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Ollaan taas tultu siihen vaiheeseen, jolloin veneet alkavat olla pressujen alla talviteloillaan.
Kesä tuli ennätysaikaisin toukokuussa ja jatkui pitkälle syksyyn lämpimänä. Ilimoja piisas.
Kesäreissut tuntuvat kohdistuneen ympäri Saimaan vesistöä ja Keiteleen puolellekin. Keiteleen ja
Päijänteen vesistöihinhän pääsee esim. Maaningalta Pielavedelle kumikanavaa käyttäen.
Pienemmän veneen voi laitaa lavetille jo Outokummustakin ja laskea esim. Pielavedellä. Siellä
aukeaa melkein "toinen" Saimaa, jos entinen tuntuu jo turhan tutulle.
Esmeraldan matka suuntautui Iisalmen suunnalle, jossa aika kului turhankin hyvin (4yötä, joista 3
Villa Castrenin laiturissa), sekä Linnansaaren kansallispuiston kautta Puruvedelle ja Liperiin.
Terveiset Iisalmen, Kuopion, Varkauden, Puruveden ja Joensuun Pursiseuroista.
Pursmajalla on tehty pieniä parannuksia ja isompia suunnitellaan. Kauan toivottu grillikatos
alkaa pikku hiljaa hahmottua toteuttamisvaiheeseen. Grilli jo uusittiinkin turvallisemmaksi Harrin
kanssa. Myös laituripaikkojen lisäystä on kaipailtu. Pursleirillä laituria hieman nostettiin ja
oikaistiin, sekä vaihdettiin vaurioitunut alusparru. Kiitokset Mustosen Sepolle, Karpan Hannulle ja
Kaarlan Harrille ahkerasta toiminnasta. Marjatta ja Aino hoiti talkoomuonituksen maittavasti, eikä
sovi unohtaa Harrin hernesoppaa, nam. Ei ollut Harri ensimmäistä kertaa soppaa kyydissä.. Kyllä
meidän kelpasi tulla valmiiseen pöytään töiden välissä. Seppo taiteili pursmajalle hienon nimikyltin
ja telineen, jotka asennettiin laiturille Pursleirin aikana.
Kesän aikana uitettiin pylväspuita laiturille ja kuorittiin muutama runko rakennustarpeiksi.
Hartikaisen Timo myös oli ahkerasti touhuissa mukana ja lainasi lauttaansa kuljetustarpeisiin.
Kuorimista ja siistimistä teki kukin käydessään enemmän tai vähemmän. Peinosen Pete näytti
esimerkkiä heti kuorimisurakan alkaessa, siisti runko kuivumassa malliksi muille.
Lisäksi vielä kiitokset ja kunniamaininta Happosen Raimolle, joka pinosi kuivat puut liiteriin
pinoihin, joissa voi tarkistaa viivottimen kunnon. Juhlava näky liiterin ovella.
Ensi vuosi, 2014, on seurassamme juhlavuosi. OPS täyttää 40v ja on aika juhlia. Juhlien
järjestämiseen on perustettu Juhlatoimikunta, jolle voi esittää ehdotuksia juhliin tai juhlavuoteen
liittyen. OPS on perustettu 1974 ja silloisia perustajajäseniä on vielä tiettävästi muutama jäljellä.
Etenkin historiallisia tapahtumia muistavien olisi suotavaa jakaa nyt "muistiansa" toimikunnalle
toimintakertomusta varten. Juhlavalmistelut ovat jo alkaneet.
Perinteiseen kesäteatteri-iltaan osallistui toistakymmentä jäsentä. Maarianvaaran
Kesäteatteri esitti ´Kun Lesket Lempivät´ Okun Vanhan Kaivoksen Amfi-teatterissa.
Pitkälahden 5km -rajoitus on tarkoitettu muillekin kuin turisteille....!
Puutalkoot pyritään järjestämään kevättalvella keliolosuhteiden salliessa.
Mutta nyt ensin pidetään SYYSKOKOUS ja PIKKUJOULUT. Kutsut liitteenä.
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