JÄSENTIEDOTE 2/ 2011
OUTOKUMMUN PURSISEURA RY
KESÄ pääsi taas yllättämään nopealla tulollaan. Ei ollut vielä kunnolla ehtinyt muistista
kaikota isot lumikinokset, kun jäät jo lähtivät ja veneille tuli kiire vesille (vai veneilijöille?)
Kun katsoo taaksepäin, tuntuu ettei veneiden nostosta talviteloilleen ole niin kovinkaan pitkä
aika. Aika kuluu nopeasti kesää odotellessa ja lumipaljouksia kolaillessa...
Talven aikana pidettiin pikkujoulut ja isompikin.
Syyskokouksessa mm. valittiin uusia jäseniä hallitukseen. HALLITUKSEEN 2011 kuuluu:
Aino Karppa
hallituksen jäsen
Hannu Karppa
varakommodori
Harri Kaarla
saunamajuri
Jari Airaksinen
katsastusesimies
Martti Liimatainen sihteeri ja nettimestari
Tuula Holopainen
rantakalaemäntä
Valto Holopainen
rantakalaisäntä
Esa Holopainen
kommodori ja purssaunoja
Rahastonhoitajana toimii Pirjo Koistinen ja pursemäntänä pitkäaikaisesti Pirjo Airaksinen.
Kevätkokous pidettiin keväisen ulkoilutapahtuman yhteydessä Kolmikannan hulppeassa
tuvassa. Päätettiin mm. kesän ohjelma, joka seuraa ohessa. Ehdittiin vielä käydä avannossakin,
ennen kuin se suli.
PURSMAJALLE on hankittu talven aikana uusi kiuas, joka saataneen paikalle kesäkuun
alussa. Myös uusi kaasuliesi on tulossa vanhan ja viallisen tilalle.
Katsastukset tulee huolehtia ajoissa Jari Airaksisen tai Olavi Pakarisen kanssa. Joka viides
vuosi tai omistajan vaihduttua tehtävä peruskatsastus on aloitettava jo ennen vesillelaskua.
Sammuttimet on myös tarkistutettava joka vuosi. Okun Sammutinhuolto huoltaa
sammuttimia myös iltaisin ja viikonloppuisin, p.0400123638.
Uusia jäseniäkin on tullut, heille TERVETULOA SEURAAN. Rohkeasti vaan porukkaan
mukaan toimimaan.
VENEILYKAUSI aloitetaan todenteolla kesäkuun toinen viikonloppu Pursmajalla.
Siivoillaan paikkoja kesäkuntoon, asennetaan uusi kiuas, ym. Uusi kiuas on tietenkin testattava
porukalla. Kelin salliessa tehdään myös halkosavottaa (= uittoa).
Viime kesän TEATTERI-tapahtuma sai hyvän vastaanoton, joten perinnettä päätettiin jatkaa.
Su 24.7 klo 15.00 Okun Vanhan Kaivoksen Amfiteatterissa Tulitikkuja Lainaamassa.Martti hoitaa.
KESÄLEIRI pidetään 23-24.7 Pursmajalla. Tekemistä löytyy...
Odotettu RANTAKALA-SAVUSAUNA ilta vietetään pe 5.8. Venekyyditys Tuusniemeltä.
POLTTOAINE-jakelu jatkuu Hojon laiturissa Tuusniemellä. Tarjolla dieseliä ja 98 bensaa.
Tuusniemellä on myös vesistömme ainut sähköpumpulla toimiva septityhjennys asema.
Käsikäyttöisellä pumpulla toimivia on Valamossa ja Pitkälahdessa, hyvin nekin toimivat.
Tuusniemen seutu on muutenkin kehittynyt voitokkaasti veneily- ja turismipalveluissaan.
Eräänä alueemme erikoistarjontana on Luikonlahden kesäteatteri, n.200m laiturista. Eikä
Kaavinkosken laituria ja grillikotaakaan tohdi unohtaa kehua.
Pitkälahdessa saa kaivovettä letkusta ent.polttoainemittareiden välissä.Vesi on ajoittain
tutkitettu ja kaivo puhdistettu pari vuotta sitten.
Ohessa seuraa myös JÄSENMAKSU-lasku, jossa maksuhinnasto. Pienen budjetin
"politiikalla" on maksut saatu pysymään vaatimattomalla tasolla. Maksu kesäkuun alussa.
Kesäterveisin Esa Holopainen, kommo.
p. 0503523743. esa.holopainen@pekankone.com

