OUTOKUMMUN PURSISEURA RY

 JÄSENTIEDOTE 3-2016
Syksy tuli ja meni. Talvi vähän yllätti, nyt muutkin kuin autoilijat.
Kesä kuluu aina niin nopeasti, ja veneiden talviteloilleen laitto koittaa jo kohta
kun on juuri päässyt hyvään veneilyvireeseen.
Terveiset Saimaalta, Luonterilta, Pihlajavedeltä, Puruvedeltä,
Haukivedeltä, Pyhäselältä, Orivedeltä, Liperi-Citystä ja Rikkavedeltä.
Ja parilta norpalta.
Metsähallitus on suuressa pikkurahapulassaan lopettamassa
retkisatamiensa hoitoa. Satamat ovat olleet veneilijöiden vapaassa käytössä
liikkuessaan seudulla. Järjestettyjä rantautumispaikkoja.
Saimaan alueen pursiseurat ovat kehittelemässä korvaavaa järjestelmää, että
edes osa tärkeistä retkisatamista säilyisi. Ensimmäinen koekesä on takana.
Kokemuksia on saatu ja menetelmiä luodaan.
Tarvitaan talkoovoimaa ja jonkun verran rahaakin.
Yksi mahdolisuus meillä olisi lähteä keväällä jäiden lähdettyä sovittuna päivänä
talkoisiin kevätkunnostukseen Savonlinnan, Varkauden tai Puruveden
Pursiseurojen mukaan. Heillä on lyhimmät matkat kohteisiin.
Kiinnostuneet voisivat ottaa yhteyttä Kommoon.
OPS järjesti eskaaderin Tuusniemen Kutujuhlille Heinäkuun alussa. Se
olikin näyttävä esiintyminen 19 veneen voimin. Suoritettiin sataman ohiajo
pitkässä jonossa. Sääkin suosi tapahtumaa ja eskaaderia. Itse Kutujuhlakin oli
oikein mukava tapahtuma, jossa aika kului iltaan asti (ja Hojossa jatkot...).
Kiitos ja kunnia kaikille mukana olleille.
Kesällä käytiin Karvion kesäteatterissa katsomassa kolmas osa Valamotrilogiasta, Uuden Henki. Edelliskesinä on käyty katsomassa aikaisemmat
jaksot. OPS tarjosi väliaikakahvit mukana olleille jäsenilleen.
Pursmajalla on ollut käyttöä ja kävijöitä. Olisi hyvin toivottavaa että
kaikki kävijät myös kirjaisivat käyntinsä majan vieraskirjaan. On mukavampi
lukea miten paljon kävijöitä ja käyttöä on ollut, eikä vain arvioida
halkopinoista... Vieraskirjaan kirjoitetut terveiset ovat myös hyvin kiinnostavaa
luettavaa, niitäkin on kertynyt mukavasti.
Terveisiä on mukava saada, mutta niitä pitää myös antaa...

Pursmaja on jäsenten virkistäytymistä varten ja on useimmille hyvin mieluisa
paikka, jonka hyvinvointi on tärkeä asia. Pidetään paikat kunnossa ja siistinä.
Eteläinen syysmyrsky kaatoi pari isompaa puuta ja muutamia pienempiä.
Melkoinen siivo vähän joka paikassa. Rungot on karsittu, mutta pätkimiseen
tarvitaan moottorisahaa. Jos sattuu olemaan tilaisuutta käydä pätkimässä, niin
30cm on hyvä mitta, max 35cm. Liian pitkät polttavat kiukaan takaseinän.
Pöllit mielellään pinoon halkomapaikalle. Saa ne toki halkoakin, halkomakirves
on tuvan ovipielessä...
Toivon mukaan saamme kevättalvella lunta sopivasti puutalkoita ja
moottorikelkkoja varten. Uutta puuta kuivumaan.
Viime kevään puutalkoot taisivat hoitaa Peinolan Pete ja Kinnusen Hannu. Oli
komeat metrihalkopinot. On siinä kirves saanut kyytiä. Kiitokset rehkijöille
kuljetuksesta ja halkomisesta ym.
Tuvan oven lukkorunko on nyt sitten uusittu. Entinen on temppuillut joskus
aikaisemminkin, mutta teki viimeisen temppunsa kun ei päästänyt kommoa
sisälle... :) Kahdellakaan avaimella.
OPS:n Syyskokous pidetään la 26.11.-16 klo 18.00 Outokummussa
Teatteritalo-Maritan alakerran kerhotilassa Kummunkatu 1. Sisäänkäynti
taksiaseman viereisestä ovesta. Ovessa on OPS-opaste. Kutsu liitteenä.
OPS:n Pikkujoulu pidetään kokouksen jälkeen n. klo 19.00 alkaen, sama
paikka. Ilmoittautumiset Martille viim. Su 20.11.-16. Kutsu ohessa liitteenä.
Talvi on kouluttautumisen aikaa. Saat lisätietoa opiskelumahdollisuuksista
kommolta. Teemme yhteistyötä Joensuun Veneilykoulun kanssa ja tarjolla on
lukuisia kursseja.
”www.saimaanpursiseurat.fi” on Saimaan pursiseurojen yhteinen sivusto.
”outokummunpursiseura.fi” on oman seuramme kotisivu.
Molempiin kannattaa tutustua talven rauhassa ajan kanssa.
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