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 JÄSENTIEDOTE 2-2018 

 

 Kesälämpö pääsi taas yllättämään veneilijät ja muutkin. 

Veneilemään on päässyt jo kotvasen ja aurinkokin on hellinyt runsaasti. 

Jos tällaisena jatkuu, on odotettavissa loistava veneilykesä. 
 

 Heti kesän alkuun järjestetään veneilijöille ja muillekin kiinnostuneille 

YHDESSÄ VESILLE 

 iltatapahtuma Pitkälahden Satamassa to 7.6 klo 18-20.00. 

Suomen Purjehdus ja Veneilyliitto on jo toista vuotta järjestämässä koko maan 

laajuista tapahtumaketjua kesäkuun alkuviikonloppuna. 

Tarkoituksena on lisätä veneilyn tunnettuvuutta ja saada lisää harrastajia 

veneilyn pariin. 

Sinne ovat tervetulleita niin veneilijät kuin kaikki muutkin kiinnostuneet. 
 

Lyhyessä ajassa on tarjolla opastusta, tekemistä ja näkemistä: 

- Pelastuslaitos järjestää ainakin sammutusharjoitus-tehtävärastin 

- Outokummun SPR opastaa ensiaputaitoja yms. 

- Joensuun Järvipelastajat esittelevät karilta irrottamisen ja laituriin hinauksen, 

sekä muuta toimintaa. (Henkilövahvuusvaraus) 

- Outokummun Urheilusukeltajat esittelevät toimintaansa sukeltaen ja 

tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla sukelluslaitteita turvallisesti rantavedessä 

laitesukelluskouluttajan suorassa valvonnassa. (Säävaraus) 

- Outokummun Pursiseura on tietenkin esillä myös. Katsastusasioita ym. 

 

Pursieuran jäsenistöä tarvitaan erilaisiin pikku tehtäviin hetkeksi kerrallaan. 

Kokoonnutaan paikalle klo 17.00 alkaen. 
 

Haasteena jokaiselle jäsenelle on tuoda ainakin yksi ”ulkopuolinen” henkilö. 
 

 GRILLIKATOS on ollut pitkään suunnitteilla ja on nyt edistymässä. 

Saadaanko se pystyyn jo tänä kesänä, vai seuraavana, riippuu tekijöistä. 

Ensin on saatava kokoon lista siitä, miten kukin pystyy osallistumaan projektiin. 

Tarvitaan esim: Henkilökuljetusta, Tavarakuljetusta, Lautan hinausta, 

Rakennustyötä, Kantajia yms. 

Grillikatos-tuulensuoja hankittaneen valmiina, kuljetetaan osina ja kasataan 

paikan päällä. 

Kommo toimii yhteyshenkilönä ensi alkuun, joten yhteydenottoja pian. 

Jos tekijöitä ei saada tarpeeksi, siirtyy tekeminen ensi kesään. 



 Jäsenluokkia seurassamme on kolme. Pääjäsen on Perusjäsen. 

Perusjäsenen lisäksi on olemassa Perhejäsen, joka tarkoittaa puolisoa. 

Nuorisojäsen on perheen alle 15v lapsi. Jäsenmaksuthan ovat aika pieniä. 

Pursmajan käyttöoikeus on jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. 

 

Pursmajan VIERASKIRJAAN merkataan kävijät heti tultua. 

 

 Heinäkuun alussa on Tuusniemellä perinteiset KUTUJUHLAT. 

Teemme sinne yhteis-ESKAADERIN la 7.7. Näyttävän ohiajon jälkeen 

rantaudutaan ja osallistujat saavat vapaaliput (2/vene) juhlille ja ruoan. 

Kokoontuminen Ritoniemen edustalle klo 10.30. (Kartta nettisivuilla) 

Eskaaderiin voi osallistua myös pursiseuran ulkopuoliset veneilijät. 

Lisätietoja Valto Holopaiselta  0400679999  ja kommolta. 

 

 JUHO PENTTINEN on aloittanut uutena katsastusmiehenä tänä keväänä. 

Ensi alkuun toimii yhdessä Jari Airaksisen kanssa. Hieno homma, että saatiin 

”uutta verta” toimintaan mukaan. Tuoretta tietoa. Ota yhteyttä: 0400214828 

KATSASTUS on tärkeä seuran tarjoama palvelu jäsenilleen. Sen tarkoituksena 

on varmistaa veneiden turvallisuus ja opastaa turvalliseen veneilyyn. 

Oma silmä ”sokeutuu” helposti pieniin asioihin, joista voi tulla joskus iso asia 

epäsuotuisissa olosuhteissa. Vieras silmä näkee paremmin. 

Oikeanlainen turvallisuudentunne on tärkeä lähtökohta mukavalle veneilylle. 

 

 CARDU-mobiilikorttisovellus on saatavilla myös SPV-jäseneduille. 

Sen käyttöönotosta on tietoa seuran nettisivuilla. 

 

 GDPR on ollut kevään kuuma puheen ja tekemisen aihe. Tietosuojaseloste 

on nettisivuillamme. Jäsentietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Kaikki joiden 

sänköpostiosoite on rekisterissä, ovat saaneet tunnukset omiin tietoihinsa. 

Rekisterissä on kaikkien kohdalla mainos- ym kielto. Sen voi itse käydä 

poistamassa, jos haluaa. (Kommo auttaa tarvittaessa) 
 

 Hojo Hojosta saa polttoainetta suoraan veneeseen tänäkin kesänä. 

Asian voi vielä varmistaa 01761555. 

 

           MUKAVAA JA TURVALLISTA KESÄÄ JA VENERETKIÄ 

   

 2.6.2018 Esa Holopainen  Kommodori 

   0503523743, esa.holopainen@live.fi 

   outokummunpursiseura.fi 

 

PS: Jäsenmaksusi ei ole tullut seuran tilille. Hoitanet maksun pikimmiten. 

Ohessa lasku vielä uudelleen. Jos olet maksanut aivan äsken, on tämä ilmoitus 

aiheeton.  OPS  FI13 5197 0320 0973 24 
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