
MINNA KALLASVUO
VAASA  Mitä se sanoi? Mitä se sa-
noi? Parikymppinen Niko Salo-
maa ei oikein käsitä kuulemaan-
sa. 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 kuntoutuslaitok-
sessa. Jalat eivät toimi. Lääkä-
rit ovat antaneet toivoa, mutta 
eivät lupauksia. Lähtötilantee-
na on ollut tetraplegia, neliraa-
jahalvaus.

— Kaulasta alaspäin ei aluksi 
toiminut mikään. Kaikki oli vie-
ty, Salomaa muistelee nyt, kuusi 
vuotta tapaturman jälkeen.

Salomaan toimeliaalla luon-
teella projektia nimeltä Lontoo 
2012 ei kuitenkaan kauan mä-
rehditty.

Joten: kyllä. Salomaa halusi 
Lontoon paralympialaisiin pur-
jehtimaan. Hän oli entisessä elä-
mässään toteuttanut jo yhden 
purjehdusunelmansa. Lontoo 
sai luvan olla seuraava.

— En itsekään täysin uskonut, 
että voisin kilpailla Lontoos-
sa, mutta siitä tuli lopulta kir-
kas päämäärä. Sillä oli varmas-
ti henkistä vaikutusta kuntoutu-
miseen.

Salomaa purjehti paikan Lon-
tooseen toisessa olympiakarsin-
nassa.

Salomaa liikkuu  vaivattomas-
ti kepin kanssa, mutta oikea kä-
si temppuilee. Salomaan tunto-
aisti on joissakin kohdin kehoa 
vaillinainen, eikä hän esimer-
kiksi tunne kylmää ja kuumaa.

Lihaskrampit ovat rasitus-
tilanteessa yleisiä. Salomaalla 
kramppi iskee usein juuri oike-
aan käteen.

— Käsi kouristuu nyrkkiin, ja 
siinä pysyy. Hyödyttömänä, ir-
vistää Salomaa ja pyyhkäisee 
”kiusankappaleella” ilmaa.

Salomaan kilpavene on toki 
erikoisvarusteltu, ja esimerkik-
si oikean käden puolelle on köy-
siin tehty erikoisvälityksiä.

— Silti kovatuulinen regatta ve-
tää minut ihan piippuun.

Monituntisen lihasjännityk-
sen kestäminen ja suoritukses-
ta palautuminen ovat avain-
asioita, sillä ne voivat ratkaista 
mitalisijat.

— Fysiikka ja lihaskunto poh-
justetaan kisakauden ulkopuo-
lella. Minulle syksy Vaasassa tar-
koittaa opintojen lisäksi fysiote-
rapiaa , kuntosalia ja uimista.

Kun Salomaa  purjehti teini-
ikäisenä Laserilla, hän ja eura-
jokelainen Jesse Kylänpää oli-
vat verisiä kilpakumppaneita. 
Nyt Kylänpää on Salomaan val-
mentaja ja avustaja kilpailumat-
koilla.

— Kuntoutumiseni, purjehti-

minen ja moni muu asia on seu-
rausta siitä, mitä sadat ihmiset 
ympärilläni ovat tehneet. Jesse 
on yksi tärkeimpiä.

Toinen tärkeä henkilö on Ri-
kard Bjurström, entinen aktiivi-
purjehtija ja mm. Salomaan ny-
kyisen luokan MM-kultamitalis-
ti. Bjurström mm. valmistaa Sa-
lomaalle purjeet.

— Vene painaa 250 kiloa. En 

pysty yksin tekemään sille juu-
ri mitään.

Salomaa tietää  tarkasti valt-
tinsa purjehtijana: sitkeys ja kär-
sivällisyys. Kuukaudet liikunta-
kyvyttömänä ja hidas kuntoutu-
minen opettivat, että kaikki ot-
taa aikansa.

— Lähdöt voivat kestää tunte-
ja, mutta pystyn keskittymään 

pitkään.
Viimeksi sitkeä vaaniminen 

auttoi Salomaata Kanadan Hali-
faxissa karsintakilpailussa, josta 
irtosi maapaikka Rion paralym-
pialaisiin.  Regatan päätöspäivä-
nä kilpailijat odottivat tuntikau-
palla tuulta, joka lopulta nousi 
vain puolisen tuntia ennenkuin 
lähdön aikaraja umpeutui. Läh-
tö ehti matkaan nipinnapin.

— Ennen viimeistä lähtöä maa-
paikka oli pisteen päässä, ja jos 
lähtö olisi jäänyt purjehtimatta, 
maapaikka olisi jäänyt tulemat-
ta. Nyt taakse jäi isoja purjeh-
dusmaita ja kovia kilpailijoita. 
Tuuletin maalissa aika kovaa.

Toivo kirkastui kilpailuksi aalloilla
Vaasassa opiskeleva Niko Salomaa kuntoutui liikuntakyvyttömästä paralympiatason kilpapurjehtijaksi

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

Niko Salomaa purjehtii erikoisvarustellulla veneellä.  
KUVA: JESSE KYLÄNPÄÄ

MINNA KALLASVUO
VAASA   Purjehduksessa kil-
pailukausi alkaa tammikuussa, 
myös vammaisurheilijoilla. Ni-
ko Salomaa kilpailee seuraavan 
kerran Yhdysvalloissa Miamissa 
tammikuussa, josta alkaa World 
Cup -kisasarja. Uusi vene on jo 
paikan päällä Miamissa.

— Suomessa minulla on van-
ha kilpaveneeni, jolla purjeh-
din harjoitusleireillä Naanta-
lissa. Veneiden rahtaaminen 
mantereelta toiselle on kallis-
ta, joten niitä on syytä kuljettaa 
mahdollisimman vähän, Salo-
maa toteaa.

Vuosi 2015 on Salomaalle val-
mistautumista Rio de Janeiron 
paralympialaisiin. Hän purjeh-
ti Suomelle maapaikan ja lunas-
tanee sen itse, ellei haastajia il-
maannu.

Salomaan pääkilpailuihin en-

si vuonna kuuluu mm. 2.4mR-
luokan avoin MM-regatta, joka 
purjehditaan Rauman vesillä.

Rion esiolympialaisiin Salo-
maan tekisi mieli, mutta vielä 
kilpailu ei ole varmistunut.

— Olisi hyödyllistä tutustua 
kilpailuoloihin etukäteen. Tuu-
li ja virtaukset vaikuttavat niin 
paljon, että ne olisi hyvä tuntea 
etukäteen edes jotenkin. Olym-
piavesillä on koko ajan purjehti-
joita harjoittelemassa.

Suomalaispurjehtijat saavat 
Brasiliassa tärkeää taustatu-
kea moottorivalmistaja Wärt-
silältä.

— Saamme säilyttää veneitä 
Wärtsilän tehdastiloissa. Veneet 
ovat siellä hyvässä turvassa, ja 
kustannukset ovat olematto-
mat siihen verrattuna, että jou-
tuisimme vuokraamaan veneil-
le erillisen tilan.

Uusi kilpavene  
odottaa jo Miamissan 26-vuotias turkulaislähtöinen 

kilpapurjehtija, asuu Turussa ja 
Vaasassa. Opiskelee tuotanto-
taloutta Vaasan yliopistossa.

n Kilpailuluokka 2.4 mR, jossa 
kuuluu Suomen purjehdus-
maajoukkueeseen. 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. vam-
maisten MM-kilpailuissa 2014 ja 
lunasti samalla maapaikan Rion 
paralympialaisiin, 16. avoimissa 
MM-kilpailuissa 2013, 12. Lontoon 
paralympialaisissa, 13. MM-kil-
pailuissa 2011. Pyörätuolirugbyn 
Suomen mestari Trojansissa 2013.

n Tausta: vammautui tapaturmai-
sesti vuonna 2008 asepalvelusta 
suorittaessaan. Ennen sitä kilpaili 
SM-tasolla purjehduksessa ja 
kilpatanssissa.

n Verkkosivut: www. nikosalomaa.fi

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


