Toivo kirkastui kilpailuksi aalloilla
Vaasassa opiskeleva Niko Salomaa kuntoutui liikuntakyvyttömästä paralympiatason kilpapurjehtijaksi
MINNA KALLASVUO
VAASA Mitä se sanoi? Mitä se sa-

noi? Parikymppinen Niko Salomaa ei oikein käsitä kuulemaansa. Vielä.
”Se” on Kimmo Mustonen,
Suomen paralympiakomitean
valmennuspäällikkö, joka on
juuri kysynyt Salomaalta: Miltä
kuulostaisi Lontoo 2012?
Jotenkin sen ymmärtäisi, jos
elettäisiin parin vuoden takaista
aikaa, mutta kun Salomaa istuu
pyörätuolissa kuntoutuslaitoksessa. Jalat eivät toimi. Lääkärit ovat antaneet toivoa, mutta
eivät lupauksia. Lähtötilanteena on ollut tetraplegia, neliraajahalvaus.
— Kaulasta alaspäin ei aluksi
toiminut mikään. Kaikki oli viety, Salomaa muistelee nyt, kuusi
vuotta tapaturman jälkeen.
Salomaan toimeliaalla luonteella projektia nimeltä Lontoo
2012 ei kuitenkaan kauan märehditty.
Joten: kyllä. Salomaa halusi
Lontoon paralympialaisiin purjehtimaan. Hän oli entisessä elämässään toteuttanut jo yhden
purjehdusunelmansa. Lontoo
sai luvan olla seuraava.
— En itsekään täysin uskonut,
että voisin kilpailla Lontoossa, mutta siitä tuli lopulta kirkas päämäärä. Sillä oli varmasti henkistä vaikutusta kuntoutumiseen.
Salomaa purjehti paikan Lontooseen toisessa olympiakarsinnassa.
Salomaa liikkuu vaivattomasti kepin kanssa, mutta oikea käsi temppuilee. Salomaan tuntoaisti on joissakin kohdin kehoa
vaillinainen, eikä hän esimerkiksi tunne kylmää ja kuumaa.
Lihaskrampit ovat rasitustilanteessa yleisiä. Salomaalla
kramppi iskee usein juuri oikeaan käteen.
— Käsi kouristuu nyrkkiin, ja
siinä pysyy. Hyödyttömänä, irvistää Salomaa ja pyyhkäisee
”kiusankappaleella” ilmaa.
Salomaan kilpavene on toki
erikoisvarusteltu, ja esimerkiksi oikean käden puolelle on köysiin tehty erikoisvälityksiä.
— Silti kovatuulinen regatta vetää minut ihan piippuun.
Monituntisen lihasjännityksen kestäminen ja suorituksesta palautuminen ovat avainasioita, sillä ne voivat ratkaista
mitalisijat.
— Fysiikka ja lihaskunto pohjustetaan kisakauden ulkopuolella. Minulle syksy Vaasassa tarkoittaa opintojen lisäksi fysioterapiaa , kuntosalia ja uimista.
Kun Salomaa purjehti teiniikäisenä Laserilla, hän ja eurajokelainen Jesse Kylänpää olivat verisiä kilpakumppaneita.
Nyt Kylänpää on Salomaan valmentaja ja avustaja kilpailumatkoilla.
— Kuntoutumiseni, purjehti-

Niko Salomaa purjehti Suomelle maapaikan Rion paralympialaisiin. Muita saman tason vammaispurjehtijoita ei Suomessa 2.4mR-luokassa ole, joten Salomaa päässee itse kisoihin.

Kuntoutumiseni,
purjehtiminen ja
moni muu asia on
seurausta siitä, mitä
sadat ihmiset
ympärilläni ovat
tehneet.

Niko Salomaa purjehtii erikoisvarustellulla veneellä.
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minen ja moni muu asia on seurausta siitä, mitä sadat ihmiset
ympärilläni ovat tehneet. Jesse
on yksi tärkeimpiä.
Toinen tärkeä henkilö on Rikard Bjurström, entinen aktiivipurjehtija ja mm. Salomaan nykyisen luokan MM-kultamitalisti. Bjurström mm. valmistaa Salomaalle purjeet.
— Vene painaa 250 kiloa. En

pysty yksin tekemään sille juuri mitään.
Salomaa tietää tarkasti valttinsa purjehtijana: sitkeys ja kärsivällisyys. Kuukaudet liikuntakyvyttömänä ja hidas kuntoutuminen opettivat, että kaikki ottaa aikansa.
— Lähdöt voivat kestää tunteja, mutta pystyn keskittymään

pitkään.
Viimeksi sitkeä vaaniminen
auttoi Salomaata Kanadan Halifaxissa karsintakilpailussa, josta
irtosi maapaikka Rion paralympialaisiin. Regatan päätöspäivänä kilpailijat odottivat tuntikaupalla tuulta, joka lopulta nousi
vain puolisen tuntia ennenkuin
lähdön aikaraja umpeutui. Lähtö ehti matkaan nipinnapin.
— Ennen viimeistä lähtöä maapaikka oli pisteen päässä, ja jos
lähtö olisi jäänyt purjehtimatta,
maapaikka olisi jäänyt tulematta. Nyt taakse jäi isoja purjehdusmaita ja kovia kilpailijoita.
Tuuletin maalissa aika kovaa.

Niko Salomaa
n 26-vuotias turkulaislähtöinen
kilpapurjehtija, asuu Turussa ja
Vaasassa. Opiskelee tuotantotaloutta Vaasan yliopistossa.
n Kilpailuluokka 2.4 mR, jossa
kuuluu Suomen purjehdusmaajoukkueeseen. Kyseisen
luokan veneillä on purjehdittu
paralympialaisissa v. 2000
alkaen. Vammaisurheilijoita
kilpailee myös luokan avoimissa
mestaruuskilpailuissa.
n Valmentajat: Rikard Bjurström,
Jesse Kylänpää.
n Saavutuksia: 10. avoimessa
MM-regatassa 2014, 9. vammaisten MM-kilpailuissa 2014 ja
lunasti samalla maapaikan Rion
paralympialaisiin, 16. avoimissa
MM-kilpailuissa 2013, 12. Lontoon
paralympialaisissa, 13. MM-kilpailuissa 2011. Pyörätuolirugbyn
Suomen mestari Trojansissa 2013.
n Tausta: vammautui tapaturmaisesti vuonna 2008 asepalvelusta
suorittaessaan. Ennen sitä kilpaili
SM-tasolla purjehduksessa ja
kilpatanssissa.
n Verkkosivut: www. nikosalomaa.fi
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Uusi kilpavene
odottaa jo Miamissa
MINNA KALLASVUO
VAASA Purjehduksessa kil-

pailukausi alkaa tammikuussa,
myös vammaisurheilijoilla. Niko Salomaa kilpailee seuraavan
kerran Yhdysvalloissa Miamissa
tammikuussa, josta alkaa World
Cup -kisasarja. Uusi vene on jo
paikan päällä Miamissa.
— Suomessa minulla on vanha kilpaveneeni, jolla purjehdin harjoitusleireillä Naantalissa. Veneiden rahtaaminen
mantereelta toiselle on kallista, joten niitä on syytä kuljettaa
mahdollisimman vähän, Salomaa toteaa.
Vuosi 2015 on Salomaalle valmistautumista Rio de Janeiron
paralympialaisiin. Hän purjehti Suomelle maapaikan ja lunastanee sen itse, ellei haastajia ilmaannu.
Salomaan pääkilpailuihin en-

si vuonna kuuluu mm. 2.4mRluokan avoin MM-regatta, joka
purjehditaan Rauman vesillä.
Rion esiolympialaisiin Salomaan tekisi mieli, mutta vielä
kilpailu ei ole varmistunut.
— Olisi hyödyllistä tutustua
kilpailuoloihin etukäteen. Tuuli ja virtaukset vaikuttavat niin
paljon, että ne olisi hyvä tuntea
etukäteen edes jotenkin. Olympiavesillä on koko ajan purjehtijoita harjoittelemassa.
Suomalaispurjehtijat saavat
Brasiliassa tärkeää taustatukea moottorivalmistaja Wärtsilältä.
— Saamme säilyttää veneitä
Wärtsilän tehdastiloissa. Veneet
ovat siellä hyvässä turvassa, ja
kustannukset ovat olemattomat siihen verrattuna, että joutuisimme vuokraamaan veneille erillisen tilan.

