OUTOKUMMUN PURSISEURA RY

JÄSENTIEDOTE 1/2013 + VUOSIKOKOUSKUTSU
Aurinko sen kertoo, että talven selkä on taittunut ja kevät voittaa. Pakkasöitä lienee vielä
runsaasti jäljellä veneen tervaajia varten, mutta päivät alkanevat olla useimmiten jo plussalla.
Tällainen lämpötilojen sahaaminen koettelee myös veneiden kosteuskestävyyttä. Tuuletuksen
puuttuminen altistaa homehaitoille. Kuivausaineetkin auttavat kosteuden pienentämiseen, kunhan
niitä on tarpeeksi ja sopivasti sijoitettuina.
Kevätkunnostuksia odotellessa on hyvä aika ruveta suunnittelemaan tulevan kesän retkiä.
Kotivesien lisäksi meillä on käytettävissä koko suursaimaan vesistö aina Lappeenrannasta
Nurmekseen ja Kiuruvedelle. Oletko koskaan käynyt Iisalmessa ja Kiuruvedellä? Mielenkiintoinen
reitti.
Katsastetussa veneessä voit käyttää OPS:n perälippua ja näin vierailla Saimaan alueen
pursiseurojen yhteiskäyttösatamissa, mukana 18 pursiseuraa läpi koko Saimaan vesialue.
Kumikanavien kautta on yhteys myös läntiseen Keiteleen ja Päijänteen vesistöön. Vettä
rittää sielläkin ainakin Pielavedeltä Jyväskylään ja Lahteen, kuten moneen muuhunkin paikkaan.
Lisätietoja voit kysellä kommolta ja varakommolta, Hannu Karpalta.
Helsingin Venemessut on jo käyty, mutta Kuopion KALLAVESJ-venenäyttely on ihan kohta
5-7.4.2013. Paljon tarjontaa samassa paikassa yhtäaikaa ja paikka on lähellä. Vapaa Pääsykin!!!
Kevättoimiin kuuluu myös veneiden katsastukset. Katsastuksella pyritään varmistamaan,
että veneet ja varusteet olisivat asianmukaisella, turvallisella tolalla.
Katsastus harvoin vaatii mitään kalliita lisähankintoja. Varmistuu, että raketit ovat vielä
toimintakuntoisia, on riittävästi pelastusliivejä, sammutin on vireessään yms yleisiä perusasioita.
Katsastukseen liittyy myös neuvontaa ja tiedotusta uusista asioista (ja vanhoistakin). Ota siis
hyvissä ajoin yhteyttä katsastajiin Jari Airaksiseen ja Olavi Pakariseen, ja sovi katsastusajasta.
Samalla voit kysellä tarvitseeko vielä jotakin. OPS tarjoaa katsastuksen alle omakustannushinnan.
Huom. katsastamattomassa veneessä voi perälippuna käyttää vain suomenlippua.
Mutta kaikkein ensimmäiseksi on OPS-VUOSIKOKOUS la 23.3 klo 12.00
Outokummussa, Erä ja Luontokeskuksen Lasten Kalakeitaan Karhupaviljongissa. Kokouskutsu
liitteenä. Kokouksen jälkeen vietetään KEVÄTTAPAHTUMAA 2013. Ohjelmassa on
nokipannukahvien lisäksi katsastusinfoa, lumikenkäilyä, makkaranpaistoa ym.
Pilkkimismahdollisuus on myös tarjolla, Kalakeitaassa pilkkilupa 20€, laskujoessa 10€ ja
yläpuolisessa lammessa 0€. Koukut mukaan.

Ajo-ohje: Okun Terveyskeskuksen kohdalta edetään Joutenkatua ja
Rikkarannantietä 3,0km. Oikealle ”Erä ja Luontokeskus”-kyltin kohdalta. 3,7km
jälkeen vasemmalle ”Lasten Kalakeidas”, 700m parkkipaikalle.
Valoisa Karhupaviljonki suojaa tuulelta ja sateelta, puolilämmin.
Kevätaurinkoisin terveisin Kommodori Esa Holopainen
esa.holopainen@pekankone.com, 0503523743

