Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Yleistä
Vuosi 2020 oli seuramme 130. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 228 jäsentä, joista
junioreja 29 ja kunniajäseniä 4. Kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 3:lla.
Seuran hallituksessa toimivat Kommodori Vesa Vaihoja, Varakommodori Tuukka Lisko,
Kunniakommodori Mattiveikko Salo, Sihteeri Ismo Väisänen, Laskuttaja ja rekisterinhoitaja Jan
Saariaho, Junioripäällikkö Janne Keskitalo, Timo Kemppainen ja Jouni Leinonen. 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. Poikkeustilanteesta johtuen hallituksen kokouksia järjestettiin myös
etäkokouksina. Lisäksi järjestettiin sähköpostikokouksia, joiden päätökset kirjattiin seuraaviin
pöytäkirjoihin.
130-vuotisjuhlaa varten perustettiin toimikunta ideoimaan ja valmistelemaan juhlaa. Pandemian
vuoksi suunniteltua juhlaa ensin siirrettiin pidettäväksi syksyllä mutta lopulta jouduttiin perumaan
juhlavuodelta kokonaan.
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 loppukesästä 08.08.2020.
Osanotto oli laimea johtuen todennäköisesti pandemiatilanteesta ja ajankohdasta.
Lipunnosto suoritettiin muutaman käsiparin voimin ilman perinteistä kahvitilaisuutta.
Saariston siivousta ei tehty yhteisenä operaationa, joten RaaPS:n järjestelyvuoro peruuntui.
Kaikki kesän tapahtumat käytännössä peruuntuivat. Meripäiviä ei järjestetty ja Pekanpäivätkin jäivät
eskaaderin osalta juhlistamatta. Myös perinteinen keskiviikkokerho oli tauolla koko vuoden.
RaaPS:n historiikki julkaistiin 520 kappaleen ensipainoksena pienimuotoisessa myyntitilaisuudessa
pursimajalla 10.7.2020. Kirjan tekijöitä muistettiin suurenmoisesta lopputuloksesta ilmaiskappaleilla.
Myös muutama materiaalin suhteen avuksi ollut sai oman kappaleensa. Kirjaa myytiin suoraan itse ja
lisäksi mm. Langin kauppahuone on myyntipaikkana. Juhlavuotta juhlisti hienosti myös Ohjaajamaljan
palautuminen seuran haltuun. Maljan luovutti kommodorille maljan haltija Jouko Permi Langin
kauppahuoneella. Maljan luovutustilaisuudesta siihen maljaan liittyvästä purjehdustoiminnasta saatiin
lukea Raahen Seudusta.
Lipunlasku pidettiin 3.10 Pursimajalla. Tilaisuudessa jaettiin juniorien ja mailikilpailun palkinnot. Uudet
lippalakit julkistettiin myös.
Syksyn vuosikokous pidettiin 21.11.2020 ja käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistui 13
seuran jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusteltiin tulevan kauden toimintasuunnitelmasta
ja satamavahtien koulutuksesta.
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Joulupuuro jäi vuonna 2020 nauttimatta sekä palkinnot ja kunnianosoitukset jakamatta.

Satama, Satamakapteeni Mattiveikko Salo
Mennyt purjehduskausi oli pandemian vuoksi sataman toimintojen kannalta todella poikkeuksellinen. Jo
keväällä oli hallitus tehnyt päätöksen, että ns. riskiryhmäläiset eli yli 70-vuotiaat vapautetaan
vartiovuoroista ja lisäksi päivävuoroa ei tarvinnut tehdä lainkaan. Jäsenistön ikärakenteesta johtuen
vartiolistaan jäi vain 61 nimeä neljän kuukauden ajalle. Tämä aiheutti vierasveneiden palveluun vakavia
puutteita, joita satamakapteeni parhaansa mukaan yritti sitten paikata. Onneksi vahtipuhelin ja
kameravalvonta olivat käytössä, mutta siitäkin huolimatta vierailijoiden listaamiseen ja kassakuitteihin jäi
aukkoja. Toisaalta koronatilanne sitten aiheutti sen, että kotimaan matkailun selvästi lisäännyttyä myös
vierasveneitä kävi enemmän kuin monena aikaisempana kesänä, 152 venekuntaa, jotka yöpyivät ainakin
190 vuorokautta ja myös saunoivat paljon.
Satama sai vierailijoilta paljon kiitosta, osansa siinä oli keväällä talkoilla uusitulla terässeinän vieraslaiturilla,
jossa saattoi nyt viihtyä veneiden äärellä istuskellen. Myös sataman kaikille laitureille saatiin
sähkötolppavalaisimet, jotka syksyn lähestyessä paransivat sataman ilmettä ja lisäsivät myös turvallisuutta.

Uusittu vieraslaituri, johon lisättiin vielä varustelua ja puupenkit.

RaaPS:n taloudellinen tilanne, Taloudenhoitaja Tuukka Lisko
Tilinpäätös toimintavuodelta 2020 oli ylijäämäinen 5 289,23 €. (Budjetti 649,00 €)
Tuloja oli seuraavista läheistä: varsinaisen toiminnan tuotot 1 330,00 €, varainhankinta 31 376,80 €,
sijoitus- ja rahoitustoiminta 120,00 €, yleisavustukset 500,00 €. Tulot yhteensä 33 326,80 €.
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Toimintavuoden aikana tehtiin investointeja satamaan ja kalustoon. Laitureille vuonna 2019 hankitut
valaisin- ja sähkötolpat kytkettiin käyttöön ja D-laiturin sähköistys tehtiin loppuun. Myös satama-altaan
terässeinän uusiminen valmistui purjehduskauden alkuun. Seuralle hankittiin uusi turvavene
moottoreineen ja käytetty Zoom8 jolla. Näistä investoinneista on aktivoitu taseeseen satamaan 6 359,33 €
ja koneisiin ja kalustoon 1 050,70 €. Turvaveneen hankintaa saatiin avustusta 2 253,30 €. Investointien
lisäksi myös historiikki valmistui. vuosikorjauskuluina on tehty remonttia erityisesti saunarakennukseen.
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 2020 ja veneitä katsastettiin vain 20 kappaletta kuten edellisenä vuotenakin.
Katsastetuista veneistä 15 (17 v. 2019) oli purjeveneitä ja 5 (3 v. 2019) moottoriveneitä. Katsastetut veneet
olivat kaikki hyvässä kunnossa ja korjauskehotuksia annettiin vain pienistä puutteista.

Melonta- ja soutujaosto, Jaoston vetäjä Antti Orava
Melonta- ja soutujaoston jäsenmäärä 2020 oli 19 henkilö, edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 23. Jäsenistössä
on ollut pientä vaihtuvuutta jäsenmäärän vähentyessä neljällä.
Melonnan osalta 2020 oli hieman enemmän aktiviteetteja kuin edellisinä parina vuotena. Heinäkuussa
tarjottiin RaaPS:n saunalta yösija Sinivalkonauhamelojille Mikko Sipilä ja Petteri Tiainen. He meloivat
suomen rannikon rajalta rajalle, eli Virolahdelta Tornioon 13.7. - 1.8 välisenä aikana. Kesän aikana Raahen
sivu on melonut kaikkiaan seitsemän rannikkomelojaa.
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Rannikkomelojat Mikko ja Petri ovat juuri saapuneet RaaPS:n saunan rantaan. Aamulla olivat lähteneet
Kalajoelta Rahjan saaristosta. Vastaanottamassa oli myös Matti Rahko, konkarimeljoja ja
Siikajokimelonnan pitkäaikainen vetäjä. Mikko ja Petri ovat olleet Suomimelootapahtumassa turvamelojina
kun Matti on ollut tapahtuman turvapäälikkönä.
Terässatamassa järjestettiin 15.7.2020 avoin ”turvallista melontaa” tapahtuma. Tapahtumassa oli vajaa
kymmenen melojaa mukana. Osa oli vesillä ja osa seurasi jollalaiturilta. Tilaisuudessa esiteltiin ja kerrottiin
asioita, joita on hyvä osata ja ottaa huomioon melontaretkillä. Useat kokeilivat kaataa kajakin ja harjoitella
kajakkiin pääsyä veden varasta.
Pyhäjoen nuorille partiolaisille järjestettiin 31.7–1.8 opastus Pikkulahdelta Iso-Kraaseliin ja takaisin
seuraavana päivänä pienen melontaretken kera. Partiolaisia oli 12 henkilöä, joista aikuisia neljä.
Melonnan peruskursseja pidettiin elokuussa kahdet, joissa oli viisi osallistujaa. Eli, opastus melontaan
onnistui pitää räätälöitynä huomioiden osallistujien taustat ja tarpeet.
Kajakkivajan käyttöaste on laskenut muutaman vuoden aikana, 12 paikasta nyt on seitsemän käytössä.
Kaudella 2015 aloitettu karttahanke on ollut pienemmällä huomiolla.
RaaPS:n www-sivulla jaossa olevat kartat ovat saaneet hyvää palautetta. Avustuksesta on käyttämättä noin
1k€, joka käytetään tarvittaviin lisensseihin sekä paperiprintteihin.

Partiolaisten retken lopuksi osa nuorista halusi kokeilla kajakin kaatamista ja kipuamista takaisin kajakkiin
veden varasta. Hyvä asia kokeilla kaatumista hallistuissa olosuhteissa.
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Navigaatiojaosto, Jaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden kuluessa muutosta ja vuoden 2020 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 voinut olla
vaikeaa Korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Kaikki lähiopetus lopetettiin keväällä muillakin
Raahe-opiston kursseilla.
Saaristonavigoinnin kurssi käynnistyi syksyllä suurehkolla ryhmällä. Kurssille ilmoittautui kaikkiaan 18
opiskelijaa. Tutkintoja suoritettiin hyväksytysti 6, mikä oli saman verran kuin edellisenä syksynä.
Tautitilanteen vuoksi viimeisen kerran oppitunnit jouduttiin perumaan mutta tutkintotilaisuus saatiin
erikoisjärjestelyin toteutettua. Asiat hallittiin erityisen hyvin hyväksyttyjen tutkintojen pistemäärien
keskiarvon ollessa 25,7. Uusi vesiliikennelaki, joka tuli voimaan kesäkuussa aiheutti painetta materiaalin
päivittämiseen. Lisäksi kurssille julkaistiin uusi oppikirja samasta syystä.
Opettaja-auktorisointiin ei osallistuttu vuonna 2020, koska tarvetta siihen 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 2020 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 167 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille on
osallistunut 342 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 46. 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 11 vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 18.

Junioritoiminta, Junioripäällikkö Janne Keskitalo
Yleistä
Kausi 2020 alkoi seuran 130 v juhlavuoden kunniaksi Raahen koululaisille järjestetyllä purjehdusaiheisella
piirustuskilpailulla. Voiton nappasi seuran oma juniori Joona Pulkkanen.
Varsinaiset harjoitukset aloitettiin heti jäiden lähdettyä. Turvavene laskettiin vesille 5.5 ja ensimmäiset
harjoitukset pidettiin 6.5
RaaPS kaudella 2020 järjestettiin SPV:n lasten purjehduskoulu ala-aste ikäisille. Purjehduskouluun osallistui
12 lasta, joista 10 jatkoi harrastuksen parissa loppukauden. Kaikkinensa seuran jäsenrekisterissä oli kaudella
2020 junioreita 35 kpl:
Tyttöjä 23 %
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Poikia 77 %
Harjoitus määriä saatiin lisättyä purjehduskaudella 2-3 kertaan viikossa. Aiemmin harjoituksia on ollut noin
1 kpl / viikossa, mikä on ollut selkeästi ihan liian vähän ja johtanut harrastaja katoon. Useammat
viikkoharjoitukset pitivät uudet harrastajat mukana toiminnassa.
Lasten purjehduskoulu osoittautui hyväksi ratkaisuksi harjoittelun kannalta. Purjehdusosaaminen saatiin
heti kesän alussa hyvälle tasolle ja harjoitusten vetäminen oli helpompaa, kun kaikilla osallistuneilla oli
purjehduksen perusteet hallussa.
Jollakausi päättyi 14.9 pidettyihin päätöskisoihin aurinkoisessa 12 m/s länsituulessa. 14 kilpailijan voimin
ratkottiin leikkimielellä seuransisäiset mestaruudet Zoom8 ja optimisti luokissa.

Veneilyretket
Lasten veneilyretket Raahen saaristoon järjestettiin seuraaville saarille:
21.5.2020 Iso-kraaseli, Makkaranpaistoretki + luontopolku
19.7.2020, Iso-kraaseli, Makkaranpaistoretki + luontopolku
2.9.2020 Tasku, Tutustuminen Taskun pooki-majakkaan

Vierailijat
RaaPS:n treeneissä vieraili kauden aikana HSS:n junioreita 4 kpl. Lisäksi 130 v piirustuskilpailun palkittuja 2
kpl kävi tutustumassa purjehdukseen.

Kalusto hankinnat
Junioritoimintaan haettiin seuratukea, joilla saatiin hankittua seuralle uusi turvavene sekä Zoom8 jolla.
Lisäksi korjattiin olemassa olevaa jollakalustoa hankkimalla uusia purjeita yms. Rikin osia.

Kilpailutoiminta
RaaPS:n juniorien viralliset sijoitukset kevytvene sarjoissa kaudella 2020:
Solja Keskitalo, Optimisti Ranking. Sijoitus 45.
Lasse Nikola, Optimist Kadet. Sijoitus 72.
Siiri Nikola, Optimisti kadet, Sijoitus 75.
RaaPS:n juniorit osallistuivat kaudella 2020 seuraaviin seuran ulkopuolisiin kilpailuihin:
OptiOrange 2020, Valencia, Espanja
Oulu Ranking 2
2020 Oulu Ranking 3
HSK Optimisti Ranking 1
EPS_ranking_2020
Optimist FM + Kadett
TPS Airisto Regatta 2020
KuoPS Optimist Ranking - Kuopio Sailing Weekend
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Optari Ranking VI Hanko
EPS-opti-ranking-kadetti-2020

Palkitsemiset
Kauden 2020 palkinnot jaettiin juonioreille seuraavasti:
- Kiertopalkinto, Solja Keskitalo
- Zoom8, Joona Pulkkanen
- Optimisti, Lasse Nikola
- Tsemppi, Siiri Nikola
Lisäksi kaikille junioreille jaettiin hienot RaaPS:n heijastinpipot.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoimintaa ei ollut kaudella 2020.

