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UUSIKAUPUNKI 

Venematkailijoille Uudessakaupungissa tarjoutuu 

- Kaunis saaristo . 

- Koiviston saari kaupungin edustalla . Siellä on matkai
lijailo mahdollisuus ruokailla ja saunoa. 
Saaressa on 10 kpl loma nviettomökkejä, joita vuokra
taan edullisesti. Koiviston venesatama suojaisossa lah
dessa. 

- Kaupungin sisäsatama, jossa laituritilaa vieraileville 
veneille. 
Mahdollisuus polttoaine- ja vesitäydennyksiin. 

- Nähtävyyksiä, mm. vanha kirkko ja Myllymäki värik
käine istutuksineen ja tuulimyllyineen . 

Lähempiä tietoja matkailuasiamieheltä, puh . 922/2999. 

KAUPUNGINHALLITUS 



MERENKULKUHALLITUKSEN 
PÄÄJOHTAJAN 

TERVEHDYS 

Meri saaristoineen on muodostunut vuosi vuodelta yhä 
suositummaksi lomanviettapaikaksi. Vehmaat näkymät sekä 
vaihtelevat ranta- ja maastomuodot tarjoavatkin runsaasti nau
tittavaa veneellä liik'kujalle sen lisäksi, mitä itse meri omana 
elementtinään antaa. 

Niin kaunis kuin kesäauringon kilossa kimmeltävä meri 
onkin, se saattaa myös olla vaarallinen vastustaja. On sen 
vuoksi tärkeätä, että vene rakenteeltaan ja varustetasoltaan 
vastaa valitun reitin asettamia vaatimuksia. Muistettakoon 
myöskin, että liikkuminen merikarttaan merkittyjen reittien 
ulkopuolella edellyttää erityistä varovaisuutta, ellei olla ehdot
toman tutulla vesialueella. 

Ensi kesänä Uudenkaupungin Purjehdusseura järjestää 
moottoriveneiden ralli- ja merenkul'kukilpailun. Totean tyydy
tyksellä, että tämänlaatuinen toiminta on omiaan lisäämään 
turistimerenkulkijain meritietoutta ja -kokemusta. 

Toivotan kilpailujen järjestäjille ja osanottajille parhainta 
menestystä sekä suotuisaa kilpailusäätä. 

HELGE JÄÄSALO 



Säästötili Säästöpankissa 

- myötätuuli purjeissa 

UUDENKAUPUNGIN SÄÄSTOPANKKI 



SUOMEN MOOTTORIVENELIITON 
PUHEENJOHTAJA 
M. 0. RUUSKANEN 

Ensimmäistä Uudenkaupungin Merirallia v . 1966 puuhattaessa tun
nettiin muualla aluksi jonkinlaisia epäilyksiä uuden rallin onnistumi
sesta ja suhtauduttiin varovaisesti mukaanlähtöön. Kiinnostus oli kui
tenkin suuri ja innostusta ralliväen joukossa riittävästi. Meriralli ajet
tiin ja kaikki siitä tietooni kantautuneet lausunnot ovat olleet poik
keuksetta myönteisiä. Sääkin oli ylittämättömän onnistunut. 

Kun nyt toinen Uudenkaupungin Meriralli on edessä, on syytä 
uskoa, että siitä tulee edeltäjänsä veroinen, ja että se suo osanottajilleen 
huvin, loman ja rentoutumisen ohessa myös riittävästi kilpailun viehä
tystä ja jännitystäkin. Venekannan jatkuva kehitys vähentää etäisyyk
sien merkitystä, eikä matkan pituus kotisatamasta maalipaikalle enää 
ole mikään este, vaan pikemminkin etu kauempaakin osallistumiselle. 

Rallin päätarkoituksena on koota tavalliset moottoriveneilijät eri 
puolilta rannikkoa arkihuolista vapaana raikkaaseen meren tuntumaan 
tapaamaan, tutustumaan ja vaihtamaan mielipiteitä ja kuulumisia. 
Innokkaina siellä kerrotaan matkan ilot ja harmit ja uteliaina vertail
laan veneitä ja varusteita. Ralliin liittyvässä merenkulkukilpailussa 
punnitaan hauskassa tosiottelussa käytännön meritiedot ja -taidot. 

Ralli tarjoaa jokaiselle osanottajalle, kuinka tottunut ja kokenut 
hän onkin vesillä liikkumaan, aina uutta opittavaa: uusia väyliä, väli
neitä ja "kikkoja" sekä koeteltuja parannuksia venevarusteisiin, joitten 
tietämisestä on hyötyä ja helpotusta jokapäiväisessä veneilyssä. Ja tie
tenkin rallista jää mieleen pitkään säilyviä muistoja. 

Toivon entistä useampien lähtevän tänä kesänä lounaissaa riston 
sokkeloihin viettämään venejuhlaa Uudenkaupungin Meriralliin, jonka 
järjestäjille ja osanottajille toivotan mitä parhainta menestystä. 



VENEPARISTO 
6L4 
Pienvene, jossa ei ole 
akkua tai latauslaitella, 
tarvitsee kunnon paristo! 
merenkulkuvaloihin (ja myös 
sisätiloihin). 

Kannattaa valita 6 V:n 

erikoiskuivaparisto 
Pertrix - se kestää kauan 1 

Merenkävijäin 
akku 

VARTA 

s~tetr 

Hämeentie 157, Helsinki 56 

Puh. 790122 

• 



UUDENKAUPUNGIN MERIRALLI -68 

KILPAILUKUTSU 

Uudenkaupungin Purjehdusseura r.y. (UPS) järjestää Suomen Moot
toriveneliiton luvalla Uudenkaupungin Meriralli -68 nimisen kilpailun 
heinäkuun 17 ja 20 välisenä aikana. Kilpailu käsittää kaksi eri kilpailua, 
rallin ja merenkulkukilpailun. 

RALLI 
Ralli on matkakilpailu, jossa kunkin luokan voittaa lähdöstä vapaa
valintaisten kääntöpisteiden kautta maaliin pisimmän reitin ajanut vene. 
Matka mitataan linnuntietä, ilmoitettujen kääntöpisteiden kautta maa
liin. 

Lähtö: 
Lähtöpaikka on vapaa; aikaisin lähtöaika on 17. 7. 1968 klo 19.00. 

Reitti: 
on vapaavalintainen, mutta kääntöpisteitä saa lähdön ja maalin 
välillä olla korkeintaan 10, eikä samaa kääntöpistettä saa lukea 
hyväkseen kuin kerran. Mikään kääntöpisteistä ei saa olla toista 
5 meripeninkulmaa lähempänä, linnuntietä mitattuna. 
Ajettu reitti osoitetaan lokikirjan avulla. Siitä tulee ilmetä paitsi 
normaalit matkan aikana yleensä tehtävät merkinnät erikoisesti: 
1) lähtöaika ja -paikka ja sen koordinaatit, 
2) lakikirjasta tulee ilmetä kääntöpisteet ja niitten koordinaatit ja 
tulee ne olla satamaviranomaisten, tullin, luotsin, poliisin, merivar
tioston tai huoltoasemien taikka muun luotettavan henkilön joko 
leimalla tai nimikirjoituksella lakikirjassa vahvistamat, 
3) saapumis- ja lähtöajat kääntöpisteissä, 
4) ajettu todellinen matka ja linnuntietä mitattu matka. 

Maali: 
Maalilinja on UPS :n seuramajan (pl 60° 47' 29" ip 21° 22' 17") ete
lälaiturin edessä oleva lippulinja, joka on ylitettävä 20. 7. 1968 klo 
8.00-09.30 välisenä aikana. Ainoastaan mainittuna aikana maali
linjan ylittäneiden veneiden suoritukset huomioidaan. 

Luokat: 
Veneet ovat rallissa jaetut kolmeen luokkaan veneiden maksimi
nopeuden perusteella: 

A-luokka - nopeus alle 7 solmua 
B-luokka - nopeus 7-12 solmua 
C-luokka - nopeus yli 12 solmua 

Palkintotuomareilla on oikeus tarkastaa veneen nopeus. 



"Merimies on erimies, mutta maalla ollessaan 
tarvitsee kunnon asunnon" 

ASUNTO KAUNIISTA 
MERENRANTAKAUPUNGISTA 

- Uudenkaupungin Sorvakonniemen asunto-
alue 

- loistavat näköalat merelle 

- keskustan välittömässä läheisyydessä 

- hinta-tasoltaan kohtuullinen 

- tiedustelkaa, tutustukaa 

RAISIO 

Säästöpankintalo 

Puh. vaihde 83 035 

UUSIKAUPUNKI 

Alinenkatu 27 

Puh. 2603 



Miehistö: 

Rallin aikana tulee miehistöä olla vähintään kaksi henkilöä, pääl
likkö ja kartanlukija, eikä näitä henkilöitä saa vaihtaa matkan 
aikana. 

Moottorit: 

Ralliaikana ei veneen moottoria saa vaihtaa. Moottorivian sattuessa 
saadaan lähdössä varusteihin kuuluvaa ja mukana ollutta apumoot
toria tai purjetta käyttää. 

Tunnukset: 

Kilpailijoiden tulee rallin aikana käyttää kilpailunumeroa ja omaa 
seuralippuansa sekä R-signaalilippua. 

Lokikirja ja kilpailunumero lähetetään UPS :n toimesta kilpailijalle. 

MERENKULKUKILPAILU 

Merenkulkukilpailu on normaali suunnistus- ja tarkkuusajo ja liittyy 
siihen erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, ja jossa kaikki kilpailijat nopeu
desta riippumatta kilpailevat samassa luokassa. 

Lähtö: 

Kilpailut alkavat 20. 7. 1968 klo 11.00 ja lähtöjärjestys määräytyy 
arvonnan mukaan. 

Lähtöpaikka: 

UPS:n seuramajan etelälaiturin edessä oleva lippulinja. 

Reitti: 

on noin 30 meripeninkulmaa. 

Merikartta: 

Isokari, merikartta n:o 40 vuodelta 1966. 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

Vastuu: 

Jokainen vene tulee olla katsastettu Suomen Moottoriveneliiton 
hyväksymien määräysten mukaisesti. Jokainen osallistuu kilpailui
hin omalla vastuullaan. 

Keskeytyminen: 

Kilpailun keskeyttämisestä on ehdottomasti heti, tilaisuuden tullen, 
ilmoitettava puhelimitse Uusikaupunki 2216 (UPS:n kerhoravintola) 
suuntanumero 922. 



UUDENKAUPUNGIN 

VENEVEISTÄMO 

l. Krusberg 

Puh. 2256 

.. 



..:. 

Vastalause: 

Vastalauseet on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä puoli tuntia maaliin 
saapumisen jälkeen. Vastalausemaksu on 20,- mk, joka palaute
taan, jos vastalause hyväksytään . 

Palkintojen jako ja illanvietto: 

Palkintojen jako ja illanvietto ovat Pietarinkarissa 20. 7. 68 klo 
19.00 alkaen. Palkintoja jaetaan rallikilpailussa A, B ja C-luokassa 
sekä merenkulkukilpailussa. Lisäksi molempiin kilpailuihin osallis
tuneiden kesken jaetaan palkinnot, sijoitusten perusteella. 

Kilpailutoimikunta: 

Veikko Hirvi, kilp. johtaja 
Koitto Turve, ratamestari 
Matti Vuorisalo, sihteeri 

Palkintotuomarit: 

Fil.maisteri Eino Tuokkola, Helsinki, puh.johtaja 
Merikapteeni Heikki Urponen, Naantali 
Osastopäällikkö Erkki Latumaa, Turku 
Luotsivanhin Kaiku Varjonen, Uusikaupunki 
Teknikko Tuomo Varho, Rauma 

Ilmoittautuminen ja maksut: 

Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti 1. 7. 1968 mennessä kil
pailujen sihteerille Matti Vuorisalolle, Uusikaupunki, Vuorikatu 27, 
puh. 2342. Maksu rallikilpailuun on 20,- mk, jos osallistuu myös
kin merenkulkukilpailuun on maksu yhteensä 30,- mk, joka on 
lähetettävä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lisätietoja antavat kilpailuun liittyvistä asioista: 

Insinööri Heikki Kuohuva, puh. 3842 
Ekonomi Veikko Hirvi, puh. 2280, toimeen 2120 
Työnsuunnittelija Matti Vuorisalo, puh. 2342 

Toivomme useiden venekuntien saapuvan kilpailun ja retkeilyn mer
keissä luoksemme kauniiseen Uuteenkaupunkiin. 

Kilpailuterveisin 

UUDENKAUPUNGIN PURJEHDUSSEURA R.Y. 

Moottorivenejaosto 



V -vakuutus huolehtii tulosten turvaamisesta 
Jokaisen hyvinvointi-olipa"kysymykses- t:A Monipuolinen palvelu ja nykyaikainen 
sä palkannauttija tai maanviljelijä, opiske- ajattelu ovat sen toiminnalle luonteeno-
lija tahi liikemies- 'perustuu omaan yritteli- maisia. Jokainen vakuutuksenoliaja saa 
äisyyteen. Mutta tärkeää on myös turvata juuri itselleen soveltuvan, yksilöllisen va-
työn tulokset. V-vakuutus on yrittävän ih- 'k t kuutusratkaisun. V-vakuutus palvelee 
misen vahinkovakuutusyhtiö. fd UU. US Teitä kaikkialla maassa 

Vrifläjäin vakuutus 



.. 

KILPAILUN SIHTEERI: 

Valmistautuessamme viemään läpi toista meriralliamme, tunnuksella 
Uudenkaupungin Meriralli -68, toivomme kilpailukutsumme tavoitta
van vielä runsaamman veneilijöiden joukon nyt kuin kaksi vuotta sit
ten, jolloin pääsimme järjestelyissämme alkuun vähän liian myöhään, 
Moni oli jo silloin tehnyt suunnitelmansa kesää varten. 

Kun kuitenkin silloisten osanottajien mieleen on varmaan jäänyt 
lähtemättömästi se kaunis sää, jolla säänhaltija rallia suosi ja teki siitä 
mitä nautinnollisimman kokemuksen, olemmekin sitä mieltä, että saam
me mukaan kaikki silloiset osanottajat runsaan ensikertalaisten osallis
tujien joukon lisäksi. 

Toivomme rallin tänäkin vuotena muodostuvan sellaiseksi, että sii
nä tulevat esille niin miehistön merenkulkutaidot kuin veneiden meri
ominaisuudet parhaalla tavalla. Olkoon miehistöllä kuitenkin ajatuk
sena ja päämääränä se, että "turvallisesti perille". 

Lausuessamme kilpailijat tervetulleeksi rallin jälkeen seuramajal
lemme Pietarinkariin ja sen palveluksista nauttimaan, muistutamme 
Teitä myös siitä, että kaunis saaristomme suo miellyttävät puitteet vii
pyä pitempäänkin täällä. Esimerkiksi Koiviston retkeilysaaressa on mah
dollisuus telttailuun, sisämajoitukseen, ruokailuun, saunomiseen ja ka
lastukseen. 

Merirallin jälkeen suoritettavaan merenkulkukilpailuun saavat nyt 
osallistua vain ne veneet ja miehistöt, jotka suorittavat rallin loppuun. 
Tämä siksi, että ei tulisi epätasaista kilpailua väsyneiden ralli-miehis
töjen ja levänneiden miehistöjen kesken. 

Tällaisen kilpailun läpivieminen ilman ulkopuolista tukea ei onnis
tu. Siksi lausummekin kiitoksemme niille yksityisille ja yhteisöille, jotka 
ovat olleet valmiita tukemaan meitä niin taloudellisesti kuin muu
tenkin. 

Erityisesti arvostamme Merenkulkuhallituksen pääjohtajan Helge 
Jääsalon ja Suomen Moottoriveneliiton puheenjohtajan M. 0. Ruuskasen 
esittämiä ajatuksia ja tervehdyksiä. 

Liitämme tähän lopuksi Meriralli -66 tulokset muistin verestämi
seksi silloin mukana olleille ja innoitukseksi nyt mukaan lähteville 
ensikertalaisille. 

Hyvää venekesää Teille kaikille! 

MATTI VUORISALO 



VARATTU 

1 
J 

1 
\ 



UUDENKAUPUNGIN MERIRALLI -66 

Luokka A 

Vene Päällikkö Kartanlukija mpk. 

1 Passe, UPS Mauri Läntinen Heikki Sjöblom 338 10 p. 
Gixi, RMK Henry Laaksonen Kalevi Similä 213,3 8 p. 

J Teppo, UPS Kaarlo Uusitalo Eeva Uusitalo 20,7 7 p. 

Luokka B 

Uikka, UPS Arvi Toukoniitty Erkki Tuokila 380 10 p. 
Chrisse VI, FMK Alex Oborin C. J. Finell 379 8 p. 
Sarina, UTMVS Jouko Kuusisto Vilho Vahtera 329 7 p. 
Napsu II, HMVK Pentti Keinänen Kerttu Keinänen 150 6 p. 

Luokka C 

Grizzly, SMK-FMK Karl Aspelin Sten Knudsen 790 10 p. 
Bali Hai II, UPS Tor Johans Tuure Lempiäinen 599 8 p. 
Miss Visa, SMK K. Jansson A.-M. Jansson 372 7 p. 
Pettulina, HMVK K. A. Pinomaa 0. L. Pinomaa 324 6 p. 

UUDENKAUPUNGIN MERIRALLI -66 

Merenkulkukilpailu 

Vene ja seura Päällikkö Kartanlukija Pisteet 

1 Miss Visa, SMK Jansson, K. Jansson A.-M. 166 7 
2 Passe, UPS Läntinen, M. Sjöblom, H. 307 5 
3 Vikla, UPS Lehtinen, L. Lehtinen, J. 335 4 
4 Bali Hai, UPS Johans, T. Lempiäinen, T. 509 3 
5 Napsu 2, HMK Keinänen, P. Keinänen, K. 515 2 
6 Sarina, UTMVS Vahtera, V. Kuusisto, J. 533 1 
7 Sarita, UTMVS Ikonen, R. Suojanen, P. 603 1 
8 Teppo, UPS Uusitalo, K. Teräsmaa, I. 713 1 
9 Kirsta, UTMVS Sairu, V. Saari, U. 938 1 

10 Pettulina, HMVK Pinomaa, K. Pinomaa, 0. 943 1 
11 Grizzly, SMK Aspelin, K. Knudsen, S. 1015 
12 Chrisse VI, FMK Oborin, A. Finell, C. 1362 1 
13 Viku, Merih. Paukkonen, P. Sunila, I. 2478 1 
14 Cixi, RMK Laaksonen, H. Similä, K. 4792 1 



FINNEXPRESS OY 

- TAVAROITTENNE MATKATOIMISTO-

Turun konttori L. Pitkäkatu 12 

puh. vaihde 331444 



UUDENKAUPUNGIN MERIRALLI -66 

Yhteiskilpailu 

Vene ja seura Päällikkö Kartanlukij a Pisteet 
1 Passe, UPS Läntinen, M. Sjöblom, H . 5+ 10 
2 Miss Visa, SMK Jansson, K. Jansson, A.-M. 7 + 7 
3 Grizzly VI, FMK Aspelin, K. Knudsen, S. 1 + 10 

Johans, T. Lempiäinen, T. 3 + 8 
Oborin, A. Finell, C. 1+ 8 

6 Cixi, RMK Laaksonen, H. Similä, K. 1+ 8 
7 Sarina, UTMVS Vahtera, V. Kuusisto, J. 1+ 7 
8 Teppo, UPS Uusitalo, K. Teräsmaa, I. 1+ 7 
9 Napsu 2, HMK Keinänen, P. Keinänen, K. 2 + 6 

10 Pettulina, HMK Pinomaa, K. Pinomaa, 0. 1+ 6 

UUDENKAUPUNGIN PURJEHDUSSEURA r.y. 1968 

(Perustettu 1884) 

Johtokunta: Moottorivenejaosto: 

15 
14 
11 
11 

9 
9 

8 
8 
8 
7 

Arne Ekerodde, kommodori 
Tor Johans, varakommodori ja 

klubimestari 
Erich Klotz, sihteeri 
Jukka Lehtinen 
Matti Stenroos, 

Mauri Läntinen, puh.joht. 
Koitto Turve, varapuh.joht. 
Matti Vuorisalo, sihteeri 
Rolf Danielsson 
Veikko Hirvi 
Tor Johans 

Arvi Toukoniitty Lassi Lehtinen 
Reino Lindgvist 
Rafael Mattsen 
Tapio Salonen 
Hilkka Stenroos 
Raija Johans 
Eva Uusitalo 

UPSan Kerhoravintola 
Pietarinkari, puh. 2216 

- MAUKKAAT ATERIAT-
-KOHTUULLISET HINNAT-



voimakas Porilainen- «<l.@ 
maitaanpehmeä olut 

Pehmeä juoma, jossa 
maistuu maltaiden 
pyöreys ja voimakkaan 
oluen täyteläinen aromi. 
Juuri tätä makua 
odotetaan kunnon 
alueita. Sellaista on 
Porin olut. 
Voimakas Porilainen 
maitaanpehmeä olut, 
on arvostettu kansain
välisissä laatukilpai
luissa kultamitalien 
arvoisiksi. 

Porin Oluttehdas 

Kultamitaliolut 
Porin olut on 
kansainvälisissä 
laatukilpailuissa 



SUUNNITELKAA 
NYT 

TALON NE 
ULKOMAALAUS 

Tulkaapa tutustumaan palvelu
mahdolllsuuksllmme ennen kesä· 
kiireiden alkua. 

Psssl! Olettehan huomannut mi .. 
Ien nykyisin voimakkaat värisävyt 
ovat suosiossa ulkomaalelssakln. 

MAALI JA TAPETTI 
Lauri A a 1 t o 

UUSIKAUPUNKI 



• nuonso 
talletukset 
YHDYSPANKKIIN 



ILMOITTA UTUMISLOMAKE 

Veneen nimi : 

Seura: 

Päällikkö: 

Kartanlukija : 

Muut : 

Veneen maksiminopeus : solmua 

Ilmoitan ylläolevan veneen miehistöineen Uudenkaupungin 

Meriralliin -68 

rallikilpailuun 

merenkulkukilpailuun 

luokkaan 

kilpailunopeus 
(tasasolmuina) 

Palkintojenjakotilaisuuden illanviettoon pyydän varaamaan 

pöydän hengelle. 

.... , 1968 

osoite: 

puh.: .... 



ANMÄLNINGSBLANKETT 

Båtens namn: 

Klubb: 

Befälhavare : 

Navigatör : 

Andra: 

Båtens max.hastighet : u ••••••••• • •• 

Härmed anmäler jag ovanstående båt till 

rallyt klass 

navigationstävlingen tävlings hastighet 
(jämna knop) 

Reservera plats för personer vid auslutningsfesten. 

...................................... ................ , 1968 

adress: 

tel.: 



'110~\fd 

AO \1111AS\1GH31 



Kyseessä on arvokilpailut, 

arvon mukaiset myöskin palkinnot 

KULTASEPÄNLIIKE 
J. A. J Ä RV 1 

Uusikaupunki 
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- POLTTO- JA VOITELUAINEITA 

- ERILAISIA VENETARVIKKEITA 

E S S 0 - rantajakelu 
Uusikaupunki 

Sorvakonranta 

Puh. 2550 

Auki kesäaikana arkisin 7.00-19.00 

sunnuntaisin 9.00-19.00 

Kumikorjaamo A. Vikman 



TODELLA 
HYVÄ 

KESKUSLÄMMITYSKATTILA 
jota tarvitaan talven tullen 

UUDENKAUPUNGIN TELAKKA OY 111 
Puh. 922-2611 



VENELAKKA ja 

Fil! rrl!x AKTIVOITU 
LYIJYMÖNJÄ 

vievät veneet vuosiksi vesille 
/: /: 


