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Kapu kutsuu

Tervetuloa Kallan Purjehtijoiden veneilykauden 2019 avajaisiin lauantaina 18.05.2019.
Paikka on Meriheinä – maja Kalajoen Letolla. Pitkäkarintie 2.
Majan rannanpuolella on perheen pienimmille kiikku ja massiivisen laaja hiekkalaatikko ilman laitoja.
Tilaisuus alkaa veneilykauden valmistelevalla keskustelulla kello 16.00, jolloin mietitään alkavaa veneilykautta kokonaisuutena: eskaadereita, kippareiden suunnittelemia purjehduksia, leirejä ja talkoojärjestelyjä - kaikkea mitä kullakin on mielessä.
Sana on vapaa kaikille.
Lipun nosto on kello 18.00 ja noston jälkeen on
kommodorin puheenvuoro.
Sitten syödään ja saunotaan.
Loppuiltana jutellaan ja myöhässä tulleilla on aikaa
syödä mitä on jäänyt jäljelle.
Tavataan siellä!
KaPu hallitus
Ilpo, Petteri, Sakke, Heikki, Jokkeri,
Markku ja Oskari

Ajo-ohje:
Aja Shellin ympyrästä suuntaan Holma vajaat viisi
kilometriä. Sitten oikealle Pitkäkarintietä pikkupätkä suoraan pihalle. Älä käytä navigaattoria, vaan pysy asfaltilla kunnes tulet Pitkäkarintien viitalle.
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Kommodorin tervehdys

Kommodorin palsta 20.4.2019
Uutta aaltoa synnyttämään

Usein on niin
lyhentynyttä
sekä hyvin h
purjelautailu
kelpaa. Ei liio
samansuunt
se, että liki k
aiemmin pit

Uutta aaltoa synnyttämään
Usein on niin, että sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Seuran kovasti lyhentynyttä jäsenluetteloa
selatessani saatoin todeta junioreiden totaalisen puuttumisen sekä hyvin harvalukuisen jäsenkunnan ikäluokassa 18–40 v. Osinhan tähän on vaikuttanut purjelautailunuorison siirtyminen PWR:n jäseniksi, mutta
tyhjentäväksi selitykseksi tämä ei kelpaa. Ei liioin se, että harrastajat ovat siirtyneet trendikkäämpiin lajeihin
eikä sekään, että samansuuntainen kehitys on ollut meneillään pursiseuroissa jokseenkin kautta maan eikä liioin se, että liki kaikilla yhdistyksillä on akuutti puute
aktiivitoimijoista. Jotain olisi jo paljon aiemmin pitänyt
tehdä toisin.
Junioreille kesän alussa järjestetyt esittelytilaisuudet
ja Pitkäjärvellä pidetty purjehdusleiri toimivat kyllä hyvänä avauksena junioreiden kiinnostuksen herättämiseksi purjehdukseen. Säännöllisen jatko-ohjelman ja –
ohjauksen puuttuessa kynnys lajin aktiiviharrastajaksi
on ollut liian korkea. Kohtuullisen matkan päässä olevaa suojaista ja aloittelijoille turvallista harjoittelupaikkaa meillä ei ollut käytettävissä. Muutama vuosi sitten
saimme vuokrattua junioripurjehtijoille kohtuullisesti
soveltuvan paikan suojaiseen lahdelmaan Rahjan Jätkälään, jonne rakennettiin jollavarasto jollaharjoitusten
tukikohdaksi. Tulevan toukokuun aikana tukikohta on
tarkoitus viimeistellä käyttökuntoon, jotta Pitkäjärven
leirin jälkeen siellä voidaan pitää viikoittain jollapurjehdusharjoituksia.
Pitkäjärven leirijärjestelyissä yhteistyökumppaninamme toimii nyt Liungilan Eränkävijät. Partiolaisten
mukaantulon ansiosta leirille ( 14.-16.6.) voidaan ottaa
nyt huomattavasti suurempi joukko junioreita.
Ehkä näillä toimenpiteillä saamme seuraan jäämään
innostuneen junioripurjehtijaryhmän ja junioreiden
myötä myös junioreiden vanhempia tukemaan lastensa
purjehdusharrastusta.
Kalajoen Hiekkasärkillä järjestetään Oulun purjehdusseurojen toimesta juhannusviikolla (17.-20.6.) kokeneempien jollapurjehtijoiden alueleiri. Sitäkin seuratessa saattaa jokunen juniori saada purjehduskipinän.
Aikuisten osalta seura on houkutellut purjehduksesta kiinnostuneita tulemaan seuran viikkopurjehdus-

päivinä rantaan ja kokeilemaan
purjehdusta käytännössä. Varsinaisia purjehduskursseja ei seura
ole sitten KaPun purjehduskoulun toiminnan päättymisen jälkeen järjestänyt.
Junioreille ke
Tulevan kauden aikana joutoimivat kyll
dumme resurssien rajallisuuSäännöllisen
liian korkea.
den vuoksi edelleen toimimaan
harjoittelupa
jokseenkin vaatimattomasti enjunioripurjeh
tiseen tapaan. Purjehduskilpaijonne rakenn
lujärjestäjänä meillä on kuitentukikohta on
kin tarkoitus nostaa vähitellen
voidaan pitä
profiiliamme ja valmiuksiamme. Pitkäjärven leirijärjestelyissä yhteis
Tulevana kesänä seuran ohjelmassaansiosta
on kaksi
avointa
leirille
( 14.-16.6.) voidaan
Ehkä(10.8.)
näillä toimenpiteillä
saamme
LYS-purjehduskilpailua, Kallan Kierto
ja Syysmyös
junioreiden
vanhempia
tukem
makkara (7.9), joihin toivotaan tietysti osallistuvan nyt
Kalajoen
Hiekkasärkillä
järjestetään
muitakin kuin seuran omia veneitä.
jollapurjehtijoiden alueleiri. Sitäki
Matkapurjehtijoilla moottoriveneilijät mukaan lukien on ensi kesänä mahdollisuus Aikuisten
tutustua osalta
eskaadeseura on houkutel
ripurjehdukseen, Oululaisten purjehtiessa
joukolla
rantaan ja kokeilemaan purjehdus
Kalajoelle 8.7. Osa eskaaderin osanottajista
lähtee papurjehduskoulun
toiminnan päätty
Tulevan kauden
aikana joudumme
luumatkalle Ouluun 10.7., muiden jatkaessa
matkaansa
entiseen
tapaan.
Purjehduskilpailu
omavalinteisiin kohteisiin Perämerellä.
Mikäli
meidän
valmiuksiamme.
Tulevana
kesänä s
matkaveneilijöitämme kiinnostaa Hailuodossa seuraaSyysmakkara (7.9), joihin toivotaan
vana viikonloppuna toteutettava Bättre Folk – taidefestivaali, voisi sinne kaiketi tehdä Oululaisten
vanavedes-moottoriveneil
Matkapurjehtijoilla
sä vapaamuotoisen eskaaderipurjehduksen.
Oululaisten purjehtiessa joukolla K
Veneiden laskutalkoopäiväksi onmuiden
ennakkoon
sovitjatkaessa
matkaansa omav
kiinnostaa Hailuodossa
tu 8.6. Sakari Kärjä toimii talkoiden yhteyshenkilönä
(p. seuraavana
Oululaisten
vanavedessä vapaamu
040 7739694). Ehkä tänä kesänä saamme
kaikki merikelpoiset veneet veteen ja niille kunnolliset satamapaikat.
Veneiden laskutalkoopäiväksi on e
Tervetuloa Kalajoen Letolle Meriheinä-majalle li7739694). Ehkä tänä kesänä saam
punnostoon ja purjehduskauden avajaisiin 18.5. Aloitamme tuolloin jo klo 18.00 kippareiden
ja Kalajoen
gastien Letolle Merihe
Tervetuloa
kokouksella, jossa keskustellaan kesän
ohjelmasta
ja
jo klo 18.00 kippareiden
ja gastien
Olisikohan viimein uusi harrastusa
akuuteista veneilyasioista.
Olisikohan viimein uusi harrastusaalto nousemassa veNautinnollista veneilykesää 2019 t
neilyrintamalla?

Ilpo
Nautinnollista veneilykesää 2019 toivottaen
Ilpo
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KaPun kesäohjelma
2019
Toukokuu
• Jollatukikohdan kunnostustalkoot
(Heikki Santaholma 050 65204)
• Keskuskarin laituritalkoot 18.5.
(Sakari Kärjä 040 7739694)
• Purjehduskauden avajaiset 18.5. Meriheinämajalla Kalajoen Letolla alkaen klo 18.00 kippareiden ja gastien kokouksella (Ilpo Nenonen
044 0462478 ja Juha Petrelius 040 5321745)
• Tiedotustilaisuus Pitkäjärven leirille osallistuville junioreille ja heidän vanhemmilleen
viikon 22 alussa (Juha Petrelius)

Kesäkuu
• Veneiden laskutalkoot 8.6. klo 8.00 alkaen
(säävaraus), yhteyshenkilö Sakari Kärjä
• Pitkäjärven juniorileiri 14.-16.6. yhteistyössä
Liungilan Eränkävijöiden kanssa (Juha Petrelius)
• Sailing Team Oulu järjestää SPV:n kanssa
yhteistyössä alueleirin Kalajoen Hiekkasärkillä
17.-20.6.2019. Leiri on yöleiri opti-, zoom8ja e-jollapurjehtijoille, jonka ensisijaisena
tavoitteena on valmistaa ja kehittää purjehtijoita kilpapurjehdukseen.
• Viikkopurjehdukset aloitetaan tiistaina 18.6.
klo 18.00 Rahjan Konikarvo (Ilpo Nenonen).
• Veneiden vuosikatsastukset 17. ja 18. 6.
klo 18.00 alkaen Rahjan Konikarvossa.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Huom. Jos vuorossa on peruskatsastus (5v.
välein), sovi runkokatsastus ennen veneiden
vesillelaskua. Katsastusmiehet Sakari Kärjä ja
Hannu Helander 044 2786890
• Junioripurjehdukset Rahjan jollatukikohdassa
klo 18.00 keskiviikkoisin, alkaen 25.6.
(Ilpo Nenonen)

Heinäkuu
• Viikkopurjehdukset 2., 9., 16., 23. ja 30.7.
klo 18.00
• Junioripurjehdukset Rahjan jollatukikohdassa
3., 10., 17., 24. ja 31.7. klo 18.00
• Junioreille purjehdusretki matkaveneillä
Maakallaan (Ilpo Nenonen)

Elokuu
• Viikkopurjehdukset 6., 13., 20. ja 27.8.
klo 18.00
• Junioripurjehdukset Rahjan jollatukikohdassa
7., 14., 21. ja 28.8. klo 18.00
• Kallan Kierto avoin LYS-purjehduskilpailu
10.(11.)8.

Syyskuu
• Viikkopurjehdukset 3., 10. ja 17.9. klo 18.00
• Syysmakkara avoin LYS-purjehduskilpailu
Hiekkasärkkien edustalla 7.(8.)9.
• Veneiden nostotalkoot 21.9. (Sakari Kärjä)
• Keskuskarin satamatalkoot (Sakari Kärjä)
• Jollatukikohdan syystalkoot
(Heikki Santaholma)
• Purjehduskauden päättäjäiset MeriheinäMajalla Kalajoen Letolla 28.9. alkaen klo 18.00
(Ilpo Nenonen ja Juha Petrelius)

Lokakuu
• KaPun syyskokous 25.10.,
toimintasuunnitelma 2020, budjetti 2020
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KALLAN PURJEHTIJAT RY

Skä

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Jäsenistö
v.2018 lopussa seuran Suuli-jäsenrekisterissä oli 73 jäsentä, joista 22 perhejäseniä.
Juniorijäseniä ei ollut. Kannatusjäsenmaksun maksaneita, joita ei merkitä Suuli-rekisteriin
oli 10kpl.
Jäsenmaksujen määrät: Perhe 50€, Normaalijäsen 40€, Kannatus 30€, Juniori 5€
Jäsenmaksusuorituksia karhuttiin joulukuussa, jolla suorituksia saatiin 21kpl
vuodenpäätteeksi lisää. Rekisteristä poistettiin vuoden päätteeksi jäsenet joilta on jääneet
jäsenmaksut maksamatta 2:na peräkkäisenä vuonna.
Seuran hallinto
Vuosikokous pidettiin 28.2, läsnä 13 jäsentä.
Syyskokous 26.10, läsnä 7 jäsentä
Hallitus kokoontui 10 kertaa.
Hallituksen jäsenet:
Kommodori Ilpo Nenonen
Varakommodori Juha Petrelius
Sihteeri Sakari Kärjä
Taloudenhoitaja Heikki Santaholma
Jouko Arvo
Marja Sakko, tilalle v. 2019 valittiin Markku Ojala
Jouko Sakko, tilalle v. 2019 valittiin Oskari Pääkkönen
KaPu Navigan hallitus:
Laivurikommodori Raimo Marjakangas
Marja Sakko
Aatos Vähäkangas
Esko Jaatinen
Topi Rautakoski
Navigan toimintaa yritettiin saada viriämään, ei vielä käynnistynyt.
Kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Marine
Toiminnantarkastajat Esa Eroma Ja Teuvo Santaholma
Tapahtumat
Kippareiden kokous pidettiin 22.4 Keramiikkapajan kahvila Seilissä. Läsnä oli myös
PWR:n edustajat. Suunniteltiin viikkopurjehdusten järjestämistä vuorotellen PWR:n
kanssa, aina toisten toimiessa järjestelytehtävissä. Lajiesittelytapahtumasta sovittiin myös.
Laituripaikkatilannetta Konikarvon osalta palaveerattiin kaupungin edustajien kanssa,
saamatta mitään lupauksia kohennuksista. Suunnitelmissa oli myös uuden pitkän laiturin
rakentaminen läntiselle sivulle, mutta kaupungin puolesta ei saatu varmuutta sen
pidemmästä pysyvyydestä, koska kaupungilla on suunnitelmia Konikarvon kehittämiseksi.

Vaahtopää 2019

Kilpailutoiminta
KaPu osallistui 4 hengen voimin toimitsijatehtäviin PWR:n järjestämissä SMtalvipurjehduskisoissa maaliskuun lopulla.
Jarmo Ainali osallistui keväällä SPV:n kilpailujärjestäjäkoulutukseen Helsingissä.
Tiistaipurjehdukset päästiin aloittamaan 19.6. Osallistuminen oli vaisua läpi kesän, vain 1-3
venettä/kerta, vapaamuotoista cruisailua, ilman kilpailua. Saatiin gastiksi uusi aktiivinen
jäsen Sulo Siermala. Takaisin paikkakunnalle muuttanut Veli Kärjä veneineen oli mukava
lisäys kilpailutoimihenkilöiden harvaan joukkoon.
Kallan Kierto avoin LYS-avomerikisa purjehdittiin 4.8.,mukana 5 venekuntaa. PWR:n
Sanna Päivärinta toimi kilpailupäällikkönä. Maaliin pääsi tuulen heikentymisen vuoksi vain
2 venettä, nekin navigointivirheen vuoksi 1:n kääntöpisteen kiertämisen väliin jättäneenä.
Lopputulokset saatiin aikasakkojen laskennan jälkeen, voittajana Milena, kipparina Kari
Isopahkala, toisena Kingfisher kipparina Lasse Kärjä.
Kauden päätteeksi kisattiin
LYS-Syysmakkara 8.9, kisaan
osallistui 6 venekuntaa.
Kilpailultk Veli Kärjä ja Jarmo
Ainali. Kisaa suosi loistava
keli tuulenkin puolesta, 2:n
lähdon jälkeen podiumille
saatiin: 1. Milena , Kari
Isopahkala. 2. Omaru, Sakari
Kärjä. 3. Corona, Sakari
Rahja. Kaikenkaikkiaan
kisasta jäi kaikille hyvät
fiilikset, toiveena saada lisää
samanlaista.

Kalusto ja talkootoiminta
Jollavarastolla suoritettiin risujen raivausta. Jollakalustoon saatiin lisäystä Antti
Isopahkalalta lainaan saadulla jollalla, nyt on 4 kpl kaikenkaikkiaan käytettävissä.
Keskuskarin puomit laitettiin 21.5 paikalleen.
Konikarvoon altaan länsireunalle rakennettiin pukkilaitureita 2kpl Markun suunnitelman
mukaisesti.
Veneiden vesillelaskutalkoot olivat 9.6 Konikarvossa. Samalla nosturilla asennettiin 5kpl
kaupungin toimittamia uusia peräpoijuja altaan länsireunalle jossa ovat pukkilaiturit..
Surffikopeilla uusittiin Jouko Arvon organisoimana terassien laudoitus, Junnikkala Oy
sponsoroi talkoita puutavaran muodossa.
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Veneiden ylösnostot oli 29.9 Konikarvossa. Ennätysmäärä, samalla kertaa 13 venettä ylös.
Keskuskarin puomien nosto 20.10., ensikeväänä on tarpeen tehdä laituriin korjauksia.

Tapahtumat
Kippareiden kokous pidettiin 22.4 Keramiikkapajan kahvila Seilissä. Aiheena kesän
purjehdustoiminnan aktivointi ja kehitysideat. Läsnä oli myös PWR:n edustajat.
Suunniteltiin viikkopurjehdusten järjestämistä vuorotellen PWR:n kanssa, aina toisten
toimiessa järjestelytehtävissä. Lajiesittelytapahtumasta sovittiin myös.
Laituripaikkatilannetta Konikarvon osalta palaveerattiin kaupungin edustajien kanssa,
saamatta mitään lupauksia kohennuksista. Suunnitelmissa oli myös uuden pitkän laiturin
rakentaminen läntiselle sivulle, mutta kaupungin puolesta ei saatu varmuutta sen
pidemmästä pysyvyydestä.
Ilpo ja Sakari olivat keväällä mukana Keskuskarin Marinan masterplan-työryhmässä
Venetarvike-esittelytilaisuus Tuontitukun kanssa ei toteutunut.

Vaahtopää 2019

Kauden avajaiset pidettiin 19.5. Meriheinän mökillä, musiikista vastasivat duo Arvi & Eino.
Konikarvossa järjestettiin 16.6 Kalajoen ladun, PWR:n ja Kapun yhteinen Vesilläviihtyjien
lajiesittelypäivä. Esilllä oli SUP-lautailu, melonta, jollat, yleisö pääsi köli-ja
moottoriveneisiin tutustumaan, lisäksi Mikko Rahja esitteli luotsiveneitä. Tapahtumaa
kehitetään seuraaville kausille, ajankohta ehkä jonkun isomman tapahtuman yhteyteen.
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Veneiden katsastuksia tehtiin kesäkuussa Sakari Kärjän ja Hannu Helanderin
toimesta,havaittiin huolestuttavaa laskua katsastuksien määrässä verrattuna edellisiin
vuosiin.
Kesä-heinäkuun vaihteeseen kaavailtu eskaaderi Raaheen Pekanpäiville ei toteutunut, ei
ollut ilmoittautujia.
Kauden päättäjäisiä juhlittiin 6.10 Leppikarvon majalla, väkeä oli runsaasti ja lohisoppa
herkullista.
Kiertopalkintoja on yhä teillä tietymättömillä, joten hallitus päätti, että jatkossa pystien
sijaan jaetaan kunniakirjat.
Kipparin tuoppi: Sakari Kärjä, Sepon tuoppi: Antero Pyhäluoto, Kummin malja: Jarmo
Ainali, Vuoden teräksinen: Reijo Saarela, Talvipurjehtijat: SM1. Oskari Pääkkönen SM3.
Antti Riihimäki. LYS-mestaruus: 1.Milena (Kari Isopahkala), 2.Omaru (Sakari Kärjä),
3.Kingfisher (Lasse Kärjä)
Matkaveneily
S/y Omaru kävi Ratan- Övik-Vaasa- Kaskinen reissulla. S/y Bettina Vaasassa ja
Mikkelinsaarilla. Juolan venekunta moottoriveneellä Luulaja-Höga Kusten välillä.
Tiedotustoiminta
Tiedotus ja tapahtumakutsut hoidettiin sähköpostilla, nettisivuilla ja facebookin välityksellä.
Tekstiviesteillä varmistus joille ei ollut sähköpostiosoitetta tiedossa.
Vaahtopää ilmestyi Heikki Santaholman koostamana Toukokuun alussa.
Yleistä
Kaudelle asettiin paljon toimintatavoitteita, vaikka kaikki ei toteutuneet, kokonaisuutena
kausi oli toiminnan puolesta pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna edeltäviä vilkkaampi.

UUTUUS MYYMÄLÄSSÄMME!
IHASTU HIENOIHIN VÄREIHIN JA VALITSE OMASI!
Kotimaisilla Laatupaneeli sisustuspaneeleilla toteutat
vaativammatkin kohteet tyylikkään yksilöllisesti.
Aito jalopuupinta antaa elävän, lämpimän vaikutelman,
jonka arvo säilyy pitkään.
Tekniset tiedot:
- Sydänmateriaalina runkolevy 10 mm, MDF
- 11 x 217 x 2000 mm, ympäripontattu
Valittavanasi 11 sävyä sisustukseen ja 5 sävyä kosteisiin
tiloihin.
Tilauksesta myös muita sävyjä. Alk. 33e m2 + toim.kulut

Meinalantie 60,
85100 KALAJOKI

p. 010 327 7190 Avoinna Ma - Pe 07.00 - 17.00 La ( 4.5 alk.)
• myynti@kalajoenpuutuote.fi • www.kalajoenpuutuote.fi
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NPT 2019
Nyt nuorisopurjehdus tukikohta NPT jatkaa
muotoutumistaan seitsemättä vuotta.
Jokohan tänä vuonna tulisi paikka
tulisi käyttövalmiiksi? Edistyminen
on ollut hidasta mutta varmaa. Kesän 2018 rakennusporukka katosi
omille reissuilleen niin kuin menneen talven jäät. Ilpo ja Antero tekivät talkoopäivän pajukon kaadossa
ja Antti Isopahkala luovutti seuran
käyttöön yhden opparin lisää. Hyvä näin – jäihän sitten tällekin kesälle 2019 suunniteltavaa ja puuhailtavaa.
Pienetkin asiat ovat paljon silloin kun tekijöitä ei saavu paikalle.
Talkooporukan olisi tehtävä vielä
muutama rupeama, sillä puutelistalla ovat edelleen seuraavat asiat.

1. Jollat on suunniteltu siirrettäväksi varastohyllyltä laiturin päähän
kärryllä. Kärry on vielä suunnitteluvaiheessa.
2. Jollien vesillelaskua helpottava
jatkolaituri on suunnitteluvaiheessa, eikä toteutuspäätöstä ole vielä
tehty. Paras ratkaisu löytynee paikanpäällä porukalla mietittäessä.
3. Matalassa rantavedessä jollan
purjehduskuntoon laittaminen ei
onnistu. Suunnitelmana on laittaa
kolmenkymmenen etäisyydelle laiturista vähintään metrin syvyiseen
veteen poiju. Poijuun kiinnittynees-

sä jollassa voi peräsimen ja kölin
asettaa paikoilleen sekä nostaa purjeen. Poijuun veneen saa vetämällä
sen laiturin ja poijun välisellä köydellä.
4. Jotta paikka muotoutuisi myös
retkikohteeksi, niin paikalla tarvitaan grillipaikka penkkeineen.
Tämä viihdekeskus voidaan toteuttaa materiaalista, jota paikalla jo on.
Siellä on hyviä pitkäkestoisia pylvään pätkiä, lautaa ja luonnonkiviä.
Risukkoa pitää siistiä ja muuta viihtyvyyttä lisäävää luovaa puuhastelua saa toteuttaa vapaasti.
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5. Toteutusvaiheessa on myös aurinkokennolla ladattava akku.
Akku mahdollistaa sähköperämoottorin käytön jo hankitun alumiinipohjaisen kumiveneen käytön
jollapurjehtijoiden turvaveneenä
sekä huvikäytössä. Lisäksi elokuun
pimenevinä iltoine alueelle saadaan
hieman kulkuvaloa ja varastoon valaistusta.
6. On harvinaista, että kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutetaan
heti. Niinpä ennustaisin, että tämänkin hankkeen ympärillä tarvitaan vielä rutkasti lisää vuosia.
Käyttötarkoitus saattaa ja saakin
muuttua sen mukaan, mikä nuoria
toiminta meren tuntumassa ja merellä liikkumisessa kulloinkin kiehtoo.
Ohessa oleva kuva kertoo hivenen
paikan historiasta. Kuvanottohetkellä alavettä oli 50 - 60 cm ja normaaliveden aikana paperipuun purkupaikkojen pohjarakenteita ei näy.

Purkupaikkoja oli useita ja pinotavaran vienti työllisti vielä 60-luvulla kymmeniä miehiä ja naisia.
Laivat eivät olleet mitään pieniä
kippoja vaan niitä lastattiin yli 10
päivää. Laivat olivat ankkurissa
Ryöppään lahdella. Niitä oli usein
kolmekin laivaa lastaamassa samaan aikaan, sillä redillä lastattiin
myös sahatavaraa. Sahatavara tuotiin Kalajoelta proomuilla laivan

kylkeen ja lastaajat kuljetettiin suurilla avoveneillä laivaan takana vieläkin olevasta Jätkälän laiturista.
Kokonaisuutena Rahjan redi on satavuotta kestänyt paikallisesti merkittävä tarina ja historiallinen ajanjakso. Konikarvon kalastussataman
rakentaminen muutti Ryöppään
lahden rantamaiseman noin 40
vuotta sitten. (hs)
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Perhepurjeveneessä,
yhteen vai erikseen?
Kumpi on mukavampaa, olla yksin
perhepurjeveneessä vai olla vesillä niin, että on oma perhe purjeveneessä? Toki on usein mukava ottaa
vähän lomaa perheestä ja mennä
purjehtimaan yksin tai kaveriporukalla. Mutta mukavaa on sekin, jos
ja/tai kun saa omia perheenjäseniä
mukaan reissuun.
Viime kesän mukavin purjehdus
oli kohdallani todellista isä-tytärlaatuaikaa. Juttelin taas kerran itsekseni kotona, että nytpä olisi hyvä
purjehduskeli ja voisi kysyä jotain
kaveria vesille mukaan. Sitten siinä tapani mukaan heitin lapsillekin kysymyksen, löytyisikö heidän
joukosta ketään
lähtemään. Mielessäni
ajattelin kysymykseni
luokittelun
olevan lähinnä
retorinen.
Yllättäen vanhin
tyttöni (tuolloin
vielä 17v) sanoikin, että hän voi
lähteä.
Tähän
tilaisuuteen oli
mukava tarttua
heti ja niin lähdettiin.
Kävimme
kiertämässä tutun Rahjan saariston kierroksen. Tuulta oli
sen verran paljon suhteessa veneen kokoon ja
miehistön kevyeen painoon että

Stillin mastoon vedettiin normaalin fokan kaveriksi pienempi Viklan
isopurje. Sen olen hommannut rauhoittamaan puuskaisen ja kovemman kelin menoa kevyellä veneellämme. Samalla on tullut todettua
vanha viisaus, että tuulen kovetessa
purjetta pienentämällä vene kulkee
käytännössä yhtä kovaa mutta meno
on mukavampaa ja rauhallisemman
tuntoista. Puolimatkan krouvissa
Konikarvossa rantauduimme hetkeksi aikaa syömään eväitä. Paluumatkan mökkirantaamme tulimme
sisäreittiä välillä moottorilla puskien kapeimmat kohdat.
Ei tämä toki ainutkertainen

oman perheen porukalla tehty purjehdus ollut, mutta yksi mukavimmista ja kovavauhtisimmista. Ehkä
vauhdin huumasta johtuen reissua
ei tullut dokumentoitua yhdelläkään kuvalla, mutta aiempien vuosien reissuista on kevyellä kelillä jokunen foto otettukin. Niiden
siivittämänä jäämme odottamaan
tulevaa kesää. Silloin taas kaiken
muun tekemisen ohella myös purjehdus kilpailee enemmän tai vähemmän kortilla olevan vapaa-aikamme huomiosta, toivottavasti
hyvin menestyen.
Antti Kaivosoja
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S/Y Bettinan purjehduksia
Menneiden vuosien varrelta osa kuvista paperimuodossa ja reissut luettavissa lokikirjasta.
Vuosi 2011 Maakallasta juhannusaattona vimpelin
asentaminen mastoon.

paa. Sitten ystävällisen moottoriveneilijän avustuksella
ulos satamasta ja purjeet ylös. Kaksi vuorokautta putkeen purjehdusta ja kotisatamaan. Tuulet loppui juuri
sopivasti 100m ennen laituria. Serkku Pauli avusti meidät sitten laituriin.
Vuosi 2012 reitti Kalajoki-Tankar-Holmön-Umeå-Ratan-Tankar-Kalajoki. Tankar Holmön välillä kova sumu näkyvyyttä ei juuri ollenkaan. Ratan-Tankar kova
sivumyötäinen keskinopeus Bettinalle huippu yli 6 solmua. Ratan oli kyllä positiivinen kokemus suosittelemme käymään siellä.

Alla kuva hetki ennen potkuri rikkoa.

Sitten Kemin palolaitoksen sukeltaja työssä.

Vuosi 2016 Kalajoki-Raahe-Hailuoto-Kemi-Kalajoki.
Tällä reissulla mukana allekirjoittanut ja gastina naiset Anne-Kaisa ja Riitta. Kemistä lähdettäessä potkuri
rikki. Pääsimme ulos satamasta ja purjeet ylös .Sitten
muutaman kerran kokeiltiin koneella ajoa mutta eihän
siitä mitään tullut. Purjeilla Ajoksen kalasatamaan ja
muutama puhelu. Apu löytyi Kemin palolaitokselta josta sukeltaja kävi toteamassa että potkuri rikki. Sukeltaja lupautui korjaamaan potkurin mutta ei ollut varala-
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Ja tältähän se potkurin näytti.
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Vuosi 2017 Konikarvo-Maakalla-Bjuröklubb-Skelleftehamn-Junkön-Sandskär-Kemi-Hailuoto-Raahe-Konikarvo.
Sandskär upeat hiekkastadionit. Saunoakin sai ilmaiseksi.
Vuosi 2018. Kevät alkoi kovalla tohinalla kun haimme
Porista ”uuden” moottorin meille. Mersu pääsi eläkkeelle ja Yanmari tilalle. Useiden sovitusten jälkeen kone paikalla ja kesän seikkailut alkoi.
Reissu Konikarvo-Tankar-Pietarsaari-Vaasa-Mikkelinsaaret-Mäskär-Konikarvo.
Ensikesän suunnitelmissa tutustua uusiin paikkoihin.

Sandskärin laituria vähän ihmeteltiin
kun oli muovia.

Junkön auringonlasku alla.
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Laitan tuuleen laivan kauneimman.

Karjalaa takaisin purjehtien
– tai kivi kerrallaan
”Kaikki meni, eikä piisannutkaan”. Näin tuumasi karjalaisukko, kun yritti ”kotoutua” pohjalaiseen suomaisemaan. Meitä lohduteltiin kyllä, että Karjalaa saataisiin takaisin maannouseman myötä, jopa metrin verran
vuosisadassa – pystysuuntaan. Meille pikkupojille katkerinta oli, että taakse jäivät leikkipaikat ja lelutkin. Kävimme ne - myös ensimmäisen veneeni - hautaamassa Laatokan rantalehdon hiekkahautaan syksyllä 1944,
lähdön aattopäivänä. Uskoimme Karjalan ja lelujemme
ylösnousemukseen.

Ensimmäiset laivani
Oli Juhannusviikko 1944. Kesäinen aurinkoinen, hiukan poutapilvinen päivä. Laatokkaan laskevan joen kotirannassa uittelin onkivavan ja narun päässä rakkainta leluani, purjevenettä. Olin löytänyt kesäasukkaiden
lapsilta karanneen purren. Purjeet ja masto olivat men-

neet, mutta rungon sulava muoto ihastutti. Kun se niin
kauniisti lipuikin uitellessa. Mutta nyt ulapalta kantautui kohtalokas kumu. Pohjanmaan tykkipatteristo antoi suojaa peräytyvälle armeijalle. Putket puhuivat Pitkärannan suunnassa. Maihinnousu oli alkanut ja kohta
myös meidän iankaikkinen exoduksemme. Laitoin vielä laineille veli – Toivon opastuksen mukaisia kaislaveneitä. Kun pujottaa kaislan lehden kärjen sepeen, eli tyviosan tuppeen, syntyy silmukka. Purjeen tavoin se vie
tekelettä tuuleen. Koen joskus lastenlasten kanssa Rahjan rantakallioilla, että ne ovat saapuneet vastarannalle.

Selviytymismalleja
Laatokan rantamaiden runonlaulajilta on talletettu runsaasti Kalevalan meriaiheita. Olen sitä mieltä, että myytit ovat Raamattuakin vanhempaa aineistoa. Niistä on
arkkitarinoihinkin siirtynyt eräs selviytymismalli. Laa-
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tokka - versioissa Väinämöinen veistää venettä perheensä pelastukseksi. Laulaen hän laatii purtilon, joka Vanhan Liiton traditioissa on liitetty Nooan hankkeisiin.
Musiikki, loihtiminen / luominen ja innovointi näperrellen nousee merikulttuureista. Kalajoelle ja Sortavalalle on yhteistä veneiden ja kanteleiden rakentaminen – siispä niiden käyttö ja hallinnointikin. Kun
tulimme keväällä 1940 Pohjanmaalle, asuimme kesän
”Tavastin koululla”. Meidän piti lähteä eteenpäin kunnan sosiaalitoimen arveltua, ettei talous kestä kymmenpäistä lapsiperhettä. Keski - ikämmekin oli silloin 10
vuotta. Mutta Kalajoelle evakkoon tullut Käsi- ja kotiteollisuuskoulu sai tulla jäädäkseen. Kaikki eivät tiedä,
että Karjalassa ovat Arteman juuret. Siispä purtta kehittelemään. Niitä unelmia ja ratkaisumalleja on esitelty
Vaahtopäässä aikaisemmin. M/S Kaisa, jokilauttahanke
oli myös eräs aihepiirin versio.

Karjalaa takaisin – kivi kerrallaan.
Jokilautta karahti sanamukaisesti kiville. Oli vaikea taata vakiovuoroja tai pitkän aikavälin buukkauksia, kun
ilmat reistailivat, niin vedenpintakin. Insinöörit Vattenfallissa kauko – ohjasivat juoksutuksia ja sulkuja niin,
että Haapavesitien sillan alta ei voinut ajaa.

Aurinko laskee Kallan horisonttiin.

Laatokan merenkulkijoiden muistomerkki Sortavalan satamassa. Kuvanveistäjä Toivo Jaatisen (toinen oikealta) käsialaa.
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Kotisataman ”lokinlaulu” – rauhaa.
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Entäpä oma Carelinani kohtalon aallokoissa ja ahtailla väylillä. Tässä muuan tapaus. Ilkka – vävyni on
ollut Eteläisessä Afrikassa lähetys - eurojen käyttöä
vahtimassa. Tulipa pari kesää sitten Juhannusta viettämään. Ohjailipa purttakin kappaleen matkaa, saaristodiplomin hankkinut kun on. Päästiin Ryöppään taakse.
Tartuinpa ruoriin, kun oli niin oudosti ”aseteltu” reimarit ahtaalle väylälle. Paitsi että ne olivat vielä talven
jäljiltä sikin sokin kuin Sinkkosen akan jne.. Aurinkoinen päivä kului hauskasti Pappilankarissa. Mutta kovin
tiuhaan kävi pilssipumppu. Ei muuta kuin soitto ensin
kaupungin tekniikkapuolelle, että näin on käynyt. Jopa
saapui viittojen asennusryhmä ja palailimme turvallisesti satamaan. Siipon Arvi (uskollinen ”talonmiehemme” rantamailla) oli hälytetty Fordeineen vastaan. Ei
muuta kuin vene kuiville ja lasikuitua vaaksan verran
ratkenneeseen saumaan. Päivi (kipparidiplomaatti hänkin) kuittasi reissun opetuksen: Ei muuta kuin laastaria
kylkeen ja menoksi. Viime vuonna laittoikin satamamestari terveisiä

Lapsuusmuistojen ylösnousemuksia.

Kotilahtemme opettaja - asunnon parvekkeelta kuvattuna. Soudellen solmivat vanhempani liittonsa Laatokan laineilla.
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Ylösnousemuksia
Meillä on kymmenen lastenlasta. Kaikki on rokotettu
vesikauhua vastaan. Hyppivät laivan kannelta, jopa katolta umpisukkeliin. Vanhemmasta päästä on kipparidiplomeja suoritettu talven aikana, siis jo kolmannessa
polvessa. Ehkä saan nuoremmat Pitkäjärven leirille. Itsekin aloitin aamu – uinnit Palmusunnuntaina. Soutaen
kävin siippani kanssa (joka on jakanut kohta 50 vuotta
tyynet ja myrskyt) Suvannon saaressa. Nupullaan olivat näsiät vielä. Edelleen gastiani kehuen päätän stoorini mieluisaan episodiin. Poikettiin Kirppis – Ruususeen

Ylösnousemuksia - kuivilla kärryn kyydissä.

Oslo Wave
Käynti Kalajoen satamassa innoitti 5-vuotiaan pojan piirtämään kuvasarjan Egyptiin sahatavaraa
lastaavasta ”Oslo Wave”
nimisestä laivasta. Jason
piirsi innostavan kuvan
kaikille merenkulkijoille.
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ajatuksella, että katellaan vain!! Mutta kuinka ollakaan
– hänpä oli silmittänyt hyllyltä hivelevän esineen. Olin
vietellyt seitenkymppisiä Mallorcalla ja nähnyt oivan
yksilön satamakojussa – juuri sellaisen kuin lapsuudessa hautaamani. Oli vain kalliinlainen. Sain sentään ruorin muistoksi. Mutta nytpä joku raski luopua kenties sydän verta valuen oikein puhdetyön helmestä. Hyvään
kotiin se pääsi – kolmella kympillä. Tunne olevani monella muotoa selviytynyt, siis pelastunut. Toivottavasti
perhekuntanikin, jota Nooakin toivoi.
Esko Jaatinen

Ylösnousemuksia 2 – kivillä on käyty.
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Sveitsissä purjehditaan ja veneillään
– lyhyt avaava katsaus Alppimaan vesille

Joku vuosi sitten ottamani kuvat ovat odottaneet vuoroaan päästä julkisuuteen. Sveitsiläisten veneilyä vuosien
varrella rannalta seurattuani päätelmäni on, että vesillä
oloa harrastetaan sangen paljon. Veneiden kirjo vastaa
meikäläisten järvien rannoilla olevaa huvivenekantaa
– kokoluokat ovat kylpyammeen kokoisista ylöspäin ja
venetyypit itse tehdyistä luksukseen. Geneve järvellä ja
Zurich järvellä näkee usein regatoivia purjeveneitä ja
kevytveneitä. Yhteistä Sveitsin kaikille järville on kesä-

aikana ollut heikot tuulet, joita vertasin meidän Kallan
kierron kevyisiin ja lämpimiin keleihin.
Sveitsiläinen purjehduksen ”real madrid tai F1 luokka” – jos tällainen vertailu sallitaan – on Alinghi. Alinghi teamin kokosi Ernesto Bertarelli, hänen seuransa on
Geneven purjehdusseura ja Alinghi – veneet kisaavat
Sveitsin lipun alla. Mistään nappikaupasta ei sveitsiläisessä purjehduksessa ole kysymys. Vene SUI-64 voitti America´s Cup:in 2007 Valenciassa ja aikaisemmin
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2003 Uudessa-Seelannissa.
Kuvien kera siirryn pienemmän kokoluokan kisoihin. Soutukilpailun kuvat on otettu kaupungissa nimeltä Cham. Kaupunki on kanttoonissa Zug ja järvi on
Zugar See. Mielenkiintoiseksi kisat teki kilpailujen organisointi. Venesatamaan/ ulkoilualueelle oli tuotu kelluvat laiturit, joilta kilpaveneet laskettiin ja nostettiin.
Sarjoja oli eri ikäluokille, miehille ja naisille ja veneiden
airolukuja sellainen määrä, että en edes yritä selvittää.
Kilpailukansliaa hoiti kaiken mahdollisen tekniikan
keskellä muutama mies. Kansliasta otetun kuvan tarkkuus kärsi, kun kuvausluvan saatuni yritin poistua heidän näkökentästään mahdollisimman nopeasti. Rantaan pystytetyn katoksen takaseinällä oli tulospalvelun
näyttö, josta kilpailusta kiinnostuneille selvisi kuka teki
vesillä mitä ja milloin. Ratatuomareiden veneet olivat
erikoisen näköisiä lauttoja ja niitä oli riittävästi. Isolta
näytti tämäkin pienen maan touhu. Jos pienen kaupungin asukasluku on alle 2000 luokkaa, niin paikalla olivat
kaikki perheineen ja maassa asuvine ystävineen.
Zurich-järven rannalla kävellessäni huomasin ankean bunkkerimaisen betonilaatikon seinässä oven ja
kyltin – Zurichin purjehdusklubi. Käveltyäni eteenpäin, otin kuvan klubirakennuksesta ja laitureista joihin bunkkerista johti silta.
Kaikki näytti hyvältä mutta kateeksi ei käynyt. Tuulettomuus on taakka purjehtijoille ja rantautumismahdollisuuksien puute niille veneilijöille, jotka haluavat
nähdä rannalla muutakin kuin sanan Restaurant kivoilla fonteilla kirjoitettuna. Yksityiskohtiin haluan vielä
palata jos toimitus joskus antaa luvan.
Heikki Santaholma
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Kurkistus
KaPun kassakirstuun
Seuran taloudellinen tilanne on ollut vakaa kautta aikojen ja vakaus on perustunut kulujen sovittamiseen jäsenmaksutuloon ja naistoimikunnan järjestämien karnevaalien projektituloihin. Jäseniä seuralla on noin 130
perhejäsenmaksun suorittaneet mukaan laskettuna. Tilikaudella 2018 lajiliitolle eli SPV:lle - Suomen Purjehdus
ja Veneneily ry – ilmoitettua jäsenlistaa jouduttiin tarkistamaan sillä SPV laskuttaa jäsenseuraansa Kallan Purjehtijat ry:tä SPV:lle ilmoitetun jäsenmäärän mukaisesti.
Tarkistuksen yhteydessä päätettiin, että jollei jäsen
maksa seuran ( KaPu ) vuotuista jäsenmaksua, niin jäsenen nimi joudutaan poistamaan lajiliiton SPV jäsenyydestä ja jäsenen halukkuus pysyä seuran jäsenenä
pyritään varmistamaan. Kannatusjäsenet ovat seuran
jäsenlistalla mutta eivät ole lajiliiton jäseniä. Lajiliiton
SPV jäsenille tulee postitse Nautic – julkaisu neljä kertaa vuodessa. KaPu julkaisee Vaahtopää - lehden keväisin. Lehden jakelu päätettiin siirtää seuran verkkosivujen huoleksi koska lehden postituspaino ylittää 100 g ja
nousua jatkaneet postitushinnat ylittävät jo kahden euron kustannuksen per lehti. Vaahtopää - lehteä painetaan kuitenkin 200 kpl ja sitä jaetaan jäsenten toimesta
paikkoihin, joissa lehteen voi tutustua laajempi lukijakunta. Vaahtopää – lehti on kaikkien luettavissa osoitteessa www.kapu.fi.
Jäsenmaksutulon lisäksi vakituinen tulonlähde on
ollut 2005 talkootyönä rakennettu ja Leader EU avustusrahalla rahoitettu Keskuskarin laituri. Laiturissa on
kymmenen vuosimaksullista venepaikkaa.
Kalajoen kaupungin avustus on ollut vuosittain
haettava merkittävä tuki koko seuran historian ajan ja
tuki on seuralle vuosittain myös myönnetty. Siitä kiitokset kalajokisille. Samoin suuret kiitokset yrittäjien ja

yritysten mukana olosta seuran toiminnassa.
Numeroina seuran talous oli vuonna 2018 seuraavaa. Seuran tulot olivat 7455,00 euroa ja tulos miinuksella 1070,00 sisältäen poistot 940,00 euroa. Poistettavana omaisuuserä on NPT – jollavarasto Konikarvossa.
Lainoja seuralla ei ole. Täysin poistettua käyttöomaisuutta seuralla on merkittävästi. Keskuskarin tien varressa on kaksi siirrettävää purjelautasuojaa rikausterasseineen. Purjelautasuojat rakennettiin aikoinaan
talkoilla lautapaikan lunastaneiden rahoittamina. Lahjoituksena seuralle siirtyi huoltorakennus keskuskarista
ja siinä toimii nykyjään Cafe´Reef. Aiemmin mainittu
Keskuskarin 10 paikkainen laituri ansaitsisi oman tarinansa. Konikarvoon rakennettiin seuran nuorisopurjehdus tukikohta perinteisesti talkoilla ja seuran omalla
rahoituksella.
Seuran kalustoa ovat: yksityyppiluokan kilpapurjevene H-vene ”Milena” täysin varusteltuna, pitkärikinen
Honda perämoottori, kolme optimistiluokan jollaa varusteineen, 2000 kg venenosturi keskuskarissa. Lisäksi
on kilpailun järjestämiseen tarvittavaa pienkalustoa.
Vaihtomaisuutta ovat seuran peräliput seuran jäsenten katsastetuille veneille. Taseen loppusumma oli
13614,28 euroa vuonna 2018.
Taloudellinen kehitys on vuosikymmentenaikana muuttunut täysin jäsenmaksutuloperusteiseen talouden hoitoon. Vuosien takaisten karnevaalitulojen
mahdollistamiin hankintoihin ei pystytä ilman seuran
jäsenten ahkeraa mukana oloa ja innostusta. Rahastonhoitaja ei kuitenkaan masennu vaan uskoo nousun
vuosien vielä koittavan.
Heikki Santaholma – rahastonhoitaja

ETSINTÄKUULUTUS
Seuran vuosittain jaetuista kunniapalkinnoista kaksi on
kateissa ja ne ovat: KIPPARIN TUOPPI on noin 15 cm
korkuinen ja halkaisijaltaan noin 10 cm tinatuoppi kaiverruksineen.

KUMMIN MALJA on samaa kokoluokkaa kuin KIPPARIN TUOPPI. Pohjan halkaisija noin puolet yläosasta.
Ken löytää tuopin hyllystään, niin ilmoitus sähköpostilla kapu@kapu.fi - kiitoksia.

Vaahtopää 2019

Kallan Purjehtijat onnittelee
Maija-Liisa Syrjälää 4.8.2018
Raahen Purjehdusseura RaaPs on perustettu 1890. RaaPs ja KaPu ovat aina
olleet kaverit keskenään. Eri-ikäisiä ne
ovat mutta se ei ole yhteistyötä haitannut. KaPun veneet ovat seilanneet niin
monet kisat RaaPsin kisoissa, että myös
kilpailujen järjestäjät ovat ystävät keskenään. Parhaiten kisakoneiston voimanpesän Maija – Liisan tuntevat KaPun
kisaajat ovat järjestään yli 70-vuotiaita
mutta niin on nyt Maikkikin.
Kalajoelta oli joukko onnittelijoita kahdella autolla: Ilpo Nenonen kommodorina keulassa sekä Marjatta ja Oskari
Pääkkönen, Tuula ja Teuvo Santaholma,
Kari Isopahkala, Juha ”Petteri”Petrelius
ja Heikki Santaholma. Kodikkaat juhlat pidettiin tutulla pursimajalla. Ohjelmassa oli aterioinnin lisäksi musiikkia,
puheita sekä juhlapata rantasaunalla.
Raahelaisten erikoisuus on järjestää juhlavieraat riviin rantapolulle.
Juhlien päähenkilö mittaa rivin pituuden askeltaen ja se merkitään pöytäkirjaan.
Maikki, oli hienoa olla mukana juhlassasi ja tavata perheenjäseniäsi ja ystäviäsi
– KIITOS!
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Kallan kierto

– seuran perinteinen avomerikisa 4. elokuuta 2018
Tämä on kertomus kisan kulusta s/y Milenan kannelta nähtynä ja
koettuna. Kisa alkoi kipparikokouksella Konikarvossa. Kölivenepurjehtijat joutuivat siirtämään veneet
kotisatamastaan Keskuskarin väylän mataluuden vuoksi Konikarvon läntisen aallonmurtajan rantaa.
Kipparikokous hoidettiin normaaliin tyyliin ja reittikartat jaettiin.
Kesän hellejakso lämmitti mukavasti merivarusteisiin pukeutuneita miehistöjä. Raahesta olivat
paikalle saapuneet hyvissä ajoin
kaikkien tuntema ”RaaPs kilpailuorganisaattori emerita” Maikki
Syrjälä ja Ari Takalo tavoitteenaan
saada gastin paikka jostakin H - veneestä. Kunnia lankesi seuran H –
veneelle s/y Milenalle ja sitä kautta
kipparille Kari Isopahkalalle sekä
keski- ja keulagasti Heikki Santaholmalle.
Konikarvosta on helppo lähteä
H–veneellä sillä vettä riittää luovi-

miseen. Aikaa meni kevyessä tuulessa lähtölinjalle Keskuskarin merialueelle luovittaesa, mutta hyvin
kerittiin kun lähtöaikaa lykättiin.
Starttikin onnistui kohtuullisesti ja
Milena käänsi kohti ensimmäistä
ratamerkkiä – vihreää sataman väylän jääpoijua – kohti hyvissä asemissa. King Fisher saavutettiin ja
jätettiin taakse. Jääpoiju kierrettiin
ja jatkettiin kevyessä tuulessa kohti
seuraavaa merkkiä.
Lepäsen kärjen tasalla aloimme pohtia tilannetta. Olimme jo
aiemmin ihmetelleet, mitä muut
veneet tekivät meitä paljon alempana tuulessa rannan tuntumassa.
Arvioimme enempää ajattelematta,
että Milena nousee muita paremmin tuuleen ja päästelimme surutta eteenpäin. Karmea virhe oli vielä paljastumatta ja se poksahti ilmi
kun purjehdusohjeen muovitaskussa havaittiin kartan ja kilpailuohjeiden välissä olevan kolmaskin

paperi. Paperissa oli kääntömerkkien koordinaatit oli selvästi yksilöity
lievästi sanottuna epäselvän reittikartan mukaisesti. Olimme tehneet
pahimman virheen minkä kilpaileva venekunta voi tehdä ennen kilpailun alkamista - huolimaton perehtyminen kilpailuohjeeseen.
Tilannetta seurasi vääntö siitä,
että käydäänkö kiertämässä sataman suulla oleva vihreä poiju vai
jatketaanko eteenpäin. Urheiluhenki voitti lopulta mukavuuden halun. Jatkaminen olisi johtanut takuu
varmasti Milenan purjehduksen
hylkäämiseen mutta kiertäminen
kuitenkin toisi kisan viimeisen sijan. Niin sitten tehtiin hiukka apean oloinen käännös ja kanssakisaajat purjehtivat meitä vastaan sekä
näyttivät peräpeilinsä.
Tuomarivene lähestyi ja tuli arvioimaan tilannettamme. Kilpailupäällikkö Sanna Päivärinta kuunteli
surkeata meriselitystämme ja päätti
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sitten, että saamme lähteä muiden
perään ja jatkaa kilpailua. Juttua
Sannan ja tuomariveneen kipparin
Velin Kärjän keskustelusta en haluaisi lukea tämän lehden palstoilta.
Kevyt tuuli vei meitä hyvin
eteenpäin ja kierrettyämme toisen
kääntömerkin luovimme silloin
jo hyvissä tunnelmissa, vaikkakin
viimeisenä. H-vene on siitä hyvä
kampe, että se nousee tuuleen matkaveneitä paremmin, eivätkä matkaveneet pysty kevyessä tuulessa
pysty hyödyntämään parempaa nopeuttaan.
Maakallan ja Ulkokallan väliin
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kääntäessämme King Fisher oli kuitenkin jo mailin meitä edellä mutta muut olivat jääneet. Tuuli tuntui
heikkenevän koko ajan. Aurinko
paistoi ja jopa merellä oli kerrankin helteistä. Maakallan kupeessa
pidimme kiireettömän kahvihetken
ennen spinaakkerin nostoa. Päätös
oli mennä täysmyötäistä suoraan
maaliin. King Fisher oli kaukana
leikaten Lepäsen kärjen yläpuolelle.
Spinaakkerin kanssa sählätessä
tuli ilmi toinen virhe – veneen huolimaton tarkistus ennen kilpailua ja
rikaaminen kilpailun aikana. Milenan spinaakkeri oli edellisen ke-

sän jäljiltä ja skuutit oli keskigasti
(allekirjoittanut) seannut niin, että
purje nousi keulaharuksen ja maston väliin – tai jotain sellaista. Onnekkaasti nyt oli lähes tyventä ja
spinaakkeri oli purjeen näköisenä
mastossa varttitunnin värkkäämisen jälkeen.
Loppumatka oli sitten leppoisaa
matelua. Viimeinenkin tuulen vire
jatkoi hiipumistaan ja King Fisherin purjeet jäivät Lepäsen kärjen
tuntumaan, kun s/y Milena vihdoin
ylitti maalilinjan. ( hs )

Warakommodorin
tähystystorni
MENESTYSTARINOITA
Meistä lähes jokainen on nähnyt Merikotkan,
tuon ylvään seitsenkiloisen, ruhtinaallisen siivekkään, joka 1970 luvulla oli sukupuuton partaalla. Vain muutamia poikasia kyettiin toteamaan vuositasolla.
Merikotkan suojelu on luontomme menestystarinoita. Oman aikamme poikasmäärät lähenevät 500 kappaletta. Lähes kuilun partaalta
on saavutettu määrätietoisella työllä vakiintunut
poikasmäärä.
Määrätietoisella työllä myös me Kapulaiset kykenemme pelastamaan junioripurjehduksen
kuilun partaalta. Orastava leiritoiminta tulevana
kesänä voi hyvinkin olla askel uudelle purjehdussukupolvelle. Yhteistoiminnalla luontohenkisten partiolaisten kanssa olemme yhdistämässä
voimavarojamme uuden purjehtijasukupolven
luomiseksi tähän merelliseen kotikaupunkiimme.
Merellä vielä tavataan merikotkat ja me.
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s/y Omarun kesän 2018
reissun muistelua
Tarkoitus oli kiertää Perämeren
pohjukka, mutta tuuliennuste näytti pohjoisenpuoleisia tuulia, joten
päätin suunnata etelään kohden
Merenkurkkua. Otin Lepäsen takaa
suoran suuntiman kohti Ruotsin
Ratania, koko matkan sai mennä
purjeilla ja kohtuu hyvää vauhtiakin. Rataniin saavuin reilusti puolenyön jälkeen. Laituri oli täynnä
kyljittäin kiinnittyneitä veneitä, ja
mietin jo, että jään ankkuriin kun

ei tilaa oikein ollut. Päätin yrittää
saada peräankkurin laskien keulan
kiinni kahden veneen väliin, mutta laiturin suuntainen sivutuuli teki
hommasta hankalaa. Vasta toisella
yrityksellä kerkesin ottaa laiturista
kiinni. Hommasssa tosin keulakaide sai osumaa ja kaidetolpan jalka
taipui.
Ratanista lähdin rannikkoa seuraten etelään, Uumajan pohjois-

puolella on uudistettu satama Rovögernissa, entinen kalasatama on
valjastettu matkailu käyttöön. Sinne päätin käydä tutustumassa, syväystiedot olivat hämärän peitossa,
mutta varovasti lipuen pääsin laituriin, kaiku tosin näytti 1,5m mikä
on myös Omarun syväys. Laiturilla oli vaasalainen moottoriveneilijä
vastassa, ihmetellen että tulit sitten
purjeveneellä tänne, lieneekö vähemmän keppiveneitä käynyt.
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Sataman palveluista vastaa Kvarken Fisk-yritys, jolla on laiturin äärellä kalaravintola.
Ihan mahtava satama, mutta syvyyttä saisi olla lisää, pois lähtiessä huomasin kun pari kertaa piti
koukkia että löytyi sopiva kohta
poijun takaa josta pääsi menemään.
Seuraava kohde olikin jo entuudestaan tuttu Norrbyskärin saari, entinen sahayhdyskunta. Aamupäivällä
lähdin jatkamaan matkaa kohden
Örnsköldsvikiä, vaikea nimi, joten
paikallisetkin sanovat lyhyesti vain
Övik. Vietin siellä 2 yötä nauttien
ison kaupungin palveluista.
Tuuliennuste lupasi heikkoa tuulia
joten en lähtenyt etelämmäksi Höga
Kustenin saaristoon, vaan Suomeen
ja moottorilla Vaasaa kohti. WSF:n
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satamaan en ehtisi yöksi, joten menin Klubbskatin kalasatamaan, kun
en ole vielä veneellä käynyt. Siellä
on vaatimaton vieraslaiturikin, korkea ja alta avoin, kylkikiinnityksen
kannalta mahdoton. Laituri olikin
varattu saksalaisten moottoripurjehtijain toimesta. Onneksi uudessa
ponttoonilaiturissa oli päässä tilaa.
Jatkoin WSF:lle seuraavaksi yöksi,
sieltä otin gastini Pekan kyytiin ja
lähdimme kohti Kaskisia. Tuuli oli
edelleen heikkoa ja ainoastaan Bergön selän jälkeen lossireitin kohdalla pääsi purjehtimaan.
Kaskisissa kävimme iltapalalla
torin grillillä, painuimme nukkumaan ja seuraavana päivänä lainasimme satamasta jopot ja kiersimme kaupungin ruutukaavan kaikki
kadut ja leirintäalueellakin lenk-

ki. Lähdimme moottorilla Vaasaan
ja jätin gastin Raippaluodon sillan
luona pois, jäin yöksi Bernyn laituriin. Aamulla jatkoin pohjoiseen
Mikkelinsaarten itäpuolen reittiä.
Olin vähällä ajaa valtavaan useamman kilometrin pituiseen rysäkompleksiin Uudenkaarlepyyn
edustalla, huomasin vasta n.50m
ennen aitoja. Täytynee vastedes
mennä ulompaa.
Illaksi pääsin Mässkäriin, joka
oli minulle uusi kohde veneillen,
jäätä pitkin olen kyllä käynyt.
Laiturit täyttyivät nopeasti paikallisista viikonlopun viettäjistä.
Enää oli lyhyt matka seuraavana
päivänä kotilaituriin.
Toivottavasti nyt ensikesänä
pääsee sinne Perämeren perukoille.
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Rikausterassi meni uusiksi
Keskuskarin purjelautavarastoilla
Lautailijaporukka kaivoi esiin hiekkaan hautautuneen ja pahoin lahonneen rikausterassin ja laittoi sen
uusiksi. KaPun vesillä liikkuvassa harrastajajoukossa
on mukana monen alan yrittäjien osaamista ja työvälineitä. Tämäkin terassi on uusittu jo useamman kerran. Rannalla mahdollisimman säälle alttiissa paikassa olevat surffikopit ovat perinteinen talkoo kohde.

Aikaisempina vuosina – siis viime vuosituhannella
ennen toisen lautajuojan rakentamista – ykkösvarasto siirrettiin leirintäalueelle syysmyrskyiltä suojaan.
Jos joku haluaa purjelautansa varastoon, niin lautapaikka voi kysyä osoitteesta kapu@kapu.fi. Lautapaikka edellyttää seuran jäsenyyttä ja kohtuullisen
pientä vuosittaista maksua.
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Vaahtopään retrot 2019
Retrot ovat tällä kertaa piirroksia. Ne taiteiltiin Pitkäjärven Optimisti – jollaleirillä 1992. Sinä kesänä oli toinenkin
suurtapahtuma. Keskuskarin vesillä purjehdittiin H-veneiden Suomenmestaruuskisat. Molemmat tapahtumat olivat ” loppuun myytyjä ”. Merelle olisi toki mahtunut veneitä, mutta 63 H–venettä Keskuskarin altaassa oli komea
näky.

Purjehdusleiri kutsuu!
Kallan Purjehtijat ja Liungilan Eränkävijät (partiolaiset) järjestävät 14.-16.6. Pitkäjärven leirikeskuksessa
purjehdusleirin, joka on tarkoitettu vv. 2004 – 2011
syntyneille purjehduksesta ja vesillä liikkumisesta
kiinnostuneille tytöille ja pojille.
Jollapurjehduksen ohella leiriläisillä on mahdollisuus tutustua myös melontaan ja suppilautailuun.
Osallistumismaksu leirille on 40€/ henkilö, mihin
sisältyy leiriohjelman mukaiset ruokailut sekä telttamajoitus (leirin alustava ohjelma liitteenä).
Leirille hyväksytyt ja heidän vanhempansa kutsutaan viikolla 22 pidettävään tiedotustilaisuuteen,
jossa kerrotaan tarkemmin leiristä, leiriohjelmasta

ja mitä leirin jälkeen on vesille halajavalle tarjolla.
Leirille voidaan ottaa enintään 50 junioria. Näistä 35
paikkaa on jo varattu partiolaisille. Siksi leirille kannattaa ilmoittautua välittömästi, kuitenkin viimeistään 5.5. Kallan Purjehtijoiden sähköpostiosoitteeseen kapu@kapu.fi .
Koska osallistujat ovat alaikäisiä, on tarpeen, että
vanhemmat ilmoittavat leirille hakevien lastensa nimet ja syntymävuodet sekä omat yhteystietonsa.
Leirin osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kallan Purjehtijat ry, Leiritoimikunta
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