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Ennätysvuosi 
 

 Kevät päätti taas yllättää oikein kunnolla ja aloittaa veneilykausi 

ennätysaikaisin. Jukosestakin jäät lähti jo puolitoista viikkoa ennen vappua. 

Nautitaan nyt ennätyspitkästä veneilykaudesta, kun sellainen näyttää tulevan. 

 

 Vedet ovat ennätysmatalalla. Vähäisestä lumimäärästä ja vähäsateisesta 

keväästä, sekä runsaasta juoksutuksesta johtuen vesistöjen pinnat ovat 

laskeneet  ennätysalhaisiin lukemiin. Nyt on helppo löytää uusia karikoita, joista 

on vain kuultu legendoja. Venevakuutukset ja trossi kunnossa? Toisaalla 

laitureiden korjaaminen on nyt helppoa. 

Tärkeintä on kuitenkin kipparin tarkkaavaisuus, ettei tule vaurioennätyksiäkin. 

 

 Kevät alkoi vuosikokouksella ja perinteisellä Kevätpäivällä 22.3. Kiitokset 

vielä Ruotsalaisen Pertille tosi mielenkiintoisesta valokuvamatkakertomuksesta 

Dusseldorfin venemessuille. Monille jäi sytykkeitä kytemään... 

 

 Kevätohjelmaan kuuluu useille myös veneen katsastus. Seura tarjoaa 

katsastuksen erittäin edulliseen hintaan. Pienellä vaivalla saat veneeseesi  

ulkopuolisen tarkistamaan puolueettomasti veneeseesi kunnon ja varustuksen. 

Omat silmät tahtovat helposti "sokeutua" asioilta jotka ulkopuolinen huomaa. 

Katsastusvarusteet eivät ihmeitä maksa, kunhan tietäisi mitä hankkia. Ja samat 

varusteet pitäisi liikkuvissa veneissä olla muutenkin. 

 

 Katsastuspäivät ovat TAPAHTUMAKALENTERISSA ohessa. Sovi 

poikkeavista katsastusajoista Jari Airaksisen kanssa (0500171042).  Yleisen 

käytännön mukaan seuran perälippua saa käyttää vasta vuosikatsastuksen 

jälkeen. 

Kuulumme Saimaan Yhteiskäyttö Pursiseuroihin, joten jäsenillämme on oikeus 

vierailla muiden ko. seurojen nimetyissä tukikohdissa seuran perälipun kera. 

 

 Pursmajaa kunnostetaan vuosittain pikkuhiljaa viihtyisämmäksi ja 

toimivammaksi seuralaisten maksamilla jäsenmaksuilla ja talkootyöllä. Näin 

ollen Pursmajan käyttöoikeus on kunakin vuonna jäsenmaksunsa maksaneilla 

jäsenillä.  



Toimimme pienellä budjetilla ja jokaisen jäsenmaksu on tärkeä ja käytetään 

tarkasti ja mahdollisimman tehokkaasti seuralaisten hyödyksi. 

 

 OPS on perustettu 1974, joten se tulee nyt 40 vuotiaaksi. Monenlaista on 

tapahtunut vuosikymmenien kuluessa. Venekalusto on kehittynyt, navigointi 

muuttunut yms. Elokuussa kokoonnutaan porukalla, kutsuvieraiden kera, 

juhlimaan merkkipäivää Tuusniemellä. Varaahan kalenteriisi aikaa la 23.8 

puoliltapäivin alkaen... 

 

 Kesän tapahtumat on kasattu paljolti siten, että niihin voi osallistua 

veneellä tai ilman. Kesäkauden avajaisissa Tuusniemen satamassa on 

monipuolista ohjelmaa kaikille, ja kun Okussa ei ole vastaavaa, on mukava että 

naapurissa on . 

 

 Karviossa on heinäkuussa oikein tapahtumarypäs. Höyryalusten Regatta 

saapuu la 12.7 n.12.00 ja on näytteillä yleisöllekin 15.00 asti. Ohessa muutakin 

ohjelmaa ja illemmalla illanvietto Karvion leirintäalueella. Seuraavana päivänä 

on Karvion Kesäteatterissa Poika Munkkilan Polulla -esitys, johon 

Pursiseurammekin on porukalla menossa. 

 

 Varistaipaleen Kanavalla on samana viikonloppuna, su 13.7, kanavan 100-

vuotisjuhlat. Höyrylaivat rantautuvat sinne klo 11.00. Periaikaista naisten 

nipunlaskua esitellään klo 12.00 alkaen. Ohessa paljon muutakin kanava-

aiheista ohjelmaa. Kanavamuseo on myös käymisen arvoinen paikka, aikaa 

siellä helposti vaan tahtoo mennä... 

 

 Kaavilla on maankuulu Kaavi Blues To 5.6- Su 8.6. Linja-autokyydityksiä 

Okusta ja Tuusniemeltäkin (Joensuusta ja Kuopiosta). Vierasvenelaiturilta 

n.1,5km.  La 7.6 klo15-21.00 tapahtuma järjestetään juuri Vierasvenelaiturilla! 

 

 Luikonlahdessa on helppo käydä kesäteatterissa, venerannasta n.300m, 

mutta autollakin pääsee mukavasti ja nopeasti. 

 

Pitkää, virikkeistä ja virkistävää kesää toivoen 

 

Kommodori   Esa Holopainen 

 

p.0503523743,    esa.holopainen@live.fi 
 

 

 

  

 


