Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Yleistä
Vuosi 2015 oli seuramme 125. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 225 jäsentä, joista
junioreja 30. Kokonaisjäsenmäärä on lisääntynyt 1:lla mutta jäseniä muutti pois ja uusia liittyi, oli
vaihtuvuutta.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Vesa Vaihoja,
taloudenhoitaja ja sihteeri Teuvo Nurkkala 7.9. saakka ja Ismo Väisänen siitä eteenpäin, jäsenet
käteiskassanhoitaja Laila Finska-Linna, laskutuksen ja jäsenrekisterin hoitaja sekä pöytäkirjojen pitäjä
Antti Orava, Heimo Suoranta ja Jan Saariaho. Toiminnantarkastajat olivat Pauli Kastell ja Sirpa Linberg,
varalla Risto Kallio ja Kalervo Aittola. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 12 kertaa,
kiireellisiä asioita päätettiin sähköpostikokouksilla, joiden päätökset sitten kirjattiin virallisiin kokouksiin.
Suomen Purjehdus ja Veneily uudisti jäsenrekisterinsä loppuvuodesta Suuli-järjestelmäksi ja myös
RaaPS siirtyi sen käyttäjäksi. Järjestelmässä pääsevät seurojen henkilöjäsenet itse tarkastamaan jäsen- ja
venetietojansa.
A-laiturin päätysillan havaittiin jo jäiden aikana painuneen toisesta päästään syvemmälle ja
tarkastettaessa huomattiin sen vuotavan. Pikaisesti hankittiin uudet 12 m putket ja Hannu Suomela, Seppo
Harju, Sakari Hemmi ja Sauli Honkala rakensivat uuden entistä hiukan pidemmän päätysillan jo ennen
veneiden vesillelaskuja.
WLAN- tukiasema ja antennit vaihdettiin tehokkaampaan kattaen nyt koko satama-alueen.
Seuran kevätkokous pidettiin 25.4. saunamajalla.
- Vilkkaassa kokouksessa oli 16 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Antti Orava.
- Hyväksyttiin v. 2014 toimintakertomus.
- Vuoden 2014 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia v. 2014
hallitukselle.
- Hyväksyttiin v. 2015 toimintasuunnitelma.

Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 20 hengen voimin koleassa ja tuulisessa säässä 1.5.2014.
Saariston siivoustalkoot pidettiin 25.5., tänä vuonna Raahen Purjehdusseuran vetämänä, osanotto oli
ennennäkemättömän runsas. SSAB:ltä saatiin avustusta järjestelyihin 1000 €, joka jaettiin
Meripelastusyhdistyksen, Raahen ja Rautaruukin Marttojen, Sukellusseura Mursujen ja RaaPS:n kesken
kattaen polttoainekuluja, siivousvälineitä ja Iso-Kraaselissa talkooväen nauttimat kahvit ja makkarat.
Juhannus”eskaaderissa" Pikkulahdelle purjehti s/y Miss Bluebell ainoana veneenä. Sää oli kylmä,
satamassa nostettiin seuralippu ja juhlaliputus lippumastoon.
Pekanpäiväeskaaderi järjestettiin Pekanpäivien avajaisten aikaan perjantaina 26.6. Pikkulahdella sää oli
edelleen kylmä ja osanotto oli aika vähäinen.
Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana vain 71, alku- ja keskikesän
sää oli kylmä, vasta elokuun lopulla saatiin lämpimämpää. Satama sai jälleen kiitosta ympäristönsä ja
huolehtivan palvelun ansiosta.
5 tonnin nosturin moottori hajosi vaihevian takia kesäkuun puolessavälissä, melkoinen osa purjeveneistä
oli kunnostustöitä viivyttäneen kylmän kevään vuoksi vielä maalla. Moottori saatiin vaihdetuksi
heinäkuun alkuun, mutta se oli menoeränä niin suuri, että väistämättä seuraava vuosikokous joutui
tarkistamaan nostohintoja.
Pooki Flakkaa -Raahen Meripäivät oli purjehduskauden mainittavin tapahtuma 2. - 4. heinäkuuta. Se
järjestettiin yhdessä muiden merellisten toimijoiden ja Raahen kaupungin kanssa ensimmäistä kertaa.
Päätapahtuma oli Rantatorilla olleet Komerssin markkinat, mutta myös Terässatama oli yhtenä
tutustumiskohteena. Kesän 2016 PFRM -tapahtuman suunnittelu on syksyn mittaan käynnistynyt ja
merelliset toimijat ovat pitäneet yhteiskokouksiaan.

Karaokeilta 8. elokuuta keräsi Pursimajalle nostalgisiin tunnelmiin hyvän joukon entisiä ja nykyisiä
jäseniä.
Ravintolapäivä Pursimajalla 16. elokuuta oli toinen menestystapahtuma ja se sai valtavan suosion
ahkeran naisporukan järjestämänä, sää oli kauniin kesäinen ja ruoka-annoksia meni yli neljäsataa.
Kesätyöntekijöinä Terässatamassa olivat Atte Nurkkala Osuuspankin tuella ja Niilo Merikalla
kaupungin kesätyösetelillä, yhteensä viisi viikkoa.
Polttoainejakelu toimi kesän aikana ja kustannuksissa olisi päästy likimain omilleen, ellei elokuun
lopulla olisi jouduttu automatiikkaa korjauttamaan. Kylmä kesä kyllä vähensi kokonaismyyntiä myös
niin, että polttoainetta jäi nyt varastoon.
Raahen saariston retkeilykartan laatimisen alkuvaiheeseen sai RaaPS SSAB:ltä 900 € avustusta, Antti
Orava on vetänyt ko. hanketta.
Lipunlasku suoritettiin 26.9. Saunamajalla kahvitellen ja kesän säätä muistellen.
Perämeren, Kemijoen ja Oulujoen vesistöalueen sekä Lapin purjehdus- ja veneilyseurojen
vuosikokous pidettiin 17.10. Raahessa kaupungin kokoustiloissa Heikun talossa. SPV:n toiminnanjohtaja
Tom Ek oli vieraana kertomassa liiton strategiasta. Seuraa edustivat Mattiveikko Salo, Ismo Väisänen ja
Vesa Vaihoja, joka raportoi 3.10.Suomen Ilmailumuseossa pidetyiltä Veneilyturvallisuuden
neuvottelupäiviltä. Kokouksessa käsiteltin myös Perämeren alueen kipailukalenteri 2016. Seuraava
kevätpalaveri on Haukiputaalla ja syyskokous Kemissä.
SPV:n Superviikonloppuun ja liittokokoukseen 21. - 22. 11. Helsingissä osallistui varakommodori
Vesa Vaihoja.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 28.11.
- Kokoukseen osallistui 15 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Ismo Väisänen.
- Hallituksen erovuoroinen kommodori Mattiveikko Salo valittiin uudelleen. Erovuoroisista jäsenistä
Teuvo Nurkkalan tilalle valittiin Tuukka Lisko. Hallituksessa jatkavat varakommodori Vesa Vaihoja ja
jäsenet Laila Finska-Linna, Antti Orava, Jan Saariaho, Ismo Väisänen ja Heimo Suoranta.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toiminut Pauli Kastell ja uutena Risto Kallio, varalle Sauli
Honkala ja Kalervo Aittola.
- Talousarvioesitys vuodelle 2016 hyväksyttiin muutoksitta ja myös hinnasto vuodelle 2016.
- Toimintasuunnitelma 2016 hyväksyttiin. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla www.raahenpurjehdusseura.com..
- Seuran PR-palkinto ojennettiin Maija-Liisa Syrjälälle. Aira ja Kalevo Aittola saivat yhteisen 70vuotisviirin, Pertti Kastell 60-vuotisviirin ja Antti Orava 50-vuotislipun.
- Mailikilpailun kietopalkinnon voitti s/y Ixora kipparinaan Timo Jortama 1517 maililla.
Joulupuuroa söi 18.12. Saunamajalla 14 henkeä.
RaaPS:n historiikin aineiston koonnissa aktiivisena toimijana ovat olleet Risto Kärnä, Veijo Merikalla ja
Risto Kallio.
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 pitkäaikaisen ja pidetyn jäsenen Raine Heikkilän poismenosta.

RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Ismo Väisänen
Talousarvioehdotus vuodelle 2015 ennusti että ylijäämää vuoden lopussa olisi 2114 euroa.
Tilinpäätös (laskennallinen) vuodelle 2015 oli ...
Seuran likviditeetti (maksuvalmius): juoksevat kulut pystytään hoitamaan. Vakavien laite- tai
kalustorikkojen ilmeneminen voi aiheuttaa maksuvalmiuteen ongelmia.
Katsastustuottototeuma oli n. 1380 euroa.
Jäsenmaksutoteuma oli 5414 euroa.
Kiinteistövero oli 703,78 euroa. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero on Raahessa 0, maksetuista
veroista tehtiin oikaisupyyntö verohallintoon.
Satamatuotot (vierasvenetuotot) olivat edellistä vuotta pienemmät. Satamatuotot kaikkiaan olivat 890
euroa.
Sähkön kulutus pieneni jonkin verran - Sähkölasku v. 2015: 2567,26 euroa.
Muuttuvat kustannukset kasvoivat yleisen maailmanmarkkinatilanteen vanavedessä (sähkö,
vakuutukset, postikulut, puhelinkulut, vesi, tontinvuokra). Vesilasku: 452,80 euroa (ed. vuonna 5 euroa
enemmän).
Tilojen vuokraamisen osalta vuosi oli sellainen, että saunavuokratuottoja tuli 2640 euroa (ed. vuosi 3213
euroa).
Verohuojennuspäätökselle anotaan jatkoa vuonna 2016.
RSTOy:n käyttöoikeuskorvausta maksettiin 360 euroa.

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 2015 ja veneitä katsastettiin 40 kappaletta. Se on noin n prosenttia seuran
venekannasta. Katsastetuista veneistä 32 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 2015 lopussa 23. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 24
henkilöä. Jäsennistössä on ollut vaihtuvuutta sekä vähentyminen yhdellä.

Soutu
Kesä painottui pariaironelosen kunnostamiseen. Jari Harju antoi arvokasta oppia lakan varassa olleen
mahonkisen kilpaveneen puhdistamisessa, korjaamisessa ja uuden lakkapinnan sivelyssä. Työtunteja
kertyi melkoisesti; Jarille yksin ja yhdessä oppinaisena toimineelle Laila Finska-Linnalle. Tulevana
keväänä Raahessa saadaan jo toinen Jarin kunnostama kilpavene vesille Terässatamasta.
Kesän aikana yksittäisiä soudun kokeilijoita vieraili sekä pariairokaksikossa että harjoitusyksikössä.
Suurin määrä kokeilijoita oli kesäkuussa Raahen nuorisotoimen kanssa järjestetyssä ”Kesä ja vesi”
-tapahtumassa sekä Raahen Meripäivien aikana järjestetyillä avoimilla ovilla kiikkeriin veneisiin.
Seuramme ensimmäinen kilpasoutaja Pauliina Kolehmainen osallistui ensimmäisiinsä 2000 metrin
Suomen mestaruuskilpailuihin Tampereen Kaukajärvellä. Pauliinan sijoituksena oli viides sija naisten
avoimessa yksikköluokassa.
Tulevan kauden soudun elävöittämiseksi rantaan toivotaan rohkeasti soutuun tutustuvia ja veneeseen
uskaltautujia. Soutu on hieno tapa tutustua myös mainetta saaneeseen Raahen saaristoon.
Soudun opetuksesta ja lajiin tutustuttamisesta vastaa Laila Finska-Linna, joka jatkaa edelleen Suomen
melonta- ja soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnan ja soudun asiantuntijaryhmän jäsenenä.
Soutuun liittyvissä kysymyksissä voi olla suoraan yhteydessä Lailaan soittamalla numeroon 0409677050.
Melonta
Satama-altaassa järjestetyt vapaat, kaikille avoimet pelastautumisharjoitukset saivat mukavasti osanottajia
vähäisestä mainostamisesta huolimatta.Harjoituksia pidettiin kolme kertaa. Harjoitusten tavoitteena on
saada levitettyä turvallisen melonnan tietoutta. Vuosi sitten todettiin, että RaaPS:n miljöö saunoineen ja
satama-altaineen tarjoaa erinomaiset puitteet melontaharjoituksille, tämä todettakoon nyt uudelleen.

Pelastautumisharjoituksessa menossa sairaskohtauksen saaneen melojan siirto kahden melojan
toimesta.Toinen meloo ja toinen huolehtii potilaasta.
Raahen Meripelastusyhdistyksen kanssa pidetiin Terässatamassa yksi kajakkien käsittelyharjoitus.
Harjoituksen tavoitteena on lisätä meripelastuksen henkilöiden tietämystä kajakkien oikeasta käsittelystä,
jotta vältetään turhat ja mahdollisesti kalliit kalustovauriot.
Melonta- ja soutujaoksen melojat Leena Niva ja Heikki Mikkilä meloivat itsensä melojien
”tonnarilistalle” hyvillä suorituksilla. Tonnarilista on Suomen melonta- ja Soutuliiton kokoama lista
melojista jotka ovat melonneet yli 1000 km kauden aikana. Leenalla kertyi kilometrejä 1143 km ja
Heikillä 2100 km. Listalle olivat kilometrinsä ilmoittaneet noin 130 melojaa, Leenalla sijoitus 83. ja
Heikillä 19:sta. Mainittakoon myös Raahelaisen, ei seuran jäsenen Jarmo Peltokorven hyvät kilometrit,
2853 km (sij. 12). Onnittelut Leenalla, Heikille ja Jarmolle hyvistä suorituksista.
Kajakki- ja jollavajan kajakkien ripustustuksia paranneltiin ja täydennettiin kesän aikana.

Kajakkiripustuksien entraamisessa on vielä pientä työtä sekä tarvittavien nousutasojen yms. tekemistä.
Tällä hetkellä vajassa on paikat 12 kajakille, vapaita paikkoja on noin kolmelle kajakille.
Kesällä 2015 RaaPS tarjosi majapaikan ja melontaseuraa ns. Sinivalkonauhamelojalle. Tässä melonnassa
melotaan Suomen rannikko rajalta rajalle, Venäjän rajalta Ruotsin rajalle tai toisin päin. Tällä kertaa
meloja aloitti reissun pohjoisesta. Melojan autoillessa kohti pohjoista reissun lähtöpaikalle, piipahti hän
Raahessa ja kävimme läpi Perämeren rannikkoa. Nämä olivat outoja paikkoja eteläsuomalaiselle.
Melontaretken lähestyessä Raahea, oli RaaPS:lta meloja mukana oppaana Tauvosta Raaheen. Kesäkuun
tuulisten päivien johdosta hän keskeytti retken pariksi viikkoa, täksi aikaa tarjottiin varusteille säilytystila
vajasta. Retken jatkuessa uudelleen olimme kolmen melojan voimin saattamassa pitkän matkan melojaa
Piehinkiin.
Sinivalkonauha meloja Teemu Karttunen matkalla Tauvosta Raaheen.

Keväällä 2015 haettiin Raahen Voiman ja SSAB:n avustusta Raahen saariston melonta- ja retkeilykartan
suunnitteluun. Avustusta saatiin 900€. Suunnitelma laajeni kattamaan rannikkoa Siikajoen Varessäikältä
aina Pyhäjoen Tervon satamaan. Suunnitelman tekeminen eteni vuoden aikana mukavasti ja avustuksesta
käytettiin noin 500€. Kulut muodostuivat lähinnä karttapohjien hankinnoista sekä kilometrikorvauksista
kun kartoitettiin vesille laskupaikat. Erilaisia karttaan merkittäviä kohteita, kuten laavuja ja
vesillelaskupaikkoja määritettiin noin 60 kappaletta. Kartan suunittelussa on vielä kesken muutamia
positioita, näiden ja jatkotoimien suunnittelu on työn alla.
Karttahankkeen tiimoilta käytiin tutustumassa Haapjärven tekoaltaan melontamahdollisuuksiin.
Tekoallas tarjoaa mukavan ympäristön melontaan. Leena Niva kurvailee tekoaltaan kodan rannoilla.

Kesäkuun lopulla tehtiin kolmen melojan toimesta meripelastuksen aluksen ollessa tukena majakka
Raahen, eli kasuunin ympärimelonta. Tämä melonta liittyi testimelontana Pooki Flakkaa -tapahtumaan
suunniteltuun melontaretkeen. Retki jouduttiin perumaan Pooki Flakkaa päivien ohjelmasta liian kovan
tuulen takia.
Kesän 2015 Pooki Flakkaa tapahtuman aikaan RaaPS:n melojat olivat isäntänä Porin Melamajavat
melontaseuran kuudelle jäsenille. Vieraat olivat majoittuneena Pursimajaan. Kahden päivän aikana
ennätettiin vieraat kierrättää ympäri Raahen saariston ja tutustuttaa Raahen historiaan museovierailuilla.
Vastavuoroisesti Melamajavat esittivät kutsun tulla melomaan heidän kanssa Vaasan saariston,
Björköbyhyn heidän seuransa retkelle. Kutsu otettiin vastaan ja hieno oli meloa uusissa maisemissa
”naapuri” seuran väen kanssa. Ja samalla sidokset toisiin seuroihin vahvistuivat.

Porilaisten kanssa evästauolla Smitti saaren laavulla Sirpan ja Marikan seurassa. Marikan nuotiolla
paistamat letut teki vieraisiin vaikutuksen niin, että heidän vuosikertomuksessaan on ne mainittu.

Melontaa Vaasan saaristossa Porin Melamajavien seurassa matkalla Valassaarille. Matkan ollessa pitkä
tulee vesillä huolehtia energiatankkaukset.
Pooki Flakkaa tapahtumassa melojilla oli museon rannassa pelastautumisesitys joka sai hyvin yleisöä
rannoilla seuraamaan erinomaisten melojien toimintaa. Harjoitukseen liittyi myös Kiviniemen

Meripelastusyhdistyksen väki Pv Venekuumeella. Esityksen jälkeen rannoilla väki oli hyvin kiinnostunut
melonnasta ja miten harjoitella kaatumisia ja muita poikkeustilanteita.
Syksyllä järjestettiin Aallokkoleirin yhteydessä etsintä- ja EA-harjoitus, jossa oli mukana melojia, Raahen
Meripelastuksen väkeä ja aluksia sekä SPR:n henkilöitä. Harjoituksessa oli kuvitteelliset mutta
mahdolliset tilanteet. Tilanteissa joutuu pimeän aikana isosta melonta ryhmästä hukkaan neljä melojaa ja
samaan aikaan saaressa retkeilijöille tapahtuu tapaturmia. Etsinnän osalta harjoituksen anti oli, että
pidetään hämärässä ja pimeässä mukana riittävästi valolähteitä sekä varusteissa riittävästi heijastin pintaa,
muuten pimeästä ei löydä.
Raahen kaupunginkirjaston lukusaliin meni Melonta- ja Soutu -lehti RaaPS:n lajoittamana. Lehti tulee
RaaPS:lle ilman kustannuksia kun seuran jäsenet ovat tilanneet lehteä.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 19 henkilöä. Kulunut vuosi oli erilainen
aikaisempiin verrattuna, koska kevään rannikkonavigoinnin kurssi jouduttiin ensimmäisen kerran
perumaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Jaoston jäsenille järjestettiin syksyllä yhteinen tilaisuus, jossa
muisteltiin jaoston alkuvaiheita ja tähän saakka järjestettyä toimintaa. Esitys jaoston perustamisesta
tehtiin hallitukselle 2.2.2009 ja viralliseksi perustamispäivämääräksi katsotaan 15.3.2009 Suomen
Navigaatioliiton hallituksen hyväksyttyä jaoston jäsenyyden liitossa.
Avomerinavigoinnin opintopiiri käynnistyi ensimmäisellä kokoontumisella 1.10. Päätös opintopiirin
käynnistämisestä tehtiin syksyn kokouksessa. Opintopiirin tarkoituksena oli saada navigointiin liittyvää
toimintaa jäsenille ja yrittää löytää mahdollisuus järjestää avomerinavigoinnin koulutusta yleisenä
kurssina myöhemmin. Tällä hetkellä ei ole vielä mahdollista järjestää näitä kursseja opettajatilanteen
vuoksi. Opintopiiriin lähti mukaan kymmenen innokasta opiskelijaa. Opintopiiri kokoontui syksyn aikana
torstaisin eikä yhtään kertaa tarvinnut perua. Aiheen haastavuudesta huolimatta syksyn aikana koettiin
lukuisia onnistumisen ja oivalluksen hetkiä. Opintopiiri jatkaa toimintaansa keväällä 2016.
Saaristonavigoinnin uusi kurssi aloitettiin syksyllä. Kurssille ilmoittautui 23 henkilöä, joista 11.12
pidettyyn tutkintotilaisuuteen osallistui kaikkiaan 16 henkilöä. Tutkintotehtävät noudattivat aikaisempien
vuosien linjaa. Tutkinnosta saadut tulokset olivat erittäin hyviä. Kaikki tutkintoon osallistuvat ylittivät
selvästi hyväksyntärajan pistemäärien ollessa muutenkin erinomaisia. Puolet osallistujista ylitti 25 pisteen
rajan.

Vuoden 2015 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 114 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille
on osallistunut 219 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 25. 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
kuusi vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 11. Saaristonavigoinnin kurssin suosio on ollut
suhteellisen vakaata eikä kursseja ole toistaiseksi pitänyt perua. Syksyn kurssi oli seitsemäs
saaristonavigoinnin kurssi.
Kurssitarjonta ei muuttunut vuoden 2015 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.

Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen
Toiminta jatkui aikaisempaan tapaan viikkoharjoitteluilla maanantai-iltaisin, tosin alkukesän kylmät
säätkin vähensivät intoa ja myös ohjaajista tuntui olevan välillä pulaa. Kaluston puolesta mahdollisuudet
kyllä ovat hyvät, onhan meillä 4 Zoom8-jollaa, 7 optimistijollaa, Laser-jolla, E-jolla ja TerhiSail 375.
Keväällä kävivät Pattasten koulun tytöt liikuntatunnilla kokeilemassa soutua kilpasoutuveneellä ja
purjehtimista jollakalustolla toukokuun viikoilla 21 ja 22. Iku Merikalla ja Laila Finska-Linna opastivat.
Juniorien kilpailutoiminta kärsi kaudella todella vähäisestä osanottajamäärästä. Ainoastaan
Vuosipäiväpurjehdus 18.7. järjestyi ja se 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 erittäin
kylmä parantuen vasta elokuun puolella.
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin muutama retkiä yhdessä ja erkseen,
osanottajina mm. s/y Jade, s/y Blue Lady s/y, s/y Suvella, s/y Diamante, s/y La Primavera, s/y Kielo
Maria.
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä neljä.

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.
Keskiviikon harjoituskilpailu onnistuttiin järjestämään onnettomien sääolosuhteiden vuoksi vain kerran
ja silloinkin ainoastaan kolmen veneen kesken, tänä vuonna ei keskiviikkokisan palkintoa näin ollen
jaettu lainkaan.
Vuosipäiväpurjehdus Optimistijollat Kadetti-osakilpailu 18.7.2015
Kolme lähtöä
1.
2.
3.
4.
5.

Heta Heinonen
Luka Kotilainen
Henrik Ollila
Joona Ollila
Hugo Heikkala

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

Vuosipäiväpurjehdus LYS 19.7.2015
1.
2.
3.

s/y Miss Bluebell
s/y Ixora
s/y Diamante

H-Star
Finngulf 36
Scampi

Iku Merikalla
Timo Jortama
Hannu Suomela

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

Timo Jortama
Tuomo Mainio
Marja-Liisa Mainio
Timo Heikkinen
Jukka Pekuri
Marko Mikkonen
Teuvo Nurkkala
Kari Isola
Reima Kiuru
Henry Boren
Mattiveikko Salo
Iku Merikalla
Ismo Väisänen
Sauli Honkala
Hannu Suomela

Raahessa 23.4.2016
Raahen Purjehdusseura ry Hallitus

s/y Ixora
s/y Carelia

1517
1311

s/y Tuuli
s/y Blue Lady
s/y Kellu
s/y Jade
s/y Katarina
s/y Olga
s/y Marilyn
s/y Miss Bluebell

640
314
250
220
216
190
165
156

s/y Artista
s/y La Primavera
s/y Diamante

134
106
101

