Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Yleistä
Toimintavuosi 2014 oli seuramme 124. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 222 jäsentä,
joista junioreja 31. Kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 6:lla, vaihtuvuutta tapahtui.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Jorma Piippo,
taloudenhoitaja ja sihteeri Teuvo Nurkkala, jäsenet käteiskassanhoitaja Laila Finska-Linna, laskutuksen ja
jäsenrekisterin hoitaja sekä pöytäkirjojen pitäjä Antti Orava, Heimo Suoranta, Risto Kärnä ja Esko
Sipola. Toiminnantarkastajat olivat Pauli Kastell ja Sirpa Linberg, varalla Maija-Liisa Syrjälä ja Vesa
Vaihoja. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 12 kertaa, kiireellisiä asioita päätettiin
sähköpostikokouksilla, joiden päätökset sitten kirjattiin virallisiin kokouksiin.
Seuran kevätkokous pidettiin 26.4. saunamajalla.
Kokousta edelsi seuran lipun nosto puolitankoon kunnioituksena seuran edesmenneen jäsenen Aarno
”Aku” Heikkilän hautajaistilaisuudelle.
- Vilkkaassa kokouksessa oli 11 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Teuvo Nurkkala.
- Hyväksyttiin v. 2013 toimintakertomus.
- Vuoden 2013 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia v. 2013
hallitukselle.
- Hyväksyttiin v. 2014 toimintasuunnitelma.
- Käsiteltiin Jukka Pekurin esitystä laituripaikkahinnoittelun tarkistamisesta ja päätettiin, että hallitus
valmistelee esityksen vuosikokoukselle.
- Muissa asioissa keskusteltiin polttoainemyynnin järjestämisestä seuran js Terässatama Oy:n toimesta.
Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 1.5.2014.

Saariston siivoustalkoot pidettiin 1.6., tänä vuonna Raahen meripelastusyhdistyksen vetämänä, IsoKraaselissa talkooväki nautti kahvia ja makkaraa.
Juhannuksen vieton aluksi tarkoitettuun eskaaderiin Pikkulahdelle ei lähtenyt kurjan sään takia
ainoaakaan venettä, mutta satamassa nostettiin seuralippu ja juhlaliputus lippumastoon.
Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin Pekanpäivien ajaisten aikaan perjantaina 27.6. Pikkulahdella, sää oli
nyt oikein hieno ja osanotto runsas. Seuraavina päivinä järjestetty Pekanpäiväpurjehdus oli nimetty Väinö
Laurinvaaran 100-vuotismuistopurjehdukseksi ja voittajien palkinnot lahjoitti Väinö Laurinvaaran tytär
Virve Magnin-Laurinvaara.
Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana 105, alkukesän sää oli kylmä
mutta loppukesää kohti se parani. Satama sai jälleen kiitosta kauneudestaan ja huolehtivasta palvelusta.
Polttoainejakelukin saatiin toimimaan seteliautomaatilla kesäkuun lopulla sillä tavalla, että Raahen
Seelareitten Terässatama Oy ostaa kaupungin varikon kautta kaupungin sisäänostohinnalla polttoaineet ja
purjehdusseura huolehtii jakelun toiminnasta. Kaupunki tuki hanketta myös kustantamalla mittareiden ja
Taivalkoskelta hankitun käytetyn ohjauskaapin kunnostamisen.
Kajakki- ja jollavarasto otettiin käyttöön keväällä ja vielä kun kesällä asennettiin sähköt, se
hyväksyttiin elokuussa lopputarkastuksessa ja päästiin hakemaan lopullista maksatusta Norsun kautta
ELY:stä. Syyskuussa ELY suoritti lopputarkastuksen ja asian luultiinkin olevan jo selvä. Mutta
lokakuussa tuli vielä Maaseutuviraston tarkastaja tarkastamaan vajan ja ELY:n rahoituspäätöksen.
Lopullinen ratkaisu asiaan tuli vasta kun tehtiin selvitys siitä että seura on varmasti yleishyödyllinen
yhdistys. Kaiken kaikkiaan po. varaston rakentamiseen sisältyi käsittämättömän paljon byrokratiaa.

Terässataman yleisilme parani kauden aikana huomattavasti kun Seppo Harju, Sauli Honkala ja Sakari
Hemmi tekivät kevättalvella suuren urakan perkaamalla satama-altaan reunat tiheäksi kasvaneesta
vesaikosta ja roskapuista. Kaupunki tarjosi vaihtolavat ja kuljetti risut haketukseen, polttopuuksi
kelpaavat kuljetti Jari Plosila Halkofantin luo kesällä pilkottavaksi.
Kesätyöntekijöinä Terässatamassa olivat Atte Nurkkala Osuuspankin tuella sekä Taru Kemppainen ja
Niilo Merikalla kaupungin kesätyösetelillä, yhteensä kahdeksan viikkoa.
Lipunlasku suoritettiin 27.9. ja sen jälkeen nautittiin Pursimajalla Väinö Laurinvaaran 100vuotismuistoillallisen runsaista antimista, jotka tarjosi Virve Magnin-Laurinvaara. Samalla jaettiin kesän
purjehduskilpailujen palkinnot.
Merkkipäivän johdosta muistettiin 60-vuotisviirillä Jukka Haarasta ja 50-vuotislipulla Eero Kemppaista
ja Jukka Koskelaa.
Perämeren alueen purjehdus- ja veneilyseurojen aluetapaaminen pidettiin 3.5. Oulussa OTPS:n
Seelarissa. Aiheena oli junioritoiminta ja SPV:n Sari Häkkinen puhui aiheesta. Seuraa edustivat Timo
Kemppainen, Iku Merikalla, Mattiveikko Salo ja Vesa Vaihoja. Perämeren seurojen vuosikokous oli
11.10. Seelarissa, RaaPS:sta mukan Timo Kemppainen, Mattiveikko Salo ja Vesa Vaihoja. Kokouksessa
käsiteltin mm. Perämeren alueen kipailukalenteri 2015, vierailijoina oli 5 purjehdusseurojen edustajaa
Kalixista ja Piteåsta ja SPV:n valmennuspäällikkö Thomas Hacklin kertoi vuoden 2015 teemasta
Purjehdus ja perhe. Perämeren seurojen aluevastaavaksi nimettiin Vesa Vaihoja. Seuraavan kokouksen
järjestäjänä syksyllä 2015 on RaaPS.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 22.11.
- Kokoukseen osallistui 16 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Antti Orava.
- Hallituksen erovuoroinen varakommodori Jorma Piippo ei enää ollut käytettävissä ja uudeksi
varakommodoriksi valittiin Vesa Vaihoja. Erovuoroisista jäsenistä Esko Sipolan ja Risto Kärnän tilalle
valittiin Jan Saariaho ja Ismo Väisänen. Hallituksessa jatkavat kommodori Mattiveikko Salo ja jäsenet
Laila Finska-Linna, Teuvo Nurkkala, Antti Orava ja Heimo Suoranta.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toimineet Pauli Kastell ja Sirpa Lindberg, varalle Risto Kallio
ja Kalervo Aittola.
- Talousarvioesitys vuodelle 2015 hyväksyttiin muutoksitta ja myös hinnasto vuodelle 2015.
- Toimintasuunnitelma 2015 hyväksyttiin. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla www.raahenpurjehdusseura.com.
- SPV:n hopeiset ansiomerkit plakaatteineen ojennettiin Timo Kemppaiselle ja Jorma Piipolle sekä
pronssinen ansiomerkki Mattiveikko Salolle.
- Seuran PR-palkinto ojennettiin Risto Kärnälle ansiona historiikin kokoamisen eteen tehdystä työstä.
Pooki Flakkaa -nimellä käynnistettiin marraskuussa kaupungin hanketoimistossa Raahen meripäivät
-tapahtuman suunnittelu. Aivan vuoden lopussa pidettiin RaaPS:n saunamajalla merellisten toimijoiden
yhteinen suunnittelukokous.
Joulupuuroa söi 19.12. Saunamajalla 14 henkeä. Tilaisuudessa jaettu matkapurjehduskilpailun
kiertopalkinto säilyi Tuomo ja Marja-Liisa Mainiolla, s/y Carelia purjehti kesällä 1418 mailia.
125 – vuotis historiikin aineiston koonnissa aktiivisena toimijana ovat olleet Risto Kärnä ja Veijo
Merikalla.

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 Aarno Heikkilän ja Tomi Sippalan poismenosta.

RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Teuvo Nurkkala
Talousarvioehdotus vuodelle 2014 toteutui pääsääntöisesti tuottojen ja kulujen osalta.
Tilinpäätös (laskennallinen) vuodelle 2014 oli 6322,29 € tappiollinen poistojen jälkeen.
Poistot tehdään koneista ja kalustosta, rakennuksista sekä satamarakennelmista. Poistot olivat suuret
vuonna 2014 johtuen D-laiturin sekä jolla- ja kajakkivaraston investoinneista viime vuosien aikana.
Yhdistyksen laskennallinen tappio johtuukin näistä suurista poistoista vuoden 2014 aikana. Poistot ovat n.
4700 € suuremmat kuin vuonna 2013.
Seuran likviditeetti (maksuvalmius) on hyvä nykyisellään (helmikuu 2015, n. 9400 € tileillä).
Seura sai 6800 € avustusta NORSU:lta loppuvuoden 2014 aikana jolla- ja kajakkivaraston kustannuksiin.
Myös PPO:lta saatiin 1500 € osuustuottopalautus vuoden 2014 aikana.
Katsastustuottototeuma oli n. 5 % pienempi.
Jäsenmaksutoteuma oli pikkuisen parempi kuin edellisenä vuonna.
Kiinteistövero nousi huimasti v. 2014 aikana, n. 360%.
Satamatuotot (vierasvenetuotot) olivat edellistä vuotta pienemmät.
Sähkön kulutus pieneni n. 16 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Muuttuvat kustannukset kasvoivat yleisen maailmanmarkkinatilanteen vanavedessä (sähkö,
vakuutukset, postikulut, puhelinkulut, vesi, tontinvuokra).
Tilojen vuokraamisen osalta vuosi oli edellistä vuotta huonompi. Saunan tuotto oli n. 7 % pienempi
edelliseen vuoteen verrattuna. Majan osalta tuotto oli 55 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.
Verohuojennusanomus on tehty verohallintoon kiinteistötulon osalta aikaisemmin ja jatkuu vuoteen
2015.
RSTOy:n käyttöoikeuskorvaus vuodelle 2014 on 2600 €. Käyttöoikeuskorvauksesta on suoritettu 1650
€ RSTOy:lle. 950 €:n summalla kuitataan terässatamasaamisia RaaPS:n taseessa ja tuloksessa.

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 2014 ja veneitä katsastettiin 35 kappaletta. Se on noin 35 prosenttia seuran
venekannasta. Katsastetuista veneistä 27 oli purjeveneitä ja 8 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 2014 lopussa 24. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 17
henkilöä. Viime vuoden jäsenmäärän kehitys oli hyvä.
Melonta
Satama-altaassa järjestetyt vapaat, kaikille avoimet pelastautumisharjoitukset saivat hyvin osanottajia.
Harjoituksia pidettiin kolme kertaa, tavoitteena oli levittää turvallisen melonnan tietoutta. Tästä syystä
harjoitukset pidettiin ”avoimin ovin” tyyliin. Parhaimillaan osallistujia oli pitkästi toistakymmentä.
Harjoituksiin osallistui mukavasti myös ensikertalaisia kokeneenpien melojien lisäksi. Uusien melojien
mukaan tuleminen on positiivista kehitystä. RaaPS:n miljöö saunoineen ja satama-altaineen tarjoaa
erinomaiset puitteet melontaharjoituksille.
Lokakuun alussa pidettiin Raahen Meripelastusyhdistyksen kanssa etsintä- ja ensiapuharjoitus, johon
osallistui sekä seuran melojia että seuraan kuulumattomia. Harjoitus tapahtui pimeässä.
Ensiapuharjoituksessa meripelastajat suorittavat Smitin saaressa loukkaantuneiden melojien
kuljetuskuntoon saattamisen ja kuljetuksen Terässatamaan. Toisessa harjoitteessa meripelastajat etsivät
kadonneita melojia Taskun ja Smitin saarten ympäristöstä.
Lokakuussa melojien vieraina kävi Oulun K&C melontaseuran väkeä. RaaPS:n tontti tarjoaa hyvät
puitteet toimia vieraiden isäntänä. RaaPS:n alueesta saatu positiivinen palaute kannustaa pitäämään huolta
tiloista ja alueesta.

Melojien pelastautumisharjoitukset satama-altaassa. Harjoitukset saivt hyvän suosion.

RaaPS lahjoitti Raahen kaupungin kirjastolle sinivalkonauhameloja Pekka Lassilan kirjoittaman kirjan
”Maininki”. Lassila kertoo kirjassaan v. 2013 melomastaan pitkästä retkestä, joka alkoi Virolahdelta
Venäjän rajan tuntumasta ja päättyi Tornioon Ruotsin rajan tuntumaan. RaaPS tarjosi yösijan Lassilalle
hänen sivuuttaessaan Raahen. Lassila tarjosi kirjan.

Seuran jäsenten omatoimireissuilla päästin mm. nauttimaan Tauvossa syysmyrskyn jälkeen rantautuvien
maininkien nostamista jyrkistä aalloista.

RaaPS:n alue tarjoaa hyvät puitteet lähteä melomaan. Nämä ovat saaneet kiitosta vierailta. Edellisen sivun
kuvassa Oulun K&C:n melontaseuran väkeä lähdössä retkelle Raahen saaristoon.
Raahen Meripelastusyhdistyksen kanssa järjestetyssä pimeäharjoituksessa oli mukana myös nuoria
melojia.

Raahen kaupungin kirjaston lukusaliin menee Melonta- ja Soutu -lehti RaaPS:n lajoittamana. Lehti tulee
RaaPS:lle ilman kustannuksia kun seuran jäsenet ovat tilanneet lehteä.
Soutu
Toukokuussa jo perinteeksi muodostunut Pattasten tyttöjen liikuntaryhmien vierailu Terässatamassa
istutti parisenkymmentä tyttöä retkiveneisiin. Muuten kesä oli soudun osalta hiljainen. Kilpakaksikko oli
kesän "telakalla". Harjun Jari teki kaksikon korjauksessa hienoa työtä ja vene tuli kilpailukuntoiseksi,
mutta syksy ehti jo niin pitkälle, että venettä ei saatu vielä vesille. Puinen klassikko odottaa vajassa uutta
kautta ja vesikastettaan. Seura hankki myös pariaironelosen, jonka kuljetuksessa oli syksyllä ongelmia ja
vene jäi talvehtimaan Valkeakoskelle.
Osittain hiljaiseloon oli syynä soudusta vastaavan vetäjän vastuutehtävät melonta- ja soutuliiton soudun
nuorisotoiminnan kehittämisessä. Laila Finska-Linna jatkaa jäsenenä myös liiton kilpailu- ja
valmennusvaliokunnassa sekä soudun asiantuntijaryhmässä, joka toimii valmennuspäällikön
konsultatiivisena tukena valmennuksen pohdinnoissa sekä valmennusryhmien, maajoukkue- ja
arvokisavalinnoissa.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 14 henkilöä. Opetustoiminta jatkui edellisten
vuosien tapaan yhden opettajan voimin. Kevät aloitettiin rannikkonavigoinnin kurssilla tuttuun tapaan
yhteistyössä Raahe-opiston kanssa. Tuntimääränä oli edellisen vuoden tapaan yhteensä 37 tuntia, joista
neljä käytettiin kevään tutkintotilaisuuteen ja loput 33 tuntia 11 luentokerralla edellisvuoden tapaan
tiistai-iltaisin luentoihin. Tenttiin osallistui viisi henkilöä. Kevään tutkintotilaisuudessa suoritettiin myös
yksi saaristonavigoinnin tutkinto.
Navigointia melojille oli uusi kurssi, joka oli räätälöity melojien tarpeita varten. Kurssi pidettiin keväällä
kahtena päivänä 19.5 ja 20.5. Kurssin sääosuus sai vuoden aikaan nähden mielenkiintoisen tehosteen
mereltä saapuneen ukkoskuuron muodossa. Näin osallistujat pääsivät kokemaan sään nopeaa muuttumista
teoriaopetuksen lomassa.
Saaristonavigoinnin uusi kurssi aloitettiin syksyllä. Kurssille ilmoittautui 17 henkilöä, joista 12.12
pidettyyn tutkintotilaisuuteen osallistui kaikkiaan 10 henkilöä. Syksyn tentissä painotettiin edellisen
vuoden tapaan vesiliikenteen sääntöjä.
Vuoden 2014 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 98 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille on
osallistunut 196 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 20. Kursseille osallistuu entiseen tapaan veneilijöitä,
veneen hankintaa harkitsevia ja myös muutamia muuten vain aiheesta kiinnostuneita. Tähän mennessä
puolet kursseille osallistuneista on suorittanut tutkinnon. Jaosto on toiminut kouluttajana tähän saakka
viisi vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 10.
Kurssitarjonta ei muuttunut vuoden 2014 aikana. Saaristo- ja rannikkonavigoinnin kurssien lisäksi
tarjontaan kuuluvat CEVNI-kurssi ja kurssi navigoinnin elektronisista apuvälineistä. Kyselyjä tulee
ajoittain myös muista kursseista, joista mainittakoon vuokraveneenkuljettajakurssi. Toistaiseksi näitä ei
kuitenkaan ole voitu toteuttaa.
Tilastojen mukaan osallistujamäärät ovat laskeneet vuosien kuluessa ja nähtäväksi jääkin, jatkuuko
kehitys samaan suuntaan myös tulevaisuudessa. Kouluttautumisen tarve ei liene kuitenkaan poistunut.
Yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi muodostuukin koulutuksen monipuolisuuden lisääminen sulkematta pois
uusia tapoja järjestää kursseja. Verkkokursseista on jo kuluneen vuoden aikana tehty alustavia
suunnitelmia. Myös erilaisilla lyhytkursseilla voisi olla kysyntää.

Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen

Toiminta jatkui aikaisempaan tapaan viikkoharjoitteluilla maanantai-iltaisin. Kalustona oli 4 Zoom8jollaa, 7 optimistijollaa, Laser-jolla ja TerhiSail 375.
Keväällä kävivät Pattasten koulun tytöt liikuntatunnilla kokeilemassa soutua kilpasoutuveneellä ja
purjehtimista jollakalustolla toukokuun viikoilla 21 ja 22. Iku Merikalla, Mikko Sipola ja Laila FinskaLinna opastivat.
Juniorien kilpailutoiminta kärsi kaudella vähäisestä osanottajamäärästä. Kaikki kilpailut kuitenkin saatiin
vietyä läpi ja Refanutan Regatta oli SPV:n Opti-kadettisarjan osakilpailu, jossa kaikki osanottajat olivat
oululaisia.

Matkapurjehdus
Jorma Kaisto, Seppo Harju
Veneet laskettiin vesille pääasiassa toukokuun viikoilla 20. - 22. Alkukesän purjehdussää oli varsin kylmä
parantuen kuitenkin kesö mittaan.
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin muutama retkiä yhdessä ja erkseen,
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 – 1418 Nm - keräsi s/y Carelia Tuomo ja Marja-Liisa Mainion purjehtimana käyden aina
Kotkassa asti. Toiseksi ylsi s/y Ixora 1250 maililla ja katamaraani s/y Kellu keräsi 974 mailia
Ahvenenmaan matkallaan.

S/y Ixora, s/y Alida ja s/y Miss Bluebell kävivät Luulajassa..
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä neljä ja ensi kesäksikin on tulossa ainakin yksi vene.
Syyskuulla viikoilla 38. - 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 ja yhteistyötä alueen
muiden seurojen kanssa pystytään lisäämään.
Keskiviikon harjoituskilpailu onnistuttiin järjestämään onnettomien sääolosuhteiden vuoksi vain kuusi
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
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.

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

Lohi 25
H-Star
Bellona 23
Scampi 30

Timo kemppainen
Iku Merikalla
Ismo Väisänen
Hannu Suomela

19p.
16 p.
13 p.
12 p.

Väinö Laurinvaaran 100-vuotismuistopurjehdus Zoom8-jollat 28.6.2014
Kolme lähtöä
1.
2.
3.

Josif Zon
Santeri Puhakka
Martta Sinettä

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

Pekanpäiväpurjehdus LYS 29.6.2014
1.
2.
3.
4.
5.

s/y Miss Bluebell
s/y Maruzella
s/y Matilda
s/y Diamante
s/y Artista

H-Star
Lohi 25
H-vene
Scampi
Bellona 23

Iku Merikalla
Timo Kemppainen
Mikko Lehto
Hannu Suomela
Ismo Väisänen

Refanutan Regatta Optimistijollat Kadetti-osakilpailu 19.7.2014
Kolme lähtöä
1.
2.
3.
4.
5.

Kasper Kelloniemi
Helmi Ingat
Luka Kotilainen
Henrik Ollila
Joona Ollila

1. - 1. - 3.
3. - 2. - 1.
2. - 4. - 2.
4. - 5. - 4.
5. - 3. - 5.

Refanutan Regatta LYS 20.7.2014
Ei purjehdittu myrskyn vuoksi.
Vuosipäivänpurjehdus Zoom8-jollat 2.8.2014
Kolme lähtöä
1.
2.
3.

Josif Zon
Santeri Puhakka
Viktor Illlarionov

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

Vuosipäiväpurjehdus LYS 3.8.2014
1.
2.
3.
4.

s/y Miss Bluebell
s/y Artista
s/y Matilda
s/y Maruzella

H-Star
Bellona 23
H-vene
Lohi 25

Iku Merikalla
Ismo Väisänen
Markus Lehto
Timo Kemppainen

Matkapurjehduskilpailu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tuomo Mainio
Marja-Liisa Mainio
Timo Jortama
Marko Mikkonen
Jukka Pekuri
Irene Merikalla
Teuvo Nurkkala
Mattiveikko Salo
Iku Merikalla
Matti Kaila
Henry Boren
Hannu Suomela
Reima Kiuru
Jonni Lalli
Sauli Honkala
Risto Kärnä
Ismo Väisänen
Kari Isola
Kalervo Aittola
Jorma Piippo

Raahessa 4.4.2015
Raahen Purjehdusseura ry
Hallitus

s/y Carelia

1418

s/y Ixora
s/y Kellu
s/y Blue Lady

1250
974
704

s/y Jade
s/y Miss Bluebell

380
326

s/y Alida
s/y Marilyn
s/y Diamante
s/y Olga
s/y Shaman
s/y La Primavera
s/y Merianna
s/y Artista
s/y Katarina
s/y Xenia
s/y Tayana

270
245
230
225
210
207
170
166
150
103
86

