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Uudenkaupungin Purjehdusseura ry

Jäsenkirje kevät 2020
Kuluvan kevään poikkeusolot ovat vaikuttaneet myös UPS:n toimintaan. Nyt päästään kuitenkin
aloittamaan purjehduskautta, ja mikä odotetuinta: Nyt on erinomaiset toiveet siitä, että Paviljonki saadaan
viimein auki!
Veneiden katsastuksia on tehty tänä keväänä etäyhteyksillä ja runkokatsastukset siirrettiin syksyyn.
Talvimyrskyn rikkomat laiturit ja varaston muutto ovat teettäneet töitä. Kevytponttonilaiturin
rakentaminen maissa ja talkoot Pietarinkarissa ovat kuitenkin saaneet mukaan rohkaisevan määrän
talkoolaisia. Kommodorin kiitokset osallistujille löytyvät jäsenkirjeen liitteenä olevasta tervehdyksestä.
Tavoitteena on toteuttaa UPS:n ohjelmaan merkityt kilpailut ja tapahtumat suunnitelmien mukaan.
Ohjelma on pdf-muodossa jäsenkirjeen toisena liitteenä.
Tulevan kauden kilpailutoiminta
13.6.
25.-26.7.
8.8.
21.-23.8.
19.9.

1. vars. kilpapurjehdus
H/Lys
UPS regatta
H/Lys
Valssipurjehdus
Lys
Seksmiilar XV/Kihti Race
Lys
2. vars. kilpapurjehdus ja kauden päättäjäiset

H/Lys

Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu tästä kesästä alkaen Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhteisen
manage2sail.com -sovelluksen kautta. UPS:n nettiin kohtaan Kilpailut ja tapahtumat, kunkin kilpailun
yhteyteen tulee linkki, josta pääsee sovellukseen. Ensimmäisellä kerralla jokainen joutuu luomaan itselleen
salasanan palveluun. Yhteyshenkilönä UPS:ssa toimii Mikko Koskiahde, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
sähköpostilla. Yhteystiedot ovat ilmoittautumislinkin yhteydessä. Palveluun pääsee myös linkistä
https://www.manage2sail.com/fi-FI/

Junioritoiminta
Juniorien harjoituskausi on käynnistynyt keskiviikkona 20.5. Harjoitukset jatkuvat koko kesän.
Lasten ja nuorten veneilyleirin järjestelyt ovat käynnissä. Leiri pidetään 29.6.-1.7., todennäköisesti
Pietarinkarissa viime vuoden tapaan. Tarkemmat tiedot tulevat UPS:n nettisivuille ja muihin juniorien
tiedotuskanaviin mahdollisimman pian.
Junioritoiminnan hankintoja varten UPS on saanut Vakka-Suomen Nuorisosäätiön avustuksen, jonka avulla
rahoitettiin mm. uuden kumiveneen hankintaa vanhan tilalle. Kumiveneen hankintaa ovat tukeneet myös
Yara ja Ravakka NuorisoLeaderin kautta. Tukien avulla on voitu hankkia myös yksi optimistijolla ja toteuttaa
välttämättömiä kaluston korjauksia. Junnuilla on nyt käytössään kahdeksan seuran omistamaa jollaa.
Kirstankari
Paviljongin lisäksi UPS:lla on saaritukikohta Kirstankarissa. Muistattehan, että se on kaikkien seuran
jäsenten käytettävissä. Avaimen saa kommodorilta. Tarkemmin nettisivuilla.
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Seuratuotteet
UPS:n peräliput ja tarrat ovat myynnissä Salmerilla.
UPS on sopinut Silkkipaino Asmo Hällforsin kanssa uusien seuratuotteiden myynnistä. Valikoimaan kuuluu
T-paitoja, pikeepaitoja, tuulipusakka, hupparit lapsille ja aikuisille sekä pipoja ja lippiksiä. Pääväri on
tummansininen, mutta osa tuotteista on saatavilla myös valkoisena. Kaikkiin tulee UPS:n tunnukset, ja
lisäksi halutessaan esim. veneen nimen tai purjenumeron. Mallit, värit, hinnat ja kokotaulukot löytyvät
UPS:n nettisivujen kautta ja myös silkkipainon nettisivulta https://spah.fi/ups-seura-asusteet/.
Tilaukset tehdään Asmo Hällforsille, joka toimittaa valmiit tuotteet ja hoitaa maksupuolen. Kuvaston
lopussa on tilauslomake, mutta jos se tuntuu hankalalta, tilaukset voi tehdä suoraan sähköpostilla. Myös
puhelimitse voi kysellä lisätietoja. Joitakin tuotteita on mahdollista myös sovittaa.
Kotimaanliikenteen laivurikurssi suunnitteilla
Uudessakaupungissa on suunnitteilla Kotimaanliikenteen laivurikurssi yhteistyössä WinNovan kanssa ensi
talvena, jos tarpeeksi ilmoittautuneita löytyy. Kurssilta saa koulutustodistuksen kotimaanliikenteen
laivurikirjaa varten ja koulutustodistuksella on mahdollista hakea myös alempaa Kuljettajankirjaa.
Erikoispäivät (simulaattoriajo, meriturvallisuus- ja palokoulutus) pidetään Raumalla ja Porissa. Kurssin
tarkka hinta ei ole vielä tiedossa, mutta kustannustavoitteena on n. 1000-1500 €/henkilö. Kustannuksiin
vaikuttaa mm. osallistujamäärä. Osallistujia on tällä hetkellä ilmoittautunut kymmenkunta, ja toiset saman
verran tarvitaan, jotta kustannukset saadaan tavoitellulle tasolle.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä Risto Lindströmille risto.lindstrom@zaku.fi tai Whatsapp 0503860631
Lisätietoa kotimaanliikenteen laivurinkirjasta löytyy Traficomin sivulta
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/merenkulunpatevyyskirjat?toggle=Kotimaanliikenteen%20laivurinkirja
Kurssin toteutusta lähdetään edistämään, mikäli osallistujia on riittävästi ilmoittautunut 31.5.2020
mennessä.

UPS tiedottaa sähköisesti
UPS:n seuratiedotus tapahtuu sähköisten kanavien kautta. Sähköpostin lisäksi toiminnasta kerrotaan UPS:n
kotisivulla www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi ja Facebookissa
https://www.facebook.com/uudenkaupunginpurjehdusseura/. Tapahtumien järjestämiseen hallitus,
purjehtijat ja juniorit käyttävät myös omia sähköisiä ryhmiä mm. WhatsAppissa.
Sähköpostirekisteristä ja muista jäsenasioista vastaa Kimmo Sjöblom, viestit osoitteella
jasenasiat@uudenkaupunginpurjehdusseura.fi. Lähetä voimassa oleva osoitteesi UPS:lle, jos olet vaihtanut
sähköpostia tai epäilet muuten pudonneesi seuran sähköisen tiedotuksen piiristä. Toimi heti, ettet putoa
kuin eno veneestä!

Hyvää veneilykesää kaikille UPS:n toiminnassa mukana oleville!

