Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2012
Yleistä
Toimintavuosi 2012 oli seuramme 122. toimintavuosi Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 234 jäsentä,
joista junioreja 36. Kokonaisjäsenmäärä on kasvanut viidellä vaikka junioreita on kuusi vähemmän.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Jorma Piippo, sihteeri
Jukka Tahkola, taloudenhoitaja Vesa Vaihoja 31.7.2012 saakka ja Teuvo Nurkkala 1.8.2012 alkaen sekä
hallituksen jäsenet junioripäällikkö Timo Kemppainen, käteiskassanhoitaja Jari Plosila, Esko Sipola ja
laskutuksen ja jäsenrekisterin hoitaja Pasi Säily. Toiminnantarkastajina toimivat Pauli Kastell ja Kalervo
Aittola, varalla Sirpa Lindberg ja Erik Nyman. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 12
kertaa, kiireellisiä asioita päätettiin sähköpostikokouksilla, jotka päätökset sitten kirjattiin virallisiin
kokouksiin.
Seuran kevätkokous pidettiin 14.4. saunamajalla.
- Vilkkaassa kokouksessa oli 12 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Vesa Vaihoja.
- Hyväksyttiin v. 2011 toimintakertomus.
- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia v. 2011 hallitukselle.
- Hyväksyttiin v. 2012 toimintasuunnitelma.
- Muissa asioissa keskusteltiin laituritöistä, venehallista, kajakki- ja jollavarastosta,
turvallisuussuunnitelmasta ja veneilykoulutuksesta
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Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 1.5.2011. Sää oli kauniin keväinen ja tilaisuutta juhlisti
19 henkeä.
Saariston siivoustalkoot pidettiin 27.5., tänä vuonna Meripelastusyhdistyksen vetämänä, Iso-Kraaselissa
tarjottiin Marttojen toimesta talkooväelle kahvia ja makkaraa.
Juhannuksen vieton aloitti eskaaderi Pikkulahdelle erittäin kauniissa säässä, osanotto oli runsas.
Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin perjantaina 29.6. Pikkulahdella, sää oli nytkin oikein hieno ja osanotto
runsas.
Uuden D-laiturin tekoa jatkettiin edellisvuonna valmiiksi saadusta rungosta tekemällä päädyn
poikkisilta, kulkusilta rannan päähän ja porttikehikko. Vielä ennen vuoden loppua poikkisilta siirrettiin
rantaan ja koko laitos oli valmiina siirrettäväksi jäälle tammikuun puolella. Uusia aisapuomeja
kellukkeineen hankittiin 25 kappaletta.
Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana 112, sateisella ja
kylmänpuoleisella kesällä oli varmasti osuutensa aikaisempia vuosia vähäisempään vierasmäärään.
Satama sai jälleen kiitosta kauneudestaan ja huolehtivasta palvelusta.
Lipunlasku suoritettiin 22.9.. Tilaisuudessa jaettiin Vuosipäiväpurjehdusten, Refanutan Regatan ja
keskiviikkokisan palkinnot.
Perämeren alueen purjehdus- ja veneilyseurojen kokous pidettiin 29.9. ja järjestäjänä toimi tänä
vuonna RaaPS. Kokous pidettiin Raahen kaupungin kokoustilassa Brahenkatu 2:ssa, RaaPS:sta
osallistuivat Timo Kemppainen, Tapio Kemppainen, Iku Merikalla, Pasi Säily, Vesa Vaihoja ja
kommodori Mattiveikko Salo. Kokouksessa käsiteltiin aluetoimintaa ja koulutusasioita sekä päätettiin
alueen kilpailukalenteri vuodelle 2013. Seuraavan kokouksen järjestäjänä ensi syksynä on Kemin
Purjehdusseura.
Merkkipäivän johdosta muistettiin 80-vuotisviirillä Jorma Kaistoa ja Erik Nymania sekä 50-vuotislipulla
Jukka Pekuria, Pasi Säilyä ja Jukka Tahkolaa. Gamlakarleby Segelförening täytti 140 vuotta, Iin
Meriseura 40 vuotta, Kallan Purjehtijat ja Raahen Meriseura 30 vuotta, näitä onniteltiin.
Jäteastiat siirrettiin Halkofantin takaseinustalle pois turhan edustavalta paikalta sisääntuloportin pielestä.
Kesätyöntekijöinä olivat Iku Merikalla jollapurjehduskurssin tuloilla kustannettuna ja Tapio
Kemppainen Osuuspankin tuella sekä Satu Sipola kaupungin kesätyösetelillä.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 24.11.
- Kokoukseen osallistui 15 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Jukka Tahkola.
- Hallituksen erovuoroinen varakommodori Jorma Piippo valittiin uudeksi kaksivuotiskaudeksi ja
erovuoroisista jäsenistä Pasi Säilyn ja Vesa Vaihojan tilalle valittiin Risto Kärnä ja Antti Orava, Esko
Sipola valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat kommodori Mattiveikko Salo ja jäsenet Timo
Kemppainen, Jari Plosila ja Jukka Tahkola.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toimineet Pauli Kastell ja Sirpa Lindberg, varalle Maija-Liisa
Syrjälä ja Vesa Vaihoja.
- Talousarvioesitys hyväksyttiin muutoksitta ja hinnasto vuodelle 2013 hyväksyttiin muutoksin, että
melontajaosto muutettiin melonta- ja soutujaostoksi ja katsastusmaksu yhtenäistettiin 15 euroksi sekä
perus- että vuosikatsastuksen osalta.
- Seuran PR-palkinto annettiin koulutusasioihin paneutuneelle ja sitä kautta seuraa ulospäin tunnetuksi
tehneelle Vesa Vaihojalle.
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- Mailikilpailun 2012 voittaja sy Katarina palkittiin.
Pikkujoulua juhlistettiin jouluaterialla Tiiranlinnassa 8.12. Osanottajia oli 14.
Joulupuuroa söi 14.12. Saunamajalla 17 henkeä.
Kajakki- ja jollavarasto, jonka rakentamisesta oli päätetty jo 2010 kevätkokouksessa ja jolla on
voimassa oleva rakennuslupa, tullaan todennäköisesti rakentamaan kesällä 2013. Puutavara on Sauli
Honkalan toimesta hankittuna ja proomu Sagan omistajan Jari Kankaan kanssa on sovittu Sagan paikan
vuokrana tehtävistä varaston pohjatöistä.
Turvallisuussuunnitelman luonnoksen laati Reima Kiuru, suunnitelmaa kehitetään ja täydennetään
kevään 2013 aikana. Osana siihen hankittiin Fanttimarinan päätyyn isokokoinen sataman opastaulu.
Historiikin teossa on ollut välivuosi, tulevalla kaudella on toiveita saada asiaan uutta vauhtia.
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.
Suru-uutisena saatiin kuulla kesällä seuran pitkäaikaisen jäsenen Kalle Pekurin poismenosta.

RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Teuvo Nurkkala

Tilinpäätös vuodelle 2012 on hieman positiivinen poistojen jälkeen. Vuosi oli taloudellisessa mielessä
hyvä mikä mahdollistaa uudet investoinnit tuleva vuonna.
Talousarvio vuodelle 2012 toteutui pääsääntöisesti. Katsastustuottototeuma oli n. 10 % suurempi ja
jäsenmaksutoteuma puolestaan n. 10 % pienempi arvioidusta.
Poistoja ei tehty vuonna 2012 maksimimäärän edestä. Kaluston poistoprosentiksi
laitettiin 15 %, sataman poisto 10 % ja kiinteistöjen poisto 4 %, kuten edellisenä vuonnakin.
Jäsenmäärä kasvoi vuonna 2012 kahdeksalla (8) jäsenellä Suomen purjehdus ja veneilyliiton
jäsenmaksulaskutuksen perusteella.
Satamamenot olivat edellistä vuotta huomattavasti pienemmät, johtuen välivuodesta D-laiturin
rakentamisessa.
Sähkön käyttö pieneni n. 10 % edelliseen tilikauteen verrattuna.
Rakennuskuluissa merkittävin yksittäinen kohde oli D-laiturin rakenteiden materiaalihankinnat.
Suurimmat hankinnat olivat painepesuri ja käsivintturi.
Tilojen vuokraamisen osalta vuosi oli edellistä vuotta parempi. Tuotto oli n. 15 % suurempi edelliseen
tilikauteen verrattuna. Saunan ja majan vuokraamisesta saadut vuokratuotot kattoivat saunan ja majan
käyttökustannukset (sähkö, vesi, vakuutukset ja kiinteistövero).
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Verohuojennusanomus oli tehty verohallintoon kiinteistötulon osalta edellisellä tilikaudella jatkuen
vuoteen 2015. Verohuojennus siis jatkuu kiinteistötulojen osalta edelleen.
käyttöoikeuskorvaus vuodelle 2012 on 2600 €. Käyttöoikeuskorvauksesta on suoritettu 600 € 19.4.2012
RSTOy:lle. 2000€:n summalla kuitataan terässatamasaamisia RaaPS:n taseessa ja tuloksessa.
Investointivarausta vuodelle 2013 otettiin 1000€ summalla vuoden 2012 tuloksesta.

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 laite asennus asioissakin. Raahen Purjehdusseuran katsastuksessa toimi neljä
katsastusmiestä. kesällä 2012. Seurassamme veneitä katsastettiin 39 kappaletta. Se on noin 38 prosenttia
seuran venekannasta, mikä on ilahduttavasti n. 6 prosentti yksikköä enemmän kuin edellisenä kesänä.
Katsastetuista veneistä 28 oli purjeveneitä ja 11 moottoriveneitä. Katsastetut veneet olivat kaikki hyvässä
kunnossa ja korjauskehotuksia annettiin vain pienistä puutteista.

Melonta- ja soutujaosto
Melonta- ja soutujaoston vetäjä Antti Orava

Melontajaoston jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 16 henkilöä. RaaPS:n vuosikokouksessa päätettiin
RaaPS:n toimintaan lisätä soutu. Melontajaoston nimeksi muutettiin melonta- ja soutujaosto, melonta- ja
soutuliiton mukaisesti. Soudun toimintaa alkaa koordinoimaan Laila Finska-Linna.
Melontajaoston toimintaan sisältyi menneenä kesänä olla isäntänä lähialueen melontaseurojen vierailuille
sekä edistää turvallista melontaa.
Melontajaoston vieraana kävi 30.6.2012 Oulusta melontaseuran K&C jäseniä (5 hlöä) tutustumassa
Raahen edustan saaristoon sekä RaaPS:n tiloihin ja toimintaan. Melontaretki oli tarkoitus suunnata
Taskuun ja Kallaan, mutta tuulen ollessa n. 8-10 m/s, puuskat n. 14 m/s supistettiin matka Maapauha –
Iso-Kraaseli suunalle. Melontaretki päätettiin saunomisen ja makkaran paiston merkeissä.
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RaaPS:n melontajaoksen vieraana kävi Oulusta melontaseuran K&C:n jäseniä, sekä Ylivieskan Ladun
melojia. Molemmilta saatiin hyvää palautetta RaaPS:n tiloista ja Raahen edustan saariston
melontaympäristöstä (Kuva Antti Orava).
Raahen meripelastusyhdistyksen ja RaaPS:n yhteistyönä järjestettiin 13.8.2012 ”Turvallista Melontaa!”
luentotilaisuus RaaPS:n saunalla. Tilaisuudessa meripelastusyhdistyksen väki Antti Kolarin johdolla sekä
RaaPS:lta Vesa Vaihoja, Antti Orava ja Jarkko Salmela esittelivät eväitä turvalliseen melomiseen sekä
yleensäkin turvalliseen vesillä liikkumiseen. Tilaisuuden lopuksi esiteltiin satama-altaassa erilaisia
pelastautumistoimia kajakeilla.
Yhteistyössä Raahen meripelastusyhdistyksen kanssa järjestettiin myös kaksi pelastautumisharjoitusta
satama-altaassa (8.8.2012 ja 20.8.2012). Harjoituksissa kokeiltiin erityyppisten kajakkien ja kanoottien
nostamista meripelastuksen aluksiin (Aave, Pikku Niilo ja Niilo Saarinen). Tästä yhteistoiminnasta tehtiin
myös lehtijuttu valtakunnalliseen ”Melonta ja Soutu” -lehteen (2/2012). Kalustoa saatiin lainaan jäseniltä
sekä Pikkulahden Palvelut -yritykseltä.
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Raahen Meripelastusyhdistyksen kanssa pidettiin kahdet pelastautumisharjoitukset sekä ”Turvallista
Melontaa!” -luento. Kuvassa harjoitellaan erityyppisten kajakkien käsittelyä ja alukseen nostamista.
Sirpa Lindbergille kiitokset kajakin lainaamisesta. Mukana olivat myös Timo Kesti ja Tatu Hirvonen.
(Kuva Mari Kinnunen)
RaaPS oli aktiivisesti mukana 25.8.2012 järjestetyssä ”Seikkailutoiminta opetus- ja oppimisvälineenä”tilaisuudessa, jossa opetusalan yms. henkilöille esiteltiin purjehdusta, soutua ja melontaa RaaPS:n tiloissa
ja rannoilla.
Ylivieskan Ladun melojat (10 hlöä) kävivät RaaPS:n vieraana 8.9.2012. Lähes peilityvenellä kelillä
Taskuun suuntautuneen melontaretken jälkeen esiteltiin RaaPS:n toimintaa ja tiloja loppusaunan
yhteydessä.
Seuratoiminnan ulkopuolella oli myös aktiivista melontatoimintaa läpi melontakauden. Keväällä
laskettiin useampaa lähitienoon kevättulvassa olevaa jokea, sekä kesemmällä osallistuttiin Pyhäjoki- ja
Siikajoki- melontatapahtumiin. Käytiin Norjassa melomassa suolaisessa vedessä Atlantin rannalla.
Hangossa piipahdettiin ”Hanko Sea Kayak Gathering” -tapahtumassa. Osallistuttiin lähialueen
melontaseurojen reissuille, Oulun K&C:n, Ylivieskan Ladun ja Kokkolaisten seurojen 7-sillan melontaan.
Saatettiin Helsinkiläiset Sinivalkonauhamelojat Raahesta Tauvoon. Lisäksi oli hyvä tilaisuus päästä
näkemään ja kokemaan Suomi Meloo -tapahtumaa järvisuomessa turvamelojan roolissa.
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Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 21 henkilöä. Opettajia ei ole saatu vielä lisää ja
siitä syytä koulutusta oli mahdollista tarjota rajoitetusti yhden opettajan voimin. Kevät aloitettiin
rannikkonavigoinnin kurssilla tuttuun tapaan yhteistyössä Raahe-opiston kanssa. Kurssin aloitti kaikkiaan
16 henkilöä, joista kolme jätti kurssin kesken. Tuntimääränä oli edellisen vuoden tapaan yhteensä 37
tuntia, joista neljä käytettiin kevään tenttiin ja loput 33 tuntia 11 luentokerralla torstai-iltaisin luentoihin.
Tenttiin osallistui 7 henkilöä ja läpäisyprosentiksi tuli lopulta 100. Tutkintolautakunnalla ei ollut
arvioinnista huomautettavaa ja tentti sujui oppilailtakin hyvin keskiarvon ollessa 23,9 pistettä.
Veneilijän peruskurssi järjestettiin ensimmäisen kerran 11.6 alkaen. Kurssille ilmoittautui 5 henkilöä.
Kurssin sisältönä oli Suomen Purjehdus- ja Veneilyliiton materiaali teoriaosuudessa ja käytännön
harjoituksia. Haasteeksi kurssilla tuli ennen kaikkea liian myöhäinen aloitus, josta aiheutui hankaluuksia
saattaa kurssi kaikkien osalta päätökseen. Kurssi saatiin käynnistettyä, vaikka siitä ilmoitettiin vain seuran
Internet-sivuilla.
Johdatus purjehdukseen -kurssi oli tarkoitettu kaikille veneilystä ja purjehduksesta kiinnostuneille.
Kurssin sisältönä oli lyhyt yhden illan teoriaosuus, jossa kerrottiin yleisiä purjehdukseen ja
turvallisuuteen liittyviä asioita ja seuraavana päivänä käytännön purjehdusta. Osallistujia kurssille löytyi
hyvin ja purjehduspäivän kilpailuun saatiinkin kurssin puolesta vähän enemmän osallistujia. Kurssilaisia
oli kaikkiaan neljässä veneessä. Purjehdussää oli hieno alkaen täysin tyvenestä loppupäivän kohtuulliseen
tuuleen. Näin kurssilaiset pääsivät näkemään purjehduksen luonteesta hieman enemmän. Kiitokset
kuuluvat kaikille kurssilaisia veneisiinsä ottaneille: Jorma Piippo, Timo Kemppainen, Markus Lehto ja
Vesa Vaihoja.
Liittokokoukseen Helsingissä osallistuttiin muutamien pohjoisen seurojen edustajien kanssa.
Liittokokouksen yhteydessä oli seuraseminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita. Tapahtuma oli
kokonaisuudessaan hyvä ja olisi toivottavaa yrittää osallistua enemmän, vaikka vaikutusmahdollisuudet
liittotason toimintaan ovatkin aika pienet.
Saaristonavigoinnin uusi kurssi aloitettiin syksyllä yhteistyössä Raahe-opiston kanssa. Kurssille
ilmoittautui ennätykselliset 33 henkilöä. Kurssi oli siis loppuunmyyty ja varapaikatkin täytetty. Kaikille
innokkaille opiskelijoille saatiin paikka kurssille. Tutkintotilaisuuteen 14.12 osallistui kaikkiaan 20
henkilöä. Syksyn tentissä painotettiin odotetusti vesiliikenteen sääntöjä mutta painotus oli kuitenkin
yllättävän suuri, koska lähes puolet koko tutkinnon pistemäärästä liittyi sääntöihin. Pistemäärällä
mitattuna painotus kaksinkertaistui aiempien vuosien tutkintoihin verrattuna. Syksyn tentti suosi ahkeria
ja hyvämuistisia lukijoita mutta saattoi olla varsin hankala navigointiin keskittyneille oppilaille. Tentin
haastavuudella ja erilaisuudella saattaa olla osansa alustavissa tuloksissa. Läpäisyprosentiksi tuli 60 ja
tentin keskiarvoksikin vain 16,4, mikä oli edelliseen saaristonavigoinnin tentin tulokseen nähden
kokonaiset 10 pistettä vähemmän.
Vuoden 2012 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 69 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille on
osallistunut 133 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 13. Kursseille osallistuu yleensä veneilijöitä, veneen
hankintaa harkitsevia ja myös muutamia muuten vain aiheesta kiinnostuneita. Tähän mennessä hieman yli
puolet kursseille osallistuneista on suorittanut tutkinnon n. 52 prosentin osuudella. Keskeyttäneitä on n.
10 prosenttia. Jaosto on toiminut kouluttajana tähän saakka kolme vuotta eli tutkintotilaisuuksia on
järjestetty yhteensä kuusi.
Navigaatioliiton tapahtumiin ei vuonna 2012 osallistuttu. Tarvetta olisi saada lisää opettajia, jotta
uusien kurssien suunnittelu ja aloittaminen olisi helpompaa. Erityisesti avomerinavigoinnin kurssin
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järjestämiseksi tarvittaisi resursseja. Kotipaikkakunnalla ja lisäksi lähikunnissa kysyntää koulutukselle
löytyy siinä määrin, että koulutusta pitää jatkossakin saada toteutettua.
Seuralle koitui kuluja ainoastaan veneilykouluttajan kouluttamisesta. Kulut katettiin kuitenkin jo
ensimmäisen veneilijän peruskurssin kurssin osallistumismaksuista. Navigoinnin koulutus ei ole
edelleenkään aiheuttanut seuralle kuluja.

Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen

Purjehduskurssi 2012
Junnuille järjestettiin Purjehduskurssi kesäkuun alussa 4-8.6. Kurssin päätoimisina vetäjinä toimi Tapio
Kemppainen ja Iku Merikalla sekä mukana häärivät osan aikaa Timo Kemppainen sekä Kari ja Jaakko
Isola.
Mukana oli 9 purjehtijaa, Joonas Huhtala, Ville Möttönen, Laura Isola, Atte Nurkkala, Victor Zhabin,
Josif Zon, Jaakko Myllymäki, Miikka Hyry ja Santeri Puhakka.
Maanantaina aloiteltiin tutustumalla optimistijollaan ja kaikki pääsivät sivutuuleen liikkeelle sekä oppivat
perusasioita pikaisesti.
8

Tiistaina olivat jo aiemmin purjehtineet Atte, Josif ja Victor liikkeellä Zoom8 -jollilla ja muut seilasivat
optareilla.
Väistämissäännöt ja luoviminen olivat päivän aiheena. Ensin seilattiin Isollalahdella ja sitten käytiin
Pikkulahdella. Ilma oli sateinen.
Keskiviikkona oli aurinkoinen ilma ja taitojen kartuttua olivat Joonas, Victor, Josif ja Atte Zoom8:lla
liikkeellä muiden purjehtiessa optarilla. Porukka seilasi retkelle, menomatkalla kiersivät Pikku-Kraaselin
ja Santaholman välistä Iso-Kraaseliin jossa syötiin eväät, sieltä matka jatkui Soininsalmen kautta
kotisatamaan.
Torstaina oli sumuinen ilma, vesillä 4 zoom8 -jollaa ja 5 optaria. Seelattiin Isollalahdella 2 lähtöä ja
eväiden syönnin jälkeen Pikkulahdella 2 ja kolmannella takaisin satamaan.
Perjantaina käytiin aluksi Pikkulahdella ja evästauon jälkeen mentiin takaisin Pikkulahdelle, jossa
pidettiin päätöskilpailut. Rantaan palattua käytiin viikon asioita läpi jäätelönsyönnin aikana sekä jaettiin
todistukset.
Muu junioritoiminta kesällä 2012
Toiminta jatkui viikkoharjoitteluilla tiistai-iltaisin. Kalustona oli 4 Zoom8-jollaa, 6 optimistijollaa sekä
loppukesällä hankittu Laser-jolla joka oli kovassa käytössä. myös Kallion Riston 2.4mR vene oli vesillä
ja sillä kävi aika moni junnu ja aikuinen kokeilemassa. Syksyllä hankittiin vielä yksi optimistijolla.
Keväällä kävi Pattasten koulun 7-luokkien tytöt liikuntatunnilla purjehtimassa. Jollakalusto ja 2.4mR
olivat käytössä.
Muutama junnu kävi kokeilemassa myös soutua kilpasoutuveneellä.
Kevytvenekilpailuja pidettiin junnuille kesän aikana kahdet, niiden tulokset kilpailuosiossa.

Matkapurjehdus
Jorma Kaisto, Seppo Harju

Veneet laskettiin vesille touko-kesäkuun vaihteessa. Kesän purjehdussää oli vaihtelevaa, tuulta ja tyyntä,
reilusti sateita ja siitä johtuen helteitä vähän. Sateet haittasivat myöskin maalla kaivosteollisuutta ja
maanviljelyä. Pellot vettyivät ja oli harvinaisen runsaita kevättulvia. Perunapellot vettyivät ja sadot jäivät
pieniksi.
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin ainakin yksi yhteinen retki, mukana
olivat Miss Bluebell, suvella, Mymlan II, Diamante ja La Primavera. Miss Bluebell taisi käväistä Oulussa
asti.
Eniten maileja keräsi Katarina (Kari Isola), joka kiersi koko Perämeren mm. Kemin, Luulajan ja
Skellefteån kautta etelään Raippaluotoon asti.
Merianna (Risto Kärnä) seilasi myös Ruotsin puolella ja kotivesien lisäksi Marjaniemessä sekä Oulun ja
Pyhäjoen suunnalla.
Kielo Marian (Antero Keskitalo) matka ulottui mm. Merenkurkun Valassaarille.
Niin ikään Jade (Teuvo Nurkkala) seilasi Vaasan saariston Mikkelinsaarille.
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Jukka + Irene Pekuri ja kumppanit seilasivat Blue Ladyllä syystuulissa Tammisaaresta uuteen
kotisatamaan Raaheen. Me keskiviikkokerholaiset saimme katsoa videolta koko pariviikkoisen matkan
saunamajalla. Meri näytti mahtinsa matkalaisille sillä tuulen nopeus oli jopa 23 m/s. Jukan miehistö on
oikeita merenkulkijoita!
Näyttää veneet seurassamme suurenevan. Se tietänee edistymistä matkapurjehduksen suuntaa.
Syyskuulla viikolla 38. veneitä nostettiin talviteloille useammassa erässä.
Seuran lipun alla purjehtiva Exkursio-vene täyttää 100 vuotta nykyään Jari Harjun kipparoimana.
Katarina (kuva Kari Isola)

Kilpailutoiminta
Kilpailupäällikkö Mattiveikko Salo

SPV:n kilpailunjärjestäjäkortin sai keväällä Iku Merikalla ja kilpailujärjestäjäkurssin kävi Esa Törmälä.
Aluetuomarikurssin kävivät Iku Merikalla ja 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. Mutta hiukan valoa kuitenkin näkyy: toimitsijakoulutusta on hankittu ja vähitellen
järjestäjäkokemusta alkaa karttua, niin että ehkä jatkossa seuralla on hyvinkin kymmenpäinen joukko
näihin tehtäviin ja yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa pystytään lisäämään.
Keskiviikon harjoituskilpailu onnistuttiin järjestämään onnettomien sääolosuhteiden vuoksi vain 3
kertaa. Lähtö ja maali olivat Roskalla ja ratana poikkiväylän itäviitan kierto. Sääntöjä muutettiin siten,
että kilpailut purjehdittiin takaa-ajolähtönä aikaa-matkalle tasoituksilla LYS-säännön sulkeutuvan radan
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mukaisesti. Erillistä lähettäjää tai ajanottajaa ei näin ollen tarvittu, vaan kukin vene lähti kilpailussa
käyttämänsä LYS-luvun mukaiseen aikaan ja ensimmäisenä maaliin tullut vene oli voittaja.
Yhteistulos
1.
2.
3.
3.
5.
6.

sy Diamante
sy Wellis
sy Artista
sy Miss Bluebell
sy Tayana
sy Sonja

13 p.
9 p.
8 p.
8p.
3 p.
1 p.

Pekanpäiväpurjehdus Optimistijollat 30.6.2012
1.
2.
3.
4.
5.

Josif Zon
Viktor Musijenko
Santeri Puhakka
Joonas Huhtala
Atte Nurkkala

Pekanpäiväpurjehdus LYS 4.7.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sy Miss Bluebell
Jukka Pekuri, Irene Pekuri, Iku Merikalla
sy Maruzella
Timo Kemppainen, Tapio Kemppainen
sy Diamante
Hannu Suomela, Antero Hakalahti, Markku Tohila
sy Artista
Ismo Väisänen
sy Wellis
Mattiveikko Salo
sy Tayana DNF
Jorma Piippo

Refanutan Regatta Optimistijollat 14.7.2012
Kova keli, kaksi lähtöä
1.
2.
3.
4.

Josif Zon
Santeri Puhakka
Mikko Kanervo
Viktor Musijenko

1. - 1.
2. - 2.
3. - DNS
DNS - DNS

Refanutan Regatta LYS 15.7.2012
1.
2.
3.

11

sy Miss Bluebell
Jukka Pekuri, Irene Pekuri, Iku Merikalla
sy Maruzella
Timo Kemppainen, purjehduskurssilaisia
sy Matilda
Markus Lehto, Tero Suutari, purjehduskurssilaisia

4.
5.
6.

sy Wellis
Mattiveikko Salo
sy Andrea
Vesa Vaihoja, purjehduskurssilaisia
sy Artista
Ismo Väisänen
sy Tayana DNS
sy Diamante DNS

Vuosipäiväpurjehdus LYS 19.8.2012
1.
2.
3.
4.
5.

sy Miss Bluebell
Jukka Pekuri, Irene Pekuri, Iku Merikalla
sy Daisy
Matti Pekuri, Ilpo Nenonen, Pauli Pekuri
sy Diamante
Hannu Suomela, Antero Hakalahti
sy Artista
Ismo Väisänen
sy Wellis
Mattiveikko Salo, Niilo Merikalla

Matkapurjehduskilpailu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

sy Katarina
sy Carelia
sy Blue Lady
sy Jade
sy Miss Bluebell
sy Merianna
sy Andrea
sy Diamante
sy Tayana
sy Amanda
sy Wellis
sy Artista
sy La Primavera
sy Miss Bluebell

15.

sk Mary Read

Raahessa 1.3.2013
Raahen Purjehdusseura ry
Hallitus
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Kari Isola
Tuomo & M-L Mainio
Jukka & Irene Pekuri
Teuvo Nurkkala
Jukka & Irene Pekuri
Risto Kärnä
Vesa Vaihoja
Hannu Suomela
Jorma Piippo
Tuomas Verronen
Mattiveikko Salo
Ismo Väisänen
Sauli Honkala
Mattiveikko Salo
Iku Merikalla
Irene Pekuri

1022 mpk
865
477
468
396
350
326
301
183
182
158
157
131
58
53

