urheilu ja liikunta

TEKSTI JA KUVAT KARI MARTIALA

Niko Salomaa matkalla paralympialaisiin

Pullein purjein
kohti ulappaa
Huippupurjehtija Niko Salomaa on löytänyt 2.4 mRveneluokasta oman lajinsa, joka tarjoaa vesillä olemisen
riemuja ja mahdollisuuden toteuttaa kilpailuviettiä.
– Minusta on erityisen hienoa, että tässä lajissa vammattomat ja vammautuneet purjehtijat kilpailevat samassa
sarjassa, aina MM-tasolle saakka, Niko sanoo.
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Niko Salomaa valmistautuu
paralympialaisiin. Purjehdus on
hyvä harraste- ja kilpaurheilulaji,
joka sopii kaikille.
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urheilu ja liikunta
l Liedossa, Turun naapurikunnassa asuva 23-vuotias Niko Salomaa pääsi kokeilemaan 2.4 mR -venettä viime vuonna
Tampereella järjestettyjen SM-kilpailujen
jälkeen. Niko on kokenut kilpapurjehtija, joka joutui jättämään harrastuksen
vammauduttuaan tapaturmaisesti muutama vuosi sitten.
– Sitä hetkeä en unohda koskaan, kun
monen vuoden tauon jälkeen pääsin taas
veneeseen. Vene työnnettiin irti laiturista
ja olin jälleen oikeasti yksin ja vesillä. Tuli
sellainen riemun tunne, että tässä sitä nyt
taas ollaan, Niko muistelee.
– Purjehtiessa unohtaa ihan kaiken
muun. Huonot päivät tai harmit jäävät
rannalle, ja sitä vain keskittyy purjehtimiseen.

Herkkä kulkupeli
Vaikka 2.4 mR on pieni, yhden hengen purjevene, monet arvostetut venealan ammattilaiset ja konkarit purjehtivat sillä. Vene on täysverinen kilpavene
ja herkkä säädöiltään. Veneluokan arvostusta nostaa sekin, että laji on ollut paralympialaisten ohjelmassa vuoden 2000
Sydneyn kisoista asti.
– Tämä on päässyt paralympialajiksi,
koska 2.4 mR -veneen purjehtimisessa ei
tarvita niin paljon voimaa kuin isommissa veneissä. Veneen pystyy modifioimaan
oman vammansa mukaan, Niko kuvailee.
Veneluokassa tekniikan hallinta, kokemus ja taidot merkitsevät fyysistä suorituskykyä enemmän.
Paralympialaisissa on mukana 2.4 mR
-luokan lisäksi kolmen hengen Sonarluokka, jossa samaan venekuntaan kuuluvilla voi olla eri vammaluokitus, sekä
kahden hengen Skud-18 luokka.

Kaikki samalta linjalta
kilpailuun

Mielenkiintoiseksi
veneluokan tekee
se, että vammaiset
ja vammattomat
purjehtijat kilpailevat samoissa kilpailuissa.
– Vammattomien kanssa kilpaileminen antaa minulle lisäpotkua. Jokainen
purjehtija saa tehdä tarvitsemansa muutokset veneeseen, olipa sitten vammainen
tai vammaton. Jollakulla vammattomallakin toinen käsi voi olla toista heikompi, tai penkki joudutaan vaihtamaan paremmaksi tai suuremmaksi. Lähdemme
kaikki samalta linjalta kilpailuun.
– Vamma on olemassa, ja se siitä, mutta merellä otetaan tosissaan mittaa toisistamme, enkä saa mitään anteeksi vammani takia. On mukavaa todeta, että pärjään muiden kanssa tasaväkisesti, vieläpä
samassa mittakaavassa kuin ennenkin.

Paikka paralympialaisissa
varmistui
Kun Niko alkoi kuntoutua vammautumisen jälkeen, hän tuumi, mihin terveys
riittäisi, ja mitä hän haluaisi ryhtyä tekemään.
– Mietin eri vaihtoehtoja, ja kun kuulin tästä 2.4.mR -veneluokasta, ryhdyin
selvittämään asiaa tarkemmin. Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa olikin
sitten jo ihmisiä, jotka osasivat kertoa lajista enemmän.
– Sen jälkeen Suomen Paralympiakomitea kutsui minut talvitapahtumaansa,
ja siellä keskustelin valmennuspäällikkö
Kimmo Mustosen kanssa meriiteistäni

ja terveydestäni. Terveyshän on tärkeintä, ja purjehdus tulee vasta sen jälkeen. Se
on tällä hetkellä marssijärjestys.
Niko on sisäistänyt hienosti uuden veneluokan taidot, vaikka menossa on vasta
toinen kausi.
– Niko tuli lajin pariin vasta viime
vuonna, ja oli jo silloin 24:s vammaispurjehduksen MM-kilpailuissa, valmennuspäällikkö Mustonen sanoo.
Tämän vuoden heinäkuussa Britannian Weymouthissa järjestetyissä MM-kilpailuissa tulos parani ja tavoite paralympiapaikasta toteutui.
Mustonen kertoo, että heinäkuiset
MM-kilpailut sujuivat Nikolta alusta
lähtien hyvin tasaisesti.
– Yhdessä lähdössä Niko oli jopa kolmas, mikä ikä osoittaa, että tietynlainen
varmuus tekemiseen on löytynyt, Mustonen kuvailee.

Suomi on lajin kärkimaita
Kilpailuissa Niko edustaa Turun Pursiseuraa, joka on hänen kasvattiseuransa.
Hän harjoittelee kuitenkin Naantalin
Lammasluodossa.
– Vene on Naantalin Pursiseuran satamassa. Täällä on Suomen suurin ”fliitti”
(eniten tämän luokan veneitä) ja parhaat
harjoittelumahdollisuudet.
– Naantalissa on hyvät mahdollisuudet kehittyä, meillä on täällä erinomainen porukka, ja olemme usein merellä
harjoittelemassa.
Mustonen on nähnyt läheltä Nikon
kilpailuja ja harjoittelua.
– Olen seurannut hyvin luottavaisena
Nikon uraa, sillä hän on tavoitteellinen ja
määrätietoinen kaveri. Voin tosiaan nostaa hattua siitä, että Niko eteni jo nyt paralympialaisiin, Mustonen sanoo.
– Vaikka Niko onkin purjehtinut en-

2.4 mR -luokan vene on kehitetty
1980-luvulla. Se on siinä mielessä hieno
konstruktio, että soveltuu hyvin kenen
tahansa purjehdittavaksi – kunhan purjehdustaidot ovat olemassa.
– Esimerkiksi täällä Naantalin Pursiseuran ryhmässä olen ainoa vammautunut, kaikki muut ovat vammattomia.
Niko kertoo, että 2.4 mR -veneluokan
ranking-purjehduksissa on mukana jopa
25 venettä, joista 1-3 venettä kuljettavat
vammaispurjehtijat.
– Oli ihanaa palata purjehduksen

pariin, Niko riemuitsee.
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Aleksi Palola on auttamassa Nikoa veneen
valmistelussa purjehduskuntoon sekä
vesillelaskussa. Hän auttaa myös vesillä,
jos veneessä ilmenee ongelmia.

nen vammautumistaan, uusi luokka on
vaatinut paljon uutta opeteltavaa. Niko
on analyyttinen kaveri, ja kun tietotaitoa
purjehduksesta on jo olemassa, se on tuonut menestystä. Ilman oikeanlaista taustaa ei näin lyhyessä ajassa pystyisi näin
hyvään menestykseen.
– Koska Suomessa ollaan luokan kehityksen kärjessä, on vain itsestä kiinni,
miten lajissa pärjää.
Nikon valmentajana toimii alan konkari, Rikard ”Rike” Bjurström, joka
myös neuloo Nikon veneen purjeet.

Maailmanmestari jää taakse
2.4 mR -veneiden PM-luokassa kilpaili
viime vuonna peräti kuusi maailmanmestaria, joka kertoo paljon Pohjoismaiden
kovasta tasosta.
– Se antaa myös mukavan lisämomentin, jos pystyn ohittamaan kilpailussa
jonkun maailmanmestareista. Niin on
jo käynyt parissa lähdössä.
– Osa kilpailijoista on purjehtinut jo
yli 10 vuotta. Heillä on rutiinia, ja he
osaavat hakea tilanteita eri tavalla kuin
vasta lajin pariin tullut.
– Tämä on sellainen herrasmiesluokka,
jossa kisaa vielä viisikymppisiäkin. Nuoret purjehtijat hakeutuvat ehkä mieluummin fyysisiin veneluokkiin, joten taidan
olla joukon nuorimmasta päästä, Niko
naurahtaa.
Nikon vie vesille sekä kilpailuvietti että purjehtimisen elämys.
– Olen aina ollut kilpailuhenkinen,
enkä ole koskaan oikein tykännyt joukkueurheilusta. Tässä lajissa ei pysty syyt-

tämään kuin itseään. Jos jotain menee
mönkään, niin virheet ovat omia.
– Teen tätä myös sen takia, että tämä
on niin hauskaa. Jos hauskuus loppuu,
niin lopetan. Vaikka teen tätä tosissani,
niin myös tietty rentous pitää säilyttää.

Terveys ennen kaikkea
Purjehduskoitoksesta palautuminen vie
Nikolta enemmän aikaa kuin aiemmin,
ja hänen pitää käydä kuntoutuksessa, jotta pystyy kilpailemaan.
– Jos vain purjehtisin, enkä koskaan
kävisi esimerkiksi fysioterapiassa, niin
kunto romahtaisi.
– Minulle tämä on niin fyysinen laji, että purjehduksen jälkeen kädet ovat
”ihan hapoilla”. Gävlessä PM-kilpailuissa oli neljä 60 minuutin lähtöä ja tuulta 8 m/s, joten olin aika poikki kisojen
jälkeen.
– Kilpailumatkoilla pitää olla tosi tarkkana, eikä koheltamiseen ole varaa. Toistaiseksi on mennyt ihan hyvin, eikä ole
ollut mitään suurempia ongelmia. Las
Palmasin leirillä kuume nousi 42 asteeseen, mutta siitäkin selvittiin.
– Luokan purjehduskisoja järjestetään
ympäri maailmaa, joten olemme jatkuvasti liikkeellä. Kesällä kierretään paljon
Euroopan kilpailuja, kuusi World Cupin kisaa.

Hyvä porukka tukemassa
Niko jakaa auliisti kiitosta valmentajalleen Bjurströmille sekä muille tukijoukoilleen. Ilman heitä harrastaminen ei
olisi mahdollista.
– Isäni on myös auttanut paljon ja ollut tukena, hän lainaa autoa ja kuljettaa
tarvittaessa harjoituksiin.
– Kun ennen pystyin itse lähtemään
rantaan ja ajamaan autoa, niin nyt olen

väkisinkin riippuvainen muista ihmisistä. Olen joskus miettinyt miten iso tukiverkosto tässä ympärillä onkaan, miten
monet ovat mukana minua auttamassa.
Veneen kunnostuksessa ja vesillelaskussa tarvitaan myös auttavia käsiä.
– Jesse Kylänpää on yleensä mukana harjoituksissa, mutta hänkään ei aina pääse mukaan, joten nyt on mukana
Aleksi Palola. Aleksilla on omaa purjehduskokemusta, ja hän tietää, miten vene
laitetaan purjehduskuntoon.
Niko on ennättänyt jo houkutella
myös muita nuoria lajin pariin.
– Helsinkiläiset Aino Riikkilä ja Tuuli Harjunen ovat innostuneet lajista, joten toivottavasti saamme heidät mukaan
porukkaan. Ainolla ja Tuulilla ei ole aikaisempaa purjehduskokemusta, mutta
he tuntuvat olevan innostuneita lajista.

Opiskelujen aloittaminen
siirtyy
Nikolla on opiskelupaikka Vaasan yliopiston tuotantotaloudellisella linjalla.
– Olen lykännyt opiskelujen aloittamista eteenpäin, niin purjehtimisen kuin
kuntoutumisenkin takia.
Taloudellista tilannetta on kohentanut
paitsi Paralympiakomitealta ja kotikunta
Liedolta saatu tuki, myös sponsorisopimus DHL Expressin kanssa.
DHL Express tukee Salomaata muun
muassa kuljetuksissa, mikä on yrityksen
toimialan kannalta luonnollinen ratkaisu.
– Venettä pitää kuljettaa moneen paikkaan, ja sen siirtämiseen liittyy aina omaa
osaamistaan, ettei se vaurioidu. DHL Express on tärkeä lenkki tässä projektissa,
Niko kiittää.
Siis suotuisia tuulia ja menestystä kesän koitoksissa! l
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