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Kirjurinluoto sai lauantaina uut-
ta palvelutarjontaa kesäksi, kun 
uimarannan kupeessa avautui 
SUP-lautavuokraamo. Vuokraa-
moa pyörittävät Levillä asuvat Ar-
mas Rusanen ja Andrea Rimano-
va, jotka muuttivat kolmeksi kesä-
kuukaudeksi Poriin.

Rusasen pääasiallinen leipätyö 
on opettaa matkailijoille leijahiih-
toa ja Rimanova vetää safariretkiä 
Lapin luonnossa. Kumpikin aktivi-
teetti on tauolla kesällä, joten yrit-
teliäinä ihmisinä he lähtivät töiden 
perässä etelään.

– Olen parina aiempana kesä-
nä opettanut leijalautailua Yyte-
rissä ja tutustunut sitä kautta Po-
riin ja paikallisiin ihmisiin. Nyt 
saimme kesäksi kaupungilta luvat 
SUP-vuokraamon pyörittämiseen 
Kirjurinluodossa, aiemmin käyttä-
mättömänä olleessa kioskiraken-
nuksessa, Rusanen taustoittaa.

PAIKAN ideana on paitsi vuokrata 
SUP-lautoja, myös järjestää erilai-

sia SUP-lautailukoulutuksia. Tar-
jolla on parin tunnin peruskursse-
ja sekä erikoisempia koulutuksia, 
kuten koirasuppailukoulu, jonka 
ideana on nimen mukaisesti ope-
tella suppailemaan eli SUP-lau-
tailemaan oman koiran kanssa.

– Koirasuppailukoulu on jo 
osoittautunut suosituksi, sillä 
ensimmäinen kerta varattiin lop-
puun todella nopeasti. Jatkos-
sa koirakoulutusta on tarkoitus 
järjestää vähintään viikoittain, 
Rusanen ja Rimanova kertovat.

– Joka kerta kun asiakas vuok-
raa meiltä laudan, hänellä on 
mahdollisuus viiden minuutin pi-
kaperehdytykseen laudan käytös-
tä. Pääasiassa keskitymme aloit-
telijoiden opettamiseen, mutta 
meillä on mahdollisuus järjestää 
klinikoita myös edistyneille lau-
tailijoille.

Vuokraamo on auki käytännös-
sä aina silloin, kun säät vain salli-
vat. Netistä löytyy varausjärjestel-
mä, mutta käytännössä laudan saa 
yleensä alleen ilman ennakkova-
rauksiakin, ellei kyseessä ole isom-
pi ryhmä.

Vuokralaudalla voi suppailla jo-
kimaisemissa mielensä mukaan, 
mutta tarjolle tulee myös erimit-
taisia suppailusafareja suistomai-
semissa. Lisäksi tarjolla on ohjel-
mapalveluita ryhmille.

– Olemme kartoittaneet safari-
reittejä muun muassa Huvilajuo-
valle, Rusanen sanoo.

VUOKRAAMON taustalla on Lei-
jakoulu Lappis, joka pyörittää 
Oulussa hyvin suosituksi tullut-
ta SUP-lautailutoimintaa. Myös 
siellä vuokraamotoiminta keskit-
tyy jokimaisemiin.

– Kun Oulun toiminta alkoi seit-
semän-kahdeksan vuotta sitten, 
SUP-lautailu oli vielä tuntematon-

ta useimmille ihmisille. Täällä Po-
rissa on siinä mielessä paremmat 
lähtökohdat toiminnan käynnis-
tämiselle, että ihmiset jo tietävät, 
mistä siinä on kyse. Ja ettei sup-
pailuun vaadita erityistaitoja.

Rusanen ja Rimanova arvioivat 
suppailun sopivan oikeastaan ke-
nelle tahansa, joka pystyy kävele-
mään vaivattomasti ja osaa uida. 
Uimataidonkaan ei tarvitse olla 
maisteritasoa, sillä laudan muka-
na tulee aina kelluntaliivi.

– Suppailun voi aloittaa polvil-
laan tai istualtaan, jolloin lautailu 
on helpompaa kuin seisaaltaan. 
Sitten kun taitotaso nousee, voi 
nousta seisomaan laudalla.

Uuden SUP-vuokraamon erikoisuutena ovat koirasuppailukurssit. Kuvassa mallia näyttävät Armas Rusasen ja Andrea Rimanovan Sahca-koira.

SUP-lautavuokraamo 
aloitti Kirjurinluodossa
Levillä asuvat Armas Rusanen ja Andrea Rimanova vetävät vuokraamoa kesän ajan.

ANDREA RIMANOVA

Andrea Rimanova ja Armas Rusanen ovat kartoittaneet SUP-safarireittejä 
muun muassa Huvilajuovalle.

ARMAS RUSANEN
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