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   Päivä on pidentynyt jo huomattavasti ja kevään haikuja selvästi havaittavissa. Kesä ei ole enää 
kaukana. Poikkeuksellisen runsaslumisen talven aikana on useaan otteeseen tullut tarvetta pudotella 
lumia veneen päältä, pahempien vahinkojen ehkäisemiseksi.

   Pursiseuran toiminta ajoittuu näkyvimmin avovesikauteen, mutta hallitus toimii ympäri vuoden.
Käytöstämme viime kesänä poistuneen Pursmajan tilalle on etsitty uutta paikkaa, ja sellainen on 
löytymässä ihan lähivesiltä. Suunnitelmat käyvät kuumana ja kevään mittaan pitäisi tulla 
valmistakin. Talkoita tiedossa! Lisää Vuosikokous-Kevättapahtumassa.

   Kevätkausi alkaa Vuosikokouksella la 26.3-22 klo 12.00 Tuusniemen Satamakodassa.
Kokouksen jälkeen on perinteinen Kevättapahtuma, jonka yhteydessä järjestetään 
HÄTÄSOIHTUJEN KÄYTTÖHARJOITUS pitkästä aikaa. Tulee käyttökokemusta ja
vanhentuneet soihdut voi siinä samalla tarkoituksensa mukaisesti hävittää hyödyllisesti. 
   Myös toimintaa ja opastusta tulipalotilanteesseen, Tuusniemen Pelastuslaitos tulossa paikalle.
Sammutuspeitto, sammuttimien käyttö esim venepalossa, ym.
Makkaran grillausta ja nokipannukahvia on tietenkin tarjolla. (Lettuja? Vohveleita?)

   - Kallavesj-venenäyttely Kuopiossa on peruttu sittenkin tältä vuodelta.
   - Korona alkaa lopulta hellittämään, mutta ei vielä unohdu.
   - Jäsenmaksut ovat ennallaan, niiden voimalla toimitaan. Perälippuja ja viirejä on varastossa.

   Seura tarjoaa jäsenilleen SPV:n tuottamia Webinaareja, tervetuloa tutustumaan, spv.fi. Helppo 
olla mukana ihan kotoa käsin, tarvitsematta lähteä minnekkään. Tallenteitakin on.

   Myös seuran kotisivut: outokummunpursiseura.fi, päivittyvät vähän väliä. Facebook toimii 
myös. Siellä on Karpan Ainon ja Hannun viime kesän matkakertomus veneretkestä Päijänteen 
vesistössä.

   Kokouskutsu lähetetään myös sähköpostitse. Jos sitä ei tullut,sähköpostiosoitteesi puuttuu tai on 
virheellinen. Ilmoita käyttämäsi osoite kommolle jäsenrekisteriin, saat viestit aina  nopeimmin.
Sähköpostiviestitystä käytetään jatkossa jäsentiedotteiden lisäksi tarpeen mukaan.

   Keväällä aiotaan järjestää yhteinen isompi tapahtuma, jossa mm harjoitellaan erilaisia 
sammutusmenetelmiä ja tutustutaan aluksen hinaukseen. Jos sellainen sattuu joskus kohdalle on 
hyvä olla ennakkotietota menetelmistä. Joensuun Järvipelastajat tulevat kylään.

   Kevättoimiin kuuluu myös veneiden katsastukset. Katsastuksella pyritään varmistamaan,
että veneet ja varusteet olisivat asianmukaisella, turvallisella tolalla.
   Katsastus harvoin vaatii mitään kalliita lisähankintoja. Varmistuu, että raketit ovat vielä
toimintakuntoisia, on riittävästi pelastusliivejä, sammutin on vireessään yms yleisiä perusasioita. 
Led-soihtu + GSM + vesitiivis gsm-pussi ovat usein korvanneet pyrotekniikan.
   Katsastukseen liittyy myös neuvontaa ja tiedotusta uusista asioista (ja vanhoistakin). 
   Ota siis hyvissä ajoin yhteyttä katsastajaan, Juho Penttinen 0400214828, ja sovi katsastusajasta.    
Samalla voit kysellä tarvitseeko vielä jotakin. 
  OPS tarjoaa sertifioidun katsastuksen todella edulliseen hintaan (11€).
   Huom: Vain katsastetussa veneessä voi käyttää seuran perälippua. Katsastamattomassa veneessä 
voi perälippuna käyttää suomenlippua 

Vuoden 2022 hallituksessa toimivat: Martti Liimatainen (Web-Master), Unto Malinen (Majaisäntä), 
Ari Hanttu,  Janne Miinalainen, Aino Karppa, Hannu Karppa (Varakommodori),  Juho Penttinen 
(Katsastus 0400214828). Kommodorina Esa Holopainen (0505411022, esa.holopainen@live.fi).
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