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Se on sitten talvi taas, tai ainakin melkein. Riippuu päivästä...
Mennyt kesä oli poikkeuksellisen pitkä ja enimmäkseen hyvin lämmin. Veneilykesä parhaimmasta
päästä. Ehkä kesäkuun viileys karmaisi hieman. Joku hätäisempi saattoi ehtiä hankkimaan
etelänmatkankin kesken Suomen kesän, juuri kun helteet taas jatkuivat pe 4.7. klo 16.35
(allekirjoittaneen kesäloma alkoi klo 16.30...) ja kestivät kauan.
Kun Hojosta sai tankin täyteen menovettä, oli hyvä lähteä "maailmalle".
Jänissalo Suvasveden pohjoispäässä oli vielä paikoillaan ja mukava käydä. Samoin Ala-Hovi ja
Kallamarinakin. Leppävirran Korkeasaaressa on hieno näköalasauna, jne.
Kauimmaisin paikka Saimaalla ei olekaan Lappeenranta vaan Mikkeli (+10-20km), jossa satama on
melkein keskellä kaupunkia, kävelymatkan päässä.
Ruokolahden reitti on mukavan mutkikas ja rauhallinen. Patoluukustakin pääsi ihan hyvin ali, kun
ensin irrotti yläruorin... 150cm korkeus on vielä ok, mutta 152cm en lähtisi yrittämään. Suosittelen
harvojen käyttämää reittiä.
Joutsenon Veneseuran Keski-Lyly on hyvin "merellinen" paikka, liekö aallotonta koskaan. Kannatti
käydä ja hyvin lopulta nukutti laiturissa, ensimmäisten volttien jälkeen alkoi tottua.
Terveiset myös Savonlinnan PS:n Iso Kankaisesta, Kiteen PS-Ilmarisen Ahoniemestä ja Joensuun
PS:n Lapalikosta.
Kuluva vuosi on Seuramme 40-v juhlavuosi. Varsinaiset juhlat pidettiin Juovesi -laivassa
Tuusniemellä 23.8. Puheiden, tervehdysten ja ruokailun jälkeen tehtiin "kahviristeily" lähisaaristoon
Suvi-Tuuli -laivalla, Valton kertoessa samalla mielenkiintoisia juttuja saarista ja historiasta.
Juhlajärjestelyt olivat varsin vaativat ja suurimmat kiitokset niiden onnistumisesta kuuluvat Valto
Holopaiselle ja Martti Liimataiselle (kommo oli tärkeän näköisenä mukana). Kiitokset myös
laivaisännälle Eino Räsäselle hyvästä juhlapaikasta ja tarjoilusta, sekä laivakyydistä saarten välissä.
Pitkälahti veti pitemmän korren Tukholmasta sukellusvenejahdissa, täältä sellaisia löytyi,
kaksikin. Kun veneen hankkii, niin tuntuisi itsestään selvältä että siitä myös huolehtii. On aika
arveluttavaa hylätä uponnut veneensä viikkokausiksi laituriin oman onnensa nojaan. Veneestä
yleensä aina leviää veteen enemmän tai vähemmän öljyjä ja/tai polttoainetta, joka sitten sotkee
rantoja ja naapuriveneitä. Toivoisin hieman riman nostoa veneilytavoissa. Vahinkoja sattuu kelle
vaan, mutta ne olisi korjattava ensi tilassa.
Veneet ovat jo talvilevossa ja seuraavaksi on ohjelmassa lakisääteinen SYYSKOKOUS ja
PIKKUJOULU. Helmikuussa on Venemessut ja Maaliskuussa seuramme Vuosikokous ja
Ulkoilupäivä. Jos vanhentuneita hätäraketteja ja -soihtuja löytyy tarpeeksi, pidetään
hätämerkinantovälineiden käyttöharjoitus samalla. Kyseisistä tuotteista voisi ilmoittaa kommolle,
jotta voimme valmistautua, esim. luvanhaku ym.
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