2021 WORLD ROWING COASTAL
CHAMPIONSHIPS – OIERAS,
PORTUGAL 30.9 – 3.10.2021
SUOMESTA KOVA JOUKKUE HUIPPU-URHEILIJOITA MUKANA

Suomen joukkue
◦ Suomea lähtee edustamaan huippujoukkue
ennakkoluulottomia ja rohkeita soutajia Suomen
soudun huipulta.

◦ Suomen soudun ykköstykki Joel Naukkarinen, jolla
arvokisamitaleita ja mestaruuksia riittää, lähti
ennakkoluulottomasti kokoamaan joukkuetta
Portugaliin MM-kilpailuihin. Suomesta osallistuu
kilpailuihin miesten nelikko, kaksi miesten kaksikkoa
sekä yksi sekarikaksikko (mies ja naissoutaja).

Nelosen kokoonpano
◦ Joel Naukkarinen
◦ Juho-Pekka Petäjäniemi

◦ Jukka-Pekka Kauppi
◦ Pekka Mäkelä

Pekka & Jukkis

◦ Saija Pihkanen (s.1965) COX Nesteen soutajia edustava Saija on miehistön perähenkilö. Saija on aktiivi

koastaloinnin masters kuntourheilija sekä innokas kilpailija.
◦ Nelikon kokoonpano on erinomainen; voimaa, kestävyyttä, kokemusta, tekniikkaa, navigointitaitoja,
rohkeutta, peräänantamattomuutta sekä ripaus hulluutta ja loputtomasti soudun iloa.

Joel & J-P

Miesten kaksikoiden kokoonpanot
◦ Joel Naukkarinen (s.1993) Nesteen soutajia edustavan Joelin mitalisaldo soudun parissa on päätä huimaava. 133 SM-mitalia eri
soutumuodoista, 6 MM- ja 3 EM-mitalia sisäsoudussa, opiskelijoiden MM-pronssi ja kolme EM-mitalia, kymmenen Suomen ennätystä
ja kaksi maailmanennätystä. Tavoite Pariisin olympialaiset 2024.
◦ Juho-Pekka Petäjäniemi (s.1986) Nesteen soutajia koastaloinnissa edustava J-P on Suomen soudun LM1X hallitseva moninkertainen
mestari edustaen o-venesoudussa Takon soutajia. Kansainvälistä menestystä Juho-Pekalle on kertynyt monia sijoituksia sekä LM1X
että LM2X luokissa. Koastalointiin kipinä syntyi yli kymmenen vuotta sitten ja veri vetää arvokisoihin maailmalle.

◦ Jukka-Pekka Kauppi (s.1981) Takon soutajia edustava Jukkis on urheilun moniosaaja, entinen Suomen kärkitason maileri ja nykyinen
olympiasoudun SM huippu. Soudussa hänelle on kertynyt useita SM-mitaleita eri veneluokista, yksikkö mukaan lukien. Myös
kansainvälistä kisakokemusta kaksikosta niittänyt Jukkis hakee koastaloinnista uusia haasteita kilpailupuolelle sekä harjoitteluun.
◦ Pekka Mäkelä (s.1977) Takon soutajia edustava Pekka on Suomen puuvenesoudun hallitseva mestari sprintti- ja normaalimatkalta,
jolle SM-mitaleita on kertynyt puuvenesoudun lisäksi coastal-soudusta. Jatkossa pääpanostus on coastal-soudussa ja kansainvälisissä
kilpailuissa.

Sekarikaksikon
kokoonpano
◦ Tiia-Maria Rauttola (s.1995) Coastal-soudussa Lohjan Seudun Soutajia
edustava Tiia-Maria on monen lajin taituri. Nyt hän kuitenkin keskittyy
täysin soutuun ja tahto on kova kehittyä soutajana. SM-mitaleita on kertynyt
coastal-, olympialuokan- (edustettava seura SMARK) sekä puuvenesoudusta.
◦ Lee Wassell (s.1994) Lee edustaa myös coastal soudussa Lohjan Soutajia ja
on saavuttanut o-veneluokassa lukuisia SM-mitaleita ja samoin
koastaloinnissa (edustetttava seura SMARK). Lee aikoo jatkossakin panostaa
soutuun ja koastalointiin.
◦ Kaksikolle kertyi kokemusta jo kesän PM-mestaruuksista Helsingborgista

Suomen joukkue

Pekka

Kuvassa vasemmalta J-P, Joel, Saija, Jukkis, Tiia-Maria, Lee

Joukkueen johtajana ja huoltajana toimii Perttu Kivimäki.
Perttu on melonta- ja soutuliiton coastal-soudun lajipäällikkö ja
Takon Soutajien seura-aktiivi.

Perttu

Coastal-soutu
◦ Coastal-soutu, rannikkosoutu tai ”koustalointi” on
nopeiten kasvava soutulaji maailmassa. Kansainvälisen
soutuliiton tavoitteena on saada coastal-soudusta
olympialaji vuoden 2028 olympialaisiin. Nuorten
olympialaisissa 2022 se on jo mukana.
◦ Coastal-soudun perussoututekniikka on vastaava kuin
olympialuokan soudussa. Itse vene on painavampi ja
leveämpi ja siten vakaampi avoveteen merenkäyntiin.
Idea on nimenomaan lähteä tuuleen ja aaltoihin
soutamaan. Veneen muoto mahdollistaa veden
poistumisen veneestä ja siten suunnittelussa on jo
huomioitu turvatekijät kovemman kelin soutuun. Tämä
tekee koastaloinnista myös alhaisen kynnyksen
soutumuodon ihan kuntolajina ja sen suosio kasvaa
myös retkisoutuna.

Coastal-soudun
kilpailumuodot
◦ Koastalointikilpailu on ”kontaktilaji” sisältäen vauhtia ja
vaarallisia tilanteita. Merenkäynti, tuuli, aallot ja lukuisat
käännökset vaativat jatkuvaa tilannearviointia,
navigointia ja voimaa. Ero perinteiseen olympialuokansoutuun (flat water rowing) on iso, kun tasaisesta kyydistä
ei ole tietoakaan.
◦ Kilpailumuotoja ovat 500m:n beach sprint sekä 4-8 km:n
navigointitaitoa vaativa, useita käännöksiä sisältävä rata.
Tämän jälkimmäisen lajin maailmanmestaruuskisoihin
lähtee meiltä Suomesta kovien urheilijoiden joukkue,
hakien kansainvälistä kokemusta tästä hienosta lajista
◦ Portugalin Oeira:ssa 30.9. -2.10. 2021 pidettäviin MMkilpailuihin on ilmoittautunut yli 700 soutajaa 34:stä eri
maasta. Mukana on useita Tokion olympialaisissa
mitaleita saavuttaneita soutajia.

Media
◦ Kiinnostuitko? Lähtisitkö mukaan koastaloinnin vauhdikkaaseen maailmaan ja kanssamme MM-kisamatkalle
Portugaliin?

◦ Ensi kosketuksen lajiimme saat Takon Soutajien järjestämissä SM-kisoissa 25.9. Linkin takaa lisää tietoa
https://www.takonsoutajat.fi/coastal-soudun-lyhyen-matkan-sm-kilpailut/
◦ Halutessasi viemme sinut kanssamme koastaloimaan kaksikolla. Hieno mahdollisuus kokea koastaloinnin hurma,
liukua vesillä, tiukkoja käännöksiä, taistelua tuulta vastaan. Toki aloittelijalle turvallisesti tasaisella vedellä.
◦ Portugalin MM-kisoista löydät lisää täältä https://oeirascoastalrowing.com/wrc
◦ Media centre https://worldrowing.com/media-centre
◦ Mielellämme toimitamme matkastamme raporttia ja kuvia. Haastatteluun osallistumme innokkaana ja iloisin mielin
kertomaan lajistamme sekä huikeasta kilpailumatkastamme sekä mitalitavoitteistamme MM-kisoista. Yhteydenotot
medialle:
◦ Saija.pihkanen@solheds.com ja puhelin 040 5100 656

