetteja 2019.
Melonnan osalta 2019 oli aktiviteetteja vähempi kuin edellisinä vuosina. Vähäisistä tapahtumista ja
osallistumisista kaksi oli samana viikonloppuna heinäkuussa. Siikajoki-melonnassa käytiin opastamassa
ja turvaamassa. Raahen satamassa vierailleeseen Sedov purjelaivaan käytiin tutustumassa melomalla,
satamaan menoon hankittiin lupa Raahen satamalta.
Perinteinen melojien ja Raahen Meripelastusyhdistyksen yhteinen etsintäharjoitus oli 20.9.2019 illan ja
yön hämyssä. Harjoitus pidettiin Botnia Outdoorin järjestämän Aallokkoleirin yhteydessä. Harjoituksessa
olivat jälleen melojat eksyksissä Raahen saaristossa. Hyvää harjoitusta meripelastukselle ja melojille.

Yläkuva: Melontaretki 13.7.2019 Raahen satamaan tutustumaan Sedov alukseen.
Alakuva: Melojien ja Raahen Meripelastuksen etsintäharjoitus 20.9.2019.
Kaudella 2015 aloitettu karttahanke oli pienemmällä huomiolla 2019. Karttahankkeen ja aineiston
esittely 20.9.2019 Aallokkoleirillä sai yllättävän hyvin kiinnostusta ja keskustelua melojilta. Karttaaineisto on saatavilla RaaPS:n www-sivulla. Avustuksesta on käyttämättä noin 1k€, joka käytetään
tarvittaviin lisensseihin sekä paperiprintteihin.
Melojien ns. tonnarilistalle meloi Heikki Mikkilä 1000 km matkalla. Tonnarilista on valtakunnallinen
Melonta- ja Soutuliiton koostama lista melojista, jotka ovat meloneet kauden aikana yli 1000 kilometriä.
Kajakkivajan käyttöaste on laskenut kahden viime vuoden aikana. Vajassa on nyt useampi paikka
vapaana. Vaikuttaa, että melonnassa on yleisesti pientä hiipumista. Vuosi 2019 oli hengähdysvuosi
muutamien aktiivisempien vuosin jälkeen.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden kuluessa suurta muutosta ja vuoden 2019 lopussa
jäseniä oli 17. Kurssitarjonta on säilynyt entisellään. Pääpaino on edelleen ollut navigoinnin perustaitojen
opettamisessa.
10 -vuotista taivalta juhlittiin 15.3.2019. Jaosto on hyväksytty Suomen Navigaatioliiton jäseneksi
15.3.2009. Tilaisuudessa jaettiin ansiomerkit niille jaoston perustajajäsenille, jotka ovat edelleen
toiminnassa mukana. Ansiomerkit myönnettiin Timo Kemppaiselle, Jorma Piipolle, Mattiveikko Salolle,
Heimo Suorannalle ja Vesa Vaihojalle.
Rannikkonavigoinnin kurssi toteutettiin keväällä ja ilmoittautuneita kurssille saatiin ihan mukavasti.
Uusia tutkintoja suoritettiin kevään tutkintotilaisuudessa kahdeksan. Tutkintotehtävät noudattivat
edellisten vuosien linjaa ja tehtävät osattiin ratkaista pääsääntöisesti hyvin.
Saaristonavigoinnin kurssi käynnistyi syksyllä pienehköllä ryhmällä. Kurssille ilmoittautui 13
opiskelijaa. Tutkintoja suoritettiin hyväksytysti 6, mikä oli vähemmän kuin edellisenä syksynä. Asiat
hallittiin erityisen hyvin hyväksyttyjen tutkintojen pistemäärien keskiarvon ollessa 25,6.
Sääntötuntemuksen painotus näkyi syksyn tutkintotehtävissä jopa vielä enemmän kuin edellisessä
tutkinnossa. Uudistettu oppikirja otettiin käyttöön. Tutkintouudistus on myös tulossa. Opetusmateriaali
vaati myös päivittämistä, koska virastojen järjestelyä tehtiin vuoden aikana.
Tutustumisilta järjestettiin syksyn kurssilaisille 15.11. seuran saunalla.
Opettaja-auktorisointiin ei osallistuttu vuonna 2019, koska välitöntä tarvetta ei ollut. 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 2019 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 161 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille
on osallistunut 324 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 40. 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 10 vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 16.

Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen
Juniorijäseniä oli vuoden lopussa 26, toiminta jatkui aikaisempaan tapaan viikkoharjoitteluilla maanantaiiltaisin. Kaluston puolesta mahdollisuudet ovat hyvät, seuralla on 4 Zoom8-jollaa, 7 optimistijollaa,
Laser-jolla, E-jolla ja TerhiSail 375 sekä kaksi turvavenettä. Osanottajia oli selkeästi enemmän kuin
edellisenä kesänä, ja varsinkin jollankaatoharjoitukset olivat mieluinen ja hauska tapahtuma.
Syksyllä 2.-5.9. kävivät Saloisten ja Vihannin koulujen yläluokat tutustumassa melontaan, soutuun,
jollapurjehdukseen ja meripelastukseen..
Kuluneella kaudella oli paljon aloittavia junioreita ja toisaalta monet vanhemmat ovat jääneet pois,
kilpailuja järjestettiin Pekanpäivien aikaan Optimistijollien Kadettisarjan osakilpailu ja
Vuosipäiväpurjehdus Optimistijollille.

Matkapurjehdus
Seppo Harju
Veneet laskettiin vesille pääasiassa toukokuun viikoilla 21. - 23. Purjehdussää oli pääosin varsin hyvä.

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. Hyvin kunnostautuivat myös Raimo Kangas s/y Jasminilla, Kari Isola s/y Katarinalla ja
Ismo Väisänen s/y Manjanalla.
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä kaksi, pois ei lähtenyt yhtään, mutta telakoituna oli kesän aikana
varsin paljon veneitä.
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 harjoituskilpailua ei onnistuttu käytännössä järjestämään lainkaan ja niin sarja jäi tänä
vuonna purjehtimatta. Pekanpäiväkilpailu järjestettiin juniorien Kadettisarjan osakilpailuna,
Vuosipäiväpurjehdus oli myös optimistijollakilpailu ja LYS- veneiden kisan sijasta järjestettiinkin
Kasuuninkierto-eskaaderi, jossa sitten olikin osanottajia jopa 9 venettä. Refanutan Regatta jäi kokonaan
järjestämättä osanottajapulan vuoksi.
Pekanpäiväpurjehdus Optimistijollat Kadettisarja 29.6.2019
1.
2.
3.
4.

Solja Keskitalo
Joona Pulkkanen
Armin Robas
Henri Indre`n

RaaPS
RaaPS
OTPS
RaaPS

4p
5p
9p
12 p

Vuosipäiväpurjehdus Optimistijollat 20.7.2019
1.
2.
3.
4.

Solja Keskitalo
Eino Mänty
Armin Robas
Lukas Mattila

RaaPS
OTPS
OTPS
M

4p
6p
8p
12 p

Matkapurjehduskilpailu
Timo Jortama
Raimo Kangas
Kari Isola
Ismo Väisänen
Seppo Hyväri
Tuukka Lisko
Sauli Honkala
Mattiveikko Salo
Raahessa 3.2.2020
Raahen Purjehdusseura ry Hallitus

s/y Ixora
s/y Jasmin
s/y Evelia
s/y Manjana
s/y Jasper
s/y Heleena
s/y La Primavera
s/y Miss Bluebell

1617
743
725
400
260
215
150
131

