Haukiputaan Pursiseura r.y.
1972 - 2012

Tasan 40 vuotta sitten, 11.5.1972 kokoontui joukko veneilystä kiinnostuneita ihmisiä maineikkaalle työosuuskunnan talolle, päättämään
veneilyseuran perustamisesta. Jo usean vuoden ajan rantakeskusteluissa kypsytelty ajatus toteutui ja päätettiin perustaa veneily- ja vesiurheiluseura, perustavan asiakirjan allekirjoitti 18 paikalla ollutta
henkilöä, joista kaksitoista kirjautti itsensä heti uuden perustettavan
seuran jäseneksi. Värikkään keskustelun päätteeksi hyväksyttiin seuran
nimeksi Putaan Pursi r.y.

Haukpudas on meripitäjä
Haukipudas on meripitäjä, josta on aina lähdetty merelle, elantoa hankkimaan, meri on ollut paikallisten asukkaiden toimeentulon ja elämisen ehto
vuosisatojen ajan. Vesille on menty työhön, toimeen ja kalalle, varsinaista
vapaa-ajan veneilyä ei juurikaan ollut, vasta sotien jälkeen, kun sahaus- ja
laivaustoiminta alueella hiipui ja varsinaisten ammatikseen kalastavien
määräkin kääntyi laskuun, tuli kuvaan mukaan vapaa-ajan veneily.
Työajan lyheneminen, pidentyneet lomat ja elintason kohoaminen mahdollistivat yhä useamman vapaa-aikana vesille mielivän hankkia sopivan aluksen,
jolla retkeily, sekä muu veneily oli mahdollista. Alkuun veneet olivat puisia,
useimmat paikkakunnalla rakennettuja, mutta nykyisin yhä useammat veneet
ovat tehdastekoisia lasikuiturakenteisia aluksia.
Ongelmia viriävälle vapaa-ajan veneilytoiminnalle alkoi esiintyä, kun samanaikaisesti puutavaran uitto loppui joella ja uittosäännöt purkautuivat, laivaustoiminta lopetettiin ja hinaajien käyttämät rannikkoväylät jäivät hoitamatta,
sekä niiden merkintä loppui. Tällöin monien vesilläliikkujien mieleen tuli ajatus
perustaa järjestäytynyt yhdistys, veneilyseura, jonka puitteissa uskottiin pystyttävän paremmin ajamaan yhteisiä asioita ja etuja, kuin mitä yksilöinä olisi voitu
tehdä.
Niinpä tuona päivänä 11.5. perustetun veneilyseuran edessä oli heti perustamisestaan lähtien melkoinen tehtäväkenttä.

Perustava kokous
Seuran perustavaan kokoukseen osallistui 18 henkeä; Kauko Liedes, Osmo
Hekkala, Elsa Ukkola, Edvin Ukkola, Vihtori Bogdanoﬀ, Pentti Pussinen, Pentti
Soronen, Eero Meriläinen, Kalevi Puuperä, Paavo Koskinen, Kalevi Liedes,
Esko Siipola, Viljo Kalliorinne, Heino Yliniemi, Alve Nahkala, Heimo Karjalainen, Tapio Pellinen ja Heikki Siipola.

Toimintaa johtamaan valittiin johtokunta, puheenjohtajaksi Kauko Liedes,
sihteeriksi Vihtori Bogdanoﬀ ja rahastonhoitajaksi Elsa Ukkola, johtokunnan
muiksi jäseniksi; Pentti Pussinen, Tapio Pellinen, Kalevi Liedes, Esko Siipola,
sekä varajäseniksi Pentti Soronen, Edvin Ukkola ja Viljo Kalliorinne.
Jäsenmaksuiksi päätettiin 5 mk aikuisjäseniltä ja 2 mk alle 15- vuotiailta.
Nimettiin jäsenkirjuriksi Paavo Koskinen ja jäsen-asiamiehiksi Esko Pussinen, Tapio Pellinen ja Kalevi Puuperä.
Seuran perustamiseen liittyviä asioita oli selostamassa TUL:n Oulun piirin
toiminnanjohtaja Osmo Hekkala. Seuralle luotiin säännöt, joissa seuran päätehtäviksi otettiin veneilyn- ja vesilläliikkumisen, sekä purjehduksen edistäminen
ja luonnon suojeleminen, yleisölle vapaiden virkistysalueiden vaaliminen ja
vesireittien merkitseminen, sekä retkeily.
Seura ilmoitettiin yhdistysrekisteriin ja se sai rekisterinumerokseen 111501.

Toiminnan suuntaviivat
Heti ensimmäisessä kokouksessaan seura päätti aloittaa neuvottelut veneilyn tuki- ja retkeilypisteiden saamiseksi Iso- Miehikäs, sekä Röyttän -saariin.
Samalla käynnistettiin nuorten opetustoiminta ja jollakerho,sekä aloitettiin
toimenpiteet ensimmäisten purjehduskilpailujen pitämiseksi Haukiputaalla
18.6-72, tähän päätettiin pyytää tukea Oulun Työväen Pursiseuralta.
Laadittiin ensimmäisen kauden toimintasuunnitelma, jossa päätettiin tehdä
retki Iin Röyttään 17.6., samalla katsastetaan Kiiminkijoen väylämerkintää ja
pyritään talkoilla niitä parantamaan.

Seuran ensimmäinen lipunnosto
Seuran ensimmäinen lipunnostotilaisuus oli 3.6. -72, joka suoritettiin Suomen
lipulla, koska seuralle ei vielä oltu ehditty saada omaa lippua, seuratunnusten
ollessa vielä suunnitteluvaiheessa. Lipunnostopaikaksi oli valittu Miehikässaari
ja tilaisuuteen varauduttiin kahvitarjoilun, sekä makkaranpaiston merkeissä.
Iso-Miehikässaaresta päätettiin ottaa yhteyttä vesihallitukseen ja Haukiputaan
kuntaan, koska saaren omistusolosuhteet ovat ilmeisesti muuttumassa uittosäännön purkautumisen myötä.

Perustetaan jollapiiri
Perustettiin jollanrakennuspiiri, yhdessä Työväenopiston kera ja aloitettiin
vanerirakenteisten optimistijollien rakentaminen Jussilan verstaalla, jossa
myös valmistettiin ruumisarkkuja! Nuorten purjehduksen opetukseen, sekä

alkavaan kilpailutoimintaan erinomaisesti soveltuvat optimistijollat olivat valmistumassa suuren innostuksen saattelemina, materiaalia hankitaan Seppälän
veneveistämöltä, sekä Metsäliitolta.

Ensimmäisen toimintavuoden päättyessä
Seuran ensimmäinen sääntöjenmukainen vuosikokous pidetään 29.9. Oulun
piiriin perustetaan purjehdusjaosto, johon seurastamme nimetään Elsa Ukkola,
Kauko Liedes ja Pentti Pussinen.
Lähetetään yhteinen kirje Iin Meriseuran kanssa Metsähallitukselle Iin Röyttän tukikohdan saamiseksi.
Seuran ensimmäinen pikkujoulu päätettiin pitää vastaperustetussa Ravintola
Samanttassa.

Toisen toimintavuoden 1973 alkaessa
Seuran vuosikokous pidettiin 28.1. Leiriohjaajaksi nimettiin Alve Nahkala,
TUL:n purjehtijapäiville Helsinkiin valittiin Kalevi Liedes ja Pentti Pussinen.
Iin Röyttän tukikohta-asiasta Metsähallitukselta saapunut selvityspyyntö,
jossa tiedustellaan seuran jäsenmäärää, sekä venekantaa, lähetetään vastaus
ensitilassa.
Aloitetaan kuntotoiminta, lentopallokerho ja kuntohiihto, jota varten
Miehikkääseen hankitaan laatikko.
Osallistutaan Virpiniemessä paikoitusvalvontaan muiden paikkakunnan urheiluseurojen ohella, näin
suoritetaan pientä varainhankintaa.
Lähetetään Metsähallitukselle
vuokra-anomus tukikohdasta IinRöyttästä.
Pidetään nuorten purjehdusleiri
Virpiniemessä 10.6-15.6., osaanottomaksu 15:-/henkilö. Pidetään Miehikäspäivät ja seuran järjestämät purjehduskilpailut 14-15.7.

Seuran lipputunnus hyväksytään
Valtion Heraldisen toimikunnan kriittinen suhtautuminen seuramme lipputunnukseen, joka heidän mielestään oli liian tekninen, sai meidät kääntymään
taiteilija Pentti Junnon puoleen ja hänen muotoilemanaan seuratunnus ja lippu

saikin välittömästi hyväksynnän ja seuran lippu päästiin tilaamaan.
Samalla hankittiin hiha-, että rintamerkkejä, sekä pöytästandaareja, eri käyttötarkoituksia varten.

Kohteina Kiiminkijoen väylä ja Miehikässaari
Seuramme aktiivinen esiintyminen ja talkootyö jokiväylän merkitsemiseksi on
johtamassa hyvään lopputulokseen, kun kunta ottaa talousarvioon ja vastuulleen väylämerkinnän. Näin taas yksi seuramme heti alkusanoista asti ohjelmaan otettu tavoite on toteutumassa.
Miehikässaareen hankitaan lipputanko ja nuotiosijaa parannellaan tulevia
Miehikäspäiviä varten. Hankitaan lentopalloverkko ja pallo, sekä muuta pelivälineistöä. Tarkoitus on pitää saarta tilapäisenä seuratapahtumien tukikohtana.

Toiminta viriää innokkaana
Seuraavana vuonna tehdään ensimmäinen vuokrausanomus Metsähallitukselle, tukikohdan saamiseksi Iin Röyttään.
Seurastamme osallistuu viisi kilpailijaa TUL:n mestaruuspurjehduksiin, jotka
pidetään Oulussa, Marja-Terttu Liedes, Sirpa Liedes ja Tapio Pussinen tuovat
joukkuepronssia optimisteissa, Veijo Pussinen purjehti OL-yl luokassa ja Eero
Merenluoto Windmil-veneellään, vaihtelevalla menestyksellä. Yli 20 nuorta
osallistuu purjehduksen opetusleirille.
Seurastamme osallistuu joukko nuoria purjehtijoita ja huoltajia TUL_74 mestaruuspurjehduksiin ja suurleirille Lahdessa.
Seuran jäsenmäärä ylittää 100 luvun.
Vesilaitos vastaa seuramme kirjeeseen ja
lupautuu jatkossa huolehtimaan Kiiminkijoen
väylästä.

Röyttän käyttö avautuu
Yhdessä Iin Meriseuran kanssa saadaan
kansanedustajat Pentti Liedes ja Matti Ahde
edesauttamaan Helsingistä käsin Röyttän
tukikohta-asiassa ja niin Metsähallituksessa
käynnistyykin käyttösuunnitelman laatiminen
saarelle.
Niinpä 1976 alussa solmitaankin Metsähallituksen kanssa vuokrasopimus, jolla Röyttässä

oleva ns. alakämppä siirtyy IMS:n ja Putaan Purren yhteiskäyttöön.
Samalla käynnistyy rantakaavan laatimissuunnitelma Röyttän saarelle, joten
mahdollisuudet tämän entisen laivauspaikan muuntumiseksi vapaa-ajan virkistyskäyttöön näyttävät hyvinkin mahdollisilta.

Toiminta tehostuu
Esitellään kunnanhallitukselle alueemme veneilyolosuhteiden kehittämissuunnitelma.
Seurastamme osallistuu joukko purjehtijoita Kemissä pidettäviin TUL:n
mestaruuspurjehduksiin-76. josta tuliaisina Kari Liedeksen pronssimitali
optimisteissa ja Eero Merenluodon ja Pentti Pussisen pronssimitali Windmilveneluokassa.
Järjestetään ensimmäisen kerran “Merileiri” Iin Röyttässä, joka oli samalla
liiton virallinen valmennus ja koulutusleiri, osanottajia yli 100. Vietetään seuran ohjelmallinen
pikkujoulu Heiton talolla, esiintyjinä mm. “Purren
Laulajat”. Yksi uskollisimpia tukijoitamme on
Martti Siipola, joka toimittaa joka vuosi suuren
joulukuusen seuramme pikkujoulutilaisuuksiin,
kiitokset siitä Martille! Talvitoiminnassa osallistutaan toisten urheiluseurojen kera Virpinieen
paikoitusvalvontaan, sekä kuntokerhotoimintaan
koulun salilla.
Yhdessä IMS:n kanssa järjestetään Praavan
pilkkikisat, joissa vieraskoreutta ei tunneta,
seuramme nimekkäät pilkkijät, mukana mm.
valtakunnanmestari Esko Haapala, nappaavat
voitot kotiin ja tuovat kiertopalkinnon useamman
kerran peräkkäin seuramme palkintokaappiin.

Pursiseura 5 vuotta
Toiminnassa päällimmäisenä veneilyn edistäminen ja toimintaedellytysten
parantaminen.
Järjestetään suuri neuvonpito, jossa mukana TVL, Metsähallitus, Vesipiiri,
Merivartiolaitos ja Haukiputaan kunnan edustajat, aiheena veneilyolosuhteet ja
epäkohdat, aloitteemme saa laajaa tunnustusta.
Osallistutaan yhdessä muiden purjehdusseurojen kanssa rantakaava-suunnitelman tekemiseen Iin Röyttään.
Perustetaan yhdessä Haukiputaan muiden urheiluseurojen kanssa Virpiniemi

Oy, harjoittamaan kahvilatoimintaa Virpiniemessä, tässä toiminnassa kunnostautuvat erityisesti seuramme puuhanaiset, joiden talkoopanos on tosi mittavaa.
Uusitaan vuokrasopimus IMS:n kanssa yhdessä Röyttän alakämpästä, johon
liittyy myös takarannan saunan vuokraaminen.
Seuramme saa ensimmäiset viralliset venekatsastusmiehet, Kauko Liedeksen ja Jaakko Raution, sekä kilpailutuomarin Pentti Pussisen.
Vietetään Miehikäspäiviä ja pidetään “suuri Merileiri”, yli 100 osaanottajaa,
Röyttässä.
Osallistutaan Virpiniemi-juoksujen järjestelyyn ja talvisin pidetään IMS:n
kanssa yhteistyössä Praavan pilkkikisat.
Vuosi on julistettu jäsenhankintavuodeksi ja niinpä seuraan hyväksytäänkin
runsaasti uusia jäseniä, jäsenmäärä ylittää 300 jäsenen rajan.

Röyttän rantakaava vahvistetaan
Röyttän rantakaava on lääninhallituksen vahvistama ja neuvottelut vuokrasopimuksesta päästiin aloittamaan. Aloitetaan rakennustarvikehankinnat majanrakentamista varten.
Vuokrasopimus hyväksytään ja allekirjoitetaan 23.12. -79 ja samalla hyväksyttiin hirsisen tallirakennuksen osto Röyttän saaresta, kauppasumma 3500,maksettiin käteisellä Metsähallituksen Iin hoitoalueen konttorille.

Uusi vuosikymmen
Uusi vuosikymmen, 1980 alkaa olympialaisten merkeissä ja seuratoiminnassa seuraa tiivis rakentamisen kausi.
Järjestetään haastekampanja majan hankkimiseksi, ostotarjouksemme
Haukiputaan kunnalle, Virpiniemen entisen huoltorakennuksen omistuksesta ja
poissiirtämisestä tulee hyväksytyksi ja niinsuuri talkoorynnäkkö käynnistyy...
Maja puretaan ja huhtikuun viimeisillä jääkeleillä siirretään uskaliaitten traktorimiesten toimesta Röyttään.
Vettä ja avantoja jäällä, mutta niin sitä
mentiin..!
Kun talviaikana oli saatu suoritettua
loppuun myös Kiiminkijokisuun ruoppaus, saattoivat monet talkooryhmien
veneet, heti vesien auettua suunnata
keulansa Iin Röttään, majan raken-

nustalkoisiin.
Olympialaisissa maamme purjehtijat ja soutajat tuovat mitaleita ja kisoja
seurataankin talkoiden aikana kahvi- ja ruokailu- tauolla. Tiivis kesä, tuhansia
talkootunteja ja maja on valmis.
Elokuussa vietetään majan vihkiäisiä arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä
ollessa, kunnanhallituksen ja valtuuston kuljetti Röyttään Immo Teräsmö,
Saimaalta hankkimallaan Sini-aluksella, joka sittemmin liikennöi Oulun ja Turkansaaren välillä.
Iiläisten kanssa yhteiskäytössä olleen “alakämpän” avaimet luovutetaan
IMS:lle, majan siirryttyä heidän omistukseensa, nyt molemmilla seuroilla on
omat majansa.
Kevättalvella -81 siirretään saaren keskeltä ostettu hirsinen “tallirakennus”
ja uusrakennetaan se seuran tontille, hiekkapuhalletaan sisältä, rakennus on
viimeistelyä vaille valmis.

Kulttuuritoimintaa
Seuran toimintaan liittyy oleellisesti myös kulttuuritoiminta, miesten lauluryhmä esiintyy pyydettynä monissa tilaisuuksissa ja seuran omissa jäsenilloissa,
saaden varsin hyvän suosion.
Pursisanomat, seuran tiedoitus ja informatiojulkaisu voittaa kulttuurikilpailuissa I-palkinnon. Seuramme saa tunnustusta valtakunnallisessa mitassa
toiminnastaan.

Kun seura täytti 10-vuotta
Seuramme 10:s toimintavuosi käynnistyi, kävimme onnittelemassa Martinniemen Työväenyhdistystä, uuden työväentalon vihkiäisissä. Olympiatalvena-80
palaneen perinteikkään työväentalon tilalle oli ahkera talkoojoukko rakentanut
uuden ja entistä ehomman talon.
Oulussa järjestäytynyt purjehdus- ja veneilytoiminta on vanhaa, käymme onnittelemassa Oulun Työväen Pursiseuraa heidän 70-vuotisjuhlissaan.
Mahtavien kevätilmojen aikana matkasivat talkoolaiset taas Röyttään ja niin
seuramme, koko saaren mainioin sauna-takkatupa rakennus on viimeistelty ja
käyttöön valmis. Seuramme täyttää 10 vuotta, on juhlien aika.
Seuran jäsenmäärä ylittää 350 jäsenen rajan, talous on kunnossa, joten
mikäs on aloittaa uusi kymmenvuotiskausi !

Veneretkeily- ja purjehdustoiminta kehittyy
Tiiviiden rakentamisvuosien jälkeen yhä useampi venekunta suuntaa kesäisin aluksensa, aluksi Iihin, Ouluun, Hailuotoon, Kemiin, mutta sittemmin yhä
pidemmälle Ruotsin puoleisiin, kovasti kehuttuihin ja palvelualttiisiin vierassatamiin. Vastavuoroisesti saadaan vierailijoita myöskin sieltä käsin, molemminpuolinen kanssakäyminen lisääntyy.
Samanaikaisesti seuramme optimistit ovat kasvaneet “ulos” jollistaan, vain
muutamalla on isompi vene millä purjehtia, uutta jollapolvea yritetään kasvattaa.
Seuran järjestämät kölivenekilpailut, Röyttä Race, saavat vuosittain hyvän
osanoton, ahkerimpia osanottajia ovat Aarne Suorsa, Heino ja Anna-Liisa
Anjas, Kalle Havana, Tapio Hägg Pentti Annunen ja monet muut. Perinteiseksi
muodostuvan purjehdustapahtuman avasi Päiväperhollaan Juhani Levoska/
OTPS, joka sai nimensä ensimmäisenä seuran hankkimaan upeaan kiertopalkintoon. Mahtava kiertopalkinto löytänee lopullisesti merkkivuotena omistajansa.

Aktiivista toimintaa
80-luvun puolivälin aika on ollut pursiseuralaisille hyvin aktiivisen toiminnan
aikaa. Osallistutaan valtakunnallisestikin, TUL:n liittokokouksiin, veneilijäpäiville, Turussa, Helsingissä ja Tampereella, sekä Oulussa.
Järjestetään yhdessä Iin Meriseuran kanssa 27-28.7.-85 TUL:n mestaruuspurjehdukset Iin Praavassa hyvällä menestyksellä, liiton kevytvenepurjehduksen voima on Perämerellä ja alueen seurat ovat liittomme aktiivisimpia !
Kesällä 1985 rinki veneilijöitä istui Putaan Purren pihaa kiertävillä tukkipuilla ja lausui Iin-Röyttätoimikunnan syntysanat. Päätettiin perustaa seurojen
yhteistyöelin, jonka tehtävänä tulisivat olemaan kaikki veneilijöitä Röytän
saarella koskettavat asiat.
Seura järjestää retkiä, Vaasaan, Uumajaan, Helsinkiin venemessuille ja talvisin hiihtoretkiä mm. Kuusamoon.
Järjestetään OTPS:n, KTPS:n ja
IMS:N kanssa ensimmäiset Röyttän
“elojuhlat”, jotka saavat suuren suosion ja v-86 ovat mukana jo kaikki
Oululaisseuratkin järjestelyissä.
Pursiseura avaa Santaholmaan
talkoovoimin ylläpidettävän polttoaineenjakelupisteen, palvellakseen
alueen veneilijöitä, Vaasan ja Kemin
välillä oleva tyhjiö täyttyi..

Seuran vahva naistoimikunta mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien pidon
aktiivisuudellaan, on arpajaisia, myyjäisiä, rospuuttoretkiä ja illanviettoja,
vetäjänä Soilikki Liedes.

Sitten seuramme täytti 15-vuotta !
Seuran vuosijuhlaa vietettiin Röyttässä, seura saa tunnustusta laajemminkin,
toiminnastaan veneilyn hyväksi.
Myös naapuriseura HPV viettää majansa vihkiäisiä, seuramme edustajat
käyvät onnittelemassa ahkeraa naapuria.
Osallistumme Martinniemi-päivien toimintaan ja myös iiläisten oma Meriseura saa vilpittömät onnittelumme täyttäessään myöskin 15-vuotta. Heidän
kevytvenepurjehdustoimintansa on ollut esimerkillistä.
Seuratoiminnallemme heti alkuajoista saakka myönteistä tukea antanut
OTPS puolestaan juhli peräti 75:ttä toimintavuottaan, onnittelimme !
Seuramme juhlapurjehdukset menivät Röyttä Racen:n osalta Amalian/
H.Kauppisen, OTPS merkeissä ja E-jollissa juhli IMS:n Vesa-Matti Veijola.
Nuorten Merileiri pidetään Röyttässä, missä harrastetaan mm. huu haahommia, purjehditaan ja välipalaksi saadaan peräti, mantereelta tuotua
jäätelöä!
Vuosi-88 menee toiminnallisesti vakiintuneissa merkeissä, ikävimpänä
tapahtumana voidaan pitää veneasemalla tapahtunutta varkautta, paikkoja
rikottu ja polttoainetta varastettu liki 300 litraa, menetys on palveluasemalle
ikävä ja melkoinen.
Röyttässä vierailee mm. unkarilainen mieskuoro.
Seurassa tapahtuu merkittävä vahdinvaihto, seuraa alusta asti luotsannut
puheenjohtaja Kauko Liedes luopuu tehtävästään ja tulee valituksi seuran kunniapuheenjohtajaksi. Seuraa luotsaamaan valitaan Risto Autio.

On aika uusia nuorten purjehduskalustoa!
Aikanaan “ruumisarkkuverstaassa”
tehdyt optimistijollat ovat siirtyneet
historiaan ja nuorten koulutusta varten
tarvitaan uutta kalustoa.
Niinpä käynnistetäänkin hanke
lasikuitujollien valmistamiseksi, tätä
varten sovitaan Porvoosta Nesteen
Venekerholta vuokrattavaksi muotti,
jonka hakee Risto Autio 25.9. ja näin
päästään Martinniemen vanhalla

koululla aloittamaan “jollapiiri”, joka toimii lähinnä Risto Viinamäen hankkiman
tietämyksen turvin.
Todella antoisa talvi, 16 upouutta optimistijollaa näkee päivänvalon, hankitaan Neb Sails´ilta alumiinitakilat ja purjeet, näin saadaan jollat edullisesti n.
2500:- kappalehintaan. Samalla tehdään viimeisen jollan mukana seuralle oma
muotti, jolla turvataan mahdollisuus jatkaa projektia, heti kun tarvetta ilmaantuu.
Harrastepiiri poiki samalla muutakin toimintaa, ostetaan iso suksiboxi ja tehdään muotti, jonka avulla on tehty ainakin 50 uutta suksiboxia. Pieni tulonlähde
seuralle, sillä vuokra aina yhdestä boxista on a.70:- Onnistunut projekti kaikenkaikkiaan!

Vuosikymmen vaihtuu
Seuran puheenjohtaja muuttaa Naantaliin ja seuraa luotsaamaan tulee
Reino Ruuska.
Röyttässä ruopataan IMS:n ja Pursiseuran yhteistä venevalkamaa, samalla
kun itää ajatus koko saaren satamaolojen parantamisesta.
Seuran jäsenet rakentavat uusia veneitä, useita monivuotisia projekteja on
meneillään.
Uusi purjehduskalusto mahdollistaa todella tehokkaat ja näyttävät nuorten
“merileirit” Röyttässä.
Pursiseuran lauluryhmä esiintyy
aktiivisesti, mukana Kauko Liedes,
Reino Ruuska , Taisto Korvala, Arvi
Ollila, Paavo Kaisto, ikään kuin vakiokalustona, useita muitakin seuran
jäseniä on osallistunut lauluryhmän
toimintaan.
Seuran naistoimikuntaa toimii aktiivisesti, järjestäen erilaisia tilaisuuksia
ja osallistuen huoltotoimintaan, mukana monet tunnolliset jäsenemme,
Soilikki Liedes, Ulla Kaisto, Helvi Väänänen, Raili Ruuska, Raili Korvala, Tellervo Pussinen, Sirkka Kaikkonen, Annikki Piippola, Helena Ukkola, sekä monet
monet muut, heille kaikille täysi tunnustus toiminnastaan.

Putaan Pursi 20-vuotta vesilläliikkumisen puolesta!
Seura täyttää 20 vuotta, puheenjohtaja vaihtuu, puheenjohtajaksi tulee Risto
Viinamäki ja sihteerinä aloittaa Esa Huovinen, toivottavasti heidän “pestinsä”

kestää useamman vuoden !
Juhlavuoden tapahtumaketju on perinteinen ja tiivis. Merkittävintä on
Perämerenalueen veneilyseurojen yhteistoiminnan tiivistyminen, alueen seurat
ovat näyttämässä mallia koko valtakunnassakin.
Seura on aloitteentekijänä myöskin monen kotisataman osalta, jäsenistömme osallistuu monella tavoin uusien kylä-kotisatamien synnyttämiseen.
Seuran vuosipäiväjuhlia vietettiin Röyttän majalla, navakan tuulen 18-20 m/
sek vallitessa. mutta yllättävän runsas oli osanotto ja onnittelijoiden joukko.
Liiton varapuheenjohtaja Osmo Hekkala luovutti seuran pitkäaikaiselle
aktiiville Pentti Pussiselle TUL:n kultaisen ansiomerkin, aikaisemmin samaisen
merkin oli saanut seuran kunniapuheenjohtaja Kauko Liedes. Samalla muistettiin seuran pitkäaikaisia ahkeria puuhaihmisiä tunnustusplaketeilla.

Vuosi 1993 tuo tullessaan monenlaista toimintaa
Aloitetaan Santaholman ja Villenniemen pienvenesatamien rakentaminen
ja samalla käynnistyy myös Halosenniemen Koljun venesataman rakennuspuuhat, näissä kaikissa ovat Pursiseuran aktiiviset jäsenet puuhamiehinä ja
aloitteentekijöinä.

Seuran nimi muuttuu Haukiputaan Pursiseuraksi
Urheiluelämässä tapahtuu myllerryksiä, niin myöskin Pursiseuran vetäjät
ovat jo usean vuoden ajan valmistautuneet tuleviin muutoksiin, seuralle on
luotu uudet säännöt, joissa muutokset huomioidaan ja seuran nimi on päätetty
muuttaa paremmin koko kunnan toimialuetta vastaavaksi.
Seuran kunniapuheenjohtaja pääsee “merkkipäivänsä” kunniaksi Perämeren
jäälakeuksille, jäänmurtajan matkassa, elämänkokemuksia kartuttamassa.
Seuran retkiveneilijät ovat tehneet pitkiä retkiä Ruotsin puolelle, mm. m/s
Aleksi, m/s Lumikko, m/s Tupu, m/s Larus, m/s Peikko,m/s Aake, venekunnat
jotka ovat pitäneet seuramme lippua esillä maineikkaasti. Samanaikaisesti on

Sataman synty
Röytän satama on syntynyt alun perin sahaustoiminnan tarpeisiin 1882,
Siuruan Höyrysahan aloitettua puun uittamisen saareen. Varsinainen laivaustoiminta päättyi pääosin jo 1965, mutta saari sai uuden käyttötarkoituksen
retkiveneilytukikohtana jo 1966 kun Oulun Merenkävijäin ja Oulun Purjehdusseuran Telakkasäätiö ja metsähallitus allekirjoittivat vuokrasopimuksen.Näin

oululaiset purjehdusseurat saivat käyttöoikeuden entiseen lastauspaikkaanaallonmurtajineen ja tukikohdakseen entisen luotsien asuinrakennuksen.
1970 luvulla myös paikalliset pursiseurat, Iin Meriseura ja Putaan Pursi
nimellä toimintansa aloittanut Haukiputaan Pursiseura, saivat myös jalansijan
saaresta,vuokraamalla Metsähallitukselta entisen ruokalarakennuksen yhteistä
toimintaansa varten.
Pitkä askel eteenpäin harpattiinheti vuosikymmenen vaihtuessa, jolloin
Haukiputaan Pursiseura allekirjoitti vuokrasopimuksennykyisestä tontistaan ja
heti perään Oulun Työväen Pursiseura solmi oman sopimuksensa. Nyt saaressa oli jo viisi purjehdusseuraa, jotka yksissä tuumin ryhtyivät suunnittelemaan
saaren tulevaisuutta pitkälle eteenpäin.
Varsinaiseen kukkaan satama puhkesi 1993–1994 Merenkulkuhallituksen
toimesta suoritettujen rakennustöiden yhteydessä. Satamaa on ruopattu, sekä
suojaavaa aallonmurtajaa ja laitureita rakennettu hyvällä vauhdilla ja niiden
valmistuttua satamasta löytyy oma paikka vähintään 80 kappaleelle matka/
retkiveneitä, mutta tarpeentullen satamasta löytyy suoja reilusti yli sadalle
veneelle. Satama-altaassa on joskus ollut jopa 150 venettä, kylki kylkeen kiinnitettynä.
Vaiherikkaiden operaatioiden jälkeen saimme viettää uuden sataman vihkiäisiä Elojuhlien yhteydessä 6.8.1994.
Aika kauas saa aalloilla kyntää, kunnes löytää yhtä avara-altaisen sataman,
jonne matkalainen voi vapaasti veneensä kiinnittää.
Veneilyn edellytykset alueellamme ovat parantuneet tuntuvasti, osin
yhteiskunnan toimesta, mutta varsinkin oma talkootyö on tuottamassa todella
merkittävää tulosta ns. kotisatamien merkeissä.

Veneilyturvallisuus ja edellytykset ovat ykkösasia
Haukiputaan Pursiseura (Putaan Pursi), on perustamisestaan asti ja
sääntöjensä mukaisesti toiminut veneilyedellytysten parantamiseksi ja turvallisuuden luomiseksi veneilyyn. Paikkakunnan parantuvat satamaolosuhteet ja
seuran vireä nuorisotoiminta luovat uskoa toiminnan oikeasuuntaisuuteen.
Röyttän sataman suosio ja käyttö kasvaa, suojaisa satama saa lähes vakituiset kävijänsä ja kiitosta laajasti veneilijäjoukolta.Voidaan sanoa, että se
toiminta minkä oma seuramme, yhdessä Iin Meriseuran kanssa aloitti Röyttän
veneilytukikohdan saamisesta yleiseen virkistyskäyttöön, on toteutunut paremmin kuin alussa uskalsimme edes odottaakaan. Puhumattakaan monesta
muusta, heti seuran alkuajoista saakka ajamistamme tavoitteista.

Seuran vene-ja jäsenkanta vahvistuu
Seuran venekanta vahvistuu entisestään, kommodorin upean purjeveneen,”
hulluus-unelma”, Colina -purjeveneen lisäksi laivuetta vahvistavat Vekkuliina ja
Tukholmassa asti risteillyt Shipman- vene, puhumattakaan moottoriveneistä,
joista esimerkiksi m/s. Libra, vieraili aina Laatokalla saakka.
Uusia jäseniä ja veneitä tulee seuraan, seuran jäsenmäärä saavuttaa jo 500
jäsenen rajan, mutta jota lama-aika kuitenkin osaltaan karsii ja seuran luetteloista poistetaan kaikki ne jäsenet, jotka eivät hoida pientä jäsenvelvoitettaan.
Seuran jäsenistö toimii kuitenkin yhteisesti hyväksyttyjen tarkoitusperien
mukaisesti ja seura pyrkii resurssiensa puitteissa palvelemaan jäsenistöään,
retkien , leirien, koulutuksen ym. avulla.

Katsastustoiminta kohottaa veneilyn tasoa
Seuramme on pyrkinyt kouluttamaan jatkuvasti katsastusmiehiä ja pitämään
näiden auktorisoinnin kunnossa. Katsastusmiesten vanhimpana on toiminut
Kauko Liedes, Kiviniemessä toimii Ermo Ervasti, Halosenniemessä Antti Alaluusua, Villenniemen, Martinniemen ja Kirkonkylän alueilla Reino Ruuska ja
Immo Teräsmö.
Vapautuksen tehtävästä ovat pyytäneet Eino Kaikkonen ja Paavo Kaisto,
ensimmäisten seuramme katsastusmiesten joukosta on poistunut “suurelle
merelle” Jaakko Rautio. Katsastustoiminnan merkitys on entisestään korostunut, uusien veneilystä innostuneiden ihmisten tullessa harrastuksen pariin ja
pidempien venematkojen suosion yhä kasvaessa.

Seura mukana satamien kehittelyssä
Seuran jäsenistö on tehokkaasti mukana kehittämässä ns. koti- satamatoimintaa, useissa eri kohteissa, esim. Halosenniemen Koljussa, johon on muodostunut oiva pienvenesatama talkootyönä, Häyrysenniemen Villenniemeen,
entisen Rauma Repolan rantapaikkaan syntynyt satama ja kunnan uudisasutusalueelle,
Tehtiin aloite Metsähallitukselle Iin-Röytän liittämiseksi valtakunnan
sähköverkkoon eli esitetään merikaapelin vetämistä mantereelta saareen.
Ensimmäinen lamppu syttyi saarella maasähköllä 11.7.1996 klo 09:45. Jos
koskaan, niin tuolloin puhalsivat kaikki veneilijät yhteen hiileen.
Kiiminkijokeen Santaholman sahanrantaan syntynyt Telakkayhdistyksen satama, jossa seura on mukana. Siis satamaolot kehittyvät hitaasti, yhteiskunnan
tuen puuttuessa, mutta kuitenkin...
Seuran avaa kotisivut internetissä osoitteessa http://www.hauaol.ﬁ/haps

Neljännesvuosisata täyttyy, HaPS 25-vuotta !
Seuran 25-vuotis juhlapäivä 11.5. -97 lähestyy, seuran jäsenet, osallistuvat
veneilyseurojen keskeiseen toimintaan.
Järjestetään venemessuretki Helsinkiin, nuorten hiihtoretki Lappiin,
nuorten veneily- ja navigaatiokoulutusta, osallistutaan veneilyseurojen
yhteisiin palavereihin, tehdään retkiä.
Järjestetään illanviettoja ja suunnitellaan alkavan kesä- ja veneilykauden toimintoja.
Järjestetään arpajaisia, myyjäisiä,
toimintaa, jolla turvataan seuran
juhlavuoden taloutta, sekä tulevien
vuosien toimintaa.
Pursisanomat -97 ilmestyy 11.5.,
seuran syntymäpäivänä ja seuran 25-vuotisjuhlat pidetään 17.5.Heiton talolla
(ent. Osakunta ).
Seura liittyy niin Suomen Purjehtijaliiton, kuin myös Suomen Veneilyliiton
jäseneksi.
Syyskokouksella on tehtävänään uuden puheenjohtajan valinta. Keskustelun
kuluessa esille nousee useitakin nimiä, mutta he kaikki kuitenkin kieltäytyvät
tehtävästä. Samassa kuitenkin seuran kunniapuheenjohtaja Kauko Liedes
saapuu kokoukseen ja Eino Kaikkosen esityksestä, Kaukon suostumuksella ja
yksimielisellä kannatuksella Kauko Liedes valitaan seuran puheenjohtajaksij a
varapuheenjohtajaksi valitaan Eero Havana.

Purjehdusleirin suosio taattu
Haukiputaan Pursiseuran purjehdusleirillä on yli viisikymmentä nuorta
tai lasta, aikuisia mukana kymmenkunta. Kun siihen lisätään saman
aikaisesti Iin merileirillä mukana olleet
yli kolmekymmentä osallistujaa ja
ohjaat päälle, oli Röyttän rannalla
reilut sata ihmistä.

Pursiseura retkeilee
Puriseura on myös retkeilyseura.
Niinpä seuran jäsenistöllä on tullut
jo tavaksi suorittaa ennen varsinaise
veneilykauden alkua jokin ”rospuuttoristeily”. Kevään -99 retki suunnattiin
tutustumisretkenä Keitele-Päijänne
kanavaan. Mukana oli täysi linja-autolasti pursiseuralaisia ja kanavaretkelle
lähdettiin Suomen Suvi -aluksella.

Huoltamotoiminta lopetetaan
80-luvun puolivälistä saakka veneilijöitä palvellut huoltamo joudutaan lopettamaan tiukentuneiden määräysten johdosta. Säiliöiden vaihto määräykset
täyttäviksi olisi niin mittava hankinta, että polttoaineiden myynnistä jatkossa
syntyisi seuralle suuri taloudellinen rasite. Huoltamolle jäänyt 1600 litran erä
polttoöljyä lunastetaan seuralle sisäänostohinnalla (1,69 mk/litra) ensi kautta
varten.

Vuosituhat vaihtuu
Kevään retki suunnattiin Kuopioon Bella tehtaalla oli itse johtaja Raimo Sonninen meitä vastassa ja esitteli hyvin seikkaperäisesti Bella-veneiden tuotantoa, tehdasta ja tarvikehuoltoa. Seurasi majoittuminen Hotellikylpylä Rauhanlahteen, jossa vietettiin iltaa, jotkut jopa tanssahdellenkin.
Seuraavana aamuna ajoimme satamaan ja siellä risteilylle lähti Ukko-niminen höyryalus, joka oli viritelty juuri meidän retkuetta varten kevään ensi retkelle. Suomen keväistä luontoa ihaillen saavuttiin Alahovin viinitilan laituriin.
Iin Röyttässä paljon laiturisähköä käyttävät veneilijät voivat nyt lunastaa
tarran, joka oikeuttaa sähkön käytön koko veneilykauden ajan hintaan 100
markkaa.
Talven aikana on nuorille järjestetty uimahalli- ja lasketteluretkiä. Vuosien
varrella on järjestetty myös koulutustilaisuuksia ja Pursisanomat -lehden kautta
tiedotettu myös ajankohtaisista veneilyyn liittyvistä asioista.

Haukiputaan Pursiseuran
30-vuotisjuhla Pohjolaopistolla
Opiston juhlasalissa oli tiivis tunnelma, yli seitsemänkymmenen juhlavieraan ja lukuisan esiintyjäjoukon
täyttäessä pöydät viimeistä paikkaa
myöten. Tilaisuuden arvoa oli omiaan
lisäämään Kunta- ja alueministeri
Martti Korhosen liittyminen kutsuvieraiden joukkoon. Samassa pöydässä
istui myös pursiseuralaisten vanha
tuttu Osmo Hekkala, mies jonka aloitteesta koko joukko perämeren alueen
pursiseuroja on saanut alkunsa.
”Herra ministeri, arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät – minulla on ilo ja kunnia – Haukiputaan Pursiseuran tuoreena puheenjohtajana – toivottaa teidät
lämpimästi tervetulleeksi tähän pursiseuramme 30 vuotisjuhlaan.”
Nämä tervetuliaissanat lausu juuri vuoden vaihteessa seuran peräsimeen
tarttunut puheenjohtaja Jari Ylönen.
Kesällä juhlittiin Merileirin 30-vuotista historiaa. Paljon on elämä muuttunut kolmenkymmenen vuoden
aikana. Näin on tehnyt myös merileiri.
Vuosien saatossa merileiristä on tullut
monipuolisempi, kiinnostavampi ja
hauskempi paikka, olit leiriläisenä tai
talkoolaisena.
Röyttän majalla on ulkovuorausen
uusintatyöt hyvässä vauhdissa.

Koneilla ja kauramoottoreilla
Röytän majalla palaa purjehduskauden aikana “saunapuita”
kuutiotolkulla, joten seuran puuvarantoja on täydennettävä lähes joka talvi.
Talvella siksi, että puiden kuljetus on
huomattavan paljon helpompaa jäätä
myöten kun kesällä vesitse.
Tammikuussa 2003oli talkoita useampana viikonloppuna ja traktoreitakin saaressa oli parhaimmillaan jopa

kolme kappaletta. Konevoimanlisäksi oli jokaisena talkoopäivänä vähintään
viisitoista käsiparia, joko kuormaa tekemässä, tahi sitten purkamassa.
Seura järjestää arpajaiset 12.5.-30.6. välisenä aikana. Arvan hinta a’ 3,- Pääpalkintona vene, arvo n. 1000,- ja lisäksi runsas määrä muita palkintoja
Torstaina 30.10.2003 järjestettiin seuramme ensimmäiset pelastusharjoitukset Vesi-Jatulissa. Uimaopettaja Sanna Halonen räätälöi mielenkiintoisen
ohjelman tilaustyönä, esitti todella tyylikkäät mallisuoritukset rasteilla ja opasti
seuramme omat ohjaajat oikeaan toimintaan kullekin nimetyllä suoritusrastilla.
Vuoden 2004 nuorisotoiminta seurassa aloitettiin kyselemällä ihmisiltä,
olisiko hiihtoretkelle innokkaita lähtijöitä? Olihan niitä. Retki järjestettiin Rukalle
ja oikein yövyttiinkin paikan päällä.

Saunaremontti
Lauantaina 27.3.2004 purettiin Röytän saunasta kaikki kohtuudella irrotettava tavara, kiuasta myöten, jotta mahdolliset kosteusvauriot saadaan kunnolla esille. Lattian tekijät olivat aikoinaan tehneet todella hyvää työtä, joten
purkamisessakin sai hikoilla. Perjantaina 2.4. tulikin sitten Mardekan porukka
ja pyyhkäs lattiaan akryyli pinnoitteen. Lauantaina 3.4 lempattiin saunan
kalusto takaisin paikoilleen, ja saunominen saattoi jatkua entiseen malliin.
Röyttän satamaan on asennettu sähköpisteet, joista veneilijät voivat saada
sähköä. Sähkönkäyttö on maksullista 2 euroa vuorokausi, maksu suoritetaan
paikalla oleviin lippaisiin, tai 15 euroa kaudelta, josta osoituksena on tarra,
jonka voi lunastaa mm. m/s HETA:n kipparilta Mauri Kangasluomalta.
Seura rekisteröi internet domain-tunnuksen nimelle www.haukiputaanpursiseura.ﬁ.

Hiihtolomaviikon tunnelmia Röyttästä
Koululaisten hiihtolomaviikolla oli Röytän maja miehitettynä ja avoinna kaikille retkeilijöille lähes koko viikon ajan. Hiihtäjät pitivät tätä, lämpimän majan ja
Eräpajalaisten palveluiden tarjoamista, niin hyvänä ideana, että toivoivat tästä
jatkuvaa perinnettä.

Rospuuttoretki ja JÄHTI
Kuultiin, että Kemissä Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö ja Rovaniemen
Monitoimikeskus olivat saaneet jalalle hankkeen, rakentaa talonpoikaispursi
”Perämeren-Jähti”. Siihen oli päästävä tutustumaan.
Perjantaina 21.4.2005 se sitten toteutui, nimittäin retki Kemiin, aamusella

klo.10 starttasi Suorsan Liikenteen auto Haukiputaan SEO:lta, poimien tien
varrelta matkalaisia kyytiin ja sovitun aikataulun mukaisesti oltiin Kemissä
”Jähti-Varvilla, Karjalahden teollisuusalueella, missä Meri-Lappi säätiön
työhönvalmennustoiminnot sijaitsevat. Vastassa olivat venemestari Leo
Tervonen ja projektia vetävä Pekka Hissa, joiden opastuksella saimme tutustua Jähtiprojektin eri vaiheisiin, keskusteltiin, vaihdettiin kuulumisia ja puhuttiin
Perämeren veneilystä, historiasta ja kulttuurista. Tuttuja löytyi puolin, jos toisin.

Vuokrasopimus päättymässä
Suurena urakkana oli Röytän majan vuokrasopimusoikeuden jatkaminen,
sillä 25 vuotta voimassa ollut sopimus oli päättymässä 31.12.2005.
Pitkään venyneiden ja lopussa erittäin tiiviiden neuvotteluiden lopputulemana
oli Metsähallituksen Laatumaan kanssa allekirjoitettu jatkosopimus, jossa todetaan mm: Sopimusalue kuuluu osana Iin rannikon ja saarten osayleiskaavaalueeseen. Sopimusta jatketaan kahdella vuodella ja yhteisenä pyrkimyksenä
on, että uuteen sopimukseen tai mahdolliseen kauppaan edellytykset
selvitetään 30.9.2007 mennessä.

Puhtaamman veneilyn ja - vesien puolesta... Septiasema Santaholmaan
Haukiputaan Telakkayhdistyksen hallinnoima satama Kiiminkijokisuussa
siirtyy uuteen aikaan, parempia palveluita tarjoavana satamapaikkana,
aivan Haukiputaan kuntakeskuksen tuntumassa. Satamaan on vedetty viime
syyskaudella vesi- ja viemärijohto jakevään hankinnoissa on ollut septiaseman pumppulaitos. Niinpä kesäkuun 2006 aikana Proomupuiston satamassa
saadaan käyttöön nykyaikainen septitankkien tyhjennyslaitteisto ja samalla on
mahdollisuus puhtaan veden tankkaamiseen samassa yhteydessä.
Röyttä tukikohdan saunakamarissa on tapahtumassa muutoksia, sillä pitkään
palvellut avotakka on poistettu ja korvaajaksi on hankittu peltitakka, joka toimii
edellisen tavoin nopeana makkaranpaistopaikkana talvisin, luovuttaen samalla
lämpöä tehokkaasti huonetilaan, edeltäjänsä vietyä lämmön suoraan hormista
harakoille.

Pursiseura 35 vuotta
Haukiputaan Pursiseura juhli 35:ttä toimintavuottaan, järjestämällä Snipe
Kello Open purjehdukset, vikla-veneiden rangin-kilpailut lauantaina ja sunnun-

taina Kellon Kiviniemen edustalla. Osanottajia oli Lappeenrantaa ja Helsinkiä
myöten saapunut tähän juhlaregattaan, jonka molempien päivien purjehdukset
satiin suorittaa kauniiden syysilmojen vallitessa lämpöä ei tosin ollut kuin vajaa
10 astetta, mutta tuulet olivat suotuisia 2 – 7 m/s, tosin vaihtelevia, joten
kilpailujen kaikki 6 lähtöä olivat mielenkiintoisia ja maajalassa olevillekin hyvin
koko purjehdusten ajan nähtävissä sataman aallonmurtajilta.
Lauantai-illan kohokohdaksi muodostui Pursiseuran 35-vuotisjuhla, joka
järjestettiin Botnia Marinan hallissa. Ohjelmassa oli mm. Haukiputaan
mieskuoron lauluesityksinä merihenkisiä lauluja, puheiden pidon jälkeen
nähtiin tri Elja Hervan kuvaamia lyhytelokuvia Lintukarien elämää mm. Runnin
saarilta vuosikymmenten ajalta.
Tilaisuudessa saivat myöskin Opetusministeriön myöntämät hopeiset ansiomitallit, seuran pitkäaikaiset uurastajat Antti Alaluusua, Esa Huovinen ja
Aatos Pussinen. Ex-puheenjohtaja Risto Viinamäki nimitettiin seuran kunniajäseneksi.

Lohisoppaa ja rieskaa
Haukiputaan Pursiseuralla on kunnia järjestää tarjoilut Röytän elojuhlissa
4.8.2007. Nyt seuralaisilla on harvinainen tilaisuus päästä perille perinteisen
lohisopan syvimmistäkin salaisuuksista, Maria Ojala-Ahokkaan ottaessa päävastuun elojuhlien kokkauksista. Samassa keittiössä valmistetaan voileivät ja
kotikalja juhlaväen nautittavaksi, joten puuhaa piisaa suuremmallekin joukolle.

Röyttän tukikohta säilyy
Metsähallituksen tekemä esitys uudesta hintaporrastetusta tonttien vuokrasta hyväksytään.
Porrastuksella annetaan siirtymäaikaa vuokran korotukselle. Lopullinen
vuokra vuodesta 2012 alkaen tulee olemaan 1450 euroa.

Iin Röyttä, Valtakunnallinen suosikkisatama!
Suomen Purjehtijaliiton ja SuomenVeneilyliiton jäsenet ovat valinneet Iin
Röytän retkeilysatamanyhdeksi neljästä 2008 valitusta Suosikkisatamasta.
Muut veneilijöiden arvoasteikolla kohonneet suosikkisatamat ovat Gullkrona,
Jussarö ja Wirran Wietävä Heinävedellä.

HaPS liittyy Sailing Team Ouluun
Sailing Team Oulu (OM, OTPS, OPS
ja HaPS yhteinen juniorivalmennus) junioripurjehdusharjoitukset alkavat kesällä
2008.

Röytän saaren aallonmurtajien hoito
Haukiputaan Pursiseuran ja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden tekemän yhteistyösopimuksen mukaisesti eteläisen aallonmurtajan
alkuosasta 35 metriä on hoidettu siten, että puusto on poistettu kokonaan ja
näkymä merelle avattu.
Pohjoispuolen aallonmurtajan ja luontopolun välistä näköyhteyttä on
parannettu ja aallonmurtajan välittömässä läheisyydessä oleva puusto on
poistettu lähes kokonaan. Myös pohjoisen alueen aallonmurtajalta on avattu
näkymä merelle ja merenpuoleisen sivun läheisyydessä oleva puuston poisto
saatetaan loppuun kesän ja syksyn aikana.

Kotisatama Haukiputaan Santaholmassa täyttää 20 vuotta
Uutta alkavalle 20-vuotis-toimintakaudelle ovat venehallin laajennustyö ja
lähes 30-paikkaa käsittävä uusi no:3, pistolaituri, joka parantaa vielä entisestään tilannetta satamassa, jossa vuosittainen venepaikkojen kasvava tarve on
ollut tuntuva. Venehallin laajennus on lähtenyt ripeästi käyntiin ja nyt odotellaankin vain jäiden lähtöä, että päästään uuden laiturin sijoittamiseen paikalleen. 20-vuotis taivaltaan yhdistys juhlisti elo-syyskuun vaihteessa 2009.
Seuramme pitkäaikainen puheenjohtaja Kauko ”Kake” Liedes saavutti 75v
merkkipaalun.

Haukiputaan Pursiseura perusti kilpaurheilujaoston
Haukiputaan Pursiseura päätti syksyllä (09) perustaa erillisen kilpaurheilujaoksen edistämään erityisesti urheiluharrasta ja juniorien ohjaamista säännöllisen harrastuksen ja asiantuntevan valmennuksen pariin. Jaoksessa on kolme
laivuetta, junioreissa luokat 470- ja Zoom8 ja aikuisissa Melges. Kilpapurjehdus elpyi HaPS:ssa kolmisen vuotta sitten kun seura päätti liittyä oululaisten

pursiseurojen perustamaan Sailing Team Ouluun, joka vastaa junioripurjehtijoiden valmennuksesta Oulun seudulla.
Järjestyksessään kolmansien Kello Open kisojen järjestelyt sujuvat erinomaisesti. Kilpailuhin osallistui lähes 30 venettä. Kuulutus pelasi, kiitos Pentti
Pussisen ja niinpä kilpailuista muodostui myös yleisölaji.

Seuralle Nuori Suomi sinettiseuran status
Yhteenliittymän seuroille myönnetään Nuori Suomi sinettiseuran statukset
kesällä 2010 osoituksena laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Sailing Team
Ouluun kuuluu Haukiputaan Pursiseura, Oulun Merenkävijät ja Oulun Purjehdusseura.
Viisi uutta Optimisti-jollaa valmistuu.

Light-House, valoa mereltä
Kesällä 2011 seuran majalle saadaan hyvissä ajoin tulevan juhlavuoden kunniaksi uudet verhot. Verhot on Hämeen ammattikorkeakoulun tekstiilimuotoilun
opiskelija Tanja Huovisen suunnittelemat ja valmistamat. Niiden ideana on
turvalliseen merenkulkuun liittyvät asiat, kuten merikartta ja majakat.
Pikkujoulua vietetään ravintola Navetassa. Mukana on lähes kolmekymmentä seuran jäsentä.
Haukiputaan Pursiseura täyttää 40 vuotta 11.5.2012. Juhla järjestetään Heiton talolla (Törmäntie 15) lauantaina 12.5.2012 klo 14 alkaen. Tervehdysten
vastaanotto aloitetaan jo klo 12.
Historiikin on koostanut Pentti Pussinen ja Esa Huovinen

