
 
2.4mR harjoitusleiri Las Palmasissa, 2018-01 
 
 
 
Tammikuun ensimmäisen viikon aikana Las Palmasiin kokoontui joukko purjehtijoita 
ottamaan osaa ensimmäiseen epäviralliseen Janne Laineen vetämään harjoitusleiriin. 
Aikaa ei tuhlattu koska heti ensimmäisenä päivänä kävimme läpi teoriaa maissa aina 
ilta-pimeyteen saakka. 
 

      
 
 
Seuraavana päivänä saimme veneet vesille ja pidimme laiturilla lyhyen kertauksen.   
Jannen välineet startin havainnollistamiseksi olivat niin sanotusti "hatusta vedetty". 
Starttiviivaa edusti vahapurkki ja kapula kun taas veneitä edustivat pari maalipensseliä. 
Siinä sitten keskusteltiin kummasta päästä viivaa piti lähteä. Toisille Jannen asettamat 
tilanteet olivat päivänselviä, muille (lue; minulle!) ne avautui hieman hitaammin. 
 
 

      
 
 
"No, eiköhän se selviä kunhan päästään vesille..." Vitsailu sikseen. Kävi kyllä ilmi että 
juuri näissä lähdöissä on äärimmäisen tärkeää tietää mikä on teoriassa se oikea paikka 
viivalla. Vesillä sitten nähdään miten teoriaa toteutetaan käytännössä kun mukana on 
15-30 venettä. 
Yksi asia on varmaa, - startista riittää juttua. Ja starttia on hyvä käydä läpi niin paljon 
kuin mahdollista koska startti ratkaisee niin paljon tässä luokassa. 
 
 



 
 

      
 
Pekka Seitola näyttää vielä raapivan päätään ja yrittävän muistaa kummasta päästä 
starttiviivaa nyt pitikään lähteä. Kimmo Pasasella ei huolia, - hänellä on jo suunnitelma! 
(...minä tiedän sen; "Kuin hauki rannasta!!!) 
 
 
 

      
 
Ansu Oxby ja Antti Kokkala ottivat rennosti ennen starttia. 
 
 
 

      
 
Kalle Saarisen (Kippari-Kalle, tuttavallisemmin) ja Janne Laineen tyylinäyte. 
 



      
 
Olihan meillä muutama tuulinen päiväkin. Ennustettiin 10-12m/s tuulta ja juuri niin 
kävikin. Lämpimässä vedessä tämä on vain hauskaa.  
Vasemmalla Micce Holmström ja oikealle Pekka Seitola. 
 

 
 
Yllä kuva viimeisen päivän purjehduksista. Onnistuimme ajaa 5-7 starttia per päivä ja 
radan pituus (kaksi kierrosta) oli noin 20 minuuttia. 
 

 
 
Tässä Imma Björndahl on juuri saamassa veneiden sijasta kunnon pesun. 
Suur-kiitokset Jannelle loistavasta valmennuksesta. Pidetäänhän pian uusi leiri...? 



      
 
Vanhasta nimestä ICIS (International Club for Integrated Sailing) olemme luopuneet 
koska lyhenne, ICIS, ei kuullosta tänä päivänä korrektilta.  
Uusi nimi, ICI Sailing Club ("Easy Sailing"), kuullostaa paljon paremmalta.   
ICI Sailing on Suomen 2.4mR-liiton alainen jaosto ja ensimmäisessä vuosikokouksessa 
5. tammikuuta, 2018 muodostettiin johtokunta johon kuuluvat Johan (Jussi) Ahlström, 
Filip Björndahl, Janne Laine ja Kimmo Pasanen. JA-puheenjohtajana ja KP-sihteerinä. 
 
ICI Sailingi'illä on sopimus Real Club Nauticon kanssa pitää veneitä kerholla ja käyttää 
heidän tilojaan. Vastavuoroisesti RCNGC saa käyttää veneitämme kun me emme ole 
varanneet niitä. Veneet ovat ICI Sailingin käytössä vaikka ne ovatkin yksityisesti 
omistettu.  
Tänä päivänä ICI Sailing'illä on kahdeksan venettä Real Club Nauticolla. Veneet ovat 
upeassa kunnossa ja kaikissa veneissä uudet/lähes uudet purjeet. Lisäksi meillä on 
kumivene jossa 20hp perämoottori. Mainittakoon tässä yhteydessä että purjeveneiden 
täytyy aina olla saatettuna kumiveneellä. Tämä on Real Club Nauticon ehdoton sääntö!  
Ja muistakaamme että me olemme vieraina upeassa kerhossa, - käyttäytykäämme 
hyvin kohteliaasti ja kunnioittaen heidän sääntöjä. 
Jäseneksi liittyminen ja veneiden varaukset hoidetaa ICI Sailingin nettisivujen  
(ici-sailing.org) kautta lähettämällä sihteerille varauskysely. Jos veneet ovat vapaat 
ehdottamallasi ajanjaksolla sihteeri kuittaa varauksen. Varaus on voimassa vasta 
vuokran maksettuasi.Vuokrat ovat varsin kohtuullisia; purjevene € 100/viikko tai € 
30/päivä ja kumivene € 150/viikko tai € 40/päivä. 
Vuokra tulee suoraan ICI Sailingin tilille ja se kattaa huollon, mahdolliset pienet 
korjaukset ja vastuuvakuutukset. 
Veneen omistajille ei makseta osaa vuokrasta vaan kaikki varat menevät täysin tämän 
toiminnan ylläpitämiseen. Happy sailing! 
 

 


