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n Pimein vuoden aika on taas jo ohitettu ja 
on aika suunnata katseet kohti avovettä! En-
sin kuitenkin palaan vielä vähän viime ke-
sään ja kauteen 2017. 

Arvokisoissa purjehtijamme edustivat Suo-
mea ahkerasti. Mitalisijoista emme valitet-
tavasti kaudella 2017 päässeet nauttimaan 
mutta lähtövoittoja ja top-5 sijoituksia tuli 
Suomelle paljon sekä arvokisoissa että WC-
kilpailuissa. Tämähän tarkoittaa sitä, että pur-
jehtijamme ovat hyvin maailma vauhdin mu-
kana. Alkavalla kaudella panokset ovat taas 
todella kovat, kun elokuussa ratkotaan en-
simmäiset olympiapaikat. 

Kotimaassa harrastajamäärät ovat olleet hie-
noisessa nousussa tämä näkyy muun muas-
sa käytettyjen veneiden kysynnän kasvussa. 
Mikäli sinulla on myytäviä Laser-tavaroita, 
muistathan laittaa niistä ilmoituksen FLAn 
venepörssiin, jonka löydät sivulta www.sail- 
laser.fi/veneporssi. 

Puheenjohtajan palsta

Nuorille ja myös senioreille on tullut paljon 
uusia treeniryhmiä ympäri Suomea mikä var-
masti näkyy jo alkavana kesänä kilpailijamää-
rien kasvuna.  Mikäli olisit kiinnostunut laser-
purjehduksesta, mutta et tiedä missä sitä 

voisi harrastaa, ota yhteyttä lähimpään pur-
siseuraan tai laita mailia minulle, autan mie-
lelläni näissä asioissa. 

FLA panostaa taas tulevana kesänä leirityk-
siin ja toivottavasti mahdollisimman moni 
teistä pääsee leireille mukaan. Uusi kausi tuo-
kin mukanaan siis paljon erilaisia leirejä se-
kä kattavan kuuden kilpailun ranking sarjan 
ja tietysti mukana on myös jo legendaarinen 
Nauvon Masters-kilpailu! Toivottavasti näem-
me lähtölinjalla ensi kesänä entistä enem-
män veneitä!
 

Hauskaa purjehduskauden odottamista  
kaikille!

Kesää odotellessa, 
Virpi Mikkola

Päätoimittaja  Virpi Mikkola 
Graafinen suunnittelu: Jussi Kiiskilä / studio Mielikuva Oy
Taitto: Josefina Hatara
Pankkiyhteys Finnish Laser Association  
 FI82 1309 3000 0511 77
Osoitteenmuutokset Jerker Skogström 
 jskogstrom@gmail.com

Finnish Laser Association
Suomen Laserliitto
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Sihteeri  Jaakko Svinhufvud
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Nettisivut  Mattias Lindfors
Valmennus/leirit  Tom Lönnqvist
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Arvokisojen kilpailukalenteri 2018
Kilpailu Ajankohta Paikka  Maa

4.7. EM 7.-14.4.2018 Patras Kreikka
4.7. MM 9.-17.7.2018 Gdynia Puola
Radial Youth EM 7.-14.4.2018 Balatonföldvár Unkari
Radial Youth MM 18.-25.8.2018 Kiel Saksa
U21 EM 17.-24.8.2018 Båstad Ruotsi
Senior EM 5.-12.5.2018 La Rochelle Ranska
Senior MM 30.7.-12.8.2018 Århus Tanska
Masters EM 5.-11.10.2018 Vigo Espanja
Masters MM 7.-15.9.2018 Dun Laoghaire Irlanti

FLA:n viiri                                        

Syksyllä 1999 FLA jakoi 25 vuotisgaalassaan ensimmäisen ker-
ran viirejä ansioituneille laseristeille tunnustuksena erinomai-
sesta menestyksestä kansainvälisissä kilpailuissa (käytännössä 
mitalisija) tai muuten ansioituneesta toiminnasta laserpurjeh-
duksen hyväksi.

Viirin on suunnitellut Sami Salomaa, jota FLA kiittää paitsi vii-
ristä myös aikoinaan hänen antamasta panoksesta Laser Bulle-
tinin profiilin nostossa. Viirin voi ansaita vain kerran.

Vuonna 2006 FLA:n hallitus päätti ryh-
mitellä viirit kolmeen kategoriaan. Ne 
ovat:

I. Mitalisija seniori MM- tai  
EM-kisassa

II. Mitalisija Juniori tai Masters  
MM- tai EM-kisassa

III. Hallinnollinen tai muu ansio

Viirejä on nyt jaettu 35 kpl, joista 
peräti 22 on I & II kategorian viirejä. 
Toivottavasti saamme taas alkavalla 
kaudella jakaa lisää näitä viirejä!

©
 Ju

ss
i K

iis
ki

lä

n Oli kyse kotimaan ranking-kilpailuista tai 
kansainvälisestä kilpailusta, niin edellytykse-
nä on purjehtijan jäsenyys pursiseurassa, se-
kä FLA:n jäsenmaksun suorittaminen. 

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 35e ja se 
maksetaan tilille FI82 1309 3000 0511 77

Kotimaan kilpailut 
Ilmoittautuminen ranking-kilpailuihin tapah-
tuu internetin kautta. 

Kotimaan kilpailujen ilmoittautumisiin 
löytyy linkit FLA:n sivuilta eli kannattaa käy-
dä vilkaisemassa nettisivujamme www.sail-
laser.fi. 

Kaikkien rankingkisojen ilmoittautumis-
linkki päivitetään FLAn nettisivuille myöhem-
min keväällä.

Kansainväliset kilpailut EM ja MM 
Kansainvälisiin arvokisoihin (MM ja EM) en-
nakkoilmoittaudutaan kansainvälisten Laser-
liittojen (ILCA ja EURILCA) sivustojen kautta.     
MM kilpailut -> www.laserinternational.com  
EM KILPAILUT -> www.eurilca.org 

Kilpailuihin on tavallisesti rajoitetut osallis-
tujakiintiöt eli ennakkoilmoittautumiset tu-
lee tehdä ajoissa. 

Maan kiintiöpaikat ovat käytettävissä vain 
ennakkoon ilmoittautuneille  ja ne täytetään 
karsintojen mukaiseen järjestyksessä. Mikäli 
Suomelle annetut kisapaikat eivät riitä, lisä-
paikkoja kilpailuihin on aina mahdollista saa-
da! FLA hakee näitä lisäpaikkoja tarvittaessa.

Saadessaan ilmoituksen paikasta tulee 
purjehtijan pikaisesti ilmoittaa käyttääkö 
hän paikan vai ei, muuten paikka menee au-
tomaattisesti listan seuraavalle purjehtijalle 
(huom! vain ennakkoilmoittautuneille). 

Kaikki tämä tapahtuu automaattisesti IL-
CA/EURILCAn järjestelmien kautta ja tilan-
netta voi myös seurata molempien liittojen 
www- sivuilta. 

Jos purjehtija ei ole ennakkoilmoittautunut 
kisoihin voi hän yrittää saada kilpailuun mah-
dollisesti avautuvan lisäpaikan,  tämäkin ta-
pahtuu ILCA/EURILCA n  nettisivujen kautta.

Yksityiskohtaiset tiedot ilmoittautumisesta 
löytyy: http://events.laserinternational.org/
en/info/application/system/sailors/guide

EuropaCup-kilpailut
EuropaCupin kisojen kilpailukutsut löytyvät 
sivuilta www.eruilca.org ja niihin ilmoittau-
dutaan kutsun ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilla on 
oltava ILCA:n jäsenkortti aina kilpailuissa 
mukana. 

Jäsenkortin saa tilattua FLA:sta osoittees-
ta virpi.mikkola@kotikone.fi Muistathan et-
tä jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen 
kun ILCAn jäsenkortti voidaan lähettää pur-
jehtijalle.

Kilpailuun ilmoittautumisessa kysytään 
myös ”ISAF sailor ID”tä, sen saa itselleen hel-
posti luotua rekisteröitymällä www.sailing.
org sivuilla.

Mikäli sinulla on kysyttävää Laser-kilpai-
luista, ilmoittautumisista tms olethan yh-
teydessä Virpi Mikkolaan joko sähköisesti  
(virpi.mikkola@kotikone.fi) tai puhelimitse 
050 546 5486.

 

Ohjeita kilpailuihin osallistumiseen
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Toukokuussa NJK:n Vårregatassa aloitti kauttaan viisi Laser 4.7 –
purjehtijaa, kun nuorten purjehtijoiden joukko oli jo yksitoistapäi-
nen SM-kisoissa neljä kuukautta myöhemmin. Jututimme muuta-
maa uuteen luokkaan siirtynyttä HSS:n purjehtijaa heidän ajatuk-
sistaan uudesta luokasta.

Sofia Tynkkynen aloitti optimistiluokassa kymmenvuotiaana, ja 
purjehti luokassa kilpaa lähes 15-vuotiaaksi. Hän purjehti puoli-
toista vuotta Zoom8-luokassa optimistiuransa jälkeen ja kokeili 
29er-luokkaa ennen siirtymistään Laser 4.7 –luokkaan. Haasteista 
innostuva ja tavoitteiden saavuttamisesta motivoituva 17-vuotias 
innostui luokan fyysisyydestä ja siitä, että saa päättää kokonaan 
itse purjehtimisestaan. Laser 4.7 –luokassa SM-kultaa kesällä 2017 
purjehtinut Sofia jatkaa, että ”haasteiden ylittäminen ja tavoittei-
den saavuttaminen motivoi. Se, että pystyy johonkin mitä ei ole ai-
kaisemmin osannut, saa jatkamaan eteenpäin”. Hän on ylläpitänyt 
myös tanssiharrastustaan ja mainitseekin sen tukevan fyysisessä 
veneluokassa pärjäämistä.

Sofian seurakaverit, Laserliiton nuorin jäsen, 13-vuotias Mikaela 
Söderberg ja 14-vuotias Aku Koivistoinen siirtyivät molemmat op-
tareista suoraan 4.7-luokkaan sen fyysisyyden ja hyvän venevauh-
din innoittamina. Aku on lisäksi purjehtinut rinnalla myös 29er-
luokassa BS:llä. Kuin yhdestä suusta myös Mikaelan ja Akun suista 
tulee vastaus ”kisaaminen ja uuden oppiminen sekä halu pärjätä 
motivoi”. Aku jatkaa, että hänellä on ”tavoitteena ura purjehduk-
sen parissa ja paikka olympialaisissa”. Molemmat korostavat jouk-
kuehengen merkitystä ja purjehduksen parissa jo saatujen ja vas-
taisuudessa tulevien uusien kavereiden merkitystä. 

HSS:n Laserjoukkue valmentajansa on Matias Mikkolan johdol-
la talvikaudella keskittynyt tehokkaasti fyysisten valmiuksien vah-

Suomen Laser 4.7 fleetti 
  tuplaantui kaudella 2017
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vistamiseen peruskestävyydestä lihasvoimaan ja liikkuvuuteen. Joukkue 
on lähdössä treenileirille Barcelonaan piakkoin ja jatkaa etelän leiritystä ja 
kisoja Anconassa maaliskuussa. ”Pienen hiljaiselon jälkeen on erittäin po-
sitiivista saada uusia purjehtijoita 4.7-luokkaan. Tästä on helppo ponnis-
taa eteenpäin ja luokan elpyminen voidaan nähdä Laser-luokan tulevai-
suuden kannalta huojentavana asiana Suomessa”, iloitsee Matias. ”HSS:llä 
4.7-porukka pelaa hienosti kohti yhteisiä tavoitteita unohtamatta pilkettä 
silmäkulmassa. Valmentajan näkökulmasta tilanne on erittäin positiivinen: 
Saan valmentaa motivoituneita purjehtijoita, joita kiinnostaa itsensä ke-
hittäminen purjehtijana”.

Laserliiton jäsenmäärä on viime vuoteen asti pienentynyt ja ikäja-
kauma hitaasti vanhentunut, mikä luo jatkuvan haasteen luokkaliiton toi-
minnalle ja painopistealueille. Vuonna 2017 kokonaisjäsenmäärä kuitenkin 
lisääntyi 8 %. Liitossa oli viime vuonna 113 jäsenmaksunsa maksanutta jä-
sentä. Nuorten osuus jäsenistöstä on vuosina 2013-2017 laskenut vääjää-
mättä, mutta vuoden 2017 osalta voimme iloksemme todeta, että nuorim-
pien kilpailevien junioreiden määrä nousi 13% edellisvuoteen verrattuna!

Useat Laserilla purjehtivista eivät kilpaile aktiivisesti, vaikka kisakalente-
rissa paljon kierrettävää kaikenikäisille purjehtijoille olisikin. Liiton tavoit-
teena kaudella 2018 onkin kasvattaa aktiivisten jäsenten määrää ja fleet-
tejä kisoissa ja tuoda edelleen uusia purjehtijoita luokkaan. Kilpailevien 
purjehtijoiden ja uusien nuorten houkuttelemiseksi lajin pariin kuulemme 
mielellämme jäsenistön ajatuksia. 
Teksti: Saara Söderberg
Kuvat: Matias Mikkola, Jaakko Svinhufvud
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Laservene on jo 1960-luvulla suunniteltu, edelleen hyvin ajankohtainen, 
koko perheen purjehdittava kevytvene. Laserjolla on saatavissa kolmena 
eri versiona, Laser 4.7, Laser Radial sekä Laser Standard. Yhdistävä tekijä 
näille luokille on, että ainoastaan purje ja alamasto eroavat toisistaan, itse 
veneen runko on aivan identtinen eri luokissa.

Pienipurjeisin 4.7-luokka on tarkoitettu junioripurjehtijoille, jotka siirtyvät 
Laseriin lähinnä Optimisti- ja Zoom8-luokista. Radial-luokka, jonka purje on 
Standard-luokan purjetta 18% pienempi on tarkoitettu kevyemmille, yleen-
sä n. 65-75 kg painaville purjehtijoille. Pienempi purje mahdollistaa nautin-
nollisen Laser-kokemuksen myös purjehtijoille, joille standard-Laser olisi fyy-
sisesti liian vaativa purjehdittava. Standard-luokka, jonka purjepinta-ala on 
7,06 m2 on pääsääntöisesti tarkoitettu yli 80 kiloa painaville purjehtijoille.

Purjetta ja alamastoa vaihtamalla monipuolisella veneellä voi siis pur-
jehtia perheen lapset noin 12-vuotiaasta aina isovanhempiin asti. Laseria 
purjehditaan kaikkialla maailmassa ja veneitä on valmistettu jo pitkälti yli 
200 000 kappaletta. Luokka on hyvin kansainvälinen ja sitä purjehditaan 
käytännössä kaikkialla missä purjehdusta harrastetaan.

Laserpurjehdus  – koko perheen harrastus
Laserissa aktiivista toimintaa myös vanhemmille 
purjehtijoille

Laserissa on myös hyvin aktiivinen toiminta hieman vanhemmille 
purjehtijoille; Masters-tasolla aloitetaan 35-vuotiaana apprentice-
luokassa. Luokasta toiseen siirrytään 10 vuoden välein. Vanhin luok-
ka on yli 75-vuotiaat Legendsit. Esimerkiksi Suomen Masters-luokka-
mestaruuskisoihin Nauvossa osallistui vuonna 2017 kaksi legendaa.

Masters-luokkamestaruuskilpailut on vuosien ajan ollut yksi Suo-
men suurimpia kevytvenepurjehdustapahtumia aikuisille. Parhaim-
pina vuosi osanottajia on ollut melkein sata.

Masters-toiminta antaa koko luokalle oman säväyksensä; se luo 
perspektiiviä lajiin ja yhdistää eri ikäkausien purjehtijoita. Osal-
listuminen Laserien Masters-toimintaan motivoi purjehtijaa pitä-
mään itsestään ikääntyessä parempaa huolta, kuin kenties muu-
ten tulisi pidettyä.

Kynnys aloittaa laserpurjehdus myös aikuisiällä on matala. Pe-
rusymmärrys ja kokemus purjehtimisesta riittävät hyvin aloitta-
miseen ja ensimmäisiin kilpailukokemuksiin laserin parissa. Toki 
huipputasolle tarvitaan vuosien systemaattinen harjoittelu.

Laserin perusfilosofia korostaa purjehtijan taitoja ja pyrkii mini-
moimaan välineitten vaikutuksen. Vene ei ole muuttunut sen al-
kuperäisestä lanseerauksesta 1969 juurikaan. Ainoastaan vähäisiä 
trimmeihin liittyviä modifikaatioita on sallittu vuosien kuluessa. 
Aloittaakseen harrastuksen ei tarvitse välttämättä hankkia uutta 
venettä, vaan käytettyjä hyväkuntoisia ja kilpailukykyisiä veneitä 
on saatavissa kohtuuhintaan alkaen noin 2000 euroa. 

Tulevana kesänä suuntana  
Masters-luokkamestaruuskilpailu Nauvossa
Kaikkien kesäisestä purjehdustapahtumasta ja mukavasta yhdes-
säolosta nauttivien kannattaa osallistua luokkamestaruuskisoihin 
kesällä 2018. Bulletinista löytyy erillinen kilpailukutsu yhteystie-
toineen. Purjehduksen lisäksi vietetään iltaa yhteisen illallisen ja 
hauskanpidon merkeissä. 

Mastersit osallistuvat aktiivisesti myös kaikkiin muihin vuonna 
2018 Suomessa järjestettäviin laserpurjehdustapahtumiin, esimer-
kiksi Tampereella järjestettäviin SM-kilpailuihin. Vuosittain suoma-
laisia Laser-masterspurjehtijoita nähdään myös MM-tasolla, vii-
meksi vuonna 2017 Kroatian Splitissä. MM-kisat järjestetään syys-
kuussa 2018 Dun Laoghairessa Irlannissa.
Teksti: Tore Kindstedt, Suomen Laserliiton Masters-vastaava
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Kotimaan kilpailukalenteri 2018

Kotimaan  
leirikalenteri 2018

Kilpailu Ajankohta Järjestäjä  Luokat

R1 – NJK Vårregatta 12.-13.5. NJK 4.7, rad, std
R2 – DTSW 2018 8.-10.6. HSS 4.7, rad, std
R3 – EVLI Hangon regatta 16.-17.6. HSF 4.7, rad, std
Masters Luokkamestaruus 28.-29.7. NSS Masters
R4 & SM 4.7 ja Std 18.-19.8. TaPS 4.7, rad, std, SM 4.7 ja std
R5 & SM Radial 7.-9.9. EMK 4.7, rad, std, SM Rad
R6  15.-16.9. BS 4.7, rad, std

Leiri Ajankohta

I – Kevätleiri, NJK 5.-6.5.
II – DTSW 2018, HSS 4.-6.6.

III – Ajankohta ja paikka tarkennetaan kauden kuluessa 

FLA on lisäksi mukana mahdollisilla SPV:n leireillä.

Suomen Laserliitto panostaa jäsenistönsä valmennuk-
seen ja leireihin myös tulevalla kaudella. Liitossa koemme, 
että on tärkeää päästä kartuttamaan kokemusta monipuo-
lisesti myös oman seuran treenien ulkopuolella ja suurem-
missa ryhmissä. Näemme, että ulkopuolinen valmennus, 
oman valmentajan lisäksi, laajentaa purjehtijan näkemystä 
purjehduksen monimuotoisesta maailmasta.

 Kaudella 2018 jatkamme siitä mihin jäimme 2017. Kes-
kitymme startteihin ja radalla vallitsevien tilanteiden ha-
vaitsemiseen. Kehitämme purjehtijoiden tarkkaavaisuut-
ta havainnoimaan rataa ja venettään sekä hiomme taktisia 
valmiuksia.

 Leirien ohjelma on muodostettu siten, että ne palvele-
vat kaiken tasoisia purjehtijoita - tervetuloa kaikki mukaan! 
Vahvistamme tulevien leirien ajankohdat ja ohjelmat pian.

KESÄN  
2017 SM-KILPAILUT

4.7 JA STANDARD -luokkien  
SM-kilpailut 
Taps, Tampere 
18.-19.8.2018
www.taps.fi

KAIKKI ROHKEASTI MUKAAN!

RADIAL-luokan SM kilpailut 
EMK Espoo 
7.-9.9.2018
www.emk.fi


