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Uudenkaupungin Purjehdusseura ry

Jäsenkirje kesä 2020
Pietarinkarin paviljonki saatiin auki juhannukseksi, ja nyt on ehditty suunnitella myös seuran omaa
toimintaa siellä. Tässä jäsenkirjeessä on asiaa UPS:n yhteisestä jäsentapaamisesta Valssipurjehduksen
yhteydessä. Lisäksi tässä jäsenkirjeessä muistutetaan kaikista loppukesän kisoista. Niihin toivotaan mukaan
mahdollisimman monta venettä!
Loppukauden kilpailutoiminta
25.7.
8.8.
21.-23.8.
19.9.

UPS regatta
Valssipurjehdus
Seksmiilar XV/Kihti Race
2. vars. kilpapurjehdus

LYS/Finnrating
LYS/Finnrating
LYS/Finnrating
H/Lys

Yksipäiväisenä matkakilpailuna
Jatkot paviljongilla
Kisan jälkeen kauden päättäjäiset

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
tilin ja 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/
Valssipurjehdus ja UPS:n jäseniltapäivä paviljongilla 8.8.
Valssipurjehdus alkaa vanhaan tapaa Pietarinkarin lähtölinjalta. (Tarkemmat tiedot kilpailukutsussa.)
Maaliin saapumisen jälkeen on paviljongilla ruokailu klo 15 ja musiikkia. Tahdeista vastaa Kalle Klotz noin
klo 15-17.30. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille upsilaisille. Ne jotka eivät osallistu purjehduskisaan tai tule
omilla veneillään, pääsevät paviljongille vesibussi Aavattarella, joka lähtee Sorvakon sillan pielestä klo 14.
Paluukuljetus lähtee paviljongilta klo 17.30. Olkaa lämpimästi tervetulleita!
Ruokailu tapahtuu ala carte –tapaan. Tarjolla on saaressa savustettua kotimaista kirjolohta, uusia
perunoita, sillilajitelma ja raikas salaatti sekä kahvi ja tee. Hinta 20 €/hlö.
Ilmoittautumiset 5.8.2020 mennessä osoitteella uginpaviljonki@gmail.com tai jani.salmela@karjurock.fi.
Ruokailuun liittyviin kysymyksiin vastaa Jani Salmela p. 040 6842056.
Alkuillasta on myös sauna lämpimänä.
Junioritoiminta
Junnut jatkavat treenaamista tänä vuonna myös heinäkuussa Janina Partasen johdolla.
Kirstankari
Kirstankariin on rakennettu kesän aikana puu- ja hiiligrilli, penkit ja puukatos. Saaritukikohta seuran
jäsenten käytettävissä ja 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 voi
tutustua nettisivujen kautta ja myös silkkipainon nettisivulta https://spah.fi/ups-seura-asusteet/.
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!

