Raahen Purjehdusseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Yleistä
Vuosi 2018 oli seuramme 128. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 232 jäsentä, joista
junioreja 26 ja kunniajäseniä 3. Kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 2:lla, joista junioreja on 1.
Seuran hallituksen muodostivat kommodori Mattiveikko Salo, varakommodori Vesa Vaihoja, sihteeri
Ismo Väisänen, taloudenhoitaja Tuukka Lisko, junioripäällikkö Timo Kemppainen, laskuttaja ja
jäsenrekisterin pitäjä Jan Saariaho, satamamestari Heimo Suoranta ja käteiskassanhoitaja Kimmo
Kylmälä. Toiminnantarkastajat olivat Pauli Kastell ja Risto Kallio, varalla Kalervo Aittola ja Sauli
Honkala. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuukausittain yhteensä 12 kertaa, kiireellisiä asioita
päätettiin sähköpostikokouksilla, joiden päätökset sitten kirjattiin virallisiin kokouspöytäkirjoihin.
Vuoden 2018 jäsenmaksu- ja venepaikkalaskutus hoidettiin suoraan Suomen Purjehdus ja Veneilyn
jäsenrekisterin Suulin kautta. Järjestelmässä pääsevät seurojen henkilöjäsenet itse tarkastamaan jäsen- ja
venetietojansa, mutta edelleenkin on ongelmana että rekisteristä puuttuu n. kolmasosalta sähköpostiosoite,
näille joudutaan lähettämään paperilaskut.
Seuran kevätkokous pidettiin 24.3. saunamajalla.
 Kokouksessa oli 9 osanottajaa, puheenjohtajana toimi kommodori Mattiveikko Salo ja
sihteerinä Ismo Väisänen.
 Hyväksyttiin v. 2017 toimintakertomus.
 Vuoden 2017 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ilman huomautuksia
v. 2017 hallitukselle.
 Hyväksyttiin v. 2018 toimintasuunnitelma.
 Muissa asioissa kokous keskusteli A-laiturin rakentamisen tilanteesta ja saunan siivouksesta.
Perinteinen lipunnosto avasi purjehduskauden 31 hengen voimin koleassa ja erittäin tuulisessa säässä
sunnuntaina 6.5.2018.
13.5. rikkoi eräs laitapuolen kulkija Fanttimarinasta kaksi ikkunaa ja heitti seuran kottikärryt satamaaltaaseen. Mies näyttäytyi hyvin valvontakameran kuvissa ja tuomittiin syksymmällä useista
ilkivallanteoista ja varkauksista käräjillä, mutta korvauksia on turha odottaa. Kottikärryjä ei onnistuttu
vielä naaraamaan ylös altaasta.

Polttoainelaiturilla septipumpun letku uusittiin keväällä ja kaupunki asensi kesän aikana matalan puisen
laituriosan helpottamaan pienten veneiden tankkausta. Kulunut kausi oli kaiken kaikkiaan
polttoainemyynnin suhteen erinomainen, bensiiniä myytiin 6425,64 l ja dieseliä 4620,15 l.
Saariston siivoustalkoot pidettiin 19.5., tänä vuonna Raahen Meripelastusyhdistyksen vetämänä,
RaaPS:n osanotto oli tällä kertaa poikkeuksellisen vähäinen, 2 henkeä.
Seuran kumiveneen liimaukset olivat vaurioituneet edellisenä kesänä ja vaikka se olikin korjattu,
päätettiin hankkia uusi turvavene. Sitä varten haettiin ensin Nousevan Rannikkoseudun avustusta, jota ei
saatu ja sitten saatiinkin Raahen Voimalta tukea 2.100 €, joka käytettiin uuden Zodiac 390 kumiveneen
ostoon. Vene hankittiin ilman moottoria ja ohjauspulpettia, jotka otettiin vanhasta vaihdossa menneestä
veneestä.
Juhannusaattona illalla nostettiin lippu lippumastoon ja kokoonnuttiin uudelle A-laiturille laiturin
vihkiäisiin. Sää oli sateinen, mutta arvokkaassa ohjelmassa oli Timo Jortaman musisointia saxofonilla ja
kommodorin puhe. Laiturineuvoksiksi kunniakirjojen kera nimettiin valtavan talkootyöpanoksensa
antaneet Hannu Suomela, Heimo Suoranta, Sakari Hemmi, Sauli Honkala, Seppo Harju ja Seppo
Kortessalo, joille nostettiin kuohuviinimaljat. Sepot Harju ja Kortessalo sekä Hannu Suomela ja Sauli
Honkala palkittiin myös elinikäisellä ilmaisella laituripaikalla. Päätteeksi kokoonnuttiin Pursimajalle
syömään ja nauttimaan virvokkeita, Risto Rautio ja Timo Jortama laulattivat juhlaväkeä. Laiturin
rakentamiseen oli saatu Fennovoimalta 3.000 €:n avustus.
Pekanpäiväeskaaderiin 29.6. Pikkulahdelle ei lähtenyt kuin yksi vene. Sunnuntaina järjestettiin myös
köliveneiden perinteiset Pekanpäiväpurjehduskilpailut LYS-tasoituksin hyvässä säässä, osanottajia oli
viisi ja voiton vei Miss Bluebell.
Pooki Flakkaa -Raahen Meripäivät 13. - 15. heinäkuuta järjestettiin neljättä kertaa. Päätapahtuma oli
komerssin markkinat Rantatorilla ja Meripelastuksen SM-taitokilpailut, jonka järjestelyissä RaaPS oli
Terässataman osuudella mukana. Raahen Meripelastusyhdistyksen 50-vuotisjuhlaan 14.7. Raahen
Hovissa osallistuivat Mattiveikko Salo Ja Vesa Vaihoja vieden lahjana RaaPS:n viirin ja lahjakortin
veneilytarvikekauppaan.
Vierasveneilijöiden yöpymisvuorokausia oli Terässatamassa kauden aikana 95, lisäystä oli edelliseen
kylmään kesään verrattuna 48 %. Satama sai jälleen kiitosta viihtyisän ympäristönsä ja huolehtivan
palvelun ansiosta. Pursimajaa ja rantasaunaa vuokrattiin myös ulkopuolisille.
Kesätyöntekijänä Terässatamassa oli Ville Ranz kaupungin kesätyösetelillä kolme viikkoa.
Raahen Liikkuva koulun meriliikuntaviikon palkitsivat Opetushallitus ja Olympiakomitea (PohjoisPohjanmaan Liikunnan ja Urheilun ehdotuksesta) erinomaisena esimerkkinä koulujen ja eri tahojen
välisestä yhteistyöstä, sekä harrastustoiminnan edistämisestä. Perusteluina tunnustukselle olivat mm.
merellisten harrastusmahdollisuuksien esitteleminen nuorille, meriliikuntapäivän mahdollistaminen
jokaiselle yläkoululaiselle sekä eri tahojen välinen yhteistyö viikon toteutuksessa.
Valinta julkaistiin Pohjois-Pohjanmaan urheilugaalassa hotelli Lasaretissa Oulussa 26.1.. Palkintoa olivat
vastaanottamassa Raahen Liikkuva koulu hankkeen koordinaattori Laura Rahikkala, RaaPS:sta Laila
Finska-Linna, Raahen Meripelastusyhdistyksestä Petri Alminoja,ja Pikkulahden Palvelut Oy:n puolesta
Jarkko Salmela.
Yhteistyökumppaneina meriliikuntaviikkoa järjestämässä ovat olleet myös Raahen Nuorisotoimi ja
Raahen Seurakunta.
Vuoden 2018 meriliikuntaviikolla olivat vuorossa Pattasten koulun kaikki 7-9 luokkien oppilaat, jotka
pääsivät tutustumaan melontaan, soutuun, jollapurjehdukseen ja meripelastukseen satamassa 11 - 15. 9.
Raahen saariston retkeilykartan laatimiseen RaaPS sai SSAB:ltä ja Raahen Voimalta avustusta, Antti
Orava on vetänyt ko. hanketta, tarkemmin hankkeesta osassa Melonta.

Raahen kaupungin veneilytyöryhmän kokous oli 12.9., RaaPS:a edustivat Mattiveikko Salo ja Vesa
Vaihoja.
Lipunlasku suoritettiin 29.9. Saunamajalla kahvitellen ja kesän säätä muistellen, osallistujia oli 18
henkeä. Tilaisuudessa myönnettiin seuran 50 -vuotisonnittelulippu Laila Finska-Linnalle ja PR-palkinto
Soila Keskitalolle hyvästä kilpailumenestyksestä Optimistijollalla. Myös Pekanpäiväkilpailun,
Vuosipäiväpurjehduksen ja Keskiviikkokilpailujen palkinnot jaettiin.
Perämeren, Kemijoen ja Oulujoen vesistöalueen sekä Lapin purjehdus- ja veneilyseurojen
vuosikokous pidettiin 28.10. Raahessa Terässataman Saunamajalla. Seuraa edustivat Mattiveikko Salo,
Tuukka Lisko, Timo Kemppainen ja Ismo Väisänen. Kokouksessa käsiteltiin myös Perämeren alueen
kilpailukalenteria 2019.
Syksyn vuosikokous pidettiin Saunamajalla 24.11.
Kokoukseen osallistui 11 jäsentä, puheenjohtajana toimi Mattiveikko Salo ja sihteerinä Ismo Väisänen,
ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Kalervo Aittola ja Sauli Honkala.
 Hallituksen erovuoroinen varakommodori Vesa Vaihoja valittiin uudelleen. Eroa pyytäneen
Heimo Suorannan tilalle valittiin Jouni Leinonen. Hallituksessa jatkavat kommodori Mattiveikko
Salo ja jäsenet Kimmo Kylmälä jaTuukka Lisko sekä erovuoroiset Timo Kemppainen, Jan
Saariaho ja Ismo Väisänen.
 Toiminnantarkastajaksi valittiin aiemmin toimineet Pauli Kastell ja Risto Kallio, varalle Sauli
Honkala ja Kalervo Aittola.
 Talousarvioesitys vuodelle 2019 hyväksyttiin sisältäen hinnaston tarkistuksena
laituripaikkamaksujen korotuksen n. 5%. Vartiointijärjestelmää muutettiin niin, että jokaisella
laituri- tai telakointipaikan haltijalla on yksi päivävartiovuoro klo 8- 20 ja yksi yövartiointivuoro
klo 20 -8.
 Toimintasuunnitelma 2019 hyväksyttiin. Hinnasto ja toimintasuunnitelma ovat luettavissa seuran
internet-sivulla www.raahenpurjehdusseura.com.
 Muissa esille tulleissa asioissa keskusteltiin sataman laiturien valaistuksesta ja hallitus valmistelee
asian vuoden 2019 kevätkokoukseen.
 Mailikilpailun kiertopalkinnon voitti tuloksella 1518 mailia s/y Ixora kipparinaan Timo Jortama.
Joulupuuroa tarjottiin 17.12.. Saunamajalla Huruakan tekemää puuroa ja sekahedelmäsoppaa söi 21
henkeä.
RaaPS:n historiikin aineistoa ovat editoineet Risto Kallio ja Raili Viirret, aineisto alkaa olla lähes
painokunnossa.
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.

RaaPS:n taloudellinen tilanne
Taloudenhoitaja Tuukka Lisko
Tilinpäätös toimintavuodelta 2018 oli ylijäämäinen 2.162,28 €. (Budjetti 2.829,00 €)
Tuloja oli seuraavista läheistä: varsinaisen toiminnan tuotot 1.798,01 €, varainhankinta 28.528,50 €,
sijoitus- ja rahoitustoiminta 223,83 €, yleisavustukset 500,00 €. Tulot yhteensä 31.050,34 €.
Suurin ponnistus myös taloudellisessa mielessä toimintavuoden aikana on ollut uuden A-laiturin
investointi ja loppuun rakennus. Rakentaminen aloitettiin jo vuoden 2017 puolella ja laituri valmistui
vuoden 2018 veneilykauden alkuun. Laituri myytiin muiden laitureiden tapaan Raahen Seelareitten

Terässatama Oy:lle tilivuoden lopussa. Kauppahinta oli 10.994,65 €. Toinen merkittävä investointi
vuoden aikana oli uusi kumivene junioritoimintaan.
Muun talouden osalta viitataan oheiseen tulokseen ja taseeseen.

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 kuusi
katsastusmiestä kesällä 2018 ja veneitä katsastettiin 27 kappaletta. Katsastetuista veneistä 20 (27 v. 2917)
oli purjeveneitä ja 7 (7 v. 2017) 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 2018 lopussa 26. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 28
henkilöä. Jäsenistössä on ollut pientä vähenemistä.
Soutu
Meriliikuntaviikon lajiesittely on ollut tärkein lajiin tutustuttava toiminta. Oppimishaluisten kokeilijoiden
lisäksi toimintaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki, jotka haluavat aktiivisesti haastaa omaa
kehonhallintakykyään.
Melonta
Kauden 2018 aikana oli aktiviteettejä aikaisempiin vuosiin nähden vähemmän. Perinteisesti jeesatut
rannikkomelojat onnistuivat sivuuttamaan saunomisen RaaPS:n saunalla. Melontakursseja oli kauden
aikana yksi. Muutamia pienehköjä melontaretkiä tehtiin omilla vesillä sekä myös vierailla rannoilla.
Kokkolassa Keskipohjanmaan Retkimelojien ja Pietarsaaren Botnia Canoe -melontaseurojen järjestämällä
perinteisellä Saaristomelonnalla käytiin 30.6.2018. Siikajokimelonnassa, joka tällä kertaa järjestettiin
4.8.2018 yhden päivän mittaisena, olitiin turvaamassa ja ohjaamassa tapahtuman melojia. Lisäksi oli
osallistumista 25.8.2018 Ylivieskan Ladun Melontajaoksen järjestämään perinteiseen Venetsialaismelontaan Kalajoen edustalla. Näiden vierailujen tavoitteena oli mukavan melontaretken lisäksi
tehdä Raahen saaristoa tunnetuksi melontakohteena ja viestittää että olemme tarvittaessa jeesaamassa
vierailuja Raaheen.
Perinteinen Raahen Meripelastusyhdistyksen ja melojien pimeäetsintäharjoitus pidettiin 20.9.2018 klo
21:00 – 00:00 Aallokkoleirin yhteydessä. Harjoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana
RaaPS:n melojia. Etsittäviä melojia oli kolme ryhmää. Kohteiden sijainnit valittiin siten, että myös
vähemmän kokeneet melojat pystyivät osallistumaan harjoitukseen, joka tällä kertaa oli pimeyden lisäksi
hieman tuulisessa ja aallokkoisessa kelissä.
Kaudella 2015 aloitettu karttahanke sai jatkoa kaudella 2018. Avustuksia ei haettu lisää, aikaisemmista
avustuksista oli käyttämättä noin 1000 €. Kartta-aineistoon tehtiin fiksausta ja uudet versiot on laitettu
vapaasen jakoon RaaPS:n www-sivulle. Kaudelle 2019 on suunnitelmissa valmistella aineisto
painokelpoiseksi ja käyttää loput avustusvarat karttojen paperille painamiseen sekä tarkistaa aineistoon
liittyvät lisenssimaksut.
Kajakkivajan kaikki 12 paikkaa olivat käytössä alkukaudesta, vuoden lopulla oli vapaana kaksi paikkaa.
Paikoista toinen on jo täyttynyt ja kysyntää paikoille on ollut. Muutama kajakki on näiden lisäksi ollut

ulkosäilytyksessä sekä vajan seinustoilla.

Kuva: Melontaretki 5.5.2018. Rantautuminen evästauolle Kalla saaren länsipuolella olevalle karikolle.

Navigaatiojaosto
Navigaatiojaoston vetäjä Vesa Vaihoja

Navigaatiojaoston jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden kuluessa suurta muutosta ja vuoden 2018 lopussa
jäseniä oli 17. Jaosto ei järjestänyt yhteisiä tapahtumia vuonna 2018. Kurssitarjonta on säilynyt
entisellään. Pääpaino on edelleen ollut navigoinnin perustaitojen opettamisessa.
Rannikkonavigoinnin kurssi toteutettiin keväällä, vaikka ilmoittautuneita ei ollut vaadittavaa
vähimmäismäärää. Uusia tutkintoja suoritettiin kevään tutkintotilaisuudessa vain kolme. Tutkintotehtävät

noudattivat edellisten vuosien linjaa. Positiivisena havaintona oli, että vuorovesilaskut oli osattu tällä
kertaa erityisen hyvin.
Saaristonavigoinnin kurssi käynnistyi syksyllä suurella ryhmällä. Kurssille ilmoittautui 26 opiskelijaa.
Tutkintoja suoritettiin hyväksytysti 10, mikä oli selvästi edellisvuotta enemmän. Samalla hylättyjen
tutkintojen ja kurssin keskeyttäneiden määrä oli selvästi pienempi kuin edellisen syksyn kurssilla. Asiat
hallittiin hyvin hyväksyttyjen tutkintojen pistemäärien keskiarvon ollessa 20,6. Sääntötuntemuksen
painotus näkyi syksyn tutkintotehtävissä, kuten edellisessä tutkinnossakin. Noin puolet tutkinnon pisteistä
liittyy sääntöihin.
Opettaja-auktorisointiin ei osallistuttu vuonna 2018, koska välitöntä tarvetta 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 2018 loppuun mennessä jaosto on kouluttanut 147 tutkinnon suorittanutta laivuria. Kursseille
on osallistunut 296 henkilöä, joista keskeyttäneitä on 35. 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 yhdeksän vuotta ja tutkintotilaisuuksia on järjestetty yhteensä 14.

Junioritoiminta
Junioripäällikkö Timo Kemppainen
Toiminta jatkui aikaisempaan tapaan viikkoharjoitteluilla maanantai-iltaisin. Kaluston puolesta
mahdollisuudet ovat hyvät, seuralla on 4 Zoom8-jollaa, 7 optimistijollaa, Laser-jolla, E-jolla ja TerhiSail
375 sekä kaksi turvavenettä. Osanottajia oli selkeästi enemmän kuin edellisenä kesänä, ja varsinkin
jollankaatoharjoitukset olivat mieluinen ja hauska tapahtuma.
Syksyllä 11.-15.9. kävivät Pattasten koulun yläluokat tutustumassa melontaan, soutuun,
jollapurjehdukseen ja meripelastukseen..
Kuluneella kaudella oli paljon aloittavia junioreita ja toisaalta monet vanhemmat ovat jääneet pois, näin ei
kilpailutoimintaa saatu oikein käyntiin eikä yhtään kilpailua järjestetty.

Matkapurjehdus
Seppo Harju
Veneet laskettiin vesille pääasiassa toukokuun viikoilla 21. - 23. Purjehdussää oli pääosin varsin hyvä
Monilla purjehtijoilla mailit jäivät poikkeuksellisen vähäisiksi. Marjaniemeen tehtiin muutamia retkiä
yhdessä ja erikseen, matkamaileja sai eniten Timo Jortaman s/y Ixora, joka purjehti talvehtimaan
etelärannikolle. Hyvin kunnostautuivat myös Kari Isola s/y Katarinalla ja Tuukka Lisko s/y Heleenalla ja
Ismo Väisänen s/y Manjanalla.
Kauden aikana tuli uusia purjeveneitä kolme, pois lähti yksi.
Syyskuulla viikoilla 38. - 39. veneitä nostettiin talviteloille useammassa erässä, voimakas syysmyrsky
aiheutti mobiilinosturipäivän siirtämisiä.

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 neljä kertaa ja osallistuneita veneitä oli viisi.
Pekanpäiväpurjehdus ja Vuosipäiväpurjehdus olivat vain köliveneille, kevytvenekilpailuja ei ollut, eikä
myöskään Refanutan Regattaa onnistuttu järjestämään kovan kelin vuoksi.
Pekanpäiväpurjehdus LYS 29.6.2018
1.
2.
3.
4.
5.

s/y Miss Bluebell
s/y Ixora
s/y Maruzella
s/y Diamante
s/y Uuno

H-Star
Finngulf 36
Lohi 25
Scampi
Finnflyer 27

Iku Merikalla
Timo Jortama
Timo Kemppainen
Hannu Suomela
Jan Saariaho

Lohi 25
Finngulf 36
Finn 26
Comfort 30

Timo Kemppainen
Timo Jortama
Tuukka Lisko
Ismo Väisänen

Finngulf 36
Lohi 25
Finn 26
Comfort 30
H-Star

Timo Jortama
Timo Kemppainen
Tuukka Lisko
Ismo Väisänen
Mattiveikko Salo

s/y Ixora
s/y Katarina
s/y Heleena
s/y Manjana
s/y Evelia
s/y Miss Bluebell

1518
513
291
258
89
79

Vuosipäiväpurjehdus LYS 22.7.2018
1.
2.
3.
4.

s/y Maruzella
s/y Ixora
s/y Heleena
s/y Manjana

Keskiviikkokilpailu
1.
2.
3.
4.
5.

s/y Ixora
s/y Maruzella
s/y Heleena
s/y Manjana
s/y Miss Bluebell

yhteensä viisi venettä
Matkapurjehduskilpailu
Timo Jortama
Kari Isola
Tuukka Lisko
Ismo Väisänen
Kari Isola
Mattiveikko Salo
Raahessa 23.3.2019
Raahen Purjehdusseura ry Hallitus

