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Tänä vuonna meillä on tällainen eurotalvi. Vähältä piti ettei veneilykausi olisi jatkunut läpi 
vuoden. Oikeata kesää odotellessa:

Helsingin Venemessut on koluttu ja KALLAVESJ -venenäyttely Kuopiossa on 27-29.3. 
Sinne on vapaa pääsy. Katseltavaa riittää ja ostamistakin.

Vuosikokous pidetään Tuusniemellä Satamakodassa su 8.3 klo 12.00. 
Sen jälkeen on  Kevättapahtuma. Nokipannukahvia, makkaraa yms tarjolla.

La 7.3 klo 13-15.00 on mahdollisuus harjoitella Hätärakettien ja -soihtujen käyttöä 
Joensuun Linnunlahdella. Tilaisuuden järjestää Pohjois-Karjalan Meripelastusseura.  Harjoitus on 
kohdistettu Trossi jäsenille. Hävitettäväksikin rakettejansa voi sinne tarjota. Samalla on hyvä 
tilaisuus liittyä Trossi-jäseneksi.
(Ilmoittautuminen)

La 4.4 klo 12-14.00 Kuopion Pursiseura järjestää vastaavan tapahtuman Kuopion 
Pirtiniemessä (Vesitie 17). Ei jäsennyysrajoitteita, yli 18v. 
Rakettien ja soihtujen käytön harjoittelu olisi erittäin hyödyllistä tosi tilanteen varalle.
Kommo voi auttaa, jos et itse pääse paikalle ja hävitettävää on.

Kevät on varustelun aikaa. Paukkuliivit on tarkistettava vuosittain, samoin sammutin. 
Katsastukset 1-19.6. Hätäraketit ja -soihdut ovat nykyään voimassa vain pakkaukseen merkittyyn 
aikaan asti. Kustannukset eivät ole mahdottoman suuria, kunhan muistaa hoitaa asiat. (Hätäraketti 
n.40€, Soihtu n.15€. Led-soihtu n100€, GSM-pussi n20€). Nykyisin riittää Led-soihtu, jonka 
elinkaari on 10-20v ja lisäksi vesitiiviissä pussissa oleva matkapuhelin. Pyroja suositellaan lisäksi.
Tarkemmin oheisesta Katsastajan Terveisistä.
Katsastuksesta saa yleensä alennuksen vakuutusmaksuun, samoin suoritetusta veneilykoulutuksesta.
Lisäksi täyskaskoon saa jo heti alussa 60% bonuksen.

Veneiden katsastuksia pyritään yleistämään tänä vuonna. Seuran ulkopuolisille emme pysty 
katsastuksia tarjoamaan, mutta seuraan liittymällä palvelun saa hyvin edullisella hinnalla. 
Katsastuksilla pyritään varmistamaan veneilyn turvallisuutta.
Katsastetuissa veneissä on Pursiseuran Perälipun käyttöoikeus, muilla Suomenlippu.

- Uusi Yhteiskäyttötukikohta 2020 -esite julkaistaan kesäksi.
- Uusi vesiliikennelaki astuu voimaan 1.6-20. Sen vaikutus näkynee selvimmin 
onnettomuustilanteissa. Kaikilla veneillä on oltava päällikkö (vain yksi).
- Seuraan on saatu mukavasti uusia jäseniä. Hienoa. Lisääkin mahtuu. ”Puskaradiota” saa 
käyttää...
- Seuran facebook (Outokummun Pursiseura) on avoin kaikille luettavaksi. 

Jos haluat laittaa kuvia tai viestiä, on sinun kirjauduttava ryhmään jäseneksi.
Facebookia käytetään nopeampaan ajankohtaiseen viestintään. Se päivittyy reaaliajassa, koska 
jäsenet voivat lähettää kuvia ja viestejä sinne suoraan.

- Seuran kotisivut toimivat edelleen (www.outokummunpursiseura.fi)

TERVETULOA KOKOUKSEEN JA KEVÄTTAPAHTUMAAN

Outokummussa 21.2-20 Kommodori Esa Holopainen  0503523743
esa.holopainen@live.fi Seuraava jäsentiedote tulossa kesäkuussa.
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