OUTOKUMMUN PURSISEURA RY

 JÄSENTIEDOTE 2-2019
SE ON SITTEN KESÄ!
Kesälämpö helteeksi saakka on hellinyt veneilijöitä ja muitakin.
Toivottavasti sää on mukava vielä loppukesänkin.
Varsinainen kesä-toimintakausi alkoi kesäkuun alussa, kesäviirin nostolla.
Pursmajalla oli talven aikana tapahtunut rikkoontumisia, joiden korjaaminen
aloitettiin.
Joku oli unohtanut talvella vedet kiuassäiliöön, joka sitten jäätyessään halkesi.
Pikku juttu - iso riesa. Sauna on ollut pois käytöstä alkukesän, mutta
juhannussaunaan jo päästään.
Kiitos Mustosen Mikon erikoishitsaustaitojen, ei tarvittu uusia koko kiuasta.
Lämmintä lie saunassa ollut liikaa tai muuten kiire ulos, kun on saunan ulompi
ikkunapuitekin särkynyt…
Olemme säästyneet vahingoilta monta vuotta, mutta syksyllä alkaneet eitoivottavat tapahtumat osoittavat kävijöiden joukossa olevan jonkun, joka ei
oikein hallitse käyttäytymistapoja. Eihän tälleen tehdä kotonakaan!
Tällaiset harmilliset vahingot tuovat ikävän yllätyksen muille kävijöille ja
korjauskustannukset rasittavat ikävästi vaatimatonta talouttamme. Turhaan.
Kameravalvonta on eräs ratkaisu vahingontekojen selvittämiseksi, mutta
sellaista vaihtoehtoa en haluaisi ajatella. Ennenkin on käyttäydytty fiksusti.
Pursmaja on talkoilla rakennettu ja varusteltu vain seuran omien jäsenten
virkistyskäyttöön. Isäntä vastaa vieraansa tekemisistä.
Jäseniä ovat 2019-jäsenmaksunsa maksaneet. Uusia jäseniä mahtuu mukaan.
Lisäksi käyttöoikeus on myös Saimaan alueen Pursiseurojen
Yhteiskäyttösopimuksen perusteella vierailevilla. (Ovat tervetulleita.)
Pursmajan vieraskirjaan merkataan kaikki kävijät heti tultua, muuten unohtuu.
Jäsenluokkia seurassamme on kolme. Pääjäsen on Perusjäsen.
Perusjäsenen lisäksi on olemassa Perhejäsen, joka tarkoittaa puolisoa.
Nuorisojäsen on perheen alle 15v lapsi.
Jäsenmaksuthan ovat aika vaatimattomia, joten toivotaan myös
lisäjäsenmaksujen suorittamista jos sellaisia kyydistäsi ”löydät”.
Viestitys tulee aina Perusjäsenelle.

GRILLIKATOS on ollut pitkään suunnitteilla ja on nyt loppusuoralla.
Apuvoimia projektiin vielä tarvitaan. Mm: Henkilökuljetusta, Tavarakuljetusta,
Lautan hinausta, Rakennustyötä, Asentajia yms. Grillikota kuljetetaan osina ja
kasataan paikan päällä. Kiinnostuneet voisivat ottaa yhteyttä kommoon.
Heinäkuun alussa on Tuusniemellä perinteiset KUTUJUHLAT.
Teemme sinne yhteis-ESKAADERIN Valto Holopaisen johdolla la 29.6.
Näyttävän ohiajon jälkeen rantaudutaan ja osallistujat saavat vapaaliput
(2/vene) juhlille ja ruoan. Tämä on seuran näkyvin tapahtuma koko kesänä.
Kokoontuminen Ritoniemen edustalle klo 11.00. Kartta nettisivuilla ja liitteessä.
Eskaaderiin ovat tervetulleita myös pursiseuran ulkopuoliset veneilijät.
Lisätietoja Valto Holopaiselta 0400679999 ja kommolta.
OPS:lla on myös oma pöytäpaikka juhlilla ja pyrimme näin olemaan esillä.
JUHO PENTTINEN toimii uutena katsastusmiehenä.
Ensi alkuun toimii yhdessä Jari Airaksisen kanssa. Ota yhteyttä: 0400214828.
Toivottavasti katsastukset saadaan suoritettua kesäkuun loppuun mennessä.
KATSASTUS on tärkeä seuran tarjoama palvelu jäsenilleen. Sen
tarkoituksena on varmistaa veneiden turvallisuus ja opastaa turvalliseen
veneilyyn. Oma silmä ”sokeutuu” helposti pieniin asioihin, joista voi tulla joskus
iso asia epäsuotuisissa olosuhteissa. Vieras silmä näkee paremmin.
Oikeanlainen turvallisuudentunne on tärkeä lähtökohta mukavalle veneilylle.
(Piikkimeisseli ei ole mukana :) Tarvittavat varusteet eivät maksa paljoakaan.
Katsastuksesta ja veneilykurssista saa alennusta venevakuutuksista, jopa 20%.
Katsastetuissa veneissä saa käyttää Pursiseuran perälippua, muissa
käytetään Suomen lippua.
+ Pelastusliivi-päivää vietettiin koko suomessa 15-16.6. Hukkumistilastot
ovat synkemmät, kuin viime vuonna. Vain päällä oleva pelastusliivi auttaa!
+ Sähkö ja vene 2019 on ilmestynyt. Linkki löytyy seuran nettisivuilta.
+ Tuusniemeltä saa polttoainetta tänäkin kesänä. Hojosta tai Tuusniemen
Helmestä ( uusi satamaravintola ).
Pielisellä polttoainetta saa Bombalta Nurmeksesta ja Lieksasta. Kolilta?
+ MobilePay yleistyy Saimaalla eri pursiseuroissa, käyntimaksut.
+ Cardu mobiilijäsenkortti on saatavissa myös Veneilyliitosta. www.spv.fi
+ UUTTA: Avoin facebookryhmä Outokummun Pursiseura. Kokeile.
+ Kanavakylän Kesäryssäys Varistaipalella la 6.7.
+ Höyrylaivaregatta tänä kesänä Joensuussa 6.7.
+ Kesäteattereista todella runsas tarjonta Heinäkuussa.
MUKAVAA JA TURVALLISTA KESÄÄ JA VENERETKIÄ!
16.6.2019
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