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Syystervehdys

Taas on saatu viettää lämmin, helteinen kesä. Liekö ensi kesäkin yhtä lämmin – saa nähdä. 
Sellaista odotellessa menee talvilepokausi huomaamatta.

Tuntuu kuin ei olisi kuin hitunen aikaa siitä kun oli kesäkuu ja pääsi muuttamaan veneeseen 
asumaan. Kesä meni veneessä. Sauna lämpesi melkein joka ilta. Syksy tuli ja lokakuun alussa oli 
taas koittamassa vääjäämätön sisäruokintakauden alku, muutto kotiin.

Terveiset Pieliseltä. Erityisen alhainen veden pinnankorkeus ei siellä veneilyä juurikaan 
haitannut, vettä kyllä riittää kölin alle. Laiturin tosin tahtoivat olla hieman korkeahkoja...
Kyllä Juojärvemme säännöstely on aika mukava asia.

Syvärin perukoille, Varpaisjärvelle, on rakennettu hyvä laituri, vaikka yöpymiseen.
Matkalla sinne voi ihastella Tahkon rinteille kasautunutta mökkikylää ja Tahkonlahden yli kulkevaa 
laituria. Kanavat sinne ovat helppoja, tai sitten ei...

Kuopion ja Juankosken vesialueiden retkisatamat ovat hyvin merkattuja ja kehitettyjä (tosin 
melontareittien siivellä).

Siilinjärven lahdet kiertelemällä saa aikaa kulumaan yllättävän paljon. Nähtävääkin on.
Leppävirran Korkeasaareen olivat varastaneet minun pitkäaikaisen hienon suunnitelman 

pitkospuista saunan ja laiturien välille. Hienot olivat.
Rantasalmen Poronsalmesta, Aikhi-alueelta löytyy järeätä nostettua uppotukkia ja niistä 

tehtyjä rakennuksia. Yhden miehen elämäntehtävä. Käymisen arvoinen paikka.

Veneilyt alkaa olla veneilty ja useimilla veneet on jo huollettu talvikuntoon. Pressut laitettu 
paikoilleen ja kiristäjäisetkin ehken pidetty...

Pursmajan käyttöaste parani kesän aikana, kävipä vierailijoitakin katsastamassa paikkaa. 
Rannan mataluus hieman haittaa varsinkin purjeveneitä.

Keväällä majalle vaihdettiin uusi kiuas ja kaasuliesi letkuineen. Uusi liesi on huomattavasti 
käyttöturvallisempi kuin vanha, kauan palvellut edeltäjänsä.

Rantakalailtaa vietettiin taas Valton ja Tuulan luona elokuun alussa. Ilta kului rattoisasti ja 
nopeasti. Suurkiitokset heille järjestelyistä. Seppo tarjosi taas jämäkän kyydin saareen ja takaisin. 
Oli helppo mennä valmiiseen "pöytään". Odotellaan innolla seuraavaa kertaa.

Kesäteatteria käytiin katsomassa Outokummussa heinäkuussa. Teatterikahvit päälle. 
Ostetut polttopuut saatiin lautalla kuljetettua Pursmajalle. Ne eivät kuitenkaan riitä ikuisesti, 

joten puutalkoita järjestetään talven aikana.. Talkooalue löytyi varsin läheltä Pursmajaa.
Talkoista kiinnostuneet voisivat ilmoittautua kommolle esim. tekstiviestillä, sähköpostilla tms. 
Sovitaan sitten kimpassa sopivat ajankohdat talkoille.

Pursmajan liiteri on lukittu talveksi. Ulkopuolella pinossa ja majan alla on puita 
talvikäyttöön. Vesiastiat jätetään poislähtiessä tyhjäksi talviaikana.

Pursmajan kehittäminen pikkuhiljaa monikäyttöisemmäksi ja mukavammaksi yhteiseksi 
paikaksemme, on minulle hyvin kiinnostava asia.
 Grillikatos olisi tarpeellinen jo paloturvallisuudenkin takia tuulisella säällä. Sadesääkään ei enää 
haittaisi. Hyviä ehdotuksia edullisen katoksen (+seinät) aikaansaamiseksi otan mielelläni vastaan.
Sponsoreita ei ylenkatsota ollenkaan...
Myös lisää veneiden kiinnityspaikkoja olisi ajoittain hyvinkin tarpeen.

Seuran jäsenmäärä on kasvussa. Sadan jäsenen raja ylittyi  loppukesällä.



Saaristo- tai rannikkolaivurikurssin järjestämistä talven aikana on myös suunnitteilla.
Kiinnostuneet voisivat alustavasti ilmoittautua kommolle piakkoin. Nähtäisiin tarve.

Kevättalvella saanemme taas harjoitella hätärakettien käyttöä ja laukaisua. Pitäkäähän siihen 
asti tallessa vanhentuneet raketit, niille on vielä käyttöä.

Mutta vielä tämän vuoden puolella on ohjelmassa syyskokous ja pikkujoulu!

SYYSKOKOUSKUTSU
     

Syyskokous pidetään Kaivosravintola Karbidissa pe 25.11.2011 klo 18.00 alkaen. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm.

– hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valitaan uudet
– jäsenmaksut
– talousarvio 2011
– Lisäksi toivotaan ehdotuksia toimintasuunnitelmaan 2012

TERVETULOA

PIKKUJOULUKUTSU

PIKKUJOULU pidetään pe 25.11.2011 Kaivosravintola Karbidissa, Outokummussa. n.klo 
19.00 alkaen. Sisäänkäynti kaivosmuseon alapuolelta. Osoite on Kaivosmiehenpolku 1. 
 Jykevät  kiviseinät ja -katto suojaavat kovaltakin pakkaselta. Suuri avotakka keskellä antaa 
mukavaa lämpöä, jossa tarkenee viluisampikin.  Muutenkin atmosfääri on erilainen  kuin 
ravintolassa yleensä. 
 Herkullinen jouluillallinen maksaa n.30€.  Ohjelmaa. Pikkupaketti mukaan, pukki saataa vierailla... 
Tanssia, pullonheitto ym.

Perinteinen VALOKUVAKILPAILU järjestetään pikkujoulun yhteydessä. Parhaat palkitaan. 
Enintään kolme kuvaa/ henkilö. Haasteita kehiin!

Pikkujouluun ilmoittautuminen Martille 21.11.2011 mennessä. p.0400975901 tai 
sähköpostilla.   (Kartta Karbidiin nettisivujemme etusivulla)

TERVETULOA    (avec mukaan myös)

Ohessa kaksi kiinostavaa tapahtumakertomusta kesämatkoilta. 
Valto ja Tuula Holopainen kävivät pitkän reissun aina Kiinassa asti. Matkalta Valto kirjoitti 

erään päivän tapahtumista. Lisää kuulemme ehkä pikkujouluissa...
Arja Aalto kirjoitti myös kesän ehkä sykähdyttävimmästä kokemuksestaan. Pienikin voi 

joskus yllättää.
Tuleviin jäsentiedotteisiin ottaisin mielelläni vastaan veneilyaiheisia kirjoituksianne. Painoteknisistä 
syistä johtuen mielellään 1, max 2sivua A4. 

Jos mieleen tulee seuran asioihin liittyvää kysyttävää tai parannettavaa, ilmoittele asiasta 
kommolle, tai hallituksen jäsenille. Otamme ilomielin vastaan vinkkejä ja kommentteja.

Pikkujoulua   ja   Syyskokousta   odotellen

Syksyisin terveisin  Kommo,  Esa Holopainen         p.0503523743
esa.holopainen@pekankone.inet.fi 
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