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ALKAA OLLA KESÄ! 
 Kevättä on vietetty Vuosikokouksen ja Kevättapahtuman sekä Kallavesj- venenäyttelyn 

jälkeen omatoimisesti kukin tahoillaan, jäitä poltellen.  

Lumien sulettua alkaa kiireinen aika saada vene kesäkuntoon ja katsastukseen. Samaan aikaan, kun 

vielä sijoittuu pihojen rapsutukset, kevätflunssat ja halkosavotat ym. ennen kesää tehtävät työt, niin 

tekemistä riittää. 
 

 Kesä on pursiseurassammekin aktiivisinta aikaa. Silloin venekin on käyttötilassa eli vesillä, 

retkeillään lähelle tai kauaksikin asti ja tavataan muita veneilijöitä, vietetään aikaa veneessä yms.  

   Pursiseura on perustettu saman harrastuksen harrastajien yhteistoiminnan tueksi. Pursiseuran 

toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, vapaaehtoisesti mukaan tulleiden vapaaehtoiseen 

sitoutumiseen eri tehtäviin  seurassa. 
 

 Veneilyliitto on julistanut tämän vuoden teemaksi VAPAAEHTOISTOIMINNAN. 

Veneilijä.fi -sivuilla on "ILMIANNA VAPAAEHTOINEN" -kampanja. Siellä voit käydä 

täyttämässä lomakkeen asian tiimoilta. Vastausehdotusten perusteella valitaan joka "kuukauden 

vapaaehtoinen" ja lopulta koko "kesän vapaaehtoinen". 
 

 Ilman vapaaehtoistyötä moni asia yhteiskunnassa jäisi kokonaan olematta olemassa. Lisää 

aktiivisia vapaaehtoisia aina tarvitaan. Hallitukseen kaivataan uusia jäseniä tuomaan uusia tuulia ja 

uusia ideoita. Nuorisotoimintaan kaivataan kiinnostunutta vetäjää, koulutusta olisi tarjolla. 

Navigointi- ja veneilykoulutukseen, katsastukseen... 
 

 Outokummun Pursiseurassa pidetään lisäksi vuoden teemana KATSASTUSTA. Veneiden 

katsastus on eräs seuran palveluista jäsenilleen. Katsastuksella pyritään varmistamaan veneiden 

turvallisuus käyttäjilleen ja samalla antaa lisätietoa vene- ja turvallisuusasioista. Kuten autojen 

katsastuskaan nykyisin, ei venekatsastuskaan ole todellakaan mitään kiusantekomielessä vikojen 

etsimistä, vaan koulutettua, asiantuntevaa, kohteliasta apua turvallisuusasioissa. Turvavarusteet, 

joita katsastuksessa tarvitaan eivät vie konkurssiin, ja ovat jo melkein kaikilla muutenkin olemassa. 

Katsastuksesta saa lisäksi useimmiten alennusta vakuutusmaksuihin.  
 

         Ohessa mukana KATSASTUSTIEDOTE ja TAPAHTUMAKALENTERI, josta näkee toivotut 

katsastusajat Okussa ja Tuusniemellä. Muista ajoista sovi Jarin kanssa erikseen (p.0500171042). 

Veneet tulisi katsastaa kesäkuun loppuun mennessä. 

Katsastetulla veneellä on oikeus käyttää seuran lippua perälippuna ja siten osoittaa käyttöoikeutensa 

Saimaan Yhteiskäyttösatamiin. Saimaa-avaimen saa lunastettua kommolta. 

                  Tärkein turvallisuustekijä on kuitenkin aina kuljettajan korvien välissä! 
 

 Vuoden VALOKUVAKILPAILUN aiheena on veneilyyn liittyvä eläinaihe. Paras kuva  

valitaan pikkujouluissa (max 3 kuvaa/venekunta). Mielikuvitus liikkeelle ja kamera mukaan. 
 

     +++ Hojon laiturista saa tulevanakin kesänä BENSAA ja DIESELIÄ suoraan veneeseen. 

     +++ SEPTIN TYHJENNYS käy Valamossa, Pitkälahdessa ja Tuusniemellä, jossa sähköpumppu. 

 

      Kesäisin veneilyterveisin    Kommodori  Esa Holopainen      0503523743 
 

     esa.holopainen@pekankone.com 

 

TURVALLINEN VENE + TURVALLINEN VENEILY = ANTOISA HARRASTUS 


