OUTOKUMMUN PURSISEURA RY

 JÄSENTIEDOTE 2-2016 / Kommon terveiset
Kevät meni, kesä tuli ja talven kestänyt kesän odotus on ohi.
Veneet alkavat olla pääosin jo päästetty veteen uutta toimintakautta varten.
Ensimmäisinä asioina kesän alussa on veneen katsastus. Katsastus on hyvin
edullinen keino lisätä veneturvallisuutta. Turvallisuus koostuu pienistä asioista.
Katsastusasiat hoitaa Jari Airaksinen 0500171042.
Jos kaikesta huolimatta veneillessä jotain sattuu, on kiireellisessä tapauksessa
soitettava 112:een. Vähemmän kiireellisessä on tarjolla apua esim. Joensuun
Järvipelastajat Ry:ltä, 0800 302230. Jos olet liittynyt jäseneksi johonkin
meripelastusseuraan, saat TROSSI -avun ilmaiseksi liki läpi Suomen.
STEK:n julkaisema Venesähköopas on ladattavissa seuran kotisivulla olevan
linkin kautta. Painettu versio saatavilla katsastuksen yhteydessä, tai kommolta.
KUTUJUHLAT on Tuusniemen kesän suurtapahtuma. OPS järjestää
yhdessä järjestäjien kanssa yleisen Kaiken Kansan vene-ESKAADERIN elikkä
kunnianosoitus-ohiajon Tuusniemen Satamassa. Kokoontuminen la 2.7.-16
klo10.30-11.00 Ritoniemen edustalla. Sataman ohiajo 11.30. Näkyy ja kuluu...
Mukaantulo ilmoittautumiset kommolle ja/tai Valto Holopaiselle
(0400679999, valto.holopainen@kolumbus.fi)
Mukaan mahtuu kaikenlaiset vesikulkuneuvot ja veneilijät. Ajetaan jonossa
samaa nopeutta, tavoite 4-6km/h). Myös Pursiseuran ulkopuoliset osallistujat
ovat erittäin tervetulleita. Järjestetään oikein kunnon näyttävä eskaaderi
Tuusniemen ja Kutujuhlien kunniaksi.
Eskaaderilaisille on luvassa vapaa sisäänpääsy Kutujuhlille.
Kesän Teatteritapahtuma on Karvion Kesäteatterissa la 23.7 klo 15.00.
Trilogian kolmas osa: Uuden Ajan Henki. Varaa lippusi ennakkoon!
(ks. OPS-kotisivut). Pursiseura tarjoaa väliaikakahvit jäsenilleen.
”www.saimaanpursiseurat.fi” on Saimaan pursiseurojen yhteinen sivusto.
Siellä on paljon hyödyllistä tietoa reissaavalle.
”www.outokummunpursiseura.fi” on OPS-kotisivu, seura-asioita, ym,ym.

Metsähallitus on lakkauttamassa retkisatamiaan Pohjois-Saimaalla
säästösyistä. Jatkossa jäljelle jäävien hoito siirtyy järjestöjen ja mahd. kuntien
hoidettavaksi. Jos hoitojärjestelyjä ei saada toimimaan, satamat puretaan.
Pursiseurat ovat ottaneet voimakkaasti kantaa asiaan ja asiaa kehitellään.
Vapaaehtoistyö on arvossaan retkisatamien säilyttämiseksi.
Tämä kesä näyttää miten hoito saadaan toimimaan.
Liikkuessanne ennestään tutuissa retkisatamissa, saattaa taso olla muuttunut.
Pidetään käydessämme kuitenkin oma tasomme korkealla.
JOS jäsenmaksusi on vielä maksamatta, maksa se nyt viimein tilille:
FI85 1043 3000 1006 29. Viite 2016018 (ei pakko käyttää).
Pääjäsen 30€, Perhejäsen 10€, Juniori 5€. Katsastus 10€. Muut kotisivulla.
Uusia perälippuja (40€) ja Omistajan viirejä (35€) on taas saatavilla
kommolta ja katsastuspäälliköltä.
Oikein mukavaa ja turvallista kesää. Osallistukaa kesän tapahtumiin, niin
OPS:n kuin muidenkin. Niiden eteen on tehty töitä ja nähty paljon vaivaa.
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