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Kulunut purjehduskausi alkoi koronapandemian merkeissä. Tiukat 
koronarajoitukset astuivat voimaan maaliskuun puolivälissä juuri 
kun ensimmäiset lämpimät säät sallivat lautailun lähes jäättömä-
nä säilyneellä merellä.

Vaikka rajoitukset olivat pääosin suosituksia, ne otettiin Suo-
messa tosissaan. Rajoitusten ansiosta koronatilanne on meillä 
suhteellisen vakaa, eikä pelättyä toista aaltoakaan ole vielä 
havaittu.  Myös SPLL lykkäsi kisakauden avausta, ja Surf-viikko 
järjestettiin hyvin varovaisella formaatilla.

Myös ylivarovaisuuttakin esiintyi. Somessa kehotettiin vält-
tämään lautailua siitä mahdollisesti koituvien vaaratilanteiden ja 
terveydenhuollon kuormituksen takia. Karavaanarijärjestön pu-
heenjohtaja pyysi pitämään asuntoautot ja -vaunut seisomassa, 
etteivät ihmiset vain luulisi karavaanareiden matkailevan. Jälkikä-
teen ajatellen korona tuskin tarttuu autossa tai ulapalla, enkä ole 
koskaan kuullut lautailijoiden kuormittavan teho-osastoja.

Tätä kirjoitettaessa olemme palanneet jo lähes normaaliin 
arkeen. Purjelauta- ja suppikilpailut pyörivät, ihmiset ulkoilevat ja 
viettävät vapaa-aikaa harrastustensa parissa lähes normaalisti. 
Koronavirusta esiintyy, mutta palopesäkkeet havaitaan, jäljite-
tään ja sammutetaan. Matkailu on vielä jäissä, mutta viimeistään 
rokotteen tullessa markkinoille palannee lentoliikennekin lähes 
entiselle tasolleen.

Koronakriisi on ollut monelle myös taloudellinen katastrofi. 
Monen pienyrittäjän tulot ovat romahtaneet, ja etenkin palvelu-
alojen työntekijöitä on lomautettu tuhansittain. Toisaalta etätyö ja 
lomautukset ovat antaneet osalle meistä kaivattua vapaa-aikaa, 
jonka on voinut viettää lautailun parissa. Tuuli on ilmaista, eikä 
rannoille ole pääsymaksuja.   

Tuomiopäivän ennustajia on keskuudessamme aina. Tähän 
asti he ovat olleet lähes aina väärässä. Elämä palaa kriisien 
jälkeen ennalleen. Olemme silti oppineet koronakriisistä ainakin 
sen, ettei huoleton rantaelämä tai matkustamisen ja liikkumisen 
vapaus ole itsestäänselvyys. Vapaus edellyttää myös vastuul-
lisuutta. Varovaisuutta noudattaen voimme parhaiten välttää 
uudet rajoitukset.

 Markus Huhtinen, SPLL
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Rodos, Kremasti

Huippuranta 
rentoon 

lautailuun
Rodoksen matkailukausi ja lähes 
päivittäin puhaltava Meltemi-tuuli 
heräävät suunnilleen samaan aikaan 
talviuniltaan huhtikuun puolivälissä. 
Kauden alussa päivälämpötilat ovat 
kahdenkymmenen asteen tuntumas-
sa, ja tuulen nopeus jää iltapäivisin 
yleensä alle 10 m/s rajan. Tuuli on 
voimakkaimmillaan heinä-elokuussa, 
mutta lämpötilatkin voivat olla viik-
kokausia +35 asteen tuntumassa. 

Suomalaiset purje- ja leijalautailijat ovat jo viidentoista 
vuoden ajan kokoontuneet huhti-toukokuun 

vaihteessa Rodoksen Kremastiin ”epävirallisille  
surf-viikoille”. Onnekkaimmat viettävät saarella lähes 

kuukauden, kun kiireisimmät joutuvat tyytymään 
viikkoon. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että laudan 

päällä vietetyn ajan suhde matkan pituuteen on 
kohdallaan.

Sesonki loppuu syyskuun lopussa, 
ja tuuletkin alkavat hiipua lokakuuta 
kohti mentäessä.

Keväällä Rodoksen tuulet ovat 
siis korkeintaan kohtalaisia. Suoma-
laisten kannalta tämä on pelkästään 
hyvä. Tasainen vesi ja helpot olosuh-
teet suosivat kisatreenausta; kevyeh-
kö tuuli on juuri sitä, mitä kotimaan 
kisoissa joutuu useimmiten kohtaa-
maan. Toisaalta olosuhteet suosivat 

myös uusia harrastajia; harjoittelu on 
helppoa tasaisessa tuulessa turvalli-
sissa olosuhteissa.

Rodokselle kannattaa siis pakata 
mukaan iso slalomlauta isolla purjeel-
la, foili, keskikokoinen leija tai pitkä 
Windsurfer/Raceboard. Näillä väli-
neillä pääsee yleensä vesille päivit-
täin, eikä aikaa tarvitse tuhlata tuulen 
odotteluun.

Varmin tapa varmistaa paljon 
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}}}}}} lautailu- tai leijailutunteja on varata 
all-inclusive huone Labranda Blue 
Bay- hotellista, ja säilyttää välineet 
aivan hotellin edessä sijaitsevassa 
Meltemi-vuokraamossa. Vuokraamo 
järjestää myös lautojen kuljetuksen 
lentokentältä.  

Vuokraamo on pieni, ja tunnelma 
on rento. Laudat säilytetään aivan 
rantaviivalla, ja lounasbaariin on 20 
metriä. Rannalta ei tarvitse poistua 
koko loman aikana minnekään, jos 
kaunis saari on tullut jo kierrettyä 
moneen kertaan. Leijoilla voi lähteä 
vesille välittömästi vuokraamon itä-
puolen tyhjältä rantakaistaleelta.

Labranda Blue Bayn all inclusive-
viikko on suhteellisen kallis, ja edul-

lisempiakin majoitusvaihtoehtoja 
löytyy joko Kremastista tai Ialyssok-
sesta. Viikon pakettimatkan on vii-
me vuosina saanut noin 400 eurolla, 
ja pari viikkoa on irronnut 500–600 
T hintaan.  Parin kilometrin matka 
vuokraamolle taittuu polkupyörällä. 

Huomattavasti Meltemiä suurem-
pi vuokraamo löytyy Ialyssoksesta 
pari kilomeriä Blue Baysta Rodoksen 
kaupunkiin päin. Jurgen Niensin Pro 
Centerillä on parempi vuokralautava-
likoima kuin Meltemillä, mutta pie-
nen Meltemin rentous puuttuu.

Vaikka löytäisit edullisen paketti-
matkan Kremastiin tai Ialyssokseen, 
kannattaa omia lautoja kuskaavan 
tarkistaa huolellisesti lautojen kulje-

tusehdot. Sama matkatoimistokin voi 
nykyisin käyttää useita eri lentoyhti-
öitä, joista jokaisella voi olla erilaiset 
maksimimitat ja hinnat leija- ja purje-
lautailuvälineille.    

Rodoksella on paljon nähtävää ja 
kiehtova historia. Rodoksen vanha 
kaupunki on Unescon maailmanpe-
rintökohde, ja lyhyellä kaupunkikäve-
lyllä voi matkustaa antiikin Kreikasta 
Bysantin kautta Mussolinin Italiaan. 
Etenkin saaren harvaan asuttu ete-
läosa on kaunis, ja päivän surffiretki 
eteläkärjen Prassonisiin kannattaa 
tehdä jo pelkkien maisemien takia.

Teksti, kuvat
Markus Huhtinen
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Oikeilla 
välineillä 
vesille

Tämän jutun tarkoitus on auttaa 
purjelautailua aloittavaa välttämään 
pahimmat virhehankinnat ja tehdä 
edistyminen omien tavoitteiden mu-
kaisesti mahdollisimman helpoksi.

Välineet tulisi valita käyttötarkoi-
tuksen, oman osaamistason, tavoit-

Purjelautailu on helppo oppia ja taitoja 
kehittää oikeilla välineillä. Väärät 
välineet taas hidastavat oppimista, 
ovat pahimmillaan vaaralliset, ja 
karkottavat koko lajin parista. Miten 

siis välttää virhevalinnat?  

Seuraavaksi välinepaketiksi voi- 
daan ottaa kaksi erilaista vaihto- 
ehtoa, riippuen siitä mikä on tavoite 
purjelautailussa. 

Suuritilavuuksinen, kölitön 
freeride- lauta ja siihen sopiva 
freeride purje. 
Tämä paketti tulisi valita, jos tavoit-
teesi on plaanissa ajelu ja jatkossa ko-
vemmastakin tuulesta nauttiminen. 
Näilläkin välineillä voi opetella myös 
alkeet ja tietysti ajella ihan hiljaises-
sa tuulessa, mutta kölin puuttumi-
nen hankaloittaa alkuun vastatuu-
leen pääsyä ja vähän pienemmästä 
tilavuudesta johtuen lauta on hieman 
kiikkerämpi kuin alkeislauta. Näitä 
lautoja löytyy myös kölillisinä, mutta 
kölin lisäpainon vuoksi lauta yleensä 
vaatii yleensä kovempaa tuulta plaa-
natakseen..

Kannattaa muistaa, että mitä le-
veämpi ja tilavampi lauta on, sitä va-
kaampi se myös on ja sitä aiemmin 
sillä pääsee plaaniin.

Tällä laudalla voi alkeiden opet-
telun jälkeen opetella ajamaan jal-
kalenkeissä ja plaanissa, sekä teke-
mään plaanijiippejä. Jalkalenkeille on 

näissä laudoissa useampia kiinnitys-
paikkoja, kuten alkeislaudoissakin. 
Alkuun lenkkien käyttöä opetellessa 
ne laitetaan lähelle laudan keskilin-
jaa ja eteen, josta niitä edistymisen 
myötä voidaan siirtää reunemmas ja 
taemmas. Parilla purjeella tämä pa-
ketti kattaa jo oikein hyvän tuulialu-

een, eikä paketista ”kasva ulos” ihan 
heti taitojen karttuessa, vaan sillä voi 
jatkaa harrastusta hyvinkin pitkään. 
Kun tällä paketilla oppii ajamaan plaa-
nissa, voi siitä laajentaa harrastusta 
tai jatkaa sitä oikeastaan mihin suun-
taan tahansa. 

 
Windsurfer LT, yksityyppiluokan 
lautapaketti
Ehkä Windsurfer LT pakettia kuvaa-
va slogan voisi olla, ”Make mökki-
lautailu great again!” Windsurfer 
LT on erinomainen valinta, jos si-
nua kiinnostaa kevyessä tuules-
sa nautiskelu ja vesillä retkeily. 
Verrattuna alkeispakettiin lauta on 
vähän kapeampi ja siitä johtuen hie-
man kiikkerämpi. Lauta on myös huo-
mattavasti pidempi kuin alkeislauta, 
joten sen ohjaaminen on alkuun hie-
man kankeampaa kuin alkeislaudalla. 
Lauta kulkee kevyesti hiljaisella tuu-
lella ja tällä laudalla pääset myös 
helposti liukuun, mutta varsinainen 
plaanissa ajelu ei oikein toimi, kos-
ka laudassa ei ole jalkalenkkejä. Kun 
tällä laudalla on saanut kiinni liu’ussa 
ajamisesta, on pienemmillä laudoilla 
plaanissa ajamisen oppimiskynnys 
todella matalalla. Laudalla on help-

Leveä, mahdollisesti kölillä varus-
tettu suuritilavuuksinen alkeislauta 
sopii alkeiden opetteluun.

teiden ja käyttöolosuhteiden mukaan.  
Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että 
isommalle kaverille tarvitaan isom-
mat välineet kuin kevyemmälle. 

Kevyelle tuulelle valitaan isom-
mat ja kantavammat välineet kuin ko-
vemmalle tuulelle ja aloittelija tarvit-

see  isomman  laudan ja pienemmän 
purjeen kuin osaavampi  harrastajal-
le. Aloittaminen on helpointa kurssil-
la, tai kaverin kanssa, joka osaa opet-
taa purjelautailun alkeet.
 
Sitten ensimmäisiin opettelu- 
välineisiin, joilla aloitetaan opettelu. 
 
Riittävän tilava ja leveä kölillinen 
alkeis- tai koululauta ja siihen tar-
koitettu sopivan kokoinen purje on 
aloittamiseen ja alkeiden opetteluun 
helpoin kalusto. Näillä laudoilla voi 
myös harjoitella trapetsin käyttöä ja 
jalkalenkeissä ajamista. On hyvä, että 
laudassa on sisään käännettävä köli, 
mutta kölin tilalla voi olla myös irro-
tettava keskievä. Alkeisvälineitä ei 
välttämättä kannata ostaa itselleen, 
vaan vuokrata tai käyttää seuran ka-
lustoa sen aikaa, että saa alkeet ope-
teltua. 

Tosin alkeispaketti on erittäin 
helppo myydä eteenpäin ja jos aja-
tuksena on vain ajella kevyessä tuu-
lessa hyvällä säällä, ilman sen kum-
mempia tavoitteita on tämä paketti 
siihen ihan sopiva. Iso freeride on monikäyttöinen, helppo ja nopea. Georges Skyllas camberit-

tomalla purjeella. 
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po retkeillä, vaikka saaristossa, tai 
pienemmilläkin vesialueilla, sillä se 
kulkee hyvin vastatuuleen myös ke-
vyellä kelillä, koska siinä on sisään 
kääntyvä köli. 

Lautapakettiin kuuluu kevyt 
5.7 m2 purje, joka on helppo kä-
sitellä ja sen kevyen tuulen omi-
naisuudet ovat oikein hyvät. Lau-
taa voi käyttää myös SUP lautana. 
Windsurfer LT:n harrastajat ovat aktii-
vinen ryhmä, joka järjestää kilpailuja 
ja retkiä eri puolella Suomea. Tässä 
luokassa kilpaillaan aktiivisesti myös 
kansainvälisesti.

Entäpä muut purjelautaväline  
tyypit aloittamisen kannalta? 
Heti alkuun pitää todeta, että 
kaikki vanhanaikaiset -80 ja -90 
luvun laudat ovat huomattavas-
ti nykyisiä vaikeampia alkeislau-
toina,  sillä ne ovat pääsääntöi-
sesti joko liian kapeita, pitkiä, 
pieniä, painavia, tai tätä kaikkea. 
 
Raceboard-välineet.
Vanhatkin Raceboard-luokan laudat 
ovat monimutkaisia kilpaurheiluvä-

lineitä, eivätkä ne sovellu alkeiden 
opetteluun. Lauta on pitkä, kapea ja 
paksu, joka tekee siitä kiikkerän ja 
vaikeasti käännettävän.

Muotoilunsa vuoksi Raceboard- 
lauta vaatii aloittavan harrastajan 
taitoihin nähden aivan liian suuren ja 
painavan purjeen, jotta sitä voisi oh-
jata. Purjeet ovat myös hyvin teknisiä 
käyttää camberien ja erilaisten sää-
töjen vuoksi. Näissä laudoissa jalka-
lenkit ovat tehokkuuden vuoksi aivan 
laudan reunoilla ja hyvin takana, joten 
jalkalenkkiajon opettelu voi Racebo-
ardeilla olla melko hankalaa.

Alkeiden opettelun jälkeen tu-
lisikin opetella ajamaan purjelautaa 
plaanissa ja jalkalenkeissä, ennen 
kuin siirtyy Raceboard- luokan lau-
toihin.  

Osaavissa käsissä Raceboard- 
luokan kalustolla vesille pääsee aina, 
se kulkee kelissä kuin kelissä ja sillä 
on erittäin hyvä retkeillä pidempiäkin 
matkoja huolestumatta tuulen lop-
pumisesta. Normikäyttäjälle mukava 
tuulialue kuitenkin loppuu noin 10m/s 
tuuleen.

Raceboard- luokka on aktiivinen 

kilpailuluokka ja eritasoisia kilpailuja 
järjestetään ympäri Suomea.

Bic Tecno
Bic Tecno on junioreille tarkoitettu kil-
paurheiluväline, eikä sovellu alkeiden 
opetteluun.

Lauta on suhteellisen kapea ja 
pitkä, jonka vuoksi se on melko kiik-
kerä. Hieman kuin pienikokoinen Ra-
ceboard lauta. Aikuiselle ihmiselle 
lauta on lisäksi liian pieni alkeiden 
helppoon opettelemiseen. Tässäkin 
laudassa jalkalenkit ovat reunoilla 
ja takana. Purjeessa on Cambe-
rit ja se on suhteellisen jäykkänä 
huono aloittelemiseen. Bic Techno 
on kansainvälisesti aktiivinen juni-
orikilpailuluokka ja purjehdusliitto-
jen määrittelemä juniorien porras 
kohti olympialuokan kilpailemista. 
 
Slalom- ja formulavälineet.
Myös nämä välineet ovat kilpaurhei-
luvälineitä jo osaavammille harrasta-
jille. Vaikka Formulat ja suurimmat 
slalomlaudat ovat mittojensa puoleen 
hyvin lähellä freeride-lautoja, ovat ne 
paljon teknisempiä ja vaikeampia 

aloittelevalle harrastajalle. Jalkalenkit 
ovat äärimmäisen takana ja reunoil-
la, joten niihin pääseminen vaatii jo 
osaamista. Samoin lautojen muotoilu 
vaatii hyvää ja aktiivista tekniikkaa, 
jotta ne saadaan nousemaan aikaisin 
plaaniin. Lautoja ajetaan lähinnä evän 
varassa, joten kuskilla on oltava riittä-
vän hyvä tekniikka voidakseen hallita 
tehokkaiden evien voimat ja kuormit-
taa niitä oikealla tavalla. 

Purjeissa, joita näissä laudoissa 
käytetään, on profiilinmuodostajat 
eli camberit, jotka lisäävät purjeiden 
nopeutta ja tuulen kestoa. Tämän 
vuoksi ne ovat jäykkiä ja painavia ver-
rattuna freeride-purjeisiin. Nämä väli-
neet ovat kaikkein nopeimpia purje-
lautavälineitä. Niillä voit ajella todella 
kovaa ja pitkiä matkoja, mutta tuulen 
tyyntyessä meno loppuu kuin sei-
nään. Koska nämä on tehty plaanaa-
maan, eivät ne alle plaanikynnyksen 
kulje alkeislautoja kovempaa. 

Slalom-luokassa kilpaillaan aktii-
visesti Suomessa. Kansainvälisesti 
slalom-kilpailuja on sekä amatöörien, 
että ammattilaisten sarjoissa.

Slalom-välineistä löytyy myös ns. 
freerace-versioita, jotka ovat hieman 
käyttäjäystävällisempiä kuin puhtaat 
formula- tai slalom-välineet. Niitä-

kään ei voi varauksetta suositella 
jokaiselle aloittamiseen ja opette-
luun, vaikkakin ne ovat kaikin puo-
lin hieman helpompia kuin puhtaat 
kisareleet. Ne ovat hyviä kompro-
misseja edistyneelle harrastajalle, 
joka nauttii vauhdista ja jiipeistä, 
mutta ei ole valmis vastaamaan ki-
savälineiden fyysisiin haasteisiin. 

Waveride- ja freestyle-välineet.
Wave-laudat ja -purjeet on tehty ko-
keneelle harrastajalle. Laudat ovat 
aivan liian pieniä aloitteluun ja opet-
teluun, koska ne on tehty toimimaan 
pääsääntöisesti yli 10 m/s tuulissa.

Wave- tai freestylepurjeita voi jos-
sain määrin käyttää opetteluun, sillä 
ne ovat suunnilleen samankokoisia 
kuin aloitteluun käytettävät purjeet. 
Wave-purjeet on kuitenkin suunnitel-
tu paljon kovempaan tuuleen ja isoon 
aallokkoon, joten ne ovat kevyessä 
tuulessa painavampia, jäykempiä ja 
tunnottomampia kuin alkeispurjeet.

Kilpailuluokkina Wave ja Freesty-
le ovat näyttävimmät purjelautailu-
luokat korkeine hyppyineen ja lähes 
mahdottomilta vaikuttavine temppui-
neen. Tekniikan opettelu vaatii yleen-
sä vuosien harjoittelua maailman tuu-
lisimmilla rannoilla.

  
Foilit (kantosiivet) 
Ennen siiville siirtymistä olisi hyvä 
opetella ainakin alkeet normaalilla 
purjelaudalla. Tämän lisäksi helpottaa, 
jos osaat ajaa purjelautaa trapetsissa, 
jalkalenkeissä ja plaanissa. Toki jotkut 
ovat hypänneet kantosiivelle suoraan 
purjelautailun alkeiden jälkeen. Foi-
leistakin löytyy freeride- ja race-väli-
neitä, joista freeride-foileilla opettelu 
on huomattavasti helpompaa. Free-
ride-foilit ovat hitaampia, helpom-
pia kontrolloida ja nousevat lentoon 
pienemmillä purjeilla kuin racefoilit. 
 
Yhteenvetona voisi todeta, että 
millä tahansa purjelautavälineillä voi 
aloittaa opettelemisen ja oppia pur-
jelautailemaan. Voit oikeastaan itse 
valita kuinka nopeasti haluat oppia, 
ja kuinka kovaa haluat lyödä päätä 
seinään. Onnistuminen ja oppiminen 
riippuu tietysti aina motivaation mää-
rästä ja vaikeuksien siedosta. Oikeilla 
välineillä opit kuitenkin nopeammin, 
ja purjelautailu on aina hauskaa. ¢

Teksti Petteri Nenonen 
Kuvat Markus Huhtinen

}}}}}} Freestyle- ja wave-välineet: 
For experts only!

Suuresta tilavuudesta huolimatta Raceboard on turhan raskas, kiikkerä ja monimutkainen aloittelijalle.
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Hyppää siivelle

Päätimme kysellä asiasta alan par-
haalta asiantuntijalta, itseltään isolta 
päälliköltä, Antti Lipastilta. Antin val-
mistamat THE BOSS-foilit ovat tällä 
hetkellä kisapuolella maailman ehdo-
tonta ja terävintä kärkeä.

Antti, miten erilaiset siivet, varret 
ja rungot, sekä niiden keskinäi-
nen geometria vaikuttaa foilien 
suorituskykyyn ja käyttötarkoi-
tukseen? Tietysti tässäkin asiassa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta 
anna jotain nyrkkisääntöjä. Aloi-
tetaanko vaikka siivistä?
Antti: Siipien tulee olla jäykät. Jos 

Vaikka purjelautoihin ja leijoihin tarkoitettuja 

foileja eli kantosiipiä on ollut markkinoilla 

Vasta muutamia Vuosia, on erilaisia malleja 

ja kokoja tarjolla kymmenittäin. moni on 

ihmeissään tästä erilaisten mallien kirjosta 

ja VälineViidakossa suunnistaminen Voi olla 

monelle Vaikeaa. mihin siis kiinnittää huomiota 

foilin Valinnassa?

siivet ovat löysät, on foilin kont-
rolli huono eikä se kulje vakaasti. 
Paksummat profiilit siivissä antavat 
enemmän nostetta hiljaisilla nope-
uksilla, ja niitä voidaan käyttää freeri-
de- ja aloittelufoileissa. Ohuet profiilit 
ovat kuitenkin nopeampia ja tehok-
kaampia kisavauhdeilla.

Paksulla profiililla siipi saadaan 
riittävän jäykäksi edullisemmilla ma-
teriaaleilla, mutta kisafoileissa, joissa 
käytetään nopeita ja ohuita profiileja, 
joudutaan käyttämään erittäin kor-
kealuokkaista hiilikuitua, jotta siivet 
saadaan riittävän jäykiksi.  

99,9% myynnissä olevista hiilikui-

dusta on ns. ”tavallista” hiilikuitua, 
jonka jäykkyys ei riitä kisafoileihin.  
Meillä on nyt käytössä kolme kertaa 
tavallista hiilikuitua jäykempää, tiuk-
kaan jalostettua ja pakattua kuitua. 

Tällaisen materiaalin saaminen 
on vaikeaa, koska valmistajia on vain 
muutamia maailmassa.   Ase- ja ava-
ruusteollisuus vievät yleensä kaiken, 
eikä kaupalliseen myyntiin paljon jää. 
Siitä onkin jäänyt kuidulle nimi ”mili-
tary carbon”. 

Siipien aspect ratio (leveyden 
suhde pituuteen) on aina kompro-
missi käyttötarkoituksen mukaan, 
koska ohut ja kapea profiili olisi no-

pea mutta samalla jäykkyys kärsii. 
Foilin käyttötarkoituksen mukaan on 
haettava siihen sopivin siiven aspect 
ratio ja profiili.

Käytämme Bossin kisafoileissa 
etusiivissä kolmea eri pituutta: 100 
cm rata-ajoon, 91 cm kevyen tuulen 
slalomiin/kovan tuulen rata-ajoon ja 
70 cm kovan tuulen slalomiin. 

Takasiipenä meillä on nyt erit-
täin ohut ja nopea 46 cm pitkä mal-
li mikä toimii hyvin radalla ja sla-
lomissa. Siipien profiiliin olemme 
satsanneet tänä vuonna erittäin 
paljon ja meillä on entistä ohuem-
pi NACA:sta modifioitu oma pro-
fiili mikä on toiminut loistavasti. 
 
Entäpä foilin runko (fuselage)? 
Antti: Runkoon kohdistuvat voimat 
ovat erittäin suuria, joten fuselagen ja 
siipien liitoskohtien tulee olla erittäin 
vahvat, eikä väljyyttä saa olla yhtään. 
Itse valamme jokaisen etusiiven lii-
toskohdan fuselagea vasten, jolloin 
liitoksesta saadaan tiivis ja kestävä 
ilman mitään välyksiä.

Pidemmät rungot ovat hie-
man vakaampia, mutta niissä tulee  
huippunopeus äkkiä vastaan, eivätkä 
ne kiihdy enempää. Tämän huomaa 
varsinkin lenssillä ja slööreillä.  

Lyhyemmät rungot ovat vaikeam-
pia kontrolloida, koska ne sallivat liikaa 
ylös/alas liikettä mikä tappaa vauhtia 
ja tekee ajosta levotonta.  Myös voi-
massa on paljon eroa; pitkä antaa 
voimaa ja silloin takasiiven kulmaa 
voi vähentää, lyhyet taas päinvastoin.   
Rungon pitää olla myös todella jäyk-
kä. Jos fuselage on taipuisa, niin sen 
huomaa heti ajossa. Joko niin, voima 
on poissa, koska takasiiven kulma 
pääsee muuttumaan, tai rullaavana 
liikkeenä lenssillä, koska etusiipi pää-
see rungon kiertyessä taipumaan si-
vusuunnassa.  

Olemme kokeilleen monen-
laisia pituuksia, mutta suosituin  
koko on nyt meidän kisafoileissa 112 
cm. Pituus toimii loistavasti sekä ra-
ta-ajossa että slalomissa. 

 
Mitä vaikutuksia varrella  
(mast) on? 
Antti: Varren vaikutus on erittäin suu-
ri.  On hyvä pystyä rakentamaan sekä 
kiertojäykkä, sekä pystysuunnassa 

jäykkä varsi, sillä muuten kontrolli on 
huono siipien päästessä liikkumaan 
tarpeettomasti. 

Varren profiili tehdään mahdol-
lisimman ohueksi, kun haetaan 
nopeutta ja materiaalina on silloin 
käytettävä samaa korkealuokkaista 
hiilikuitua kuin siivissä. 

Varren pituus on myös komp-
romissi. Pitenpi auttaa aallokko- 
olosuhteissa, mutta jokainen lisä-
sentti tekee riittävän jäykkyyden saa-
misesta haastavaa. Lyhyempi on hel-
pompi ja edullisempi tehdä jäykäksi. 
Lyhyemmällä varrella on lentämisen 
pelkokerroin aloittelijalle pienempi. 

Tällä hetkellä käytämme kisa-
foileissamme 101 cm pitkää vartta.  
Pituus tuntuu riittävän, ja tällä mital-
la olemme ohuella ja nopealla profii- 
lilla saaneet aikaan todella jäykän var-
ren. 

Kun varsi sijoitetaan taemmas 
fuselagessa, antaa se lisää voimaa, 
etenkin kevyellä tuulella. Tämän 
vuoden malliin siirsimmekin maston 
paikkaa varressa kuusi senttiä taem-
mas, ja ero on merkittävä.

 
Mihin siipien kulman säätämisellä 
voidaan vaikuttaa?
Antti: Siipien säädöllä vaikutetaan 
foilin nosteeseen. Takasiiven koh-
tauskulma on säädettävä ja etusiiven 
kulma on kiinteä. Säädöt ovat varsin 
henkilökohtaisia ja kannattaa kokeilla 
mikä omalla kohdalla toimii parhai-
ten. Myös keliolosuhteilla on vaiku-
tusta. Karkeasti voidaan ajatella, että 
kallistettaessa takasiipeä siten, että  
takareuna nousee ylöspäin, saadaan 
etusiiven kohtauskulmaa suurem-
maksi ja lisättyä foilin nostetta, joka 
taas periaatteessa lisää jarruttavaa 
voimaa.  Astemittarilla voi tarkistaa 
etusiiven ja takasiiven kohtauskul-
man eron.
 
Entä laudat, joita käytetään  
foilien kanssa?
Antti: Pitkäsiipisten, nopeiden 
ja tehokkaiden foilien kanssa 
on käytettävä leveitä lautoja, 
jotta sinulla on riittävästi vi-
puvartta ja voimaa vastustaa 
foilin nostetta. Kapeampisiipi-
sillä ja hitaammilla foileilla voi-
daan käyttää kapeampia lautoja. 
 

Entäpä purjeet?
Antti: Kisafoilien kanssa tuntuu siltä, 
että isommat ja pidempimastoiset 
purjeet ovat vakaampia ajettavia, kuin 
pienemmät ja lyhytmastoisemmat 
purjeet. Freeride- kamppeiden osal-
ta en osaa sanoa oikein mitään var-
maa purjeiden osalta, koska olemme 
enemmän keskittyneet kisahommiin. 
Kiitos, Antti avusta ja tiedoista! Toi-
votamme hyvää kisamenestystä si-
nulle ja THE BOSS-foileille tulevalla 
kaudella.  ¢

Teksti Petteri Nenonen,  
kuva Antti Peltola

Foilit:

The Boss Antti Lipasti 
tässä vielä Formulalla.

Erilaisja foileja: Starboardin ja Gaast-
ran freeride-foilit, Bossin kisafoil 
2020. Huomaa siipien leveys ja 
siipien sijoittuminen varteen nähden. 
Starboardin mallissa voidaan säätää 
myös rungon pituutta.

}}}}}}
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Uusi olympiapurjelauta
iQfoil suoraan 
kehityksen kärkeen

Kansainvälinen purjehtijaliitto valitsi uudeksi 
olympiapurjelaudaksi Starboardin iQfoilin
Vanhentuneen ja jo syntyessään epäonnistuneen 
RS-X-laudan korvaaja edustaa tämän päivän 
huippusuunnittelua, ja houkuttelee toivottavasti 
maailman parhaat purjelautailijat kilpailemaan 
myös olympialaisiin.

IQfoil on nimensä mukaan ”foilaava” 
eli kantosiivelle nouseva purjelauta. 
Normaali evä on korvattu 95-sentti-
sellä hyvin vahvalla evämäisellä var-
rella (mast), jonka päässä on lentoko-
neen runkoa muistuttava pitkittäinen 
tanko (fuselage). Tangon etupäässä 
on nosteen antava pääsiipi, ja taka-
na vakauttava pienempi siipi. IQfoil 
toimitetaan kahdella rungolla, joista 
pidempää käytetään hankalammissa 
olosuhteissa.

Itse lauta on lyhyt mutta leveä 
(95 cm), ja se muistuttaa Formula 
Windsurfing-luokan lautaa. Laudas-
sa on mahdollista käyttää myös pe-
rinteistä evää, ja purjehtia sitä nor-
maalin purjelaudan tavoin. Paketissa 
toimitetaan myös tavallinen 66- tai 
68-senttinen evä.

Purjeen koko on 9 m2 (naisilla 8 
m2). Riki on käytännössä sama kuin 
Starboardin menestyksekäs avoimen 
foil-luokan kisariki. 530-senttisellä hii-
likuitumastolla ja –puomilla varustet-
tuna se on moderni ja tehokas paket-

ti (ks. erillinen juttu), jonka käyttöalue 
on todella laaja. Naisilla purjekoko on 
8 m2.

Erilaista purjelautailua
Kokemusten mukaan 80-kiloinen pur-
jelautailija saa iQfoilin ”siivelle” 
noin 3,5–4 m/s  tuulessa. Lentoon 
lähtö noissa olosuhteissa vaatii ra-
jua pumppausta ja hyvää tekniikkaa. 
Laudan noustua siivelle on sen kul-
kuvastus hyvin alhainen, ja nopeudet 
hiljaisessakin tuulessa ovat ällistyttä-
viä. Tuuleen nousu aivan rajakelissä 
on vaikeaa, mutta tuulen noustessa 
5 m/s lukemiin juuri mikään ei pärjää 
foil-purjelaudalle kryssillä.   

iQfoilin luokkasäännöt ovat tätä 
kirjoitettaessa vielä auki. Itse kilpa-
purjehdussäännöt ovat samat kuin 
muussakin purjehduksessa, mutta 
ratkaisevinta luokan kannalta ovat 
tulkinnat ”foilattavista” olosuhteista. 
Esim. Formula Windsurfing-luokassa 
sovelletaan kiinteää 7 kts tuulirajaa, 
jonka tuntumassa taitava 90-kiloinen-

kin purjehtija on kilpailukykyinen. Mi-
käli iQfoilissa ei vastaavaa tuulirajaa 
oteta käyttöön, ovat heikkotuuliset 
lähdöt puhtaasti keveimpien purjehti-
joiden ylivoimaa. Jos lähtöjä purjeh-
ditaan 2–3 m/s tuulissa, ei raskaampi 
purjehtija voi uhmata fysiikan lakeja 
parhaalla mahdollisellakaan pump-
paustekniikalla. Ja jos lauta ei lähde 
siivelle, ei rataa pääse koskaan läpi.

Kun tuuli nousee yli 10 m/s luke-
miin, on foilaaminen vaativaa ja isois-
sa fleeteissä myös vaarallista. Kovilla 
nopeuksilla voi jälki törmäyksissä 
olla rumaa. IQfoilissa on säilytetty 
mahdollisuus siirtyä käyttämään pe-
rinteistä evää, jolloin laudan hallinta 
on helpompaa. Tätä kirjoitettaessa 
ei ole selvillä, voiko yksittäinen kil-
pailija tehdä valinnan evän ja foilin 
välillä itsenäisesti, vai määrääkö siitä 
järjestäjä. Luontevimmalta ratkaisul-
ta tuntuisi, että järjestäjä voi jossain 
kohdassa määrätä koko fleetin eväl-
le, mutta ennen tätä rajaa valinnan 
tekee jokainen kilpailija itsenäisesti.

Hinta hillitsee
IQfoil edustaa siis tämän päivän huip-
putekniikkaa. Niin materiaalit kuin 
designkin ovat parasta, mitä sarja-
tuotanto pystyy tällä hetkellä tarjoa-
maan. Tämä näkyy myös hinnassa. 
Tällä hetkellä täydellinen iQfoil-pa-
ketti maksaa noin 9000 Q. Kertain-
vestointi on suuri, mutta toisaalta 
paketilla voi kilpailla ainakin yhden 
olympiadin ajan.

Kisan rasitukset kestäviä foileja 
on vaikea, jollei mahdoton rakentaa 
hiilikuitua halvemmista materiaaleis-
ta. Foilaaminen vaatii myös kevyen 
mutta silti tehokkaan ja vakaan rikin, 
jonka komponentit ja materiaalit ovat 
väistämättä kalliita. 

Tällä hetkellä ainoa edullinen 
”syöttöluokka” olympiapurjehduk-
seen on Bic Tecno. Onkin helppo en-
nustaa, että ennen pitkää markkinoil-
le tulee halvemmista materiaaleista 

rakennettu ”juniorfoil”-yksityyppi-
luokka,, jonka avulla myös nuoret 
purjehtijat pääsevät nauttimaan foili-
en vauhdista. Myös iQFoilin valmista-
jalla on tarjolla edullisemmista kom-
ponenteista kostuva junioripaketti.

Kaudella 2020 Suomessa pur-
jehditaan foil-purjelautojen ranking-
sarja, jossa on kaksi luokkaa. Open 
9 m2 -luokkaan mahtuu myös iQfoil, 
ja Open 12.5 m2 -luokka on nimen-
sä mukaisesti avoin suurimmillekin 
markkinoilla oleville purjeille. Ratkai-
suun päädyttiin, koska iQfoilien saa-
tavuus ja kilpailijoiden määrä ei ole 
vielä tiedossa. Mikäli iQfoilien määrä 
kasvaa, purjehditaan sitä jatkossa yk-
sityyppiluokkana. ¢

Olen kilpaillut Formula Windsurfing-
luokassa siitä lähtien kun luokka syn-
tyi 20 vuotta sitten. Jo parin kauden 
ajan on ollut nähtävissä, että suurin 
osa luokan kilpailijoista siirtyy foilei-

Ensimmäinen
foilikevät

hin. Kun iQFoil valittiin vielä olympia-
luokaksi syksyllä 2019, päätin itsekin 
ryhtyä harjoittelemaan siivellä ajelua.

Ensimmäinen virheeni oli ilmei-
sesti välinevalinta. Käytetty kisafoili 
ja 9 m2 kisapurje kyllä toimivat, mut-
ta vauhdit ovat pelottavia, ja metrin 
korkeudessa lentäminen huimaa.  
Pienikin virheliike aiheutti komeita 
katapultteja. Pahin rikkoi jointin ja 
pakotti noin kymmenen kilometrin lif-
timatkalle. Yhdet silmälasit menivät 
järveen. Oppirahat on maksettava.

Kivuliaat ja rajut kaatumiset alkoi-
vat pelottaa, ja hidastivat oppimista. 
Foilaamiseni on edelleen varovaista, 
enkä vieläkään uskalla ottaa välineis-
tä kunnon tehoja irti. Olen pikkuhiljaa 
alkanut uskaltaa kiinnittää trapetsin, 
mutta jiippi on vielä täyttä utopiaa. 
Kisaan lähtölinjalle en foililla uskalla 
ennen kuin homma on huomattavasti 
paremmin hallussa. Siellä voi vahin-
goittaa muitakin.

Parhaimmillaan foilaaminen on 
todella nautinnollista, kun lauta kul-

kee kevyellä tuulella lähes olemat-
tomalla voimalla kovaa. Uskon, että 
taidon karttuessa myös kovemmat 
tuulet alkavat kulkea, kunhan pelko-
kerroin pienenee.

Ero formulaan on selvä. Kun lau-
ta plaanaa ja kamat toimivat, voi for-
mulaa käytännössä runtata niin ko-
vaa kuin fysiikka ja uskallus antavat 
myöten. Foililla kaikki on kevyempää, 
tarkempaa ja teknisempää, mutta 
pysähdykset ovat rajumpia. Toivon, 
että, että taidon kasvaessa oppii foi-
liakin purjehtimaan kovemmilla te-
hoilla. 

Plaanaako foil formulaa aiemmin? 
Vaikea sanoa. 2–3 neliömetriä pie-
nemmällä purjeella pitää foilia pum-
pata todella rajusti, että sen saa ra-
jakelissä siivelle. Luulen, että kynnys 
on suunnilleen sama kuin formulalla 
ja 12.5 m2 purjeella. Mutta pienen 
kulkuvastuksen ansiosta foil pysyy 
lennossa aavemaisen kevyessä ke-
lissä, ja ajaminen on paljon formulaa 
kevyempää. Toisaalta foililla pääsee 
äkkiä pari kilometriä tuulireikään, jos-
ta kotiin kelluminen kestää tunnin.

Tällä hetkellä foil on kuuma juttu, 
ja sitä hehkutetaan kaikkialla maail-
massa. Syystäkin, sillä parhaimmil-
laan se avaa ihan uuden ulottuvuu-
den purjelautailuun. Mutta ainakin 
minulle foilaaminen on ollut vaikeaa 
ja vähän pelottavakin kokemus, vaik-
ka kuvittelen olevani suhteellisen ko-
kenut purjelautailija. 

Yksi ongelma on tietysti tämä 
asuinpaikka. Koronakevät sotki suun-
nitellut harjoitusmatkat, ja helteinen 
kesäkuu on sammuttanut tuulet. Pari 
viikkoa päivittäistä harjoittelua sopi-
van keveissä olosuhteissa tekisi to-
dennäköisesti ihmeitä foilaustaidoil-
leni. Mutta näillä mennään, ja kaiken 
oppii. Ennemmin tai myöhemmin. ¢

Kuva 
Jari Kekomäki
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Ennen oli kaikki paremmin. Puo-
mit olivat tiikkiä ja miehet rautaa. 
Laudat olivat ämpärimuovia ja 
naiset Venuksesta. Voisiko nuo 
ajat elää uudelleen Windsurfer 
LT:n päällä? Kokeilimme.

Windsurfer LT on 2020-luvulle päivi-
tetty versio alkuperäisestä jo edes-
menneiden Hoyle Schweitzerin ja 
Jim Draken patentoimasta Windsur-
fer-laudasta. Samoin kuin Minin ja 
Kuplan kohdalla kyse on kuitenkin 
aivan eri tuotteesta, jossa alkuperäi-
sestä muistuttaa lähinnä grafiikka ja 
logo. Mutta tunne on tosi.

1960-luvun lopulla Schweitzer 
ja Drake halusivat kehittää helpon, 
kevyen ja halvan jokamiehen- ja nai-
sen purjealuksen. Miesten ajatus oli 
siirtää tuotteeseen myös jotain laine-
lautailusta, sillä 1960-luvun lopussa 
surffaus oli muille kuin Kalifornian 
ja Hawaiin asukkaille tuttua lähinnä 
elokuvista. Halpojen lentolippujen ja 

Back to the 70’s?
Windsurfer LT

massaturismin aika oli vasta tulossa. 
Protoja valmistui useita, mutta 1970 
luvulle tultaessa konsepti oli valmis, 
ja Windsurfer patentoitiin.

Purjelautailu oli uutta, näytti hy-
vältä ja lautakin oli hinnoiteltu järke-
västi. Uusi laji levisi ja kehittyi nope-
asti, mutta myös suuntaan, joka ei 
miellyttänyt lajin keksijöitä. Purjelau-
tailusta tuli nopeasti näyttävää extre-
me-urheilua, joka kuvien ja videoklip-
pien aikakaudella näytti kyllä hyvältä, 
mutta samalla täysin mahdottomalta 
tavalliselle kuolevaiselle. Aloituskyn-
nys nousi liian korkealle.

Purjelautailulle tuli myös kilpailijoi-
ta. Leijasurffaajat pystyvät hyppyihin 
ja temppuihin hiljaisemmissa tuulissa 
kuin purjelaudat. Toisaalta suppailu 
on purjelautailua helpompaa, ja uima-
rannalla melominen täyttää sopivasti 
useimpien itsetehostuksen tarpeen. 
Halvoilla lennoilla maailman lainelau-
tailurannatkin ovat saavutettavissa 
kohtuukustannuksin. Purjelautailun 

ekologinen lokero on siis käynyt huo-
mattavasti ahtaammaksi kuin vielä 
1970-luvulla.

Windsurfer LT
Maailmassa on jäljellä enää muuta-
mia purjelautavalmistajia. Jokainen 
valmistaja on huolissaan nykytren-
distä. Juniorit ja aloittelijat eivät löy-
dä lajia, jota harrastetaan ainoastaan 
kovissa tuulissa ja isoissa aalloissa. 
Myös kilpapurjehdus on menossa 
foilien myötä aivan uudelle tasolle 
niin kustannusten kuin vaadittavien 
taitojenkin suhteen. Jotain tarttis siis 
tehdä.

Vastaus oli paluu juurille. Miksi 
ei tehtäisi alkuperäisen Windsurfe-
rin kaltaista lautaa nykytekniikalla? 
Lautaa, jolla olisi helppo opetella al-
keet, retkeillä, suppailla ja vaikkapa 
kilpaillakin. Lautaa joka toimisi niin 
uimarannalla kuin kesämökilläkin 
mahdollisimman pienellä ”käyttökyn-
nyksellä”? 

Windsurfer LT on 2020-luvun ver-
sio vanhasta Windsurfer-laudasta. 
Iso (227 l), pitkä (365 cm) ja leveä (74 
cm) lauta kulkee kevyelläkin tuulella 
vakaasti. Se nousee helposti tuuleen 
sisään taittuvan kölinsä ansiosta. Ke-
vyt 5,7 m2 purje on suunniteltu vetä-
mään keveilläkin keleillä huolimatta 
pienestä pinta-alastaan. Rikin kom-
ponentit ovat hyvää nykytekniikkaa: 
suhteellisen laadukkaita ja kestäviä, 
mutta eivät huippukalliista materiaa-
leista valmistettuja.

Laudan kansi on päällystetty ko-
konaan pehmeällä EVA-vaahdolla. 
Jalkalenkkejä ei ole päästetty sotke-
maan retrovaikutelmaa, ja normaali 
Flat Deck-version kölikin mahtuu ko-
konaan laudan sisään. Lisävarustee-
na saatava kisaköli (One Design-ver-
sio) nousee sisään taitettuna kannen 
yläpuolelle. 

Lauta painaa n. 15 kg. Se voisi 
toki olla kevyempikin, mutta silloin se 
olisi myös alttiimpi kolhuille etenkin 
kesämökkikäytössä. 

Vesillä
LT:n päälle hypätessä tulee välittö-
mästi hyvälle tuulelle. Lauta on to-
della vaivaton purjehtia. Se on leve-

ytensä ansiosta vakaa, ja ohjautuu 
huomattavasti helpommin kuin sa-
man pituinen raceboard-lauta.

Purje vetää kevyelläkin kelillä 
hyvin, kunhan sen malttaa jättää 
tarpeeksi pussikkaaksi. Se on myös 
huomattavasti tunnokkaampi käsitel-
lä kuin modernit läpilatoitetut purjeet 
camber-purjeista puhumattakaan.

LT kulkee kevyesti hiljaisella tuu-
lella. Pienellä kölillä ei kryssikulma 
ole kovin hyvä, mutta paranee vauh-
din kasvaessa. Tuulen noustessa ei 
varsinaista plaanikynnystä tunnu, 
vaan lauta lisää tasaisesti nopeut-
taan. Purje pysyy kevyenä ja helposti 
käsiteltävänä kovallakin tuulella, eikä 
vanhoista valokuvista tuttua gorilla-
asentoa tarvitse ottaa.

Kölin käyttö oli jäykkää, kunnes 
keksin käsitellä kölin ja kölihuulet 
silikonilla. Silikonia pitää tosin varoa 
päästämästä laudan pintaan.

Minulle on tullut kerettiläisiä aja-
tuksia Windsurferin päällä. Itse asias-
sa lauta toimisi todennäköisesti var-
sin hyvin kovillakin tuulilla, jos siihen 
lisäisi kolme jalkalenkkiä. Tiedän, että 
ne olisivat tyylirikko, mutta samalla 
ne lisäisivät laudan käyttöaluetta rat-
kaisevasti. Ainakin minulla olisi tur-

vallisempi olo vaikkapa retkellä kelin 
äkkiä noustessa.

Tällaisenaankin Windsurfer LT on 
hieno rantalelu ja samalla laadukas 
urheiluväline keveille ja keskituulil-
le. Samalla laudalla voit lähteä niin 
retkelle kuin radallekin. Se toimii 
hienosti myös suppina niille, joita 
purjehtiminen ei kiinnosta. Lautaa 
saa myös useammalla tuotemerkillä, 
mutta ne ovat kaikki identtisiä ja val-
mistettu samassa tehtaassa (Cobra). 
On kuluttajan asia, miellyttääkö Star-
boardin logo Mistralin retromerkkiä 
enemmän. 

Elämäntapa
Windsurfer LT:n ympärille on synty-
nyt nopeasti aktiivinen yhteisö, joka 
järjestää kisa- ja retkipurjehdusta-
pahtumia kaikkialla Suomessa. Tällai-
selle ei-niin-vakavalle purjelautailun 
sosiaalista puolta korostavalle toi-
minnalle on ollut tilausta jo pitkään. 
Hankkiessasi Windsurfer LT:n saat  
hyvän purjelaudan, ja pääset myös 
osaksi kasvavaa ja hyväntuulista yh-
teisöä. Windsurfer LT:llä on mahdol-
lisuus palauttaa jotain purjelautailun 
alkuperäisestä suosiosta ja tunnel-
masta. ¢
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Back on 
board

Tuija Anttila
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kerro vähän 80-luvun  
purjelautailusta….
Nousin ensi kertaa purjelaudalle 
12-vuotiaana. Isäni Timo Lampila oli 
eräs purjelautailun pioneereja Suo-
messa, eikä minua tarvinnut hirveästi 
laudan päälle houkutella.

Aloitin lautailun Mistral-yksityyp-
pilaudalla, joka oli tuolloin todella 
suosittu ja kova juttu.  Muistan, että 
ensimmäisissä laudoissa oli koko-
naan ulos vedettävä köli, joka piti 
laittaa kyynärvarresta roikkumaan 
avotuuliosuuksilla.

Lautaa modernisoitiin myöhem-
min sisään menevällä kölillä, ja siitä 
tehtiin kevyt epoksiversio. Tällä Com-
petition Superlight-laudalla osallistuin 
ensimmäisiin MM-kisoihini Gran  
Canarian Bahia Felizissä. Vuosi taisi 
olla 1985.

Pitkään purjelautailua seuranneet muistavat 
vielä Tuija Lampilan. Lahjakas juniori purjehti 
koko 1980-luvun Mistral-luokkaa sijoittuen 
kärkikymmenikköön monissa EM- ja MM-
regatoissa. Viime kesänä Tuija bongattiin 
jälleen laudan päällä, tällä kertaa uudelleen 
syntyneen Windsurfer LT:n puomissa.

Sitten seurasivat MM-kisat Sil-
vaplaner Seellä ja kahdet MM-kisat 
Australiassa. Meillä oli hyvä suoma-
laistiimi tuohon aikaan, ja aika moni 
sijoittui tuloslistoilla korkealle. Kisois-
sa oli toistasataa osallistujaa, ja todel-
la hieno fiilis.

Jäin MM-kisoista Australiaan 
treenaamaan kahdeksaksi kuukau-
deksi. Se oli aikamoista surffipum-
min elämää; rahaa ei ollut koskaan 
liikaa. Mistral-aika huipentui vuoden 
1989 Yyterin EM-kisoihin, joissa pär-
jäsin ihan kohtuullisesti. Nykyinen 
Surf-keskus rakennettiin juuri noita 
kisoja varten.

Yyterin EM-kisoista jäi mieleen, 
että koko viikon tuuli kovaa, vaikka 
keli oli lämmin. Minulla oli paljon tut-
tuja osanottajia briteistä, jotka olivat 
ihan huuli pyöreänä Yyterin olosuh-
teista. Heille oli täysi työ vakuutella, 
että Suomessa on tavallisesti tyyntä 
ja kylmää….

80-luvulla maailma aukesi, ja pää-
sin purjelautailun myötä vierailemaan 
hienoissa paikoissa. Kisauran jälkeen 
vietin Barbadoksella 4 kuukautta 
surffipummina.  Paluumatkalla Aust-
raliasta minut jouduttiin pelastamaan 
merihädästä Mauilla. Kova tuuli, aal-
lokko ja merivirrat olivat liikaa. Hawa-
iillakin voi hankkia hypotermian.

Kisauran jälkeen olin vielä opet-
tamassa purjelautailua Portugalissa 
lähellä Lissabonia. Se oli ihan sattu-
maa. Opiskelin siinä vaiheessa jo fy-
sioterapeutiksi, eikä kesätöistä ollut 
tietoa. Olin lomamatkalla Portugalis-
sa, ja juuri ennen kotiinlähtöä sovin 
surf-vuokraamon omistajan kanssa, 
että tulen parin viikon päästä takaisin 
opettajan hommiin. Oli siellä kahtena 
kesänä.

Sitten seurasi aika pitkä tauko….
Kyllä. Valmistuin fysioterapeutiksi, 
menin naimisiin, ja lapsiakin tuli vuo-
sien varrella 4. Kipinä purjelautailuun 
kyllä kyti, mutta en oikeastaan uskal-
tanut hypätä laudan päälle. Pelkäsin 
kai, että laji vie taas mennessään.

Lapset kyllä joskus kyselivät, että 
eikös äiti ole joskus purjelautaillut. 
Kai niistäkin kysymyksistä jäi päälle 
ajatus aloittaa uudelleen

Viime kesänä Jaakko Rewell 
sai minut houkuteltua Yyterissä 

Windsurfer LT:n päälle, ja se oli me-
noa heti ensi kerrasta. Lauta tuntui 
niin tutulta ja helpolta, ja fiilis oli taas 
sama kuin nuorena. Tilasin välittö-
mästi oman Windsurferin, ja olen ol-
lut koukussa siitä lähtien.

Lautailu liittyy myös työkuvioihisi?
Joo, vedän Tampereella sup-pilatesta  
ja järjestän melontaretkiä. Sain juuri 
sovittua kaudelle 2020 yhteistyösopi-
muksen paikallisen sup-vuokraamon 
kanssa. Se helpottaa järjestelyjä pal-
jon. Pidän myös retkeilystä supeilla; 
olimme juuri tyttäreni kanssa yöret-
kellä Pyhäjärven saaressa. Keväinen 
linnunlaulu oli tosin niin äänekästä, 
että jouduimme melomaan aamu-

yöllä takaisin voidaksemme nukkua 
kunnolla.

kerro mikä purjelautailussa on parasta?
Parasta on vapauden tunne 
ja vauhti. Se, että pääsee sin-
ne, minne haluaa tuulen voimin. 
Luonto ja ulkoilma on lajissa myös 
aina läsnä.

Kilpaileminen on ihan oma tun-
teensa ja sitä olen ikävöinyt kaikki 
nämä vuodet. Mistään ei saa sa-
manlaisia kiksejä. Lajin parissa pyörii 
myös huippuporukka.

Toisten kanssa on kiva surffata, 
mutta rakastan purjehtia myös yksin. 
Se on minulle eräänlaista meditaa-
tiota.  ¢
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Purjelautailun kilpailuskene on pyö-
rähtänyt päälaelleen parissa vuodes-
sa. Foil on jyrännyt täysin ennen suo-
situn Formula Windsurfing-luokan, 
ja uusi iQFoil korvaa ensi kesälle 
siirtyneiden olympialaisten jälkeen 
vanhan RS-X-laudan. Samalla kun 
kilpapurjelautailun terävä pää me-
nee kokonaan kantosiiville, lisääntyy 
toisaalta uusvanhan Windsurfer LT:n 
suosio. Yyterin SM-kilpailussa oli ko-
vasta kelistä huolimatta jo 25 lautaa 
viivalla, ja lisää lautoja myydään koko 
ajan. Windsurferin suosion kasvu 
onkin kuluvan kauden ainoa hyvä uu-
tinen. Myös Raceboard kutistuu uh-
kaavasti: tämän vuoden SM-kisassa 
oli ainoastaan 13 osanottajaa.

Lajin tulevaisuus onkin täysin jun-
nujen varassa; suurelle osalle ikään-
tyvistä lautaijoista foililuokat vaativat 

aivan liikaa harjoittelua ja välinevirit-
telyä. Jos koit Formulan aikanaan vai-
keaksi, on foileilla kisaaminen käytän-
nössä Formula Windsurfing toiseen 
potenssiin. Kuinka moni ikääntyvä 
kisaaja on valmis käyttämään kypärää 
ja impact vestiä purjelautakisoissa?

Purjelautailun täytyy mennä 
eteenpäin, mutta pienen lajin kan-
nalta kehitys on myös huolestuttava. 
Purjelautailu pirstaloituu muutaman 
osanottajan harrastajaryhmiin, joissa 
kilpaillaan korkeintaan keskenään. 
On kuvaavaa, että esimerkiksi uu-
della iQFoililla kilpailevat olympia-
ehdokkaat eivät suostu poistumaan 
pääkaupunkiseudulta vaikkapa 
SPLL:n ranking-kisoihin Yyteriin, ja 
toisaalta iQFoilia promotoiva seura 
peruutti viime hetkellä muut luokat 
jo sovitusta Foil-luokkien yhteisestä 

SM-kilpailusta. Tämä siitä huolimat-
ta, että kansainvälinen iQFoil Open 
9 m2 on räätälöity mahdollistamaan 
kisat olympialaudan ja muiden saman 
kokoista purjetta käyttävien foilien 
välillä.

Tällä hetkellä meiltä puuttuu 
myös ns. syöttöluokka Raceboardei-
hin ja toisaalta Foil-luokkiin. Kansain-
välisesti suurin junioreiden edullinen 
syöttöluokka on Bic Tecno, mutta se 
ei jostain syystä ole lähtenyt meillä 
kunnolla lentoon. Pieneen maahan ei 
mahdu kovin montaa luokkaa, joten 
paras vaihtoehto junioreille saattaisi 
olla sama Windsurfer LT, joilla vaarit 
ja isoäiditkin kilpailevat.  

Täydellisessä maailmassa jun-
nut opettelisivat kilpailemisen alkeet 
Windsurfer LT:llä, ja jatkaisivat siitä 
iQFoiliin, avoimeen foiliin, Race-

boardiin ja/tai slalomiin. Purjelau-
tailua harrastettaisiin kymmenissä 
pursiseuroissa kaikkialla Suomessa, 
ja etenkin olympialuokan ranking- ja 
SM-kisojen status olisi kova. Kilpailu 
edustuspaikoista käytännössä pakot-
taisi osallistumaan kotimaan karsin-
toihin.

Olympialaudat ovat usein olleet 
vanhanaikaisia jo valintahetkellä. Toi-
sin on nyt. iQFoil on nykyaikainen, 
vauhdikas ja ehkä vähän vaarallinen-
kin urheiluväline. Sen voisi kuvitella 
vetoavan optimistijollasta ja Windsur-
ferista oppinsa saaneen junnun vauh-
dinjanoon. 

Silti olympialuokan irtiotto kaikes-
ta muusta purjelautailusta on lajille 
tuhoisaa. On epärealistista olettaa, 
että kaikki foilista kiinnostuneet ryn-
täävät investoimaan 10 000 € iQFoi-
liin. Avoimen foil-luokan ansiosta on 
vanhoilla Formula-laudoilla ja hieman 
modifioiduilla slalom-purjeillakin 
päässyt viivalle, eivätkä kustannuk-
set ole karanneet pilviin. Ei voi vält-
tyä ajatukselta, että olympialuokan 
purjehtijat tai heidän taustajoukkonsa 
pelkäävät lajin sisäistä kilpailua.  ¢

IIkävä kehitys 
Kuvat Antti Peltola
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Muutama vuosi sitten kuvasin pari-
sataa ruutua Cape Townin Big Bayl-
la. Parhaat ja näyttävimmät otokset 
sain kaverista, jonka purjenumero 
oli G 223, ja kuvilta paljastui todella 
nuoren näköinen vaaleatukkainen ki-
harapää. Googlasin purjenumeron, ja 
lähetin Alessiolle sitten Messengeril-
lä pari parasta otosta.

En kiinnittänyt asiaan sen enem-
pää huomiota, mutta pari kuukautta 
myöhemmin olin taas linssin takana, 
tällä kertaa Gran Canarian Pozossa. 
Ammuin taas normaalit 300 ruutua. 
Pozossa hurjin action tapahtuu aika 
kaukana, joten annoin kameran lau-
laa, ja toivoin parasta.

Ällistyksekseni kuvilta löytyi sama 
kikkarapää kuin Cape Townin otoksis-
ta jälleen mielettömissä asennoissa. 
Myös vuoden 2018 matkalta tarttui 
muistikortille komea sarja Alessiosta, 
ja käytin näyttävimmän vuoden 2019  
Surf&Kite-lehden kanteen.

Alessio on eittämättä lajin su-
pertähti ja eräs lahjakkaimmista 

Wave Pro File

Alessio Lucca Stillrich
Kun kuvaat purjelautailua jossain suositussa paikassa, huomaat 
nopeasti seuraavasi linssin läpi vain paria purjetta kymmenistä 
mahdollisista. Ne kaverit tekevät jotakin mieletöntä lähes joka kerta 
ulos mennessään, ja annat kameran laulaa 12 kuvaa sekunnissa. 
600-millisen putken läpi ei juuri näe purjenumeroita, mutta illalla 
muistikorttia purkaessa voi sitten selvittää, kuka oli kyseessä.

uusista lupauksista PWA:n wave-
puolella. Siitä huolimatta Alessio 
on todella sympaattisen ja vaati-
mattoman oloinen kaveri, jolla on 
hymy herkässä. Petteri Nenonen 
haastatteli Alessiota Gran Canari-
alla. 

Kerro hieman itsestäsi.
Asun Gran Canarialla, täytin juuri 
25v ja olen syntyperäinen canarioso, 
mutta minulla on myös Saksan kan-
salaisuus koska äitini on alun perin 
Saksasta. 

Aloitin purjelautailun 2004 ja sain 
ensimmäiset sponsorini 2006. 

Parhaat saavutukseni tähän saak-
ka ovat 2  PWA.n juniorien maailman-
mestaruutta ja vuonna 2017 PWA.n  
Wave overall yhdeksäs sija. 

 
Minkä ikäisenä aloitit purjelautai-
lun ja kuinka kehityit siinä? 
Aloitin purjelautailun 9-vuotiaana 
täällä Gran Canarialla. Moriz Mauch 
in isä Claus antoi minulle vanhan al-

keislaudan surffikoulustaan ja päätin 
yrittää. Hetken aikaa yritin opetella 
itse, mutta sitten menin Pozowindsin 
surffikurssille 2004. Kehityin melko 
nopeasti ja tykkäsin purjelautailusta 
enemmän ja enemmän joka kerran 
jälkeen. Aloitin Bahia De Formas-
rannalla,  joka on erinomainen paikka 
alkeiden opetteluun. Puolen vuoden 
harjoittelun jälkeen olin jo valmis siir-
tymään Pozon lahdelle vaativimpiin 
olosuhteisiin. 

Kanarialla on erittäin hyvät olo-
suhteet purjelautailuun, mutta 
missä muualla treenaat ja mikä 
on suosikkipaikka?
Kanarian lisäksi olen yleensä tam-
mi- helmikuun Etelä-Afrikassa Cape 
Townissa. Siellä on siihen aikaan vuo-
desta todella hyvät olosuhteet purje-
lautailuun. Käyn myös huhtikuussa ja 
lokakuussa Mauilla harjoittelemas-
sa styyrpuurin puolen tuulessa ja 
down-the-line-olosuhteissa. Suosik-
kipaikkani on varmaankin Cape Town. 
 

Mistä pidät eniten purjelautailus-
sa ja mitkä ovat suosikki liikkeesi 
wavessa?
Nautin jokaisesta hetkestä vesil-
lä! rakastan isoissa aalloissa aja-
mista ja hyppäämistä korkealle! 
Purjelautailusta saan todellisen va-
pauden tunteen ja rakastan sitä 
tunnetta. Suosikkiliikkeeni ovat 
Pushloop-tabletop ja kaikki aaltoajo-
liikkeet, kuten taka, goiter ja wave-
360.

Millä osa-alueella olet viime  
aikoina kehittynyt eniten?
Olen aina pitänyt fokuksen hyvin 
paljon kilpailemisessa, mutta nyt ha-
luan sen lisäksi kehittyä välinekehit-
telyssä lautojen ja purjeiden osalta. 

Mitkä ovat tavoitteesi purje- 
lautailussa?
Olisin todella iloinen jos saavuttaisin 
palkintopallisijoituksia PWA:n  wave 
kilpailuissa ja toivottavasti voittaisin 
Pozon osakilpailun lähitulevaisuu-
dessa. Luulen että jokainen ammat-
tipurjelautailija toivoo voittavansa 
maailmanmestaruuden, vaikka kaik-
ki tiedämme että se on todella vai-
keaa ja vain muutama meistä tulee 
sen saavuttamaan… Unelmat eivät 
koskaan kuole. Tuon kaiken lisäk-
si haluaisin että minut muistetaan, 
mukavana kaverina ja siitä että mi-
nulla on oma hieno tyylini lautailla. 

Loukkaannuit aika pahasti pari 
vuotta sitten. Kerro vähän mitä 
tapahtui?
Olin Etelä Afrikassa Cape Townissa 
Platboonin rannalla treenaamassa 
Klaas Vogtin kanssa. Oli iso päivä 
ja aallot olivat yli maston korkuisia. 
Ajoin isoa aaltoa ja tein cut-backin 
aaltoon todella myöhään. Sain ison 
aerialin, mutta jokin meni pieleen ja 
lähdin pyörimään tahatonta air-taka 
liikettä tai jotain vastaavaa. Yritin pot-
kaista itseni ilmassa irti kamppeis-
ta, mutta etujalka jäi lenkkiin kiinni. 
Sitten pesukoneessa aalto pyöritti 
minua ja kamppeita todella kovaa ja 
nilkkani vääntyi erittäin pahasti. On-
neksi Klaas oli seuraavalla aallolla 
takanani ja kuuli kun huusin kivusta. 
Klaas sai vietyä minut rantaan ja siel-
tä mentiin sitten ambulanssilla suo-
raan sairaalaan ja leikkaukseen.

Miten toipuminen vammasta 
meni? 
Aloitin kuntouttamisen heti kun pys-
tyin. Ensin, ennen kuin pystyin edes 
kävelemään, aloitin uimisella, sitten 
maantiepyöräilyä ja fysiotreenarin 
ohjeiden mukaan liikkuvuus harjoit-
teita ja voimien takaisin saamista. 
5 kk onnettomuuden jälkeen menin 
ensimmäisen kerran vesille. Ajelin 
noin 4 kuukautta vain varovaisesti 
edestakaisin ja vältin kaikkea missä 
nilkka saattaisi hajota uudelleen, hyp-
päämistä aalloissa ajamista ja vastaa-
vaa. Siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin 
ja meni noin vuosi loukkaantumises-
ta, kun olin fyysisesti taas siinä kun-
nossa, että pystyin vetämään kuten 
aikaisemminkin. 
 
Se oli fysiikkapuoli, mutta miten 
mentaali- asiat? Jäikö mitään 
kammoja loukkaantumisesta? 
Alkuun isoissa aalloissa oli hieman 
aristelua siinä, kuinka myöhään voin 
jättää cut-backin aaltoon ja samoin 
isojen wave-aerialien osalta oli pientä 
epävarmuutta. Eli se sama liike mis-
sä satutin itseni, oli otettava mentaa-
lipuolella uudelleen haltuun. Mutta 
se meni ohi yllättävänkin nopeasti. 

Olin tänä talvena uudelleen Cape 
Townissa ja pystyin vetämään siellä-
kin isossa yli maston korkuisessa ke-
lissä kuten ennenkin.

Olisiko sinulla jotain neuvoja muil-
le purjelautailijoille, loukkaantu-
misesta toipumiseen?
Aloittakaa kuntouttaminen heti kun 
se on mahdollista ja noudattakaa 
fysiovalmentajan ohjeita! Pitää teh-
dä paljon töitä, kuntoutusta ja liikku-
vuusharjoittelua -fysiotreenarin ohjei-
den mukaan!

Vesille kannattaa mennä heti, kun 
on siinä kunnossa, että paikat kestä-
vät ja aloitta rauhallisesti, ettet tur-
haan riko itseäsi uudelleen.

Vaihdoit tiimiä tälle kaudelle 
ja olit sitä ennen ollut todella 
pitkään aina samassa tiimissä.   
Oliko sopeutuminen välineiden 
osalta hankalaa ja pitikö sinun 
muokata omaa surffaamistasi 
välineiden johdosta? 
Alkuun olin hieman odottavalla kan-
nalla, koska olin aina käyttänyt sa-

man valmistajan purjeita ja lautoja. 
Huoli oli kuitenkin turha, sillä uudet 
välineet toimivat loistavasti. Purjeis-
sa ei ollut kovinkaan paljon eroa, pää-
sin sinuiksi niiden kanssa hyvin nope-
asti. Laudoissa oli isompi ero mutta 
uudet laudat sopivat minulle vielä pa-
remmin kuin edelliset ja pystyn nyt 
käyttämään tuotantolautoja sekä Po-
zon side-on kelissä, että Etelä Afrikan 
ja Mauin side-off keleissä. 

Nykyään miltei kaikkien valmis-
tajien välineet ovat hyviä, eroja toki 
on ja jotkin kamppeet sopivat sinulle 
tai johonkin olosuhteeseen parem-
min kuin toiset, mutta sysihuonoja 
tuotteita ei enää juurikaan tule mark-
kinoille, kuten joskus kauan aikaa sit-
ten.  

Kiitoksia haastattelusta Alessio! 
Kiitos, terveisiä kaikille ja nähdään 
vesillä. 
 
Do it with Style and Stay safe! ¢

Teksti Petteri Nenonen, Markus 
Huhtinen
Kuvat Markus Huhtinen /  
Malene photography
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Huippuopetusta
aaltoajoon
Josep Pons (E-203) on PWA:n Wave-kilpailusarjassa kilpaileva  
huippuammattilainen. Lisäksi hän on ammattivalmentaja ja huippu-
luokan purjelautailuopettaja. Haastattelin Josepia huhtikuussa 
Pozossa. Seuraavassa Josepin ajatuksia purjelautailun opettamisesta 
ja valmentamisesta.

Josep, aloitetaan vaikka omista 
taustoistasi ja kuinka aloit  
valmentaa purjelautailijoita. 
Tulina aikanaan Gran Canarialle opis-
kelemaan liikuntatieteitä yliopistoon. 
Toinen mahdollinen paikka olisi ollut 
Manner-Espanjassa, mutta koska 
olen purjelautailija, oli itsestään sel-
vää, että tulin tänne Gran Canarialle.

Olen jo opiskeluaikana valmen-
tanut muun muassa triathlonisteja, 
sekä muita urheilijoita. Nyt minulla 
on oma yritys, Pons Training, jossa 
valmennan kaiken tasoisia eri lajien 
urheilijoita sekä ihan tavallisia kuntoi-
lijoita. 

Sittemmin aloin myös opettaa 
purjelautailua ja olen antanut tekniik-
kaopetusta ja fysiikkavalmennusta 
useille maailman huipuille.

Mitä pidät tärkeänä purjelautailun 
opettamisessa ja lajivalmentami-
sessa?
On erittäin paljon purjelautailijoita, 

jotka osaavat kertoa miten tehdään 
esimerkiksi voltti eteenpäin, tai vaik-
kapa vesilähtö, mutta ne opettajat 
ovat hyvin harvassa, jotka osaavat 
oikeasti analysoida kertoa mistä joh-
tuu, jos jokin asia ei onnistu. On eri 
asia osata tehdä jokin asia itse, kuin 
opettaa se jollekin toiselle ja havaita 
sekä korjata virheelliset suoritusta-
vat.

Tämän vuoksi minun mielestäni 
on ensiarvoisen tärkeää paneutua 
teknisen suorituksen yksityiskohtiin 
ja ymmärtää mikä johtaa mihinkin.

Kuinka olet itse oppinut analy-
soimaan ja korjaamaan tekniikka-
virheitä?
Aiemmin pidin surffauspäiväkirjaa sii-
tä mitä ja miten tein, jos esimerkiksi 
jokin hyppy epäonnistui. Analysoin 
näiden epäonnistuneiden ja onnistu-
neiden suoritusten erot, sekä syyt 
ja seuraukset.  Tältä pohjalta aloin 
ymmärtää pienten osien vaikutukset 

kokonaissuoritukseen. Joissain asi-
oissa voi hyvinkin pieni virheellinen 
liike tai asento aiheuttaa sen, ettei 
suoritusvarmuus riitä.

Minkälaisissa olosuhteissa 
mielestäsi oppiminen tapahtuu 
parhaiten?
Purjelautailussa olosuhteet luonnol-
lisesti vaihtelevat hyvin paljon, ja 
niiden tulee olla sopivat sekä harjoi-
teltavalle asialle että oppilaan tasol-
le. Jotta oppiminen olisi helpompaa, 
tulisi opetella olosuhteissa, joissa 
peruslautailusta selviää helposti ja 
kykenee nauttimaan purjehtimisesta. 
Jos keli on pelkkää selviytymistais-
telua, on uusien asioiden oppiminen 
useimmiten erittäin vaikeaa.

Entäpä fyysinen harjoittelu  
purjelautailun kannalta?
Purjelautailu on todella kokonaisval-
tainen laji ja siinä tarvitaan kilpailuta-
solla hyvin monipuolisia ominaisuuk-

sia, tasapainoa, vartalon hallintaa, 
aerobista, sekä anaerobista kestä-
vyyttä, pitkäkestoista- ja nopeusvoi-
maa, sekä notkeutta ja liikkuvuutta. 
Tietenkin se kuinka paljon näitä omi-
naisuuksia tulilsi kehittää, riippuu sii-
tä millä tasolla purjelautailua harras-
tetaan. Jo ihan tavallisen harrastajan 
tasolla lajista nauttii enemmän, kun 
on vähän paremmassa kunnossa.

Mitä osa-alueita pidät  
tärkeimpinä?
On vaikea sanoa mikä ominaisuus olisi 
ylitse muiden, koska kaikki vaikuttaa 
kaikkeen.

Esimerkiksi slalom-kuskeilla tu-
lisi jaloissa olla erityisen runsaas-
ti voimaa, josta seuraa, että myös 
core-lihaksiston tulee olla hyvässä 
kunnossa. Ja jotta slalom-kuskin vi-
puvarsi olisi edullinen, tulee myös 
ylävartalossa olla massaa, jotta pys-
tyy vartalon painolla hallitsemaan 
suuret purjeet.

Wave-lautailussa tarvitaan tieten-
kin peruskestävyyttä, mutta kilpaili-
jalla tulee olla myös hyvä anaerobi-

nen kestävyys. Ajettuasi tehokkaasti 
ja kovalla sykkeellä aallon tulee sinun 
jaksaa hetken kuluttua ulos mennes-
säsi tehdä räjähtävä suoritus hypä-
tessäsi.

Kuinka näitä ominaisuuksia tulisi 
kehittää?
Jos aiotaan huipulle, on huomioita-
va, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja 
yhden osa-alueen laiminlyönti hei-
kentää saavutettavaa tulosta mer-
kittävästi. Lajiharjoittelu, fyysinen 
harjoittelu, ravinto ja lepo ovat kaikki 
yhtä tärkeässä asemassa.

Itse suosin ja suosittelen toimin-
nallista harjoittelua niin kestävyys- 
kuin voimaharjoittelussa.

Ravintopuolella tulisi välttää so-
kerikuormituksia ja pyrkiä pitämään 
verensokeritasot hyvin tasaisina. 
Kaikkia ravintoaineita tarvitaan, hiili-
hydraatteja, proteiineja, sekä rasvoja. 
Olisi hyvä syödä monipuolisesti siten 
että nämä ravintoaineet tulevat eri 
lähteistä. Kuitenkin niitä nopeita hii-
lihydraatteja ja ns. huonoja rasvoja 
tulisi välttää.

Kilpailet itse PWA:n maailmancu-
pissa ja olet valmentanut useita 
kilpakumppaneitasi, niin fysiikka-
puolella kuin purjelautailussakin, 
esimerkiksi tupla-forwardeissa 
ja push-loop forwardeissa. Miten 
näet tämän vaikuttavan omaan 
kilpailemiseesi?
Nautin valmentamisesta ja opin itse-
kin aina samalla jotain. Nyt muuta-
mina viime vuosina valmennettavia 
on ollut niin paljon ennen Pozon kil-
pailua, että se on jo rajoittanut omaa 
harjoittelemiseen ja kilpailuun val-
mistautumiseen käytettävää aikaani. 
Tänä vuonna rajoitankin valmenta-
mista ja keskityn enemmän omaan 
tekemiseeni kilpailuissa ja kilpailui-
den alla.

Josep, kiitos juttutuokiosta ja 
onnea tuleviin kilpailuihin! ¢

Josepin purjelautailuvalmennuk-
sia saa varattua Gran Canarialla 
Pozowindsin kautta ja fysiik-
kavalmennusta hänen omasta 
PonsTraining-yrityksestäään. 

Teksti Petteri Nenonen
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Leijalautailussa alkuun
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Laguuni, Helsinki, Espoo, Hanko
Laguunista kyselyyn vastasi Juuso Tilaéus. La-
guunissa opettajia on useita Juuson lisäksi. 
Juuso on aloittanut kiteilyn v. 2008 ja opettanut 
9 vuotta. Juuso harrastaa omien sanojensa mu-
kaan myös muita vesileikkejä ja toivottaa uudet 
harrastajat lajin pariin: ”Pidetään hymy korvis-
sa!” Laguunin uusiin palveluihin kesällä 2020 
kuuluu rib-veneellä  saaristoon tehtävät kitereis-
sut.

Zero Stress Kiteboarding, Helsinki, 
Hanko
Lorenzo Dotson Smith aloitti kiteilyn Suomessa 
jo v. 2007 ja opetustoimintaa on ollut v. 2015 läh-
tien Enzo Accorsin kanssa. Lorenzon muita laje-
ja ovat SUP, Foil Wing, lonkkarointi ja lumilautai-
lu. ”Save time, get a lesson and start shredding 
sooner!!”

Kuinka vaikeata se voi olla? Ostanpa vaan leijan netistä ja katson pari YouTube-videota. Näinkin 
ovat jotkut lajin aloittaneet, mutta kovin järkevää se ei kuitenkaan ole. Kurssien hinnat ovat  
edullisia ja tarjonta runsasta, että kurssin käymällä säästää kurssin hinnan takaisin niin onnistu-
neissa varustehankinnoissa kuin säästyneessä ajassa. Leijalautailu on myös laji, missä kannattaa 
miettiä sekä omaa että muiden turvallisuutta. Ensimmäinen oma leija ja muut varusteet kannattaa 
siis hankkia vasta kurssin jälkeen!

Alla on esittelyssä Suomen aktiivisimmat kitekoulut. Kaikkiin SPLL:n tiedossa oleviin kitekou-
luihin lähetettiin kysely heinäkuussa 2020 ja kyselystä muistutettiin myös laajasti Facebookissa. 
Kyselyyn vastasi yksitoista kitekoulua, mistä kymmenen opettaa sekä kesällä että talvella. Ky-
syimme opettajilta miten pitkään he ovat opettaneet, mitä muita lajeja he harrastavat ja terveisiä.

Leijasurffaus.fi, Hanko ja talvella  
myös pk-seutu
Joonas Tuomisen lisäksi Leijasurffaus.fissä 
opettaa pari muuta opettajaa. Joonas aloitti lajin 
Karrin kurssilla Hangon Tulliniemessä syksyllä 
vuonna 2005. Leijasurffaus.fi on toiminut vuo-
desta 2012 lähtien. Muita lajeja kaapeliwake ja 
alamäkipurjehdus. ”Kurssille kannattaa tulla jos 
vähänkään laji kiinnostaa!”

Noroutine Sports, Helsinki, Hanko
Mikko Jokisen luotsaamassa Noroutine sport-
sissa leijasurffausta opettaa myös muutama 
muu opettaja. Mentori lajin pariin oli Esko Neu-
vonen 2005 keväällä Kallvik surf ry:n tonteilla. 
”Mitä enemmän uit, sitä taitavammaksi tulet!”

Tmi Tapio Hinkkanen, Tampere, Pori
Tapion snowkite.fi on tunnettu kitekoulu varsin-

kin Tampereen seudulla ja Yyterissä. Tilauksesta 
opetusta on myös muualla. Lajin Tapio on aloit-
tanut jo 17 vuotta sitten kurssilla, opetustoimin-
taa 15 vuotta. ”Jokainen päivä vesillä/lumilla 
leijan kanssa on hyvä päivä.”

Kitetirri Tmi, Lahti
Pekka Tirkkonen aloitteli jäällä jo 2001 4-narui-
sella C Quad kahvaohjattavalla leijalla..

”Toki en osannut käyttää, piti opetella kan-
sainvälistä lehdistöä varten kahdessa päivässä”. 
Kitekursseja Pekka on vetänyt vuodesta 2002 
lähtien ja hänellä on ollut yli tuhat oppilasta. 
”Olkaa nöyriä, tuuli on melkoinen luonnonvoi-
ma ja ihan kaikkea oppia ei saa youtubesta, ride 
safe.”

Finkite, Turku, Yyteri, Hanko
Turo Mäkinen on opettanut kitelijijöitä jo kolme 
vuotta. Oma lajin aloitus tapahtui kantapään 
kautta v. 2013 Turun Ruissalossa. ”Tästä oppi-
neena kehotan muita välttämään saman vir-
heen.”

Leijakoulu Lappis, koko Suomi
Maanlaajuisesti Suomessa toimivasta leijakoulu 
Lappiksesta haastateltavana oli Yyterin aktiivi 
Tapani Smått. Tapani opettaa myös Tampereel-

la ja on opettanut leijalautailua jo neljä vuotta. 
”Kite on parasta mitä voit tehdä ilman housuja, 
mutta Suomessa on usein liian kylmä.” Leija-
koulu Lappis on tarjonnut kitekursseja Suomes-
sa vuodesta 2006 ja kursseja tarjotaan ympäri 
Suomen. Kurssien lisäksi Lappiksen porukka 
pyrkii laajasti parantamaan lajin näkyvyyttä ja 
turvallisuutta mm. kurssien sisällön jatkuvalla 
kehittämisellä ja tiedon jakamisella harrastaja-
piireissä. Kurssien sisältö rakentuu ympäri maa-
ilman kerätyistä kokemuksista ja opeista.

Pyry ja Pärske, Uusimaa, vain talvella
Heikki Veijola on harrastanut kiteilyä jo vuodesta 
2009 lähtien ja opetustoimintaa v. 2016. Muita 
harrastuksia Heikillä ovat speedriding, kajak-
kimelonta, SUP, lumilautailu sekä purjehdus. 
”Tervetuloa lajin pariin! Käykää ihmeessä kurs-
si, siellä oppii nopeammin ja saa parhaat eväät 
turvalliseen harrastamiseen. Oppiminen jatkuu 
tässä hommassa sitten koko elämän, kannattaa 
kysellä rannoilla/lumilla tyhmiä kysymyksiä ko-
keneemmilta.”

Koko lista kitekouluista ja opettajista yhte-
ystietoineen on SPLL:n uudistuneilla verkkosi-
vuilla:

spll.fi/leijalautailu/kiteopetus/
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Suppailusta uusi 
suosikkiharrastus
Stand-up paddling eli suppailu on tullut Suomeen jäädäkseen. 
Alkuvuosina laudoilla viihtyi vain kourallinen harrastajia, mutta 
erityisesti kuluvan kesän aikana SUP-lauta on löytänyt tiensä 
kesämökeille ja lomamatkojen harrastusvälineeksi. Ennen kaikkea ilma-
täytteiset laudat ovat olleet suuri syy lajin suosion räjähdysmäiseen 
kasvuun. Lauta on helppo kuljettaa mukana rinkan kokoisessa 
vetolaukussa, jota voi myös kantaa rinkan tapaan selässä. 

Laadukas ilmatäytteinen lauta kes-
tää hyvin myös säilytyksen täytenä, 
jolloin joka kerta ei tarvitse aloittaa 
suppailua hikisellä pumppaamisella. 
Välineet eivät vaadi erityistä kuljetus- 
tai säilytyskalustoa, ja laji on helppo 
aloittaa lähes minkä ikäisenä ja kokoi-
sena tahansa. 

Tähän saakka hidaste SUP-har-
rastuksen aloittamiselle on voinut 

olla laadukkaiden välineiden hintata-
so, joka edelleen huitelee tuhannen 
euron liepeillä. Nykyisin markkinat 
ovat kuitenkin pullollaan myös edul-
lisempia välineitä, joihin pienempikin 
budjetti riittää mainiosti

Laadukkaiden ja ns. halpalautojen 
viidakko on ollut varsin vaikeaselkoi-
nen, ja lajiin vihkiytymättömän on 
ollut haastavaa ymmärtää lautojen 

hintaan vaikuttavat erot. Useimmiten 
korkeampi hinta takaa laadukkaan 
valmistusprosessin ja kestävän ko-
konaisuuden. Laatulauta säilyttää 
suorituskykynsä vuosikausia, ja sen 
jälleenmyyntiarvo pysyy korkeana, 
jolloin käytettyjä välineitä on varsin 
vaivaton kierrättää uusien välineiden 
tieltä. 

Suppailuun vihkiytyneen silmissä 

halpalauta on toisinaan jopa häpe-
äksi lajille. Sen ilmanpainetta ei saa 
pumpattua riittävän korkealle, jotta 
lauta tuntuisi jalkojen alla vakaana ja 
jäykkänä. Halpalauta jääkin usein lii-
an pehmeäksi, eikä sen ohjattavuus 
ole välttämättä hyvä. Myös halpalau-
dan turvallisuus epäilyttää. Laadukas 
ilmatäytteinen lauta kestää hyvin 
kolhuja ja iskuja, ja useimmiten vain 
ilmantäyttöventtiili ja evät kaipaavat 
päivitystä käyttövuosien karttuessa. 
Jos laatulautaan tulisikin reikä, se ei 
vielä upota lautaa. Tämän takaa lau-
dan sisältä löytyvä lokerorakenne. 

Suppailu on kuitenkin niin help-
po tapa päästä nauttimaan upeista 
vesistöistä, ettei sunnuntaisuppailija 
juuri välitä laudan laatukriteereistä. 
Ei haittaa, vaikkei lauta olekaan aito 
merkkimenopeli, kunhan se kellut-
taa ja sillä pääsee eteenpäin. Suuri 
joukko suppailijoita ei pidäkään it-

seään erityisesti lajin harrastajina, 
vaan SUP-lauta on enemmänkin 
yksi vesilelu muiden joukossa. Täl-
löin ei haluta panostaa laatuun, vaan 
edullisuuteen. Toisaalta juuri tässä 
lajin hienous piileekin – harvaa ve-
siurheilulajia voi nimittäin harrastaa 
näin monipuolisella taitopohjalla. 
Kun tosiharrastajat tekevät usean 
päivän pituisia retkiä, metsästävät 
meressä aaltoja tai vaikka kilpailevat 
kotimaassa ja kansainvälisillä vesillä, 
perussuppailija saattaa olla lapsi, täti 
tai vaikka isoisä, joka huvikseen kier-
telee mökkilammen rantaa kauniista 
kesäpäivästä nauttien. 

Olitpa sitten hupisuppailija tai 
kova kisakuski, on sinun tunnettava 
suppailua koskevat vesiliikennesään-
nöt, vaikka meloisitkin vain kesämö-
kin rantavesissä. Esimerkiksi kuluvan 
kesän alusta alkaen on suppailijoilla-
kin oltava mukanaan vesillä äänimer-

kinantolaite. Urheiluvälinekaupasta 
ostettava pilli sopii tehtävään mai-
niosti ja on pienen kokonsa puolesta 
helppo pitää mukana. 

Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa 
omat taidot. Suppailijan tulee perus-
uimataidon lisäksi kyetä lukemaan 
sään äkilliset muutokset, ja halli-
ta pelastustoimet hätätilanteessa. 
SUP-lauta toimii oivana apuna ve-
denvaraan joutuneen pelastamises-
sa – mutta oletkos kokeillut nousta 
paksun ilmatäytteisen laudan päälle 
pelastusliiveihin pukeutuneena? Kun 
pidetään huoli omasta ja muiden 
turvallisuudesta, pysyy suppailu jat-
kossakin kaikille mukavana vesillä 
liikkumisen muotona. Onhan sinun 
SUP-lautasin varustettu karkurem-
millä? ¢

Teksti Sanna Päivärinta
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Hiidenmaa

Secret Sport

}}}}}}

Teksti ja kuvat: 
Markus Huhtinen

Hiidenmaa on Viron suurista saarista 
pohjoisin. Se on huomattavasti tunte-
mattomampi kuin etelämpänä sijait-
seva Saarenmaa, eikä se houkuttele 
läheskään samaa määrää matkailijoi-
ta edes huippusesongin aikaan. Rau-
hallisia rantoja etsivän lautailijan kan-
nalta tämä on pelkästään positiivista: 
Kaikkialla saa auton lähes rantaviival-
le, ja omatoimileiriytymiseen sopivia 
lautailupaikkoja on kymmenittäin.

Hiidenmaa on suuri saari. Helter-
maan lauttasatamasta Ristnan nie-
men kärkeen on yli tunnin matka, ja 
eteläkärjestä pohjoiskärkeenkin ajaa 

45 minuuttia. Tallinnasta Haapasalun 
kautta lauttarantaan on reilu 100 km. 
Matka taittuu liikenteestä riippuen 
noin puolessatoista tunnissa. Lautta-
matka vie noin 40 minuuttia. Jos läh-
det aikaisella lautalla Helsingistä, olet 
vesillä myöhään iltapäivällä.

Hiidenmaalta löytyy rantoja jo-
kaiselle tuulensuunnalle. Aalloista 
kiinnostuneelle paras paikka lienee 
Ristnan niemen kärki. Paikalle löytää 
seuraamalla viittoja ensin Ristnan 
majakalle, ja hieman ennen majakkaa 
Surfers Paradise-nimiseen lomaky-
lään.

Ristnan niemi pistää kauas kes-
kelle Itämerta, ja tuulella on pyyh-
käisymatkaa Saksasta asti. Rannalle 
murtuu parimetrinen aalto jo suhteel-
lisen kevyelläkin kelillä. Surfer’s Para-
disen lahti on kivetön, mutta niemen 
pohjoispuolella on muutama varotta-
va kivi aivan rannassa.  

Niemen pohjoispuolella on lei-
ripaikkoja pitkin rantaa, eikä heinä-
kuun puolivälissäkään ollut tungosta. 
Auton nokan sai käytännössä lähes 
rantaviivalle. Kaikki tuulet etelästä 
lännen kautta koilliseen pääsevät vin-
kumaan esteettä.

Jos tuulee pohjoisen tai idän puo-
lelta mutta et ole valmis Ristnan tyrs-
kyihin, löytyy hienoja rantoja Kärdlan 
lahdesta. Vesille voi mennä sekä 
Kärdlan että Taresten puolelta. Lahti 
on suuremmaksi osaksi hiekkaran-
taa. 

Kaakkois- ja itätuulilla tai toisaalta 
länsituulilla saarelta löytyy uskoma-
ton speed-paikka Kassarissa sijaitse-
van Säären niemen molemmin puo-
lin. Niemi on osa kansallispuistoa, ja 
se on suosittu turistikohde. Kun olin 
niemellä oli peilityyntä, mutta mata-
lan soraharjanteen molemmin puolin 
on kilometrikaupalla tasaista vettä 
nopeuskokeiluihin. Ennen ensimmäi-
siä speedivetoja kannattaa kuitenkin 
tarkistaa kalanpyydykset, joista osa 
oli kiinnitetty rantaan vaijereilla.

Saarelta löytyy kirjaimellisesti sa-
doittain mahdollisia lähtöpaikkoja niin 
leijoille kuin purjelaudoillekin omien 
mieltymysten ja majapaikan mukaan. 
Yhteistä kaikille on, ettei missään ole 
tungosta. Aluksi kannattanee kuiten-
kin mennä pari siivua varovasti mah-
dollisten kivien paikallistamiseksi

Hiidenmaa hieno lautailu- ja retkeilykohde, joka on 
onnistunut pysymään lähes salassa suomalaisilta. 

Saaren tuuliset rannat ja isot aallot ovat 
kuitenkin vain muutaman tunnin matkan päässä 

pääkaupunkiseudulta. Parempia olosuhteita 
lautailulle on vaikea löytää mistään muualta koko 

Itämeren alueelta.

Hiidenmaan majakka
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Totuuden nimessä on sanottava, et-
tei Hiidenmaa tarjoa mitään elämää 
suurempia nähtävyyksiä. Köpun ma-
jakka on rakennettu jo 1531, ja sitä väi-
tetään maailman kolmanneksi vanhim-
maksi edelleen toimivaksi majakaksi. 
Tornista on hieno näkymä yli saaren 
pohjoisosien. Myös Ristnan ja Tahku-
nan majakat ovat käymisen arvoisia. 
Viimeksi mainitun vieressä on Esto-
nian haaksirikon muistomerkki.

Jo mainitun Säären niemen kärkeen 
kulkee suosittu retkeilypolku. Kassa-

}}}}}}

rin niemessä on myös Aino ja Oskari  
Kallaksen kesäasunto, joka on nykyisin 
kotimuseona.

Saarella on paljon luonto- ja retkei-
lypolkuja. Luonnosta nauttivalle pati-
koijalle tai pyöräiljälle saari tarjoaa ko-
luttavaa viikoiksi.

Joko meno- tai paluumatkalla kan-
natta pysähtyä Haapsalussa. Kaupun-
gin keskustassa sijaitsevan linnan 
vanhimmat osat ovat 1200-luvulta. 
Haapsalu on ollut hyvin suosittu ke-
sänviettokaupunki 1800-luvulta toiseen 
maailmansotaan asti, ja jotain mennen 
maailman viehätyksestä on edelleen 
jäljellä.  ¢

Matkailua}}}}}}

Hiidenmaa Haapasalun  linna.
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Jos	jätät	aallon	ajamatta	ja	jättäydyt	sen	taakse,
niin	takana	olevaa	aaltoa	jo	ajavalla	on	etuoikeus	aaltoon

*Menetit	mahdollisuutesi	ja	takana	oleva	on	jo	aallolla

Ranta

Samaan	aikaan	aallolle	tulevista,	tuulen	yläpuolella	olevalla	on	etuoikeus	aaltoon.

*Tuulen	yläpuolella	on	parempi	mahdollisuus	hyödyntää	aalto
*Tuulen	yläpuolelta	ei	välttämättä	näe	takana	ajavaa

Ranta

Ensimmäisenä	aallon	ottaneella	on	etuoikeus	aaltoon.

*Älä	jiippaa allolle jota	toinen	jo	ajaa
*Älä	tule	ajamaan	lähelle	toisen	edessä	tai	perässä	samalle	aallolla

Ranta

Aallon	mukana	sisään	ajava	väistää	ulospäin	ajavaa

*Ulospäin	voi	olla	vaikea	päästä	murtuvissa	aalloissa
*Aallon	mukana	sisään	ajettaessa	on	helpompi	väistää

*Älä	kuitenkaan	turhaan	pilaa	kaverin	aaltoa	jos	voit	valita	reitin	ulospäin

Ranta

Purjelautailtaessa	pätevät	normaalit	vesiteiden	säännöt.

Tärkein	sääntö	on	välttää	tarpeettomia	riskejä	ja	väistää	niitä	jotka	eivät	siihen	pysty.
*Jos	joku	ei	pysy	plaanissa	tai	on	muuten	vaikeuksissa

*Pidä	etäisyyttä	uimareihin	ym.

Paarpurin halssilla	on	väistettävä	styyrpuurin	halssilla	ajavaa
Samalla	halssilla	tuulen	yläpuolella	oleva	väistää	tuulen	alapuolella	olevaa

Samalla	halssilla	ohittava	väistää	ohitettavaa	

Murtuvissa aallokko-olosuhteissa astuu kuitenkin voimaan 
kansainvälisesti käytettävä ns. Wave etiketti.

Tämä sen vuoksi, että normaaleilla vesiteiden säännöillä ei voida taata 
harrastamisen turvallisuutta näissä olosuhteissa.
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Pumppari Yyterissä on suosittu purje- ja lainelautailuranta. Täällä on olemme olleet yhdessä jo -80 luvulta saakka.
Nyt harrastajamäärien kasvettua haluamme jakaa yhteisen etikettimme Pumpparin aalloista nauttimiseen
Riskinä on että purjelautailija ei näe lainelautailijaa aallon takana ja voi pahimmassa tapauksessa hypätä aallolta 
suoraan lainelautailijan päälle.  Tästä ja siitä johtuen, että parhaat lainelautailu aallot ovat rannan reunoilla, tämä 
etiketti määrittelee suuntaa antavat pelialueet.   Hyviä aaltoja kaikille toivottaa  

Purjelautaliitto ja Lainelautaliitto”

Aaltoetiketti

1 2
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Petteri Nenonen

Tulliniemen etiketti
Kun Tulliniemessä on purje- /leijalautailijoita ja lainelautailijoita, 
toivotaan että lainelautailijat parantaisivat näkyvyyttään ja tur-
vallisuuttaan pukemalla märkäpuvun päälle värikkään paidan 
tai käyttämällä lainelautailuun tarkoitettua värikästä kypärää.

Valitse omaan taitotasoosi sopiva kohta rannalta. Usein itä-
myrskyllä aallon koko hieman kasvaa rannan länsipäätyä kohti 
kuljettaessa noin rannan puoleenväliin saakka. Myös muualla 
kuin montussa voi olla hyviä aaltoja.

Isomman myrskyn aikaan aallot usein näyttävät murtuvan 
kaukana ulapalla. Pohjan muodosta johtuen nämä aallot kuiten-
kin myös lässähtävät välittömästi murtumisen jälkeen eikä niitä 
kannata lähteä jahtaamaan lainelaudalla. 

Nämä aallot tarjoavat kuitenkin purjelaudoille hyvän hyp-
pyrampin ja jopa mahdollisuuden ottaa aalto kiinni ja ajaa se 
rantaan saakka. Pysyttele lainelaudalla siis rannan tuntumassa, 
mikäli mahdollista lähekkäin muiden lainelautailijoiden kanssa, 
sillä yksittäistä lainelautailijaa on vaikea havaita.

Purje- ja leijalautailijoita kehotetaan tarkkailemaan laine-
lautailijoita ja pitämään riittävä varoetäisyys heihin. Myös nii-
tä purje- ja leijalautailijoita, jotka eivät varsinaisesti aja aaltoja 
(Slalom ja freeride kuskit) pyydetään välttämään tarpeetonta 
ajamista Tullarin montussa ja murtuvissa aalloissa missä on lai-
nelautailijoita ja aalto-purjelautailijoita.

Pidä silmällä muita vedessä olijoita ja pyri näkymään. Kun-
nioita kaikkien lajien harrastajia, oikeus nauttia myrskystä ja 
aalloista on yhteinen.

Suomen Lainelautaliitto ja Suomen Purjelautaliitto
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Ranking- ja SM-kisojen tulokset 
kaudelta 2019

  FORMULA WINdSURFINg RANkINg 2019

1. Oskari Pääkkönen,  Severne/Gaastra
2. Markus Huhtinen, Pryde/Patrik
3. Anders Smeds, Severne/Starboard

  FORMULA WINdSURFINg SM

1. Markus Huhtinen, Pryde/Patrik
2. Oskari Pääkkönen,  Severne/Gaastra
3. Anders Smeds, Severne/Starboard

  SLALOM RANkINg 2019

1. Markus Huhtinen, Pryde/Patrik
2. Tomi Kalatie S2/NoveNove
3. Ari Oksa, Simmer/Simmer

  RAcEBOARd RANkINg 2019

1. Juha Blinnikka
2. Kalevi Männistö
3. Lauri Hulkko

  RAcEBOARd SM 2019

1. Juha Blinnikka
2. Jon Törnwall
3. Aleksandra Blinnikka

  RAcEBOARd SM 2020

1. Juha Blinnikka
2. Benjamin Blinnikka
3. Lauri Hulkko

  WINdSURFER Lt SM 2020

1. Juha Blinnikka
2. Benjamin Blinnikka
3. Mika Laakso
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Juha Blinnikka

Benjamin Blinnikka

Oskari Pääkkönen



Kitefoilaus tuo surffiin 
huoletonta keveyttä

Ihan ensimmäiseksi ”huoleton” ei 
ole se sana, joka nousee mielen 
päälle, kun näkee rannalla tai surffi-
kaupassa isot, lautoihin kiinnitettä-
vät foil-järkäleet. Maallikkoa saattaa 
ihmetyttää, miten kummassa kite-
lauta jaksaa kannatella jopa itseään 
suurempaa foilia. Mutta kun asian-
sa osaava foilaaja nostaa leijansa il-
maan, vie hiilikuidusta valmistetun 
foilievän lautaansa kiinnitettynä sy-
välle veteen, nousee laudalle ja sen 
myötä veden päälle, on näky jopa 
mykistävä. Zen. 

Surfertoday kirjoitti jo 2014 foila-
uksen valloittavan puolelleen uusia 
innokkaita surffareita. Sen sanottiin 
tuolloin olevan nopeimmin kasvava 
kiteluokka, vaikkakin jotkut ennusti-
vat lajille heikkoa menestystä tule-
vaisuudessa. Toisin kuitenkin kävi, 
sillä kitefoil on varmistettu pysyväksi 
olympialuokaksi vuoden 2024 kesä-
olympialaisista eteenpäin. Mikä foi-
lauksessa sitten vetoaa surffareihin?

Surfertoday:n mukaan foileja on 
käytetty erilaisissa vesialuksissa jo 
vuodesta 1906. Seuraava kehitysas-
kel näyttäisi olleen 1960-luvulla ve-

sihiihtämiseen kehitetty foili. Tämän 
jälkeen foileja on nähty surflajeissa 
yhä lisääntyvässä määrin. Laikka-
roijat metsästävät niillä big waveja, 
purjelautailijat ovat testanneet foileja 
nopeussurffissa, ja kiteilijät tekivät 
foilista suositun välinemarkkinoilla.

Foilaus lisää surffipäiviä
Foililaudat ovat nopeampia, sillä 
niissä on vähemmän vedenvastus-
ta. Mutta nopeutta enemmän foi-
lauksessa viehättää sen laajemmat 
tuuliskaalat. Markkinoille tulleet 
isommat ja helpommat foilit ovat 
madaltaneet aloittamiskynnystä, ja 
laji kannattaakin aloittaa isolla ja hi-
taalla foililla, ja lyhyellä mastolla. Tai-
tojen karttuessa välineitä voi päivitt-
tää pidempään mastoon ja edelleen 
pienempiin ja nopeampiin siipiin.  
Foilaus tekee surffaamisesta myös 
tasaisempaa, sillä foilin nostaessa 
laudan korkealle vedenpinnan ylä-
puolelle ei surffari tunne möykkyisen 
aallokon pomputusta, vaan ajo on 
mukavan tasaista. Foil tekee ajosta 
myös kevyempää, ja se rasittaa ke-
hoa vähemmän.

 Myös foilin purjehdusominaisuu-
det ovat omaa luokkaansa. Foililauta 
nousee ylätuuleen tavallista lautaa 
paremmassa kulmassa, ja se leikkaa 
vedessä käännökset nopeammin. Li-
säksi foili laajentaa surffattavaa tuu-
lialuetta entisestään, sillä se toimii 
upeasti myös kevyillä keleillä. 

Foil ei kuitenkaan valtaa koko ki-
tesurffiskeneä, sillä siitä ei ole frees-
tyle- tai waveleluksi. Foilit ovat myös 
muita kitesurfvälineitä kalliimpia, ja 
niiden kuljettaminen vaatii käyttäjäl-
tään tavallista kitelautaa enemmän 
huomiota. On myös muistettava, että 
foilin siivekkeet ovat todella terävät. 
Surffari teloo herkästi jalkansa tem-
meltäessään vedessä kaatumisen ja 
laudallenousun yhteydessä. Foil saat-
taa tehdä arvaamatonta tuhoa myös 
osuessaan vedessä yllättäviin estei-
siin kuten roskiin.

Foilin miinuspuolet saivatkin mo-
net uskomaan pitkään siihen, ettei 
foili nostaisi kiteilyä olympiatason 
vesiurheiluksi. Toisin kuitenkin kävi, 
ja odotammekin innolla, minkälaisen 
sisääntulon uusi, näyttävä purjehdus-
luokka tekee 2024 kesäkisoissa. ¢

Kuva Tanna Rantanen


