
	  

	  
	  
Suomen	  2.4mR-‐liitto	  ry.	  
Raportti	  vammaisveneiden	  käytöstä	  2013	  
	  
Purjehduskausi	  2013	  on	  ollut	  varsin	  tapahtumarikas	  ja	  aktiivinen.	  Ilahduttavasti	  
olemme	  saaneet	  uusia	  purjehtijoita	  remmiin,	  vanhojen	  tuttujen	  rinnalle.	  
Kausi	  alkoi	  toukokuun	  puolessa	  välissä	  ja	  jatkui	  aina	  lokakuun	  ensimmäiselle	  
viikolle	  saakka.	  Veneet	  olivat	  Helsingissä,	  HSK:lla,	  alkukesästä	  ja	  siirtyivät	  
Naantaliin	  heinäkuuksi.	  Naantalissa	  veneitä	  hoiti	  Timo	  Lankinen.	  Yhteistyö	  
Maskun	  neurologisen	  kuntoutuskeskuksen	  kanssa	  	  jatkui	  viime	  vuoden	  malliin.	  
Elokuun	  alussa	  veneet	  kuljetettiin	  takaisin	  Helsinkiin.	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
HSK,	  Lauttasaari	   	   	   	   Seppo	  Koivisto	  
	  
Olemme	  kesällä	  2012	  tutustuneet	  Espoon	  Pursiseuran	  vammaispurjehdus-‐
ohjelmaan.	  Siellä	  heillä	  on	  käytössä	  606-‐veneitä.	  Ajatus	  yhteityöstä	  heräsi	  jo	  
silloin	  ja	  tänä	  kesänä	  osa	  EPS:llä	  purjehtineista	  vammaispurjehtijoista	  tulivat	  
kokeilemaan	  meidän	  2.4mR-‐veneitä.	  Tämä	  kokeilu	  taisi	  osua	  napakymppiin,	  sillä	  
kaikki	  sanoivat	  pitävänsä	  veneistämme	  ja	  tulivat	  useasti	  takaisin	  purjehtimaan	  
syksyn	  aikana.	  	  
	  

	   	  	  	  	  	  	   	  
Marcus	  Kavaleff	   	   	   	   Jouni	  Rokkanen	  
	  



	  

Veneemme	  ovat	  säilyneet	  loistokunnossa	  tämän	  kauden	  aikana.	  Purjeita	  olemme	  
valitettavasti	  rikkoneet	  muutaman	  kappaleen	  verran.	  Tämä	  koskee	  lähinnä	  
keulapurjeita	  jotka	  ovat	  sotkeutuneet	  spiiraan	  tai	  repeytyneet	  koska	  ovat	  
loppuunkuluneet.	  
	  
Purjehtijamme	  ovat	  olleet	  suurimmaksi	  osaksi	  purjehduksen	  aloittelijoita,	  vaikka	  
joukkoon	  mahtuu	  myös	  kokeneita	  purjehtijoita,	  ja	  olemme	  harjoitelleet	  veneen	  
käsittelyä	  sekä	  purjeiden	  trimmaamista.	  Varsinaista	  kisapurjehdusta	  emme	  ole	  
vielä	  harjoitelleet,	  vaikkakin	  rataa	  olemme	  purjehtineet.	  Ensi	  keväällä	  aloitamme	  
jo	  ennen	  varsinaista	  purjehduskautta	  opettelemalla	  teoriaa	  ja	  
kilpapurjehdussääntöjä.	  	  Valmentajana	  on	  ollut	  ilo	  nähdä	  sitä	  intoa	  ja	  
päättäväisyyttä	  jota	  uudet	  purjehtijamme	  ovat	  osittaneet	  kauden	  aikana.	  
Olemme	  purjehtineet	  ihanteellisissa	  olosuhteissa	  (kevyttä	  tuulta,	  aurinkoa)	  ja	  
vähemmän	  ihanteellisissa	  olosuhteissa	  (kylmää,	  sadetta,	  räntää!	  jne.)	  
Perinteisen	  kauden	  päätösillallisen	  vietimme	  HSK:lla	  9.	  lokakuuta	  2013.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
Markus	  Maury	   	   	   	   Eeva-‐Liisa	  Vuolle	  
	  
Ensi	  vuonna	  jatketaan,	  heti	  kun	  pääsemme	  vesille,	  starttiharjoituksilla	  ja	  
manöövereillä	  kääntömerkeillä.	  Tarkoituksenamme	  on	  saada	  purjehtijat	  
valmiiksi	  osallistumaan	  ranking-‐kisoihimme.	  
	  
Kiitämme	  kaikkia	  jotka	  ovat	  osallistuneet,	  tavalla	  taikka	  toisella,	  
vammaispurjehduksen	  onnistuneeseen	  kauteen!	  	  
	  
Jussi	  Ahlström	  
	  

	  
	  
	  



	  

Liite	  raporttiin:	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
Purjehdusta	  Las	  Palmasissa	  	   	   Kisa	  käynnissä	  
	  
Muistakaa,	  hyvät	  purjehtijat,	  että	  meillä	  kaikilla	  on	  Las	  Palmasissa	  käytössä	  4	  kpl	  
venettä.	  Tämä	  on	  ainutlaatuinen	  mahdollisuus	  purjehtia	  myös	  talvella,	  joka	  
suurimmaksi	  osaksi	  on	  Imma	  Björndahlin	  ansiota.	  Ottakaa	  kaverinne,	  
purjehtijoita	  muista	  luokista	  tai	  kovin	  haastajanne	  radalta	  mukaanne	  ja	  viettäkää	  
viikko	  purjehtien.	  
	  
Maailmalla	  kiertää	  IFDS:n	  (International	  Association	  for	  Disabled	  Sailors)	  
arvokisoissa	  sekä	  muissa	  suurissa	  tapahtumissa,	  9	  kpl	  upouutta	  venettä	  jotka	  
ovat	  vuokrattavissa.	  Tarkoitus	  on	  tehdä	  osallistuminen	  helpoksi	  ja	  
vaivattomaksi,	  sekä	  vammaispurjehtijoille	  että	  purjehtijoille	  joilla	  ei	  ole	  omaa	  
venettä.	  Kilpailukutsuista	  löytyy	  ohjeita	  näiden	  veneiden	  vuokrauksesta	  tai	  
asioida	  voi	  myös	  suoraan	  Charger	  Composites/Evert	  Aartsenin	  kanssa,	  mikäli	  
tämä	  vaihtoehto	  kiinnostaa.	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
Kovan	  päivän	  jälkeen...	   	   	   After	  sail,	  Las	  Palmas	  
	  
	  
ps.	  	  
Kuten	  aikaisemmin	  oli	  mainittu,	  olemme	  valitettavasti	  rikkoneet	  	  
(keula-‐)purjeita.	  Jos	  sinulla	  on	  vanhoja	  kisakäytöstä	  poistettuja,	  mutta	  vielä	  
kelpo	  purjeita,	  niin	  meillä	  olisi	  niille	  vielä	  paljon	  käyttöä	  harjoituspurjeina.	  
Edistä	  luokkaa	  ja	  tee	  päivän	  "hyvä	  teko".	  Kierrätä	  ne	  meille!	  KIITOS!	  
	  


