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Seppo Silander
Kommodori

Kommodorin
Kantilta

Seuran ensimmäiset kilpailusäännöt päätettiin painattaa jo vuonna 1895. Veneet
jaettiin luokkiin "valöörin" mukaan, joka laskettiin kaavalla 1/150 x vesilinja x purje-
pinta-ala. Vastaavat luokat olivat yli ja alle yhden valöörin. Sääntöjen mukaan pal-
kintoja ei jaettu lainkaan, mikäli tuuli oli alle 1,5 boforia. Isot veneet päätettiin jättää
palkinnoitta, mikäli joku pikkuvene saavutti saman tai paremman ajan. Pienveneil-
le määrättiin lisäksi lyhyempi rata.

Nostamme 12.5. perinteisen lippumme salkoon 120. purjehduskauden alkamisen
merkiksi. Tämän vuoden ohjelma on hieman juhlavampi merkkivuoden kunniaksi.
Varsinainen pääjuhla on perustamispäivänä, 10. elokuuta ja juhlapaikkana on Raatin
juhlasali. Juhlan vietämme jäsenjuhlana kutsuvieraineen. Saman viikonlopun ai-
kana on kolmipäiväinen OPS:n 120 -vuotisjuhlaregatta, josta yksi päivä on omis-
tettu seurallemme. Lisäksi on useita pienimuotoisia tapahtumia juhlavuoteen liitty-
en.

Kaiken juhlimisen lisäksi on seuran toimittava tavanomaisestikin. Juniorit virittele-
vät kevytveneitä kilpailukuntoon. Isommat köliveneet valmistautuvat kesän kuu-
miin kilpailuihin, aina Gotlantia myöten. Matkaveneilijät taas osallistuvat Peräme-
ren kiertävään eskaaderiin ruotsalaisveneilijöiden kanssa. Tapahtumaan odote-
taan yli sataa venettä. Jos kesästä tulee kaunis, moni venekunta viettää todennä-
köisesti useita päiviä veneillään vain purjehduksesta nauttien.

Ympäristön satamat ovat parantaneet palvelujaan. Mauri teki talven aikana suur-
urakan ja uusi Röytän majan saunan paneelit. Hietasaaren laiturit saavat sähkön-
jako- ja valaisintolpat.

Toivon jäsenten runsasta osallistumista juhlavuoden tapahtumiin. Oulun Purjeh-
dusseura ry on kotikaupunkimme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura, jo-
ten perinteet velvoittavat.
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OPS Internetissä

Vaikka seuramme onkin Oulun van-
hin urheiluseura ja vaikka sen yhte-
nä tavoitteena onkin perinteiden kun-
nioittaminen, se ei tarkoita sitä, että
OPS olisi jämähtänyt ajastaan jäl-
keen. Päinvastoin. OPS seuraa ai-
kaansa erittäin aktiivisesti paitsi ve-
neilyyn, myös muuttuvaan yhteiskun-
taan liittyvissä asioissa. Yksi muut-
tuvan yhteiskunnan keskeisiä asioi-
ta on kehittyvä viestintä - puhutaan
tietoyhteiskunnasta. Uutta viestintä-
teknologiaa hyödynnetään OPS:n
piirissä pääsääntöisesti monisuuntai-
seen tiedottamiseen. Tiedottaminen
voi tapahtua johtokunnalta jäsenille,
jäseniltä johtokunnalle ja jäseniltä jä-
senille.

Uusien medioiden mukaantulo ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että rynnättäi-
siin sokeasti kaiken uuden perään
hyläten vanhat, hyviksi koetut systee-
mit. Uudet teknologiat tulevat vain
täydentämään vanhoja niin, että nii-
tä hyödynnetään siellä, missä se on
luontevaa ja mielekästä. Esimerkiksi
Pikapurjehtijan paperiversiosta kukaan tuskin halu-
aa luopua koskaan, sillä mikään ei voita sitä nautin-
toa, kun saa makoilla veneensä kannella kesäisenä
päivänä Pikapurjehtijaa lueskellen.

OPS:n viestimet

Tällä hetkellä OPS:lla on käytössään neljä eri säh-
köistä tekniikkaa: 1) Internet-sivut 2) johtokunnan
sähköpostilista 3) jäsenten välinen sähköpostilista ja
4) seuran jäsen-/venerekisteri. Niistä seuraavassa.

Kotisivut
Seuran Internet- eli kotisivut löytyvät osoitteesta
www.oulunpurjehdusseura.fi. Sivuilla on sekä pitkä-
aikaista että ajankohtaista informaatiota. Sieltä löy-
tyy mm. ajankohtaiset tiedotteet, seuran hallinnon yh-
teystiedot, tärkeimmät kilpailutulokset, palkintokaap-
pi, tiedot järjestettävistä kursseista, valokuvia sekä
linkkisivu muille purjehdusaiheisille sivuille. Kotisivuil-
ta löytyy myös jäsenhakulomake, jonka voi täyttää
ja lähettää automaattisesti yhdellä napin painalluk-
sella. Nykyisin suurin osa jäsenhakemuksista tulee-
kin juuri tätä kautta.

Lisäksi sivuilta pääsee suoraan telakkasäätiön info-
sivuille, joilta löytyy mm. mahdollisuus laituripaikan
hakemiseen, toimintaohjeet veneilijöille, laituripaik-
ka- ja telakointimaksut sekä ilmakuvia satamastam-
me ja sen välittömästä lähiympäristöstä.

Johtokunnan sähköpostilista
Johtokunnan sähköpostilista on sähköinen viestin-
täkanava johtokunnan jäsenille. Listalla on mukana
johtokunnan jäsenten lisäksi myös Pikapurjehtijan
vastaava toimittaja, jotta tieto käsitellyistä asioista
menee suoraan myös hänelle. Johtokunnan listan
kautta kommodori toimittaa seuraavan kokouksen
esityslistan muille johtokunnan jäsenille, sen kautta
sihteeri jakaa kokouksen pöytäkirjat, ja sen välityk-
sellä myös kotisivuilla täytetyt jäsenhakemukset  tu-
levat kaikille johtokunnan jäsenille välittömästi, kun
hakija on lähettänyt hakulomakkeen. Myös muista
seuraa koskevista asioista välitetään tietoa sen kaut-
ta. Se on myös jäsenille tehokkain tapa lähettää vies-
tiä - ehdotuksia, purnauksia, muita kommentteja -
johtokunnalle. Asia käsitellään heti seuraavassa joh-
tokunnan kokouksessa. Johtokunnalle voi lähettää
sähköpostia osoitteella ops-johtokunta@lists.oulu.fi.

OPS:n kotisivu Internetissä; http://www.oulunpurjehdusseura.fi
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Jäsenten sähköpostilista
Toinen käytössä oleva sähköpostilista on tarkoitettu
seuramme kaikille jäsenille. Se on jäsenten välinen
foorumi, jolla voidaan vaihtaa mielipiteitä, ilmoittaa
tietoon tulleista veneilyyn liittyvistä asioista, kysellä
kevätkunnostukseen liittyviä vinkkejä, tai vaikkapa
tarjota veneilyyn liittyvää materiaalia myytäväksi. Lis-
talla on tällä hetkellä mukana 65 jäsentämme ja li-
sää tulee koko ajan. Kyseessä on suljettu, vain OPS:n
jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, joten siihen ei voi
liittyä kukaan ulkopuolinen. Jos itselläsi on sähkö-
postiosoite, mutta et vielä kuulu listalle, lähetä alle-
kirjoittaneelle sähköpostia ja pyydä, että osoitteesi
lisätään mukaan. Tälle kaikkien jäsenten listalle lä-
hetetään sähköpostia osoitteella
ops-lista@paju.oulu.fi.

Seuran jäsenrekisteriohjelmisto
Edellisten lisäksi seuramme hoitaa jäsen- ja venere-
kisterien ylläpidon vuosituhannen vaihteessa käyt-
töönotetulla uudella tietokantapohjaisella ohjelmis-
tolla, joka sekin toimii Internetin yli. Näin jäsenasioi-
den hoitaja voi tehdä kaikki jäsenrekisteriin liittyvät
toimenpiteet helposti ajasta ja paikasta riippumatto-
masti kotikoneellaan, työkoneellaan, veneessään ole-
valla kannettavalla tietokoneella - tai vaikkapa työ-
matkallaan Afrikasta!

Ohjelma sisältää oman seuramme li-
säksi myös vastaavat toiminnot Ou-
lun Merenkävijöille, sekä omat toimin-
tonsa Telakkasäätiölle. Näin koko
Hietasaaren veneilykeskuksen toimi-
jat ovat saman ohjelmiston ja tieto-
kannan piirissä.

Telakkasäätiön asioiden hoidon kan-
nalta yhteisellä tietokannalla onkin
erityisen suuri merkitys sikäli, että
säätiön edustajalla on käytössään
molempien seurojen jäsenistön ja ve-
neiden tiedot. Laituri- ja telakointipai-
kat jaetaan seurojen rekisterissä ole-
ville jäsenille, samoin vartiointivelvol-
lisuudet. Jos jonkun jäsenen osoite-
tiedot muutetaan, ne muuttuvat sa-
mantien kaikissa häntä koskevissa ta-
pauksissa mukaanlukien säätiön re-
kisterit.

Ohjelma tarjoaa edellä mainittujen toi-
mintojen lisäksi muitakin toimintoja.
Sillä hoidetaan mm. jäsenmaksujen,
liittymismaksujen sekä laituri- ja tela-
kointipaikkojen laskuttaminen. Lisäksi
säätiön edustaja tulostaa sillä varti-
ointipäivyrin, johon jäsenet varaavat
vartiointiaikansa. Kun säätiön edus-
taja on syöttänyt varauksen tehneet

henkilöt tietokantaan, hän pyytää ohjelmaa jakele-
maan automaattisesti vartiointivuorot kaikille niille,
jotka eivät olleet tehneet varaustaan määräaikaan
mennessä. Ohjelma tietää, ketkä ovat vartiointivel-
vollisia, ja jakaa tyhjiksi jääneet päivät heille. Lisäksi
se kirjoittaa kyseisille henkilöille asiaa koskevan kir-
jeen, jonka säätiön edustaja sitten postittaa.

Ohjelman tekeminen oli varsin suuri urakka - lopetin
tuntien laskemisen jossain tuhannen työtunnin paik-
keilla. Ohjelman teossa erityiskiitokset ansaitsee
Esko Huovinen, joka tunteja laskematta on sinnik-
käästi jaksanut testata ohjelmaa ja antaa palautetta
niin toimivuudesta kuin toimimattomuudestakin. Edel-
leenkin korjattavaa löytyy, mutta kaiken olemme päät-
täneet laittaa niin hyvään kuntoon, kuin mahdollista.

Tällaiseen talkoourakkaan ryhdyttiin siksi, että vas-
taavia ohjelmia ei voi ostaa kaupasta valmiina. Jos
sellaisen haluaa, se on teetettävä jollain ohjelmointi-
firmalla - tai tehtävä itse. Purjehtijaliitto teetti vastaa-
vanlaisen, mutta laajuudeltaan huomattavasti sup-
peamman ohjelmiston. OPS:ssä teimme sen itse.

Markus Aalto

OPS:N, OM:n ja Telakkasäätiön rekisterienhallintaohjelmisto
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OPS Syötteellä
Jo perinteeksi muo-
dostunut OPSin hiih-
toretki Syötekeskuk-
seen toteutettiin jäl-
leen tänäkin vuonna.
Kuten aiemmin,
saimme Möröltä prii-
makuntoisen bussin,
jossa matkanteko oli
hauskaa ja helppoa.
Kello kahdeksan lau-
antaiaamuna startta-
si Prisman parkkipai-
kalta iloisten opsilais-
ten bussi. Alkumatka

kului hiukan hiljaisissa merkeissä, koska herätys oli
ollut aikainen ja suurinta osaa varmasti nukutti vielä.
Ilman kirkastuessa alkoivat matkalaiset osoittaa vir-
kistymisen merkkejä. Osa luki aamunlehteä, osa
kuunteli korvalappustereoita, mutta valtaosa jutteli
viereiseltä penkiltä löytyneen keskustelukumppanin
kanssa.

Puolimatkassa oli vuorossa tietokilpailu, joka on ol-
lut ohjelmassa jokaisella Syötteen matkalla. Tällä
kertaa kysymykset koskivat mm. taannoista doping-
skandaalia, tv-sarja Salattuja elämia sekä tunnettu-
ja laulajia.

Juniorit osallistuivat suurella innolla ja jokaiseen ky-
symykseen keksittiin viimeistään yhteisen pähkäilyn
jälkeen oikea vastaus.
Kilpailu oli tähän asti-
sen historian tiukin ja
tasaisin.
Pian tietokilpailun jäl-
keen saavuimme Syöt-
teelle. Ilma oli kerran-
kin suotuisa, taivas oli
kirkas ja aurinko pais-
teli. Kauniilla ilmalla oli
ilo lasketella tai lumi-
lautailla, kuten suuri
osa junioreista teki. Jal-
mari laski jälleen tele-
mark-suksillaan ja jäipä
häntä moni ihastele-
maan rinteessä.

Laskuaikaa oli kymme-
nestä neljään ja bussi-
kuskimme kanssa so-
vimme, että tasatun-
nein sai bussilla käydä

vaihtamassa vaatteita, syömässä, juomassa tai mitä
kullakin oli tarpeen. Rinteet olivat hyvässä kunnos-
sa, eikä tungostakaan suuremmin ollut. Hissin kul-
jettivat ylös ja sukset ja laudat toivat alas.Kello nel-
jältä lähti väsynyt, mutta onnellinen bussilastillinen
ajelemaan kohti Oulua.

Entiseen tapaan kävimme Pudasjärven Koilliportis-
sa palkitsemassa itsemme pitkän urheilullisen päi-
vän jälkeen. Menu oli hampurilaispainotteinen, mut-
ta olivatpa kahvit ja limukatkin suosittuja.

Matkalaisten pyynnöstä paluumatkalla pidettiin vielä
kaksi supersuosittua tietokilpailua. Ensin Maisa ja
Heta pitivät kilpailun, joka käsitteli mm. suosittua tv-
sarja Pokemonia, ja jälleen osallistumisinto oli val-
taisa. Parhaat ja kaikki muutkin osallistujat palkittiin
karkkipussein.

Matkan kruunasi vielä yksi tietokilpailu, joti ei valta-
van suosion vuoksi meinattu saada lopetetuksi ol-
lenkaan. Hyytiäisen jälkikasvu, pääkilpakumppanin-
aan Ossi, hallitsi kilpailua suvereenisti.

Kuuden aikoihin saavuimme Ouluun juuri samaan
aikaa kun Kärppä-ottelu loppui, joten Prisman park-
kipaikalla oli hienoinen tungos.

Matka oli kuitenkin takana ja ensi vuonna otetaan
uusiksi. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Saga Skiftesvik

Helga lumilautaili.

Maisa (vas) ja Heta (oik) sekä taustalla Mörön bussi, jolla teimme matkamme.
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Ossi (oik.) ja Maija Tulimaa sekä Ina-ystävä makkaranpaistossa. Jalmari, telemark-taituri

Kunniakommodori Timo ja Salme Kujala olivat laskettelemassa lapsenlapsiensa Annikan 7v (kuvassa) ja Valtterin 10v kanssa.
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Bottnia Eskader 2001 lähestyy ja valmistelut etene-
vät aikataulussaan. Toivottavasti olette jo merkinneet
kalentereihinne päivämäärät 2.7.-10.7. ja itse asias-
sa siirtymäpurjehdusta ajatellen Piteån suuntaan läh-
töä jo 29.6. perjantaista eteenpäin. Luultavasti enim-
mät OPS:n veneet lähtevät silloin illalla Marjaniemeen
ja lauantain aikana yli Ruotsiin.

Siirtymäpurjehduksesta ja muista vaihtoehdoista
pyydän olemaan aktiivisesti yhteydessä allekirjoitta-
neeseen. Haluamme, että mahdollisimman moni
pystyy turvallisesti osallistumaan ja siksi myös ran-
nikkoa pitkin kiertävä reitti on aivan hyvä vaihtoehto
monille, vaikka sama reitti tuleekin tehdyksi kahteen
suuntaan.

Tapahtuman esite saadaan jakoon lähiaikoina.
OPS.n osalta on sovittu, että esitettä jaetaan ran-
nassa venekunnille veneenlaskujen yhteydessä ja
että esitettä on muutenkin saatavana esim. Pookis-
sa. Kukin seura hoitaa jakelun omilla tavoillaan. Il-
moittautua voi jo nyt netissä osoitteessa
www.batlivlulea.nu. Ilmoittautumisaikaa on virallisesti
1.6.01 asti (netissä on vielä vanha tieto 15.5.). Osan-
ottomaksu on saantiin nähden nimellinen 200mk,
mutta senkin maksamisesta on ohjeet netissä ja pa-
perimuotoisessa ilmoittautumislomakkeessa esitteen
liitteenä.

Nettisivuille täydentyvät jo nyt erilaiset satamatapah-
tumat, joita on ilmoitettu esim. Kemistä ja Kuivanie-
meltä. Tapahtuma tultaneen viemään monin tavoin
myös mediaan. Mm. Tv-ohjelma on suunnitteilla.
Ideahan on alunperin paitsi perheveneilytapahtuman
järjestäminen, myös Perämerenkaaren alueen ve-
neilymatkailun edistäminen ja veneilymahdollisuuk-
sien tunnetuksi tekeminen.

Seuroista odotetaan puuhamiehiä ja -naisia ryhmiin,
joissa yhdessä ruotsalaisten kanssa hoidetaan tur-
vallisuus-, satamajärjestely- ja erilaisia ohjelma-asi-
oita. Tiedustella ja ilmoittautua voi allekirjoittaneelle
tai nettiin. 22.5.01 klo 18.00 alkaen on sovittu yhtei-
nen tapaaminen Haaparannassa Folkets husissa.
Johtoryhmän lisäksi silloin toivotaan mahdollisimman
monen pääsevän mukaan ja tapaamaan silmästä
silmään yhteistyökumppanit. Älkää arastelko ruotsin-
kielen taidon kanssa. Olemme tekemässä mukavaa
purjehdus/veneilytapahtumaa, jossa ei turhalle kruus-
ailulle ja muodollisuuksille ole sijaa.

Kesän tärkein purjehdustapahtuma

Turvallisuus ja palvelut
Vaikka suuri osa matkasta tehdään suojaisilla vesil-
lä, tehdään turvallisuuden ja viihtyvyyden eteen pal-
jon. Seuraavat ryhmät ovat palveluksessasi:

Lääkäriryhmä

Yhteistyöryhmä
esim. tulkkiapu

Kuljetus/satamaryhmä
kiinnittymiset, hinaukset, sukeltajapalvelu

Korjaus ja huoltoryhmä

Meteorologiaryhmä
omat säätiedotukset kahdesti päivässä

Navigaatioryhmä
reittipisteet, navigointiopastus

Purjeveneryhmä
esim. kilpaosuuksia halukkaille

Moottoriveneryhmä
mm. merimiestaitokilpailuja halukkaille

Viihdytysryhmä
ohjelmia lapsille ja aikuisille, mukana oma or-
kesteri!

Siispä kaikki - tervetuloa mukaan koko reissulle tai
vain osaksi matkaa.

Heikki Laitinen 050 5617 106 tai
heikki.laitinen@rokua.spa.fi

Heikki Laitinen

Reittiaikataulu

Ma 2.7. Piteå - Luleå  28 nm.

Ti 3.7. Luleå (Liggskär) - Ko-hamn  23 nm.

Ke 4.7. Ko-hamn - Båtskärnsnäs  23 nm.

To 5.7. Båtskärnsnäs - Haparanda Hamn  16 nm. (mv) / 18 nm. ( pv)

Pe 6.7. Haparanda - Kemi  21 nm.

La 7.7. Kemi (varapäivä)

Su 8.7. Kemi - Kuivaniemi (Vatunki)  28 nm.

Ma 9.7. Kuivaniemi - Iin (Röyttä)  19 nm.

Ti 10.7. Kuivaniemi - Iin (Röyttä)  22 nm.

 Matka yhteensä 182 nm.
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Juhlakokous palkitsi junioripurjehtijoita

Perämeren parhaan junioripurjehtijan pokaalin luo-
vutti Maiju Hyytiäiselle seuran kommodori Seppo
Silander.

OPS:n juhlavuoden 500 markan arvoiset stipendit
luovutettiin seuran menestyneimmille junioripurjeh-
tijoille Maisa Nurmiselle ja Maiju Hyytiäiselle tunnus-
tuksina erinomaisista saavutuksista optimisti-purjeh-
tijoina.

Joni Skiftesvik

Juhlavuoden stipendit Maiju Hyytiäiselle (vas.) ja Maisa Nurmiselle
luovutti kommodori Seppo Silander.

Päätöksiä 120-vuotisjuhlakokouksessa teki nelisenkymmentä opsilaista.

Oulun Purjehdusseuran 120-vuotisjuhlakokous
18.3. Johteenpookissa oli yleisömenestys. Osan-
ottajia oli nelisenkymmentä. Kokouksen päätteeksi
tarjottiin maittava lohikeitto. Hallitus päätyi poh-
diskelemaan, että aivan ilmeisesti ruokailu kan-
nattaisi järjestää vuosikokouksen yhteydessä vas-
tedeskin, jos sillä voitaisiin taata näin innokas
osanotto.

Juhlakokouksen puheenjohtajana toimi kunnia-
kommodori Timo Kujala ja sihteerinä Ilmo Hassi-
nen. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen vuo-
delta 2000, vahvisti lähes 26 000 markan ylijää-
mää osoittava tilinpäätöksen ja myönsi tilintarkas-
tajien esittämän vastuuvapauden tilivelvollisille.
Seuran taloudellisen tilanteen todettiin olevan erit-
täin hyvän. Kokousväki kuuli johtokunnan tehneen
samana päivänä päätöksen 100 000 markan tal-
lettamisesta sijoitustilille. Niin ikään kokouksen
osanottajille kerrottiin johtokunnan päättäneen juh-
lavuoden kunniaksi hankkia seuralle kolme uutta
optimisti-jollaa.

Maiju ja Maisa palkittiin
Vuosikokouksen juhlavimmat hetket koettiin, kun oli
aika jakaa Perämeren parhaan junioripurjehtijan pal-
kinto viime purjehduskaudelta sekä OPS:n juhlavuo-
den junioristipendit.
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Venesatamien kehittely jatkuu

Röyttätoimikunta tiedottaa
Röytän sähkön käytöstä

Saaressa kulkevilla veneilijöillä, jotka käyttävät jat-
kuvasti laiturisähköä on mahdollisuus lunastaa tar-
ra, joka oikeuttaa sähkön käytön koko veneilykau-
den ajan hintaan 100 markkaa. Tarran saa Mauri
Kangasluomalta rahaa tai maksukuittia vastaan. Mak-
sun voi suorittaa tilille: Röyttätoimikunta 110735-
187814. Tarra kiinnitetään näkyvälle paikalle veneen
keulaosaan. Asiaa hoitaa Mauri Kangasluoma puh.
0400-895805.

Työnantajani, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kuksen, monenkirjavaan tehtäväkenttään on vuodes-
ta 1995 kuulunut myös rannikon suuntaista matka-
veneilyä palvelevan venesatamaverkoston kehittä-
minen. Panimme hankkeen vireille yhdessä esimie-
heni Jorma Rantakankaan kanssa jo aiemmin, kun
Pohjois-Pohjanmaan liiton eräässä palaverissa esi-
timme veneilyn kehittämissuunnitelman laatimista.
Suunnitelma valmistui vuonna 1995 ja poiki välittö-
mästi useita hankkeita.

Ensimmäisenä vuonna käynnistimme suunnittelut
koskien Raahen matkailusatamaa, Lumijoen Varja-
kan veneilysatamaa sekä Hailuodon Marjaniemen
veneilijöiden huoltorakennusta ja muuta palveluva-
rustusta.

Valmiinahan oli jo Kropsun retkisatama. Olimme
mukana myös kehittämässä Oulun Meritullin vieras-
venesatamaa. Näiden hankkeiden onnistumista on
moni veneilijä jo ehtinyt viime kesinä arvioida.

Oulunsalon Varjakan veneilysatama on myös lähes
lopullisessa kunnossaan. Kuivaniemen Vatunginno-
kan palvelusatamaa on kehitelty usean vuoden ajan.
Viimeistely käynnistetään maisemointi- ja vihertöillä
alkukesästä. Toivottavasti ne ehditään saada edes
osittain valmiiksi Perämeren eskaaderiin.

Uusina hankkeina meillä ovat olleet Siikajoen Vares-
säikän veneilysataman laajentaminen ja Kellon Kivi-
niemen matkailusataman rakentaminen. Siikajoelle
valmistuu ensi kesäksi vanhan altaan laajennus. Sin-
ne sijoitetaan uusi laituri, jonka päässä on paikat vie-
rasveneille. Kiviniemen kalasataman itäpuolella saa
ensi kesänä ihmetellä uutta satama-allasta. Se on
tarkoitettu paikallisille virkistysveneille. Sinne sijoit-
tuvat myös vierasvenelaituri, jossa vieraspaikat ovat
peräpoijukiinnityksellä, sekä betonilaituri yhdysalus-
liikennettä varten. Mainittakoon, että satama-alta-
aseen tulevat noin 130 paikkaa paikallisille veneille
on jo nyt varattu. Rahoitusta hankkeisiin on tullut TE-
keskuksen työvoimaosastolta, ympäristöministeriöl-
tä ja kunnilta.

Mutta kaikki loppuu aikanaan. Kohteita on saatu li-
sää ja ne luovutetaan kunnille ylläpidettäviksi. Poh-
jois-Pohjanmaan alueelta löytyy nyt vierasvenesa-
tamia ja -paikkoja sopivien päivämatkojen välein.
Seuraava veneilyn kehittämiskohde olisi aluellaam-
me rannikon suuntaisen rantaväylän oikaisu ja mer-
kinnän selvä parantaminen. Merkinnän tulisi olla sel-
lainen, että kokemattomampikin vierasveneilijä us-
kaltautuisi rantaväylälle säällä kuin säällä. Tärkeää

olisi myös Hailuodon ja mantereen välisen väylän
linjaus Oulunsalon Varjakan ja Riutunkarin kautta
sekä Lumijoen Varjakan ja Siikajoen Varessäikän
kautta. Hanke on mahdollinen ja täysin realistinen.
Toivottavasti veneilijät puhaltavat yhteen hiileen täs-
sä asiassa ja vaativat sitä. Kunnostetaanhan eteläm-
pänä väyliä aivan eri tapaan kuin Pohjois-Pohjan-
maan rannikolla. Ympäristökeskus yrittää vaikuttaa
asiaan joka tilaisuudessa, mutta väylien kunnosta-
minen kuuluu eri valtion viranomaiselle.

Hyvää veneilykesää toivottaen

Kari Siekkinen

Johtokunta tiedottaa
Vuosittaiset jäsenmaksut on jaettu tämän Pikapur-
jehtijan postituksen yhteydessä. Huomatkaa maksun
eräpäivä. Ajallaan hoidetut jäsenmaksut helpottavat
talkootyönä tehtävää maksunseurantaa.

Purjehdussanastoa...

Kaapelinmitta = cable length = 185,2 m. eli meripe-
ninkulman kymmenesosa. Se on 120 syllan pituus.
Kaapelinmitta -nimitys johtunee yleisesti käytetyn
merikaapelin kelamitasta, joka on ainakin joskus ol-
lut n. 180m. Olisiko kaapelilla yhteyttä Kreikan stadi-
oniin, 185 m?

Lähde: Kuittinen, P. 1998: Pieni purjehdussanasto,
http://www.uta.fi/~fipeku/skigla.htm
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Pilssi

Ankkureita ja myrskyjä

Harmaapartainen vanha englantilainen merikaptee-
ni kiusoitteli nuorta aloittelevaa merenkulkuopiskeli-
jaa. "Miten toimisit, jos styyrpuurin puolelta nousisi
yllättäen kova myrsky?"

"Heittäisin ankkurin, sir."

"Entä, jos heti perään nousisi kova myrsky myöskin
perän puolelta?"

"Heittäisin toisen ankkurin, sir".

"Vaan entä jos vielä keulan puoleltakin nousisi todel-
la kova myrsky?"

"Heittäisin kolmannen ankkurin, sir."

"Hetkinen, poikaseni. Mistä ihmeestä sinä nuo kaik-
ki ankkurit oikein saisit?"

"Sieltä, mistä te kaikki nuo myrskynne. SIR."

Merkitkää 10. elokuuta
kalentereihinne!

Oulun Purjehdusseuran 120-vuotisjuhlaa vietetään
10. elokuuta. Juhlapaikkana on joko NMKY:n Raa-
tin nuorisotalo, paikka, jossa seuramme 120 vuotta
sitten perustettiin tai sitten meriravintolamme Joh-
teenpooki. Alustavasti juhlapaikaksi on varattu Raa-
tin nuoriosotalo, mutta mikäli juhlan osanottajamää-
rä jää ennakkoilmoittautumisten perusteella alle seit-
semänkymmenen, juhlimme Johteenpookissa. Raa-
tin nuorisotaloon mahtuu parisensataa juhlijaa. Täl-
lä haavaa seuratoimikunta suunnittelee juhlaillallis-
ta. Tilaisuudessa jaetaan seuran ansiomerkit, kuun-
nellaan puheita ja musiikkia ja pidetään yhdessä
hauskaa. Merkitkää 10.8. jo nyt kalentereihinne! Il-
moittautumisia kysellään myöhemmin.

P/v Toppila mukana Bottnia
Eskaaderissa

Oulun Meripelastajien hallitus on tehnyt päätöksen,
että p/v Toppila osallistuu Bottnia Eskaaderiin. Aluk-
sen päällikkönä toimii Erkki Aho, joka kokoaa mie-
histön. Toppilan ollessa poissa kotivesiltä, täällä päi-
vystää uusi Atlantic-alus, joka siirrettiin hiljattain
Ouluun Poolesta, Etelä-Englannista.

Otto Propp poistui

Monien oululaisten veneilijöiden hyvin tunte-
ma ja muistama saksalainen Otto Propp pois-
tui keskuudestamme 31.12.2000. Hän syntyi
7.9.1913 ja toimi Saksassa sähköinsinöörinä
ja liikkeenharjoittajana, ja hänen Electro Propp
-firmansa on sähköistänyt mm. Lybeckin sata-
man. Erikoisosaamiseksi firmalle voi lukea
ukkosenjohtimien asentamisen.

Otto vieraili Oulussa lukemattomia kertoja
useilla eri veneillä. Ensimmäinen kontakti Ou-
lun Purjehdusseuraan syntyi, kun Oton vene
oli vähällä ajaa kivelle Kiikelin kohdalla, mutta
sopivan lähellä ollut seuramme jäsen Seppo
Siekkinen ennätti varoittamaan asiasta. Autta-
ja kutsuttiin oitis vierailulle veneeseen ja niin
pääsi loppuelämän kestävä ystävyys alulle.

Vierailuja hän on tehnyt Ouluun mm. Willy Neu-
mannin kipparoimalla Strolch2-moottoriveneel-
lä, Orion 3:lla, Leverkusenilla (sisämaasta ys-
tävyyskaupunkilähettilään roolissa) ja tietysti
Gangbutcher-veneellään, joka sittemmin siir-
tyi OPS:n lipun alle Seppo Siekkisen komen-
toon.

Oton kautta tietoa Oulusta on kulkeutunut Sak-
saan, ja hänen jälkeensä saksalaisten vene-
kuntien vierailut täällä pohjoisessa ovat yleis-
tyneet.

Otto tunnettiin avokätisenä ja hyväntuulisena
seuramiehenä. Gangbutcherin syvistä pilsseis-
tä löytyi usein tarjottavaa koko Röytän sata-
man veneilyväelle. Hänen omia purjehdusseu-
rojaan olivat Travemunde Segelverein ja Lem-
ken Hafen Segelverein.



Telakkasäätiön info

maanantaina 7.5. klo 18.00
Johteenpookissa

Aiheena mm. laiturien sähköistys
ja siihen liittyvät talkoot

OPS:n paitoja
OPS:n jäsenten on nyt mahdollista hankkia itselleen oman seuran

logolla varustettuja Pikeepaitoja. Paitojen hinnat:

Lasten koot 110 mk
Aikuisten koot 120 mk.

Tilauslista toimitetaan Johteenpookiin heti, kun se avataan
(= noin toukokuun puolivälissä).

Bottnia-Eskaderin muuttunut aikataulu!!!

Ensi kesänä tapahtuvan Bottnia-Eskaderin aikataulu on muuttunut!
Aiemmista tiedoista poiketen eskaderi alkaa 2.7. ja päättyy 10.7.

Tästä tulee kaikille jäsenille yksityiskohtainen esite kotiin.
Asiasta lisää myös Pikapurjehtijan tulevissa numeroissa.


