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Kommodorin tervehdys
Huolimatta kuluneen kevään haasteista ja rajoituksista olemme saaneet veneet suurimmalta osalta veteen
ja olemme valmiina kesän viettoon. Pitkän, lähes jäättömän, mutta tuulisen talven jälkeen alkoivat
kevätkunnostukset ja talkoot suosituksia ja ohjeita noudattaen Pietarinkarilla, Kirstankarilla sekä
Kotisatamassa. Kova tuuli ja korkealle noussut vesi rikkoi Hattukarin puoleisen laiturin Pietarinkarilla sekä
roskasi saaret ja rannat.
Muutamilla talkoilla olemme saaneet nyt Pietarinkarin laitureita korjattua sekä Hattukarin että sataman
puolelta. Rakensimme kaksi 6,2 metrin ponttonilaituria rikki menneen tilalle. Ne ovat nyt valmiina saareen
siirrettäviksi. Ankkurointi ja kiinnittäminen onnistuvat, kun vain saamme jostain nostokalustoa avuksi.
Paviljonki on siivottu kesäkuntoon, ikkunat ja verhot pesty ja silitetty sekä palkinnot ja taulut tuotu
paikoilleen. Neuvottelut uuden yrittäjän kanssa ovat loppusuoralla ja tavoitteena on saada paviljonki auki
ennen juhannusta, elleivät koronatilanne ja sitä koskevat määräykset tuota uutta estettä.
Kiitos kaikille kunnostus-, rakennus- ja siivoustöissä mukana olleille!
Kirstankarille on tuotu myös yksi poiju viitoitetun sisääntuloväylän varteen helpottamaan isojen veneiden
kiinnittymistä saaren edustalle. Lipputanko sekä lankonki kiinnitetään uudelleen. Muistakaa nostaa UPS:n
viiri aina ylös käynnin ajaksi ja vieraskirjaan merkinnät.
Purjehdusseuran junnut aloittivat harjoitukset keskiviikkona 20.5.2020 Kotisatamasta SPV:n ohjeistuksia
noudattaen - vajaat kaksi kuukautta aiotusta aloituksesta jäljessä. Nyt onkin tarkoituksena jatkaa
junnuharjoituksia koko kesän ajan kerran viikossa. Myös heinäkuun, jotta harjoituksia vesilläolopäiviä
saadaan riittävästi ja syksymmällä jo pieniä kilpailujakin järjestettyä.
Alkeiskurssi jouduttiin perumaan tältä vuodelta, mutta 1.6.2020 tulevien ohjeiden mukaan päätimme
järjestää perinteisen veneilyleirin 29.6.-1.7.2020. Todennäköisimmin leiri pidetään Pietarinkarilla. Kaikessa
toiminnassa otamme huomioon voimassa olevat ohjeet ja rajoitukset. Järjestelyt ovat käynnissä.
UPS:n perinteiset kilpapurjehdukset toteutamme nyt ohjelman mukaan ja SPV:n ohjeita noudattaen.
Ensimmäisenä kilpailuna on lauantaina 13.6. UPS:n 1. varsinainen kilpapurjehdus. Sitä seuraavat Regatta,
Valssipurjehdus, Seksmiilar XV ja Kihti race sekä syyskuussa UPS:n toinen varsinainen kilpapurjehdus sekä
kilpailukauden päätös.
Lisäksi mm. Scyllapurjehtijat kilpailevat kesäkuun lopulla Uudessakaupungissa.
Tuleva kesä saattaa olla yllättävänkin vilkas vesillä, kun kotimaan matkailu on suosiossa tilanteesta johtuen.
Turvallista ja nautinnollista purjehdusta ja veneilyä kaikille!
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