
Leijanlennätystä aloittelemassa  ? 
 
Leijalautailu on vauhdikas harrastus jossa 
liikutaan tuulen voimalla joko veden tai lumen päällä. 
Käsite leija on tässä yhteydessä harhaanjohtava sillä 
nämä useiden neliömetrien kokoiset monsterit 
kehittävät osaavissa käsissä ja sopivissa 
olosuhteissa satojen kilojen nosteen, mahdollistavat 
nopean vauhdin ja kymmenien metrien pituiset 
vauhdikkaat ilmalennot.  
 
Kesäisin tapahtuvaa leijalautailua kutsutaan nimellä 
kitesurfing ja talvella vastaava laji on kiteskiing tai 
kitesnowboarding. Leijalautailua voi myös harrastaa 
retkeilymielessä vaikkapa järven jäällä. Talvella 
leijan kanssa käytetään normaaleja laskettelusuksia 
tai lumilautaa, mutta kesällä vauhdin hurmaa koetaan 
erillisellä leijalaudalla.  

 
Ajatus leijalautailun aloittamisesta on varmaan käynyt monella surfaajalla ja 
laskettelijalla mielessä jo aiemminkin, mutta välineiden huono saatavuus on 
aiemmin nostanut kynnyksen lajin aloittamisesta liian korkealle. Nyt leijoja on 
tilattavissa internetistä ja lajin harrastajilta, joten yhä useampi pääsee 
kokeilemaan lajia ostamalla ihan oman leijan. 
 
Surfaus on helppoa aloittaa Internetissä josta löytyy monta hyvää paikkaa 
neuvojen ja vinkkien saamiseksi. Suomessa  purjelautaliiton kite-jaos on tehnyt 
hyvät  sivut (www.purjelautaliitto.net) josta löytyy neuvojen ja vinkkien lisäksi 
myös linkkejä erilaisiin välineiden ostopaikkoihin. Englanninkielentaitoisille Hung 
Vu:n Kitesurfingschool on erinomainen nettisurfauksen aloituspaikka 
(www.kitesurfingschool.org). Usein myös muut lajin harrastajat auttavat 
aloittelijaa alkuun.  
 
Saahan leijan itsekin helposti ylös taivaalle – mutta viimeistään siinä vaiheessa 
kun tuulenpuuska vetää kokematon lennättäjää muutamia kymmeniä metrejä 
pitkin jään pintaa, tulee mieleen 
koulutuksen hankkiminen. Toisaalta 
pienen harjoitusleijan hankkiminen 
saattaa houkuttaa – mutta itse 
lennättämällä jää turvallisuusasioiden ja 
tehokkaiden lennätystaitojen oppiminen 
arvailujen varaan. Lisäksi yleensä 
ensimmäinen leija on lyhytikäinen, joko 
pienen koon, tehonsäädön puuttumisen, 
tehonsäätöalueen, hankalan 
käsiteltävyyden tai muun seikan takia. 

 

 



 
Mikään ei siis vedä vertoja ammattitaitoisen kouluttajan vetämälle kurssille jossa 
järjestelmällisesti käydään lävitse leijan lennättämiseen, varusteisiin ja 
turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.  Kurssi jakaantuu usein teoriaosuuteen ja 
käytännön harjoitteluun.  Teoriajakson aikana tutustutaan erilaisiin leijatyyppeihin 
ja muihin välineisiin, käsitellään tuuli-ikkunateoriaa ja leijan ohjaamista. Lisäksi 
perehdytään useisiin turvallisuusnäkökohtiin ja tuulen käyttäytymiseen.  
 
Käytännön harjoituksissa lennätetään leijaa ensin kouluttajan johdolla ja tämän 
jälkeen oppilaat aloittavat itsenäiset harjoitukset tehden useita lennätykseen ja 
turvallisuuteen liittyviä harjoituksia.  Kouluttajan valinnassa kannattaa kiinnittää 
huomiota myös järjestelmään jota kouluttaja edustaa. Hyvä järjestelmä tarjoaa 
paitsi kurssivihkosen, videot ja muun materiaalin, myös taitojen evaluoinnin 
yhdessä kouluttajan kanssa.  
 
Vaikka kurssille mentäessä jo aiemmin leijaa lennättänyt harrastaja saattaa 
ajatella että tuskinpa kurssilla enään mitään uutta tulee – tämä kävi mielessä 
itselläkin – niin kurssin jälkeen mieli on varmasti muuttunut ja omaan 
lennättämiseen tullut lisää tietoa, taitoa ja turvallisuutta. 
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