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Uudenkaupungin Purjehdusseura ry

Jäsenkirje kevät 2021

Purjehduskausi käynnistyy, veneitä lasketaan vesille jo hyvää vauhtia. Seuran toimintaa käynnistellään
rajoitusten puitteissa ja toivotaan pandemiatilanteen kesän mittaan helpottuvan. Ulkoilmassa ja vesillä
liikuttaessa rajoituksia on onneksi mahdollista noudattaa kohtuullisen helposti!
Tämän vuoden painopisteeksi on otettu kaikenlaisen purjehdus- ja veneilyharrastuksen lisääminen. Joten
laittakaa pian veteen myös H-veneet, joita seuraan muutama vuosi sitten hankittiin – aktiviteettia niille on
suunnitteilla jo alkukesästä.

Lipunnosto
UPS:n lipunnosto lauantaina 8.5. Pietarinkarin paviljongilla tapahtuu tänäkin vuonna talkoiden merkeissä,
voimassa olevia rajoituksia noudattaen. Paviljongilla on aina monenlaista tehtävää kauden alkaessa, joten
tervetuloa mukaan!
Paviljonki
Paviljongin uudeksi ravintoloitsijaksi on tulossa Risto Nietosjärvi. Ravintola SuutarinLohi on jo Facebookissa,
ja lisäksi tietoja löytyy UPS:n nettisivuilta, kunhan käytännön järjestelyt tarkentuvat. Tästä tiedotamme lisää
heti kun mahdollista!
Kilpailutoiminta
UPS:n kesän merkittävin, kansallinen purjehdustapahtuma on 10.-11.7. Uudessakaupungissa järjestettävä
29er, 49erFX ja 49er osakilpailu. UPS:n junioreja mukana kisassa. Toimitsijoita tarvitaan.
12.6.
19.6.
10.-11.7.
31.7.- 1.8.
7.8.
20.-22.8.
4.9.
18.9.

RPS seuran jollakisat (Rauma)
1. Varsinainen kilpapurjehdus
9er Cup
UPS Regatta
Valssipurjehdus
XVI Seksmiilar (UPS) / Kihti Race (Kustavin
ja Brändön kunnat)
Rauman matala (RPS) ja sikajuhlat
2. vars. Kilpapurjehdus.
Kilpailukauden päättäjäiset

Optari + Zoom
Finrating
29er, 49erFX ja 49er
H/Finrating
Finrating + valssisäännöt
Finrating, H-35 luokkamestaruus
Finrating
Sydväst Match Race tai Finrating.

Avoin viikkokilpailu, H-vene fleet H / kehitetään ja pyritään saamaan veneitä uudelleen liikkeelle sekä uusia
gasteja koulutettua.
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu manage2sail.com -sovelluksen kautta. Nettisivuille kunkin kilpailun
yhteyteen tulee linkki, josta pääsee sovellukseen. Yhteyshenkilönä UPS:ssa toimii Mikko Koskiahde, johon
voi tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostilla mikko.koskiahde@terveystalo.com.
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Katsastukset
Veneiden katsastuksia tehtiin viime keväänä paljon etäyhteyksillä, mutta nyt pyritään takaisin
”normaalimpaan” toimintaan noudattaen varotoimia, joita käsihygieniasta ja maskien käytöstä on vuoden
aikana opittu. Runkokatsastuksia jäi viime vuonna rästiin, mutta nyt rästit pitäisi hoitaa ennen
vesillelaskua. UPS:n nettisivuilla kohdassa Katsastukset on lista tänä keväänä runkokatsastettavista veneistä
ja viime vuonna rästiin jääneistä. Sivuilta löytyvät myös katsastuspäivät ja muut ohjeet. Mutta tässä tärkein:
Veneet katsastetaan vedessä Pakkahuoneen rannassa maanantaisin 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6, 21.6. sekä
lisäksi perjantaina 18.6. klo 17.00 - 19.00.
Katsastuksessa otetaan huomioon Covid-19 tilanne; käytetään kasvomaskeja, turvavälejä ja hyvää
käsihygieniaa. Veneessä ei katsastuksen aikana saa olla ylimääräisiä henkilöitä.
UPS KATSASTAJAT:
Anttila Pasi
Lorjo Jussi
Helminen Antti
Sjöblom Kimmo
Helminen Reijo

040 8489600
050 5604688
050 5241125
050 5461106
0400 539909

Junioritoiminta
Purjehduksen alkeiskurssi pyritään järjestämään kesäkuussa heti koulujen loputtua. Lasten ja nuorten
harrastustoimintaa avataan ensimmäisenä, joten olemme toiveikkaita. Lisätietoja Ossi Valtoselta.
Lasten ja nuorten veneilyleiri pidetään 5.-7.7. yhdessä UTMVS:n kanssa. Sitä edeltää lounaisrannikolla
toimivien seurojen yhteinen alueleiri Naantalissa 1.-4.7.
Veneilyleirin jälkeen on vuorossa kesän 2021 vauhdikkain kilpailutapahtuma Uudessakaupungissa, 9erveneiden kansalliset rankingkilpailut 10.-11.7.
Kohennuksena Kotisatamaan juniorimökkien taakse on tulossa käymälä. Juniorien käytössä olevia seuran
optareita on kevään aikana kunnostettu. Junioritoimintaan UPS on saanut Vakka-Suomen Nuorisosäätiön
avustuksen, lisäksi pyritään työllistämään omia junnuja Pietarinkarin kilpailukopin ja saunan maalauksessa
ja korjaustöissä.
Kirstankari
Paviljongin lisäksi UPS:lla on saaritukikohta Kirstankarissa. Muistattehan, että se on kaikkien seuran
jäsenten käytettävissä. Avaimen saa kommodorilta. Tarkemmin nettisivuilla.
Seuratuotteet
UPS:n peräliput ja tarrat ovat myynnissä Salmerilla.
UPS on sopinut seuratuotteiden myynnistä Silkkipaino Asmo Hällforsin kanssa. Valikoimaan kuuluu Tpaitoja, pikeepaitoja, tuulipusakka, hupparit lapsille ja aikuisille sekä pipoja ja lippiksiä. Kaikkiin tulee UPS:n
tunnukset, ja lisäksi saa halutessaan esim. veneen nimen tai purjenumeron. Mallit, värit, hinnat ja
kokotaulukot löytyvät UPS:n nettisivujen kautta ja myös silkkipainon nettisivulta https://spah.fi/ups-seuraasusteet/.
Tilaukset tehdään Asmo Hällforsille, joka toimittaa valmiit tuotteet ja hoitaa maksupuolen. Kuvaston
lopussa on tilauslomake, mutta tilaukset voi tehdä suoraan sähköpostilla.
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UPS tiedottaa sähköisesti
UPS:n seuratiedotus tapahtuu sähköisten kanavien kautta. Sähköpostitse lähetettävän tiedotuksen lisäksi
toiminnasta kerrotaan UPS:n kotisivulla www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi ja Facebookissa
https://www.facebook.com/uudenkaupunginpurjehdusseura/.
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!
Maaliskuussa pidetty kevätkokous oli seuran historian ensimmäinen sähköinen etäkokous, johon osallistui
yhdessä paikassa koolla olleen hallituksen lisäksi kahdeksan seuran jäsentä eri puolilta Suomea.
Etäosallistuminen tulee olemaan mahdollista jatkossakin.

Hyvää veneilykesää kaikille UPS:n toiminnassa mukana oleville!

------

UPS netissä www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi
Sähköposti ups@uudenkaupunginpurjehduseura.fi ja jasenasiat@uudenkaupunginpurjehdusseura.fi
Facebookissa https://www.facebook.com/uudenkaupunginpurjehdusseura/

Toimihenkilöiden yhteystietoja
Kommodori
Varakommodori,
talous- ja jäsenasiat
Sihteeri ja tiedotus
Venerekisteriasiat
Veneily, seuran veneet
Paviljongin isäntä
Satamakapteeni
Kirstankarin isäntä
Junioritoiminta
Purjehdus ja kilpailut

Seppo Ylä-Himanka

0400 790432

Kimmo Sjöblom
Raija Herrala-Nurmi
Reijo Helminen
Jussi Lorjo
Mika Ranta
Heikki Blinnikka
Tuomo Kutila
Ossi Valtonen
Teppo Kuisma

050 546 1106
040 7374678
0400 539909
050 560 4688
0440 714 791
0440 944 919
0440 535344
050 5955542
050 5814075

