
Oulu-lehti10

Tuukka Hyttinen
Oulu

– Vesiurheilun harrastusmah-
dollisuuksien puolesta Oulu 
on ihan maailmanlaajuisesti 
vertailukelpoinen paikka. Eh-
kä meillä ei ole turkoosia vet-
tä, ja joka päivä ei ole näin au-
rinkoinen sää, mutta puitteet 
ovat kuitenkin loistavat, Lei-
jakoulu Lappiksen koulutta-
ja ja tuotevastaava Harri Rau-
tava lataa.

– Meillä on matalat hiekka-
pohjaiset rannat, rannoilla ei 
ole tuhansia ihmisiä ja monel-
la paikalla tuuli suuntaa ran-
taan päin. Se on hyvä asia, sil-
lä jos jotakin sattuu, ajautuu 
rantaa kohti, eikä ulapalle, 
Rautava jatkaa.

Oulun seudulla ovat suoras-
taan poikkeukselliset mah-
dollisuudet. Hailuodossa, 
Kempeleenlahdessa ja Li-
minganlahdessa rantaviiva 
on juuri oikean suuntainen ja 
tuuli puhaltaa rantaan.

– Näillä paikoilla voi har-
rastaa aina, eikä tarvitse miet-
tiä mihin suuntaan tuuli pu-
haltaa. Missä säässä, ja mi-
nä vuorokauden aikana ta-
hansa. Joissakin maissa täy-
tyy ajaa maan toiseen päähän, 
tai ei voi harrastaa ollenkaan, 
jos tuuli menee väärään suun-
taan, Rautava taustoittaa.

Vesiurheilulajit ovat kovas-
sa nosteessa. Yleisöystävälli-
set lajit, kuten wake boarding, 
leijasurff aus ja stand up pad-
dleboarding ovat saaneet hie-
non näyteikkunan Torinran-
nan vierasvenesatamassa.

– Oulun kaupunki on tu-
kenut hienosti meidän toi-
mintaamme antamalla käyt-
tää näitä paikkoja. Kaupunki 
on ollut alusta asti positiivi-
sella asenteella mukana, kun 
vesistöjä saatiin hyvään käyt-
töön. Sinne täytyy antaa suu-
ret kiitokset. 

– Oulusta puhutaan ai-
na merellisenä kaupunkina, 
mutta nyt ihmiset saavat ko-
kea sen itse, Rautava kiittelee.

Paikka on mitä parhain, sil-
lä ihmiset pääsevät näkemään 
leijahiihtäjiä ja SUP-lautaili-
joita aivan vierestä Torinran-
nan laiturin portailta, sekä 
alueen saarten silloilta.

– Ihmiset ovat innostuneet 
kovasti kokeilemaan näitä la-
jeja. Nyt helleaikana meillä on 
kokoajan ollut päivät täyteen 
buukattuna Toimme SUP-lau-
dat Ouluun keväänä, ja silloin 
ihmiset olivat jo ihmeissään 
tästä hommasta. 

– Moni tuli kyselemään, 
mutta ei uskaltanut vielä hy-
pätä laudan päälle. Tänä 
vuonna porukka on selväs-
ti fi ilistellyt asiaa, ja tullut sit-
ten kokeilemaan. Aika har-
voin saa kuulla, että kokemus 
olisi ollut vain ”ihan ookoo”, 
vaan suurin osa on todellakin 
fi iliksissä, Rautava kehuu.

Matala kynnys kokeilla haus-
kaa SUP-lautailua keskustan 
parhaalla paikalla on innosta-
nut oululaiset muidenkin ve-
siurheilulajien pariin.

– Kaapelirataa on ollut 
helppo hehkuttaa ihmisille, 

kun he ovat nähneet jo ”sup-
pailijoita”. Ihmiset katselevat 
silloilta ja rannalta, että om-
pa mahtavan näköistä hom-
maa, kun kaverit vetävät au-
rinkoisessa säässä t-paidat 

päällä laudoilla. Tässä asi-
assa me todellakin uskomme 
tällaiseen positiiviseen port-
titeoriaan. Kursseille on saatu 
todella hyvin porukkaa, kun 
ihmiset ovat päässeet kokei-
lemaan lajeja Torinrannassa, 
Rautava kehuu. 

Leijakoulu Lappis vuokraa 
vesiurheiluvarusteita, kuten 
SUP-lautoja Kiikelin saaressa 
sijaitsevalta toimipisteeltään. 
Lappiksen harrastajalähtöi-
nen porukka vetää myös lei-
jahiihto-, leijasurff aus- ja wa-
keboarding-kursseja uusille 
harrastajille. 

Aivan kaupunginteatterin 
ja pääkirjaston kulman takaa 
löytyy kaapelihiihtorata,  jossa 
wakeboard-lautailijaa vetää 

eteenpäin veden yläpuolella 
kulkevaan vetovaijeriin kiin-
nitetty vetolaite ja vetoköysi.

Tuuli- ja vesiurheilulajit ovat 
vielä lapsen kengissään Suo-
messa. Lajeilla on kuitenkin 
suuret mahdollisuudet kas-
vaa ja kehittyä. Kotimaiset 
olosuhteet ovat poikkeuksel-
lisen hyvät, vaikka kausi on-
kin talven vuoksi lyhyt.

Kiinnostusta riittää uu-
sia matalan kynnyksen laje-
ja kohtaan, sillä niitä ympäröi 
lumilautailu-tyylinen rento il-
mapiiri ja tiivis yhteisö.

Joskus innnostuksesta voi 
olla tosin harmiakin. Suoma-
laiseen kesään kuuluvat tun-
netusti iloinen kesämieli ja al-
koholijuomat.

– Onneksi suurin osa ym-
märtää, että alkoholi ja ve-
denkäynti eivät sovi yhteen. 
Saa tosin nähdä, kuinka moni 
uskoo kerralla, Rautava nau-
reskelee.

Vesiurheilulajit, kuten SUP-lautailu, leijasurff aus ja wakeboarding ovat vauhdikkaita, mutta 
rentoja lajeja.

Oulun vesiurheilumahdollisuudet kestävät jopa kansainvälisen vertailun

Vesiurheilun paratiisi
KATJA PIKKARAINEN

Hyppäämme en-
sitöiksemme SUP-
lautojen eli stand 
up paddleboardi-
en päälle ja läh-
demme melo-
maan Torinrannan 
aurinkoisen heltei-
sessä suistossa.

– Suomessa ei 
ole vielä kovin 
suurta skeneä ve-
siurheilun ja tuu-
lilajien ympäril-
lä. Kokoajan men-
nään enemmän 
yhteen, mutta 
toistaiseksi kaik-
ki harrastajat puu-
hailevat lähinnä 
vielä omilla paik-
kakunnillaan, Rau-
tava kertoo melo-
essamme Pikisaa-
ren sillan alta koh-
ti Linnansaarta.

SUP-laudan päällä tasapainottelu on yllättävän helppoa, 
kun uskaltaa vain rentoutua. Aluksi veteen molskahtami-
nen voi pelottaa, mutta Rautavan mukaan lautailuun voi 
totutella helpommalla tyylillä.

– Aluksi laudalla voi mennä ihan vain polviltaan. Silloin 
painopiste on matalalla, eikä laudalla voi oikeastaan kaa-
tua, jos ei itse halua kaatua, Rautava kertoo.

Seisaaltaankin pysyy kevyesti pystyssä, kun pitää vain ja-
lat rentona.

– Ei kannata jännittää jalkalihaksia, vaan antaa laudan 
kellua ja heilua itsekseen. Meloessa voi vähän jännittää sy-
viä vatsalihaksia, niin saa voimaa mukaan, Rautava neu-
voo.

Yllättävän helppoa

Kouluttaja Harri Rautava kehuu  Oulun vesiurheiluharrastusmahdollisuuksia.


