Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2013
Yleistä
Toimintavuosi 2013 oli seuramme 123. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 228 jäsentä,
joista junioreja 33. Kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 6:lla, jäsenvaihtoa on melko paljon.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Jorma Piippo, sihteeri
Jukka Tahkola, jäsenet junioripäällikkö Timo Kemppainen, käteiskassanhoitaja Jari Plosila, Risto Kärnä,
Esko Sipola ja laskutuksen ja jäsenrekisterin hoitaja Antti Orava. Taloudenhoitajana on toiminut Teuvo
Nurkkala. Toiminnantarkastajia olivat Pauli Kastell ja Sirpa Linberg, varalla Maija-Liisa Syrjälä ja Vesa
Vaihoja. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 12 kertaa, kiireellisiä asioita päätettiin
sähköpostikokouksilla, jotka päätökset sitten kirjattiin virallisiin kokouksiin.
Seuran kevätkokous pidettiin 20.4. saunamajalla.
- Vilkkaassa kokouksessa oli 13 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Jukka Tahkola.
- Hyväksyttiin v. 2012 toimintakertomus.
- Vuoden 2012 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia v. 2012
hallitukselle.
- Hyväksyttiin v. 2013 toimintasuunnitelma.
- Muissa asioissa keskusteltiin koulutusasioista, laituritöistä, kajakki- ja jollavarastosta,
turvallisuussuunnitelmasta sekä historiikista
Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 1.5.2013. Tilaisuutta juhlisti 22 henkeä, kesken
kahvinjuonnin muuttui maa ulkona kokonaan valkoiseksi, jota talvea sitten kesti iltaan asti.
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Saariston siivoustalkoot pidettiin 25.5., tänä vuonna Sukellusseura Mursujen vetämänä, Iso-Kraaselissa
tarjottiin Marttojen toimesta talkooväelle kahvia ja makkaraa.
Juhannuksen vieton aloitti eskaaderi Pikkulahdelle erittäin kauniissa säässä, jonka jälkeen kokoonnuttiin
satamaan nostamaan lippu uuteen teräksiseen lippumastoon. Osanotto oli runsas, Jaakko Isola vetäisi
tunnelmaan sopivaa musiiikkia haitaristaan. Maston puuhamiehinä olivat Hannu Pajala ja Heimo
Suoranta, siitä heille kiitokset kuin myös talodellista ja materiaalista tukea antaneille tahoille.
Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin perjantaina 28.6. Pikkulahdella, sää oli nytkin oikein hieno ja osanotto
runsas.
Uusi D-laituri työnnettiin jäälle tammikuun lopulla ja kansi ja aisapuomit kellukkeineen kiinnitettiin
kevään aikana niin, että kauden alkaessa satamassa oli 24 uutta venepaikkaa. Erityiset kiitokset ahkerille
rakentajille Seppo Harjulle, Sakari Hemmille, Sauli Honkalalle ja Hannu Suomelalle sekä konemiehelle
Markku Lindbergille.
Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana 130, kesän sää oli
kohtalainen. Erikoisimmat vierailijat olivat tänä kesänä Kungliga Svenska Segel Sällskapetin kuuden ison
purjeveneen vierailu. Satama sai jälleen kiitosta kauneudestaan ja huolehtivasta palvelusta mutta vakava
ongelma oli polttoainejakelun puuttuminen. Aikaisemmin toiminut huoltoasemayrittäjä ei enää jatkanut
sopimusta, lähinnä sirukortinlukijaan investoinnin kalleuden vuoksi. Myöhemmin syksyllä on neuvoteltu
kaupungin kanssa siitä minkälaisilla keinoilla saataisiin polttoainejakelua jatkettua tulevalla kaudella.
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Kajakki- ja jollavaraston rakentamistalkoot alkoivat kesäkuun alussa. Lattia valettiin 18.6., heinäkuun
6. asennettiin kattoristikot ja seiniä päästtiin maalaamaan heinäkuun lopulla. Lokakuussa asennettiin
liukuovet ja osa jolla- ja venekalustosta suljettiin talveksi lukkojen taakse vajaan. Talkooväen panos oli
yli 700 työtuntia, osanotto oli runsas – kaikkiaan 30 henkeä kävi talkoissa. Rakentamiskustannuksiin
ollaan saamassa Nousevan Rannikkoseudun investointiavustusta.
Terässataman sisääntuloväylän risteyksen viitoituksen muutti kaupunki syksyllä seuran vaatimuksesta
kardinaaliviitoitukseksi. Kesäkaudella po. paikassa tapahtui lukuisia pohjakosketuksia harhaanjohtavien
lateraaliviittojen vuoksi ja asialle saatiin paljon julkisuutta paikallislehdessä.
Lipunlasku suoritettiin 21.9.. Tilaisuudessa jaettiin Vuosipäiväpurjehdusten, Refanutan Regatan ja
keskiviikkokisan palkinnot.
Merkkipäivän johdosta muistettiin 70-vuotisviirillä Aino ja Seppo Harjua, Sakari Hemmiä, Juhani
Huhtamäkeä ja Reijo Rautiota, 60-vuotisviirillä Miska Kalliota ja 50-vuotislipulla Jorma Piippoa.
Perämeren alueen purjehdus- ja veneilyseurojen kokous pidettiin 19.9. ja järjestäjänä toimi tänä
vuonna KTPS Kemistä. Valitettavasti sairastumisen takia RaaPS:n osanotto peruuntui. Kokouksessa
käsiteltiin aluetoimintaa ja alueen kilpailukalenteri vuodelle 2014. Seuraavan kokouksen järjestäjänä ensi
syksynä ovat Oulun veneilyseurat.
Kesätyöntekijöinä olivat Matti Tahkola Osuuspankin tuella sekä Taru Kemppainen ja Niilo Merikalla
kaupungin kesätyösetelillä.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 23.11.
- Kokoukseen osallistui 16 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Jukka Tahkola.
- Hallituksen erovuoroinen kommodori Mattiveikko Salo valittiin uudeksi kaksivuotiskaudeksi ja
erovuoroisista jäsenistä Timo Kemppaisen, Jari Plosilan ja Jukka Tahkolan tilalle valittiin Laila FinskaLinna, Teuvo Nurkkala ja Heimo Suoranta. Hallituksessa jatkavat varakommodori Jorma Piippo ja
jäsenet Risto Kärnä, Antti Orava ja Esko Sipola.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toimineet Pauli Kastell ja Sirpa Lindberg, varalle Maija-Liisa
Syrjälä ja Vesa Vaihoja.
- Talousarvioesitys hyväksyttiin muutoksitta ja hinnasto vuodelle 2013 hyväksyttiin muutamin lause- ja
hintatarkistuksin.
- Toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla www.raahenpurjehdusseura.com .
Joulupuuroa söi 20.12. Saunamajalla 22 henkeä. Tilaisuudessa jaettiin seuran PR -kiertopalkinto Laila
Finska-Linnalle ansiokkaasta toiminnasta soutuharrastuksen elvyttämiseksi ja matkapurjehduskilpailun
kiertopalkinto Tuomo ja Marja-Liisa Mainiolle, s/y Carelia purjehti kesällä 952 mailia.
125 – vuotis historiikin aineiston koontia käynnistettiin uudelleen, aktiivisena toimijana Risto Kärnä ja
Veijo Merikalla. Seuran syntyvaiheista 1890 -luvulla löydettiin vihdoin kirjallista aineistoa.
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 seuran jäsenten Alpo Laukan, Thor-Erik Nymanin ja Matti Tolosen
poismenoista.
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RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Teuvo Nurkkala

Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ei toteutunut, koska jolla- ja kajakkivaraston kustannuksia ei ollut
otettu huomioon vuoden 2013 talousarvioita laatiessa. Lisäksi D-laiturin materiaalikustannuksia ei ollut
osattu ottaa huomioon, koska ne laskutettiin jälkikäteen vuoden 2013 lopulla RaaPS:lta laiturin tekijöiden
toimesta. Myös takilointilippumaston kustannuksia ei ollut huomioitu.
D-laiturin kustannuksia ei näy RaaPS tuloksessa kirjanpidollisista seikoista johtuen. Ne on siirretty RaaPS
taseeseen odottamaan D-laiturin myyntiä RSTOy:lle. Myös Jolla- ja kajakkivaraston kustannukset ei näy
tuloksessa vaan ne on siirretty taseeseen odottamaan sen valmistumista.
Tilinpäätös (laskennallinen) vuodelle 2013 on n. 1697 € positiivinen poistojen jälkeen.
Seuran likviditeetti (maksuvalmius) ei ole hyvä nykyisellään (Helmikuu 2014), johtuen siis suurista
investoinneista vuoden 2013 aikana. NORSU:n avustuksen (n.5000 €) maksatus pyörii byrokratian
rattaissa, tällä paikataan Jolla- ja kajakkivaraston maksettuja kustannuksia.
Katsastustuottototeuma oli n. 200 % suurempi johtuen laskutuskäytännön muutoksesta (laskutus
jäsenlaskutuksen yhteydessä).
Jäsenmaksutoteuma oli puolestaan n.15 % pienempi arvioidusta johtuen jäsenmaksujen
laiminlyönneistä (maksamatta n. 800 €).
Poistot - kaluston poistoprosentiksi laitettiin 15 % (1574 €), sataman poisto 10 % (899 €) ja kiinteistöjen
poisto 4 % (715 €). Prosenttimäärät poistoissa ovat samat kuin edellisenä vuonna.
Satamamenot olivat edellistä vuotta huomattavasti suuremmat johtuen D-laiturin valmistumisesta ja
materiaalien laskutuksesta jäsenistön toimesta RaaPS:lta sekä uuden takilointilippumaston kustannuksista.
Sähkön käyttö pieneni n. 4 % edelliseen tilikauteen verrattuna.
Muuttuvat kustannukset kasvoivat yleisen maailman markkinatilanteen vanavedessä (Sähkö,
vakuutukset, postikulut, puhelinkulut, vesi, tonttivuokra).
Tilojen vuokraamisen osalta vuosi oli toistamiseen edellistä vuotta parempi. Saunan tuotto oli n. 15 %
suurempi edelliseen tilikauteen verrattuna. Majan osalta tuotto oli 170 % parempi edelliseen tilikauteen
verrattuna.
Veronhuojennusanomus on tehty verohallintoon kiinteistötulon osalta aikaisemmin ja jatkuu vuoteen
2015.
käyttöoikeuskorvaus vuodelle 2013 on 2600 €. Käyttöoikeuskorvauksesta on suoritettu 600 €
RSTOy:lle. 2000 €:n summalla kuitataan terässatamasaamisia RaaPS:n taseessa ja tuloksessa.
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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 viisi
katsastusmiestä kesällä 2013. Seurassamme veneitä katsastettiin 39 kappaletta. Se on noin 38 prosenttia
seuran venekannasta. Katsastetuista veneistä 27 oli purjeveneitä ja 17 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 17. Soudun lisääminen RaaPS:n toimintaan toi jäseniä lisää sekä
toimintaa RaaPS:n rannoille. Soutu ei tullut uutena lajina RaaPS:n toimintaan, sillä seuran alkuvuosien
toiminnassa on ollut mukana myös soutu jo vuoden 1890 säännöissä.
Melonta
Melonnan tiimoilta järjestettiin nuorten melontakurssit, joilla perusopit melontaan sai kuusi nuorta.
Kursseilla oli mukana myös nuorten äitejä apuohjaajina sekä saamassa oppia.
Raahen meripelastusyhdistyksen kanssa järjestettiin pelastautumisharjoitus. Harjoituksessa harjoiteltiin
tilannetta, jossa ukkosmyrskyn tuulenpuuskat olivat yllättäneet melojat. Harjoitus toteutettiin siten, että
meripelastuksen suuntaan oli ennakkoon yhden henkilön kanssa sovittu päivä ja kellonaika jolloin
hälytyssoitto tulisi. Paikka, melojien lukumäärä ja tilanne selvisi pelastajille vasta harjoituksen edetessä.
Purjehdusseura oli mukana myös Oululaisen K&C melontaseuran ja Pikkulahden palveluiden
järjestämällä Perämeren melontapäivillä. Vesa Vaihoja luennoi navigoinnista ja Antti Orava oli mukana
apuohjaajana melontaretkillä.
Kesän aikana useampi sinivalkonauhameloja sivuutti Raahen. Sinivalkonauha melonnassa melotaan
määrättyjen sääntöjen mukaan Suomen rannikkoa myöten Venäjän ja Ruotsin rajojen väli melojan
valitsemaan suuntaan. Etelästä päin melovaan Pekka Lassilaan saatiin yhteys ja tarjottiin yösijaa RaaPS:n
saunalta. Saunan rantaan Lassila luotsattiin melomalla mukana Piehingistä.
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Nuorten melontakurssilla harjoiteltiin yksilösuoritusten lisäksi tuiki tärkeää ryhmätyöskentelyä erityisesti
poikkeustilanteiden varalta.

Sinivalkonauha-meloja Pekka Lassila pienessä myräkässä Lapaluodon kulmilla melomassa kohti RaaPS:n
saunaa.

Soutu
Pattasten yläkoulun 8. luokan tyttöjen liikuntaryhmät, 45 oppilasta, vierailivat toukokuun puolivälissä
Terässatamassa. Oppilaat pääsivät tutustumaan soutuun harjoitusyksiköllä ja retkipariairokaksikolla.
Vesille uskaltautui 23 tyttöä. Pattasten tyttöjen liikunnanopettaja Laura Rahikkala kesytti kilpayksikön
myöhemmin kesällä ja onnistui pysymään veneellä jo pystyssä. Laura jatkaa tulevina vuosina oppilaiden
kanssa vierailuja Terässatamaan soutuun ja purjehdukseen tutustuen.
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Soutu oli yhdessä purjehduksen kanssa esillä Raahen opetustoimen kevään Kompiais-tapahtumassa
toukokuun lopulla. Saimme myös esitellä melontaa ja soutua Pekanpäivillä Kauneuskanavalla
järjestetyssä vesitapahtumassa.

Soutukalustoa esillä Pekan päivien tapahtumassa. Taru Kemppainen ja Laila Finska-Linna ovat esittelemässä
soutua lajina sekä kalustoa.

Soudun ohjatut harjoituspäivät olivat kesän ajan pääsääntöisesti tiistai, torstai ja lauantai. Ensimmäisenä
toimintakesänä harjoituksissa kävi useimmin kaksi B-juniori-ikäistä tyttöä. Tytöt osallistuivat myös
Suomen melonta- ja soutuliiton nuorten suurleirille, jossa he pääsivät kokeilemaan soutua
pariaironelosella. Laila Finska-Linna toimi leirillä valmentajana.

Taru ja Marjut harjoittelevat tasapainoa yksiköissä (Kuva: Kai Lindqvist ).

Laila Finska-Linna valittiin Suomen melonta- ja soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokuntaan ja hän
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jatkaa edelleen liiton soudun asiantuntijaryhmässä.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 17 henkilöä. Opetustoiminta jatkui edellisten
vuosien tapaan yhden opettajan voimin. Kevät aloitettiin rannikkonavigoinnin kurssilla tuttuun tapaan
yhteistyössä Raahe-opiston kanssa. Kurssin aloitti kaikkiaan 14 henkilöä, joista kolme jätti kurssin
kesken. Tuntimääränä oli edellisen vuoden tapaan yhteensä 37 tuntia, joista neljä käytettiin kevään
tutkintotilaisuuteen ja loput 33 tuntia 11 luentokerralla edellisistä vuosista poiketen tiistai-iltaisin
luentoihin. Tenttiin osallistui yhdeksän henkilöä. Kevään tutkintotilaisuudessa suoritettiin myös yksi
saaristonavigoinnin tutkinto.
CEVNI-tutkinnon järjestäminen yhdelle henkilölle keväällä oli arvokas kokemus tutkinnon suorittajan
lisäksi myös tutkinnon vastaanottajalle. Tutkinto järjestettiin Suomen Purjehdus- ja Veneilyliiton
koulutusjärjestelmän mukaisesti. CEVNI-koulutusta tarjoaa myös Suomen Navigaatioliitto oman
koulutusohjelmansa mukaisesti. Kursseja ei ole toistaiseksi markkinoitu rajallisten resurssien vuoksi.
Opettajaseminaari ja liittokokous pidettiin maalikuussa Vuosaaressa. Seminaarin aiheena olivat
navigoinnin elektroniset apuvälineet ja elektroniset merikartat. Seminaarissa käsiteltiin kaikille
veneilijöille tärkeitä asioita mm. merikarttoihin liittyen. Liikenneviraston tekemässä asiakaskyselyssä oli
ilmennyt, että sähköisten navigointilaitteiden käyttäjistä valtaosa pitää mukanaan myös paperikarttoja
mutta niiden päivittämisessä on paljon parantamisen varaa. Valtaosa vastaajista oli myös osallistunut
navigoinnin koulutukseen, mikä on hyvänä asiana huomioitava myös koulutustarjonnan ylläpitämisessä.
Veneilijän peruskurssi, joka aloitettiin 2012 kesällä, saatettiin päätökseen kaikkien niiden osallistujien
osalta, jotka eivät kesän 2012 aikana ehtineet tutkintotilaisuuksiin osallistua. Kaikki kurssin aloittaneet
viisi henkilöä saivat lopulta todistuksen kurssin suorittamisesta. Tämän lisäksi kesän aktiviteeteiksi jäi
lyhyt luento navigointiin liittyvistä asioista Perämeren Melontapäivillä.
Saaristonavigoinnin uusi kurssi aloitettiin syksyllä. Kurssille ilmoittautui 23 henkilöä.
Tutkintotilaisuuteen 13.12 osallistui kaikkiaan 19 henkilöä, mikä oli vain yhden osallistujan verran
vähemmän kuin edellisen vuoden ennätyksellisen suosittuun kurssiin verrattuna. Syksyn tentissä
painotettiin edellisen vuoden tapaan vesiliikenteen sääntöjä.
Navigoinnin elektroniset apuvälineet on uusin kurssitarjontaan tullut lisäys. Kurssi kuuluu Suomen
Navigaatioliiton kurssitarjontaan ja on muiden kurssien tapaan toteutettavissa, kun opettaja on kurssin
käynyt ja osallistunut auktorisointitilaisuuteen. Kurssilla käsitellään veneen sähköjärjestelmän lisäksi
yleisimpiä veneissä käytettyjä laitteita. Kurssiin kuuluu tentti, jonka suorittamalla on mahdollisuus saada
kurssista todistus.
Vuoden 2013 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 91 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille on
osallistunut 170 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 16. Kursseille osallistuu entiseen tapaan veneilijöitä,
veneen hankintaa harkitsevia ja myös muutamia muuten vain aiheesta kiinnostuneita. Tähän mennessä
hieman yli puolet kursseille osallistuneista on suorittanut tutkinnon n. 53,5 prosentin osuudella.
Keskeyttäneitä on 9,4 prosenttia. Jaosto on toiminut kouluttajana tähän saakka neljä vuotta eli
tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä kahdeksan. Navigaatiojaosto on perämeren alueella pohjoiset
sisävedet huomioiden merkittävä kouluttaja tutkintomäärillä mitattuna.
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Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen

Lahjoituksena saatu s/y Onni junnujen testissä

Junioritoiminta kesällä 2013
Toiminta jatkui viikkoharjoitteluilla maanantai-iltaisin. Kalustona oli 4 Zoom8-jollaa, 7 optimistijollaa
sekä loppukesällä hankittu Laser-jolla joka oli kovassa käytössä. Lahjoituksena saatiin TerhiSail 375
purjevene, joka lahjoittajien toivomuksesta kastettiin Onni Norion mukaan s/y Onniksi.
Keväällä kävivät Pattasten koulun 7-luokkien tytöt liikuntatunnilla kokeilemassa soutua
kilpasoutuveneellä ja purjehtimista jollakalustolla, 15.5. 7E ja 7G 23 oppilasta, 16.5. 7C ja 7D 21
oppilasta ja 17.5. klo 7A ja 7B 21 oppilasta. Tapio Kemppainen, Iku Merikalla, Mikko Sipola ja Laila
Finska-Linna opastivat. Myös Honganpalon koululta kävi samalla asialla tyttöryhmä.
Juniorien kilpailutoiminta oli kaudella vähäistä osanottajien puutteen vuoksi, ainoastaan Refanutan
Regatta saatiin vietyä läpi.
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Matkapurjehdus
Jorma Kaisto, Seppo Harju

s/y Carelia

s/y Miss Bluebell

Veneet laskettiin vesille pääasiassa toukokuun viikoilla 20. - 21. Kesän purjehdussää oli vaihteleva, tuulta
ja tyyntä, keskimäärin kuitenkin ihan sopivaa.
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin muutama retki, osanottajina mm. s/y
Jade, s/y Blue Lady, s/y Miss Bluebell, s/y Suvella, s/y Diamante, s/y La Primavera, s/y Kielo Maria, s/y
Carelia.
Eniten maileja – 952 Nm - keräsi s/y Carelia Tuomo ja Marja-Liisa Mainion purjehtimana.
S/y Meriannalla seilasi Risto Kärnä myös Ruotsin puolella ja kotivesien lisäksi Marjaniemessä sekä
Oulun ja Pyhäjoen suunnalla.
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä kaksi ja kaksi maissa pitkään ollutta pääsivät uudelleen käyttöön,
ensi kesäksikin on tulossa uusia veneitä.
Syyskuulla viikoilla 39. - 40. 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. 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 4
kertaa. Lähtö ja maali olivat Roskalla ja ratana poikkiväylän itäviitan kierto, kerran myös Päärtin viitan
kierto lisänä. Kilpailut purjehdittiin takaa-ajolähtönä aikaa-matkalle tasoituksilla LYS-säännön
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sulkeutuvan radan 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.
Keskiviikkokisa yhteistulos
1.
2.
3.
4.
4.
4.

s/y Miss Bluebell
s/y Diamante
s/y Maruzella
s/y Alida
s/y Artista
s/y Sonja

H-Star
Scampi 30
Lohi 25
NF
Bellona 23
H-vene

Iku Merikalla
Hannu Suomela
Timo kemppainen
Matti Kaila
Ismo Väisänen
Antti Kanervo

18 p.
11p.
6p.
5p.
5 p.
5 p.

Pekanpäiväpurjehdus LYS 30.7.2013
1.
2.
3.
4.
5.

s/y Matilda
s/y Merella
s/y Tayana
s/y Maruzella
s/y Miss Bluebell

H-vene
Elan 36
Helmsman 23
Lohi 25
H-Star

Markus Lehto
Henrik Oja
Jorma Piippo
Timo Kemppainen
Iku Merikalla

Refanutan Regatta Optimistijollat 14.7.2012
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 14.7.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

s/y Sonja
s/y Miss Bluebell
s/y Matilda
s/y Daisy
s/y Artista
s/y Diamante

H-vene
H-Star
H-vene
Finn Express 83
Bellona 23
Scampi 30

Antti Kanervo
Iku Merikalla
Markus Lehto
Matti Pekuri
Ismo Väisänen
Hannu Suomela

H-vene
Finn Express 83
Scampi 30
H-Star

Markus Lehto
Matti Pekuri
Hannu Suomela
Iku Merikalla

Vuosipäiväpurjehdus LYS 18.8.2013
1.
2.
3.
DNS

s/y Matilda
s/y Daisy
s/y Diamante
s/y Miss Bluebell

Matkapurjehduskilpailu
1.
2.
11

Tuomo Mainio
Marja-Liisa Mainio
Antero Keskitalo

s/y Carelia
s/y Kielo-Maria

952
626

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Risto Kärnä
Kari Isola
Hannu Suomela
Seppo Harju
Iku Merikalla, Mattiveikko Salo
Henry Boren
Matti Kaila
Jukka Pekuri, Irene Merikalla

s/y Merianna
s/y Katarina
s/y Diamante
s/y Suvella
s/y Miss Bluebell
s/y Marilyn
s/y Alida
s/y Blue Lady

435
413
344
337
289
240
230
230

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.

Teuvo Nurkkala
Irene Merikalla
Ismo Väisänen
Sauli Honkala
Jorma Kaisto
Reima Kiuru
Kalervo Aittola

s/y Jade
s/k Mary Read
s/y Artista
s/y La Primavera
s/y Mymlan II
s/y Olga
s/y Xenia

220
174
170
140
117
113

Raahessa 10.3.2013
Raahen Purjehdusseura ry
Hallitus

12

93

