JÄSENTIEDOTE 1-2021
Kesänkuva häämöttelee silmissä
Kevät on jo pitkällä ja veneiden kevätkunnostus on jo monellakin työn alla.
Koronarajoitusten lopulta lievennyttyä jatkuvan poukkoilun jälkeen, on nyt tullut mahdolliseksi
pitää Kevät-Vuosikokous ihan lähikokouksena ma 17.5-21 Outokummussa, Pitkälahden sataman
grillikatoksessa. Haluamme suojella jäsenistöä turhilta riskeiltä ja vakavilta jälkiseurauksilta.
Turvavälit on mahdollista edelleen toteuttaa.
Seura on tarjonnut jäsenilleen kevään aikana SPV:n tuottamia webinaareja mm veneilysäästä,
katsastuksesta, purjehduskikoista ym. Korona-ajasta on ollut jotain hyötyäkin, etäopetus on tullut
tehokkaasti käyttöön ja tulee varmaan jäämäänkin. Alkusopeutumisen jälkeen niiden hyvät puolet
ovat tulleet voitolle; ei tarvitse lähteä minnekään, voi samalla rauhassa juoda kahvia mukavassa
tuolissa jne. Osallistujamäärät ovat kasvaneet huomattavasti, kun on siirrytty etätapahtumiin. Toki
lähitapaamisten-suola jää puuttumaan ja se on aika iso asia seuratoiminnassa.
Katsastukset alkavat olla ajankohtaisia. Paras sopia suoraan katsastajan Juho Penttisen kanssa
0400214828. Runkokatsastukset on tehtävä jo maissa ollessa ja vuosikatsastukset vedessä. Vain
katsastetuilla veneillä on oikeus käyttää seuran perälippua. Muilla suomen lippu.
Katsastuksessa katsotaan ja ohjeistetaan että vene ja varusteet ovat kunnossa turvallista vesillä
liikkumista varten. Led-soihtu n100€, GSM-pussi n20€, sammuttimen tarkistus n8€ - ei maksa
omaisuuksia… Katsastuksesta saa myös alennusta vakuutusmaksuihin.
Viime kesänä katsastettiin kaksikymmentä venettä. Juhon katsastustiedote ohessa.
Jäsenmaksut ovat entisellään. Lasku on ohessa, hinnastosta poimitaan tarvittavat osat entiseen
tapaan. Maksuaika 14pv. Jäsenmaksut ovat ainut tulonlähteemme, joten vaikka ne eivät ole isot,
ovat ne elintärkeät. Perälippuja ja viirejä on varastossa. Nyt myös hieman pienempiä perälippuja.
Kesän ohjelmakalenteri on varsin ongelmallinen, kun ei oikein tiedetä mitä milloinkin on
mahdollista tehdä. Omatoiminen veneily tuskin kuitenkaan tullee kielletyksi, ja vesillä on tilaa.
Venemessut yms on peruutettu. Sähköposti tulee nousemaan merkittävämpään rooliin
tiedottamisessa ja Facebook myös, sekä kotisivut. Niillä voidaan reagoida ihan päivätasollakin.
Toivottavasti rokotukset toteutuvat pian ja että niillä on vaikutusta.
Täysin entiseen vielä tänä kesänä tuskin palataan.
PS: Jos osoitteesi tai puhelinnumerosi muuttuvat, ilmoita siitä myös seuraan.
Veneilykoulutus on Itä-Suomessa paljolti keskittynyt Joensuun Veneilykoululle.
Kommodorilla on kouluttajapätevyys, joten seuran oma koulutuskin on mahdollista.
Hallituksessa toimivat: Janne Miinalainen, Aino Karppa, Juho Pennanen (Katsastukset),
Unto Malinen (Majaisäntä), Hannu Karppa (Varakommodori), Martti Liimatainen (Web-Master).
Kommodorina Esa Holopainen (0505411022, myös Wap, esa.holopainen@live.fi).
Hyvää ja turvallista veneilykesää toivotta Outokummun Pursiseura Ry:n hallitus
www.outokummunpursiseura.fi
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