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Tiivistelmä
Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle on kysymys: Mitä saadaan aikaan yhdistämällä nykyisiä 

sähköisiä palveluita? Tämä työ on leijalautailijan suunnittelema digitaalisen palvelun kon-

septi toisille leijalautailijoille. Työssä käsitellään sähköisiä palveluita ja viestintäkanavia lajin 

harrastajien näkökulmasta.

Opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median ja digitaalisien kanavien kehitystä viime 

aikoina. Suunnittelussa on käytetty apuna niin suunnittelijoiden omaa hobbistista tietoa 

kuin myös muiden harrastajien tietoa.

Osana opinnäytetyötä toteutettiin 13.4.–25.4.2011 kysely, jolla kartoitettiin suomalaisten 

leijalautailijoiden tai lajista kiinnostuneiden käyttötottumuksia sähköisistä palveluista. 

Kyselyllä kerättiin toisten harrastajien hobbistista tietoa lajista. Kyselyyn tuli yhteensä 114 

vastausta.

Leijalautailun harrastamista tukevia sähköisistä palveluista käydään läpi joitakin leijalau-

tailun kannalta oleellisia harrastajien käyttämiä palveluita. Käsiteltävät palvelut on valittu 

käyttäjille tehdyn kyselyn ja saadun palautteen pohjalta.
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Opinnäytetyön suunnitteluprosessin ratkaisuna esitetään Lokki – Kite-lokikirja -palvelun 

konseptisuunnitelma. Lokki on leijalautailun lokikirja ja työkalu lajin harrastamiseen. Oh-

jelma helpottaa tiedon saamista ja jakamista lajista sekä toimii linkkinä harrastajien välillä.

Suurin osa Lokin toiminnoista on leijalautailijan kannalta oleellisen tiedon linkittämistä 

yhteen. Ei siten, että luotaisiin muista järjestelmistä irrallinen palvelu, vaan siten, että eri 

toiminnot linkitetään suoraan käyttäjien jo käyttämiin palveluihin.

Ohjelman osiot koostuvat erilaisista leijalautailijaa palvelevista kokonaisuuksista. Tuulisivui-

hin on koottu harrastamisen peruselementtiin liittyviä oleellisia graafeja. Viestiosio käsitte-

lee yhteydenpitoa toisiin harrastajiin. Lokikirjan perusajatus on suorituksen tallentamisessa 

ja omien tietojen tilastoinnissa. Laji-info-osioon on koottu tietopohjainen kokonaisuus 

erilaisista asioista jotka harrastajan on hyvä tietää. Tietopaketista löytyy jäsenneltynä tietoa 

lajin eri osa-alueista.

Lokin verkkosivupohjainen demoversio löytyy osoitteesta mildlife.com/lokki.
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Esipuhe
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Johdanto
Urheilun harrastamisesta on tullut osalle ihmisistä työuraa tärkeämpi asia. Harrastuksiin 

panostetaan merkittävästi aikaa ja rahaa. Toiset ihmisistä valitsevat työnsä niin, että vapaa-

aikaa jää kylliksi harrastamiseen. Leijalautailu on yksi tällainen harrastus ja harrastajien 

koko elämä saattaa pyöriä lajin ympärillä. Lajiin liittyvä toiminta täyttää osalla harrastajista 

kaiken saatavilla olevan ajan.

Aktiivinen harrastaminen tarkoittaa monen harrastajan kohdalla sitä, että lajiin liittyy pal-

jon itse suorituksen ulkopuolista toimintaa. Harrastajat pitävät aktiivisesti yhteyttä toisiin 

harrastajiin. Kommunikaatiolla on usein monia eri tasoja. Foorumeista ja blogeista luetaan 

toisten harrastajien kirjoituksia ja niitä kommentoidaan. Tutumpien harrastajien kanssa 

kommunikaatio voi koskea enemmän sen hetkisiä asioita ja yhteistä harrastamista.

Lajista etsitään tietoa internetistä, kuten tutustutaan uusiin varusteisiin ja seurataan mitä 
maailmalla lajin parissa tapahtuu. Leijalautailun luonteesta johtuen tuulien seuraaminen 
ja niiden ennusteiden tulkitseminen on monelle aktiiviharrastajalle arkipäivää.

Mitä saadaan aikaan yhdistelemällä 
nykyisiä sähköisiä palveluita?

Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle on kysymys: Mitä saadaan aikaan yhdistämällä nykyisiä 

sähköisiä palveluita? Digitaaliset viestintäkanavat kehittyvät ja monipuolistuvat nopeaan 

tahtiin, ja uudenlaisia palveluita julkaistaan jatkuvasti. Monet näistä palveluista ovat il-

maisia ja perustuvat käyttäjien luomaan sisältöön ja sen jakamiseen. Kilpailu käyttäjistä on 

kovaa ja erilaisia palveluita on paljon. Osa palveluista pyrkii tavoittamaan suuria käyttämää-

riä ja tarjoaa työkaluja, joita voi käyttää moniin eri tarkoituksiin. Toiset palvelut rajaavat 

toimintonsa kohdennettuna hyvin suppealle kohderyhmälle pyrkien palvelemaan juuri sen 

tarpeita. Lisäksi on kasvava ryhmä palveluita, jotka perustuvat sille että ne tarjoavat lisäar-

voa muihin olemassa oleviin palveluihin.

Tämän tutkielman lähtökohtana on käyttää mahdollisimman paljon olemassa olevia palve-

luita ja koota niistä käyttäjälle toimiva paketti. Tarkoituksena on ei ole luoda uutta erillistä 
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järjestelmää, vaan keskittyä olemassa olevien palveluiden sovittamista yhteen käyttäjälle 

edullisella tavalla.

Kohderyhmänä leijalautailun harrastajat

Tämän opinnäytetyön kohderyhmä on toiset leijalautailun harrastajat. Työ on leijalautaili-

jan suunnittelema digitaalisen palvelun konsepti toisille leijalautailijoille. Sähköisiä palve-

luita ja viestintäkanavia tarkkaillaan lajin harrastajien näkökulmasta.

Tämä tutkielma koostuu johdannosta, teoriasta, olemassa olevien palveluiden katsauksesta, 

minkä lisäksi se esittää leijalautailijoille tehtyyn kyselyyn pohjautuvan konseptisuunnitel-

man siitä, millainen palvelu voisi leijalautailijoita parhaiten harrastamisessaan tukea.

Teoriaosuudessa käydään läpi tämän hetken suuntauksia digitaalisessa mediassa. Siinä 

käsitellään myös lyhyesti leijalautailua. Osana tätä tutkimusta toteutettiin 13.–25.4.2011 

kysely, jolla kartoitettiin suomalaisten leijalautailijoiden tai lajista kiinnostuneiden käyttö-

tottumuksia sähköisistä palveluista. Kyselyyn tuli määräaikana 114 vastausta.

Olemassa olevien palveluiden katsauksessa pureudutaan monenlaisiin lajiin liittyviin pal-

veluihin. Palvelut on koottu kyselyn avulla ja yhteistyössä leijalautailijoiden kanssa. Kon-

septisuunnitelmassa käydään lopuksi läpi yksi mahdollinen ratkaisumalli leijalautaijoille 

suunnatusta palvelusta.

Opinnäytetyöprosessista 

Opinnäytetyön vaiheet on tallennettu blogiin osoitteessa mildlife.com/thesis. Sivustolta 

löytyy kaksi presentaatiota työstä. Blogiin on tallennettu tekijän ajatuksia työstä, leijalautai-

lusta ja siihen liittyvistä palveluista. Lisäksi sivuilta löytyy videomuotoinen konseptisuunni-

telman käyttäjäskenaario.
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Työn lähtökohdat
Opinnäytetyön alkuosiossa käsitellään sosiaalisen median ja uudenlaisesten digitaalisien 

kanavien kehitystä viime aikoina. Mobiililaitteiden käyttäjämäärät ovat jatkuvasti lisäänty-

mään päin. Tämän työn kannalta nämä asiat ovat oleellisia, sillä ne mahdollistavat uuden-

laisten palveluiden tuottamisen liikkuville käyttäjille. Käyttäjien tuottamaa tietoa palvelui-

den sisältönä käsitellään jäljempänä. 

Internet on ollut oleellinen kanava materiaalin ja tiedon etsimisessä tähän työhön. Leijalau-

tailu on verrattain uusi laji ja siitä ei ole olemassa juurikaan tietokirjallisuutta. Teoreettisen 

osuuden taustalla on käytetty Tanja Kotron väitöskirjaa – Hobbyist Knowing in Product 

Development1. Siinä Kotro tutkii Suunto Oyj:n tuotekehitysprosessia. Väitöskirjassa tarkas-

tellaan suunnittelijoiden omakohtaisia kokemuksia, sekä tuotteiden käyttäjinä, että niiden 

suunnittelijoina. Vastaavaa mallia on käytetty tässä tutkielmassa. 

Teoriaosuudessa käsitellään lyhyesti myös virtuaalisia ympäristöjä (virtual reality), lisättyjä 

todellisuuksia (augmented reality) sekä Mooren lakia. Näitä on käsitelty siitä syystä, että 

digitaalisilla työkaluilla voidaan lisätä harrastajille lisätietoa digitaalisien kanavien kautta. 

Erilaiset urheilussa käytettävät laitteet kuten GPS-tallentimet tai sykemittarit tarjoavat 

uudenlaista tietoa harrastajille ja mahdollistavat näin harrastukseen oman digitaalisen 

ulottuvuuden. Fyysinen harrastamienen ei ole virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvaa toi-

mintaa, mutta käytettäessä laitteiden kautta digitaalista informaatiota voidaan hyödyntään 

ja vastaasti fyysisestä toiminnasta voidaan tallentaa tuloksia ja lähettää niitä realiaikaisesti 

digitaalisiin ympäristöihin. Mooren lakia on käsitelty sen vuoksi, koska se on yksi pitkään 

paikkansa pitänyt malli, jonka kautta voidaan kiinnostavalla tavalla ennustaa laitteiden ke-

hittymistä nopealla tahdilla myös tulevaisuudessa.

1 Kotro, Tanja. Hobbyist Knowing in Product Development: Desirable Objects and Passion for Sports in Suunto 
Corporation. University of Art and Design, 2005.
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Palvelun ideoiminen leijalautailijoille
Opinnäytetyön suunnittelussa on lähdetty liikkeelle ajatuksesta, että suunnitteluprosessissa 

ei rajata hyviä ideoita pois sen käsityksen mukaan, mikä on tällä hetkellä teknisesti haas-

tavaa toteuttaa. Työssä esitellyt ratkaisut on suunniteltu huomioimaan käyttäjien etu, eikä 

suunnitteluratkaisuja ole rajattu teknisistä syistä. Tutkielmassa selvitetään leijalautailijoiden 

nykyisiä käyttötottumuksia ja heidän käyttämiään palveluita. Aiheen monimuotoisuuden ja 

käyttäjien käyttämien palveluiden suuren määrän vuoksi opinnäytetyön tuloksia esitellään 

esittämällä suunnitelma yhdestä käyttäjien tarpeitä huomioivasta palvelusta. 

Työn lopussa esitettävän konseptisuunnitelman (sivu 80) ratkaisut saattavat vaatia uusia tek-

niikoita tai sellaisia rajapintoja, joita ei vielä ole. Peruslinjaukset on tehty olemassa olevat 

palvelut huomioiden ja yhdistäen ne käyttäjän kannalta järkevällä tavalla. Ohjelman tekni-

set määrittelyt eivät kuulu tämän opinnäytetyön sisältöön, vaan fokus on käyttäjälähtöisessä 

konseptisuunnittelussa.

Sosiaalinen	media
Vuonna 2012 erilaisten sosiaalisen median kanavien kirjo jatkaa monimuotoistumistaan. 

Erilaisia sosiaalisia digitaalisia kanavia käyttävät päivittäin sadat miljoonat ihmiset ympäri 

maailmaa. Yksi ensimmäisistä palveluista on vuonna 1995 aloittanut Classmates-palvelu2, 

jolla nykyisin on jo 50 000 000 käyttäjää. Uudempia sosiaalisia sivustoja edustaa esimer-

kiksi 3 000 000 käyttäjän suosima kielien oppimiseen suunniteltu Livemocha-sivusto3. 

Tällä hetkellä suurin sosiaalisen median palvelu on Facebook.com, jolla on 845 miljoonaa 

aktiivista kuukausittaista käyttäjää4. Palvelun tavoitteena on nostaa aktiivisten käyttäjien 

määrää entisestään.

Kuten Alexa.com-sivuston kuvasta (kuva 1, sivu 14) käy ilmi, tämän hetken suurimmat pal-

velut on luotu vuosina 2003–2006. Vajaassa vuosikymmenessä niistä Facebook, MySpace 

2 ”Classmates - Find Your School, Yearbooks and Alumni Online”, http://www.classmates.com/
3 ”Language Learning with Livemocha”, https://www.livemocha.com/
4 Facebook by the Numbers: 845 Million Users Sharing 100 Billion Friendships.” The Sociable, February 2, 2012. 
http://sociable.co/social-media/facebook-by-the-numbers-845-million-users-sharing-100-billion-friendships/
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ja Qzone ovat kasvaneet yli 200 miljoonan aktiivisen 

käyttäjän mittoihin.

Palveluiden monimuotoisuus 
vastaan yksinkertaisuus
Osa tämän hetkisistä sivustoista pyrkii tavoittamaan 

mahdollisimman laajan käyttäjäryhmän ja tarjoaa Fa-

cebook.com-sivuston lailla käyttäjille palvelun, jonka 

käyttäjäryhmää ei ole erityisesti rajattu. Toiset ovat 

puolestaan tarkentaneet käyttöaluettaan erityisesti 

johonkin pieneen toimintoon tai kohdistaneet sosiaa-

lisen median kanaviaan tiettyä kohderyhmää ajatellen. 

Monet palvelut yhdistelevät osia olemassa olevista ka-

navista ja tarjoavat niihin omia lisäpalveluitaan.

Urheilua varten tehdyt sosiaalisen median työkalut 

ovat hyvä esimerkki tällaisesta ryhmästä. Esimerkkinä 

HeiaHeia.com-palvelua käyttävät liikkumisesta ja kun-

toitusta kiinnostuneet ihmiset. Palvelu on saavuttanut 

noin 5 prosentin osuuden suomalaisista työssäkäyvistä 

ihmisistä reilun kahden toimintavuotensa aikana.5 Pal-

velu linkittää viestejään myös muihin kanaviin kuten 

Facebookkiin ja Twitteriin.

Tutkielmassa mukana olevista sääsivustoista ei mikään 

palvelu käyttänyt aktiivisesti käyttäjien tuottamaa tie-

toa hyväkseen. Niiden tiedot olivat peräisin virallisilta 

mittausasemilta ja ennusteet olivat peräisin ammat-

tilaisten tekemistä ennustemalleista. Mittausasemien 

5 ”HeiaHeia.com 100 000 Finnish Users”, http://blog.heiaheia.com/2012/03/
case-study-yearly-activity-profile-of-a-nation/.
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tuottama numereellinen tieto on selkeä esimerkki yksinkertaisesta lähes reaaliaikaisesta 

tiedosta, johon ei liity monimutkaisempaa palvelua. 

Mobiililaitteiden	yleistyminen
”Mobiiliudella tarkoitetaan sitä, että tietoa voidaan vastaanottaa ja välittää paikasta riippu-

matta. Enää ei siis olla sidoksissa siihen, että täytyy olla esimerkiksi sisätiloissa, kun haluaa 

saada tai välittää tietoa. Verkkoon ollaan siis yhteydessä langattomasti.”6 Erillaisia mobiili-

laitteita ovat esimerkiksi matkapuhelimet, kannettavat mikrot ja kämmenmikrot.

Kuten The Economistin graafi (kuva 2, sivu 17) osoittaa, on pitkälle kehittyneiden ja pöy-

tätietokoneiden vastaavia toimintoja sisältävien mobiililaitteiden käyttö noussut vahvasti 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Macintosh- ja PC-laitteet pitävät edelleen pintansa, 

mutta trendit osoittavat laitteiden muuttumista yhä helpommin liikuteltaviksi.

Loppuvuodesta 2011 älypuhelimien myynti ohitti PC-laitteiden myynnin. Canalys-yrityk-

sen laskelmassa PC-laitteisiin laskettiin sisältyvän myös pad-, netbook-, notebook-laitteet 

ja pöytätietokoneet. Valmistajat tuottivat vuonna 2011 yhteensä 487,7 miljoonaa älypuhe-

linta, kun muiden laitteiden myyntimäärä oli 414,6 miljoonaa kappaletta.7

Business 2 Community (B2C) -sivuston arvion mukaan vuoden 2012 trendejä ovat muun 

muassa se, että yli puolet sosiaalisen median käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla. B2C ar-

vioi myös, että mobiilimarkkinointi jatkaa kasvuaan samoin kuin videoiden käyttäminen 

mobiililaitteissa.8 Yksi merkittävä tuleva trendi mobiililaitteiden puolella on niiden käyttä-

minen maksamiseen. Erilaisia tapoja maksamiseen on useita. Esimerkiksi Google Walletin9 

6 ”Mobiililaiteen määritelmä”, 1998. http://www.uta.fi/~as63593/graksa/mobiililaitteita.htm.
7 ”Smart Phones Overtake Client PCs in 2011 | Canalys”, February 2012. http://www.canalys.com/newsroom/
smart-phones-overtake-client-pcs-2011.
8 Stewart, Jichél. ”8 Mobile Marketing Trends You Should Track In 2012 | Business 2 Community.” Business 2 
Community, December 2011. http://www.business2community.com/mobile-apps/8-mobile-marketing-trends-you-
should-track-in-2012-0108821.
9 ”A Smart, Virtual Wallet for In-store and Online Shopping – Google Wallet”, n.d. http://www.google.com/
wallet/.
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kautta pystyy tallentamaan luottokorttitiedot kännykkään, ja palvelun avulla voi maksaa 

Forbesin mukaan jo 100 000 tuhannessa myymälässä10.

Leijalautailun harrastajat liikkuvat lajin perässä varsin paljon. Mobiililaitteiden kehittymi-

sen ja päätelaitteiden kannettavuuden vuoksi harrastajilla on mahdollisuus ottaa niitä mu-

kaansa. Älypuhelimiin on upotettuna useita harrastuksessa hyödynnyttäviä ominaisuuksia: 

internetyhteys, suuri näyttö, GPS-paikannus, mobiiliverkkopaikannus, kompassi ja liike-

sensoreita, lisäksi osaan älypuhelimista saa kytkettyä myös ulkoisia laitteita kuten syke- tai 

tuulimittareita.

Mobiililaitteet osana urheilua
Huippu-urheilussa erilaisia suorituksien mittausvälineitä on käytetty pitkään antamaan 

tietoa harjoituksen tehokkuudesta tarkoituksena päästä parempiin suorituksiin. Ensimmäi-

set langattomat EKG- (Electrocardiography) sykemittarit kehitettiin yhteistyössä Suomen 

hiihtomaajoukkueen kanssa vuonna 1977 ja kuluttajille suunnattujen sykettä mittaavien 

kellojen myynti alkoi 198311.

Tekniikoiden kehittyessä ja komponenttien halventuessa, erilaiset kuluttajille suunnatut 

mobiililaitteet ovat yleistyneet. Näiden avulla harrastajat voivat saada harrastamiseen täysin 

uudenlaista tietoa.

Sykemittarit ovat monessa lajissa oleellinen osa aktiivista harrastamista. Rannesykemittarit 

tarjoavat reaaliaikaista tietoa omasta kehosta, ja niiden avulla voi suunnitella ja toteuttaa 

halutunlaisia suorituksia. Suoritukset pystyy tallentamaan ja niitä voi analysoida jälkeen-

päin. Muutaman viime vuoden aikana sykkeen mittaamisen mahdollisuus on tullut myös 

älypuhelimiin. Sykettä mittaavan sykevyön voi liittää puhelimeen langattomasti ANT- tai 

Bluetooth-tekniikalla ja käyttää puhelinta suorituksen tallentamiseen.

10 Versace, Christopher. ”The iPhone 5 And Mobile Payments - Yay or Nay? - Forbes.” Forbes, August 2012. 
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2012/08/22/the-iphone-5-and-mobile-payments-yay-or-nay/.
11 Burke, Ed. ”Precision Heart Rate Training.” Human Kinetics, 1998.
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Sykkeen mittaamisen lisäksi mobiililaitteilla voi mitata ja tallentaa myös paikkatietoja, 

suuntaa ja kiihtyvyyttä. Sykemittareihin ja puhelimiin on saatavissa erillisiä GPS-antureita. 

Osassa laitteista anturit ovat kiinteä osa itse laitetta. Erilaiset anturit ja sensorit tarjoavat 

parhaimmillaan urheilijalle huomattavan määrän hyödyllistä tietoa suorituksesta ja auttavat 

kehittymään lajissa kuin lajissa.

12 ”Daily Chart: Platform Wars | The Economist”, 2012.  
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/02/daily-chart-13.

Kuva	2.	The Economistissa julkaistu graafi12 käyttöjärjestelmien kehittymisestä vuodesta 1975.
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Monet rannetietokoneet on suunniteltu varsin tarkkaan jotakin tiettyä lajia varten. Hy-

vin yksityiskohtaisia laittearvosteluja kirjoittava bloggaaja DC Rainmaker listaa hyviä 

esimerkkejä tiettyihin lajeihin suunnitelluista laitteista. Vuoden 2011 tuotteissa hän listaa 

juoksijoille sopivan parhaiten tuotteet13 Garmin Forerunner 210, Timex Run Trainer tai 

Motorola Motoactv. Leijalautailuun ei ole vielä yksikään valmistaja suunnitellut erityisesti 

omaa mallia, mutta DC Rainmakerin listaamista laitteista GPS-anturin ja riittävän veden-

pitävyyden omaavia laitteita ovat muunmuassa Timex Run Trainer, Garmin Forerunner 

310XT ja 910XT, Timex Global Trainer ja Suunto Ambit.

Vuonna 2012 Nike+ esitteli uudenlaisen konseptin massatuotantoon ja kaupalliseen 

myyntiin tulevista kengistä. Kenkiin on upotettu useita sensoreita, jotka tallentavat niihin 

kohdistuvan paineen ja kiihtyvyyden. Sen seurauksena voi suorituksestaan saada tarkkaa 

mittaustietoa, joka aiemmin oli saatavilla vain ammattilaistason urheilijoille14.

Lähes kaikissa älypuhelimissa on GPS-siru, jolla voi paikantaa laitteen sijainnin. Puhelin- 

tai wifi-verkoissa toimivat laitteet pystyvät lisäksi paikantamaan itsenä verkkojen haaru-

koinnin avulla. Pelkkien GPS-koordinaattien mittaamiseen erikoistuneet laitteet näyttävät 

parhaimmillaan huomattavasti tarkemmat paikkatiedot ja tallentavat niin sanotusti puh-

taampaa dataa kuin mobiililaitteet. Virallisissa purje- ja leijalautailun nopeuskilpailuissa15, 

kuten esimerkiksi vuonna 2012 Kalajoella järjestetyssä jääpurjehduksen EM-kilpailussa 

(kuva 3, sivu 19), käytetään mittalaitteena ainoastaan Locosys GT-31 tai BGT-31 laitetta. Se 

on ainoa International GPS Speed Sailing Organizationin hyväksymä paikkatietojen tallen-

nuslaite. 

13 Rainmaker, DC. ”DC Rainmaker: My 2011 Sports Technology Recommendations”, November 2011. http://
www.dcrainmaker.com/2011/11/my-2011-sports-technology.html.
14 ”NeilPryde Bikes Win Top We’ve Been Waiting for (video).” GadgetReview, 2012. http://www.gadgetreview.
com/2012/02/nike-shoes.html
15 ”Home - GPS-Speedsurfing.com”, 2011. http://www.gps-speedsurfing.com/default.
aspx?mnu=item&item=GTx.
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Tekniikan kehittyminen
Mooren laki on yli 45 vuotta sitten Intel-yhtiön toisen perustajan Gordon Mooren kuvaus 

tietokonepiirien kehityksestä tulevaisuudessa. Teorian mukaan transistorien määrä prosesso-

reissa kaksinkertaistuu joka 18. kuukausi17. Mooren laki on kuvannut kehityksen suunnan 

lain julkistamisesta alkaen.

”Kehitystä ennustavan roolin lisäksi Mooren laki on myös kehitystä ajava voima. Laki on 

muodostunut käsitteeksi, jonka toteutumiseen panostetaan voimakkaasti mikroprosesso-

reita valmistavien yhtiöiden taholla.”18 Odotettavissa on, että mikäli kehitys jatkuu edes lä-

helle Gordon Mooren kuvaamalla vauhdilla, näemme tulevaisuudessa entistä tehokkaampia 

laitteita. Tästä on hyötyä mobiililaitteiden kehityksessä. Tiiviimpään tilaan ahdettuna sama 

määrä tehoa pienentää päätelaitteita ja mahdollistaa uudenlaisten laitteiden kehittämisen. 

16 Dzerve, Artis. ”WWEO 2012_Finland_Kalajoki on Vimeo”, 2012. http://vimeo.com/38772695.
17 ”Moore’s Law Turns 40.” Ars Technica, 2005. http://arstechnica.adultjohn.info/old/content/2005/04/4789.ars
18 Luomala, J., J. Heikkinen, K. Virkajärvi, J. Heikkilä, A. Karjalainen, A. Kivimäki, T. Käkölä, O. Uusitalo, 
and H. Lähdevaara. ”Digitaalinen Verkostotalous.” Tietotekniikan Mahdollisuudet Liiketoiminnan Kehittämisessä. 
Teknologiakatsaus 110 (2001): 2001

Kuva 3. Leijalautailun yleistyessä myös erilaiset kilpailut yleistyvät. Kuvassa 
jääpurjehduksen EM-kilpailut Kalajoella 2012. Kuva Artis Dzerve16.
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Tämä tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia erityisesti urheilun saralla. Huipputuloksiin pyrittä-

essä yksikään ylimääräinen gramma painoa ei ole tervetullut. Myös leijalautailussa kevyistä 

laitteista on hyötyä.

Virtuaaliset ympäristöt
Lentosimulaattoreita on kehitetty koulutus- ja testaustarkoituksiin pienentämään kuluja. 

Oikeaa lentokonetta simuloiva laitteisto voi maksaa lähes 100 miljoonaa dollaria, mutta on 

huomattavasti halvempi kuin 400 miljoonan dollarin oikea lentokone. Toisaalta harrastajat 

ovat ostaneet 30 dollarilla lentosimulaattoripelejä kehittääkseen taitojaan.19

Laitteiden suorituskyvyn kasvaessa on myös virtuaalisia maailmoja pystytty kehittämään 

yhä lähemmäs todellisuutta. Vuonna 1992 Illnoisin yliopistossa Chicagossa kehitettiin the 

CAVE (Computer Automatic Virtual Environment) -niminen useammalle käyttäjälle suun-

niteltu huone.20 Käyttäjälle näytetään systeemissä korkearesoluutioinen seiniin ja lattiaan 

heijastettu realiaikaisesti päivittyvä stereokuva. Tilassa käytetään LCD-sulkijalaseja, jonka 

avulla stereokuva muodostetaan erikseen kumpaankin silmään ja sen seurauksena käyttä-

jälle syntyy aito syvyysvaikutelma. Virtuaalisessa ympäristössä navigoidaan käyttäen kehon, 

käsien ja pään liikkeitä.21

Urheilukäyttöön suunnitellut päätelaitteet voisivat tuoda uudenlaisia mahdollisuuksia 

upottaa lisätietoa leijalautailuun. Oman haasteensa vesillä harrastettavaan lajiin tuo kuiten-

kin laitteiden vesitiiviys ja kestävyys.

19 Shneiderman, S.B., and C. Plaisant. Designing the User Interface 3rd Edition.  
Pearson Addison Wesley, USA, 2005.)
20 Shneiderman, S.B., and C. Plaisant. Designing the User Interface 3rd Edition.  
Pearson Addison Wesley, USA, 2005.
21 Rogers, Y., H. Sharp, and J. Preece. Interaction Design: Beyond Human-computer Interaction. Wiley 
Publishing, 2011.
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Augmented reality – lisätty todellisuus
Augmented reality -termi viittaa näkymään, johon on lisätty digitaalisesti toteutettua lisä-

tietoa tai grafiikkaa. James Cameron on Terminator 2 -elokuvassaan visualisoinut tämän 

konkreettisesti.22 Elokuvassa robottia esittävän hahmon näkymä on väritetty lisätiedoilla 

kaikesta hänen havaitsemastaan.

Vuonna 2001 Azuman ja kumppanien julkaisemassa artikkelissa määritellään lisätyn todel-

lisuuden sisältävän seuraavat ominaisuudet: 1) Se yhdistää todellisia ja virtuaalisia objekteja 

todellisessa ympäristössä. 2) Se pyörii interaktiivisesti ja reaaliaikaisesti. 3) Todelliset ja 

virtuaaliset objektit yhdistetään (registered) keskenään. Yhdistämisellä tarkoitetaan todelli-

sen ja virtuaalisen maailman tarkkaa yhdistämistä. Lisätystä todellisuudesta puhuttaessa ei 

tarkoiteta ainoastaan visuaalista maailmaa, vaan kaikille eri aisteille tarkoitettuja todellista ja 

virtuaalista ärsykkeitä sekoittavaa ympäristöä.23

Kaupallisessa käytössä lisättyä todellisuutta käytettään esimerkiksi urheilussa. Amerik-

kalaisessa jalkapallossa realiaikaiseen televisiolähetykseen on upotettuna infografiikkaa. 

Ympäristö on mallinnettu etukäteen ja kamerat ovat kalibroituja. Grafiikat ovat valmisteltu 

ennalta ja ne upotetaan tarvittaessa kuvaan. Lisätyssä todellisuudessa voidaan käyttää reali-

aikaisia informaatioita kuten etäisyyttä maalista tai pelaajien juoksemaa matkaa. Toteutus-

tavasta riippuu onko käyttäjän helppo havaita mikä on todellista ja mikä lisättyä sisältöä.24

Kamerapuhelimien ja kameran sisältävien monitoimilaitteiden kehityttyä ovat myös lisättyä 

todellisuutta tarjoavat ohjelmat yleistyneet. Esimerksiksi iPhone- ja Android-laitteille saata-

valla Aurasma-ohjelmalla käyttäjät voivat luoda ympäristöönsä lisättyä todellisuutta25. Paik-

katietoihin tallennettuun valokuvaan voi sijoittaa visuaalista sisältöä, jonka toiset käyttäjät 

pystyvät näkemään käyttämällä samaa ohjelmaa. Tämänkaltaiset ohjelmat tarjoavat käyt-

22 ”Terminator View”, 2008. http://www.youtube.com/watch?v=9MeaaCwBW28&feature=youtube_gdata_player.
23 Azuma, R., Y. Baillot, R. Behringer, S. Feiner, S. Julier, and B. MacIntyre. ”Recent Advances in Augmented 
Reality” 21, no. 6 (2001): 34–47.
24 Azuma, R., Y. Baillot, R. Behringer, S. Feiner, S. Julier, and B. MacIntyre. ”Recent Advances in Augmented 
Reality” 21, no. 6 (2001): 34–47.
25 ”Aurasma - The World’s First Visual Browser, Bringing the Physical and Virtual Worlds Together”, 2012. http://
www.aurasma.com/
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täjille mahdollisuuden itse rikastaa ympäristöään. Vastaava palvelu toteutettuna Googlen 

kaltaisen toimijan tietosisällöillä mahdollistaa tulevaisuudessa uudenlaisia palveluita.

Tällaiset Google Goggles -tyyppiset päätelaitteet mahdollistaisivat leijalautailussa uuden-

laisen käyttöliittymän. Lumilautailulaseja valmistava Zeal Optics on lisännyt laseihinsa 

GPS-paikkatiedot, korkeusmittarin, kellonajan, lämpömittarin, minkä lisäksi käyttäjä voi 

reaaliaikaisesti seurata lasiensa reunassa olevasta mikro-LCD-näytöstä nopeuttaan. Teknii-

kat ovat vielä monen perusharrastajan kannalta liian kalliita, mutta suunta on mielenkiin-

toinen. Käyttöliittymä on toteutettu siten, että lumilautailija pystyy hansikkaat kädessä 

kontrolloimaan sitä. Lasit tallentavat tiedon ja sen voi siirtää USB-kaapelilla tietokoneelle. 

Valmistajan on arveltu julkaisevan myös ohjelmointirajapinnan, jolloin harrastajat voisivat 

kehittää laseille omia ohjelmiaan26.

Käyttäjäyhteisöt	ja	niiden	tuottama	tieto
Osa sosiaalisen median kanavista toimii ‘varastona’ käyttäjien luomalle tiedolle. Käyttäjät 

jakavat haluamaansa tietoa haluamalleen kohderyhmälle, ja sosiaalisen median palvelu 

tarjoaa puitteet, joiden sisällä tätä tiedon välittämistä voi tehdä. Tällaisten palvelujen mie-

lekkyys rakentuu siitä, miten mielenkiintoista toisten palvelussa tietoa jakavien käyttäjien 

tuottama sisältö sinulle on. Ilman sopivia verkostoja ja mielenkiintoista sisältöä palvelu ei 

toimi.

Lon Safko kirjoittaa kirjassaan Sosiaalisen median raamattu: ”Toisinaan kun etsimme tie-

toa ja yritämme ymmärtää mistä on kyse, toisten käyttäjien luoma ja käyttäjien lähettämä 

sisältö on paras lähde.”27 Lähellä käyttötarkoituksiamme ja toimintamallejamme olevien 

toisten käyttäjien tieto on usein paras tiedonlähde. Erilaisten virallisten edustajien jakama 

tieto on todennäköisesti kirjoitettu heidän etunsa ajamaan, eikä tarjoa käyttäjälle sopivan 

neutraalia tarttumapinta-alaa. Samaan aikaan sosiaalisen median kanavissa haasteeksi nou-

see lähdekritiikki. Voimmeko olla varmoja, että toisten käyttäjien tieto on puolueetonta tai 

26 Ridden, Paul. ”World First GPS Goggles with Head Mounted Display”, 2010. http://www.gizmag.com/zeal-
recon-transcend-gps-head-mounted-display-goggles/16605/.)
27 Safko, Lon. The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. John Wiley and Sons, 
2010
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pohjautuuko se johonkin taustatekijään, joka värittää tiedon meidän kannaltamme väärällä 

tavalla. 

Leijalautailun harrastajat ovat listanneet eri verkkopalveluihin harrastuspaikkoja ympäri 

Suomen. Suomen purjelautaliitto, kuten myös verkkosivusto Navakka.com listaavat Google 

Maps -pohjaiseen palveluun käyttäjinen luomia harrastuspaikkoja. Kaikkia paikkoja harras-

tajat eivät kuitenkaan lisää palveluihin. Läheltä Nuorgamia otettu kuva (kuva 4, sivu 23) on 

esimerkki paikasta, jota ei ole lisätty purjelautaliiton tai Navakka.com-sivuston listauksiin.

Hobbistinen tietämys laitteiden suunnittelussa
Tanja Kotro kuvaa väitöskirjassaan kuinka Suunnon rannetietokoneiden suunnitteluproses-

sissa oli aikaisemmin tuotteen muotoilu ostettu talon ulkopuolelta. Tuotteita suunniteltiin 

teknisistä lähtökohdista ja esimerkiksi insinöörien halutessa optimoida mittaustarkkuutta, 

joutui muotoilija tyytymään sen myötä laitteen suurempaan kokoon. Eri toimijoiden in-

tegroiminen halutun päämäärän saavuttamiseksi on oleellinen osa tuotekehitystä. Urheilu-

Kuva 4. Lajin harrastamiseen vaadittavia paikkoja löytyy yllättävistäkin paikoista. 
Kuvassa leijalautailua lähellä Nuorgamia, kuva: Reino Toivonen
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sovelluksien suunnittelussa on osattava yhdistää tekniset taitajat, ja linkittää heidät sopivalla 

tavalla lajia ammattimaisesti harrastaviin ihmisiin.28

Kotro päätyi väitöskirjassaan tuottamaan kaksi uutta käsitettä: hobbismin ja hobbistisen 

tietämyksen. Parhaimmillaan itse aiheettaan harrastavat suunnittelijat pystyvät ammen-

tamaan hobbistisesta tietämyksestään lisäarvoa suunnitteluunsa. Lajin harrastajilta löytyy 

oman kokemuksen kautta tietoa siitä, millaiset ratkaisut toimivat todellisissa käyttötilan-

teissa. Omakohtainen motivaatio ja intohimo auttavat entistä parempien laitteiden kehittä-

miseen, mutta Kotro osoittaa myös, että hobbismin varjopuolena voi olla se, että aineisto ja 

taustatiedot ovat turhan yhdenmukaisia ja kaikkia suunnittelun kannalta oleellisia asioita ei 

tule huomioitua. Hän sanoo, että näin saattaa lopputuloksen kannalta oleellisia ristiriitoja 

jäädä syntymättä.29

Vuonna 1998 julkaistu Suunnon Vector kello oli jo vuoden 1999 halutuimpia joululahjoja. 

Sen suunniteluprosessissa oli vielä muotoilu ulkoistettu, mutta vuonna 2001 perustettiin 

Suunnolle kahden teollisen muotoilijan muodostama suunnittelutiimi. Suunnon esimer-

kistä on havaittavissa, että tuotteen suunnittelussa on siirrytty paremmin yhdistämään pro-

sessin eri vaiheita eikä esimerkiksi teknisiä ja muotoilullisia seikkoja pidetä erillään.30

Hiljainen tieto tuotesuunnittelussa
Tuotteita ja palveluita suunnitellessa suunnittelijan omakohtainen hiljainen tieto on mer-

kittävää. Surffausvälineistä tunnettu Neil Pryde -merkki teki vuonna 2010 uuden aluevalta-

uksen ja laajensi tuotevalikoimansa kilpapyöriin. Aloittaessaan tuotteiden suunnittelun, he 

ottivat yhteistyökumppaneikseen BMW-yhtiön huippusuunnittelijat31.

28 Kotro, Tanja. Hobbyist Knowing in Product Development: Desirable Objects and Passion for Sports in Suunto 
Corporation. University of Art and Design, 2005.
29 Kotro 2005.
30 Kotro 2005.
31 NeilPryde Bikes - NeilPryde BMW Group DesignworksUSA Collaboration Story, 2010. http://www.youtube.
com/watch?v=fz6ZEVc_grg&feature=youtube_gdata_player
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Syynä uudelle aluevaltaukselle oli se, että heidän nykyisten tuotteiden käyttäjät, kuten 

surffarit, olivat aktiivisia myös muissa ulkoilulajeissa, kuten pyöräilyssä. Lajia intohimoisesti 

harrastava suunnittelutiimi teki työtä BMW:n design suunnittelutiimin kanssa ja tuloksena 

syntyi muun muassa Top Asian Design Award -palkinnot voittaneet kilpapyörät NeilPryde 

Diablo ja Alize32.

Suunnon ja Neil Pryden esimerkeissä suosittujen tai palkittujen tuotteiden takana on ollut 

aiheestaan hyvin perillä ollut suunnitteluryhmä. Suunnittelijat ovat käyttäneet omaa la-

jiosaamista avukseen, tai kuten Neil Pryden tapauksessa, hankkineet sitä tarvittaessa myös 

suunnittelutiimin ulkopuolelta.

Käyttäjät tuottajina
Erityisesti leijalautailun kaltaisissa suhteellisen uusissa harrastuksissa harrastajat eivät vält-

tämättä löydä markkinoilla olevista tuotteista itseään tyydyttäviä varusteita ja lisälaitteita. 

Uusien lajien harrastajamäärät ovat usein niin pieniä, etteivät valmistajat ole ensimmäisenä 

suuntaamassa näille markkinoille. Toisaalta myös tiedon puute ja puutteellinen lajitunte-

mus voivat olla esteenä, jotta käyttäjille oleellisia palveluita pystyttäisiin luomaan. Aktiiviset 

harrastajat muokkaavat ja kehittelevät uusia prototyyppejä olemassa olevien laitteiden poh-

jalta ja parantelevat tuotteita omiin tarpeisiinsa sopiviksi.

Tässä opinnäytetyössä on käytetty apuna suunnittelussa niin suunnittelijoiden omaa hob-

bistista tietoa kuin myös muiden harrastajien tietoa. Hiljaista tietoa muilta harrastajilta 

pyrittiin tässä työssä saamaan esille kyselyn avulla.

Leijalautailusta	lyhyesti
”Leijasurffaus on hauska ja monipuolinen laji, voit vapaasti valita tyylisi leppoisasta ulkoi-

lusta ja luonnosta nauttimisesta totiseen treenaamiseen ja vauhdikkaiden trikkien hiomi-

seen. Meno on juuri niin vauhdikasta, mitä itse haluat siitä tehdä eli laji on rajua vain, jos 

32 ”NeilPryde Bikes Win Top Asian Design Awards”, 2011. http://www.neilprydebikes.com/news/latest/neilpryde-
bikes-win-top-asian-design-awards.html
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itse teet siitä sitä! Freestyle-temput, aallot tai spiidiajo tarjoavat rajattomasti adrenaliinia sitä 

haluaville. Kurssilla opit valitsemaan olosuhteet ja välineet, joilla harrastat halutessasi rau-

hallisemminkin taitojesi ja mieltymyksiesi mukaan. Laji tarjoaa kaikilla tasoilla haasteita ja 

onnistumisen elämyksiä. Lajia voi harrastaa ympäri vuoden; talvella meren tai järven jäällä 

lumilaudalla tai suksilla ja kesäisin meren rannoilla ja sisäjärvilläkin.”33

Leijalautailusta on käytössä useita eri termejä. Seuraavassa luvussa käsitellyssä tähän tut-

kielman liittyvässä kyselyssä kysyttiin käyttäjien tietämiä termejä. Suomenkielisistä vaihto-

ehdoista leijalautailu oli kaikkein käytetyin, joten tässä tutkielmassa käytetään sitä (graafi 

5, sivu 33). Termi kattaa myös talvella tapahtuvan harrastamisen, sillä leijasurffauksesta 

puhuttaessa tarkoitetaan tavallisesti vain kesällä vesillä tapahtuvaa harrastamista. Suomessa 

käytetään myös paljon englanninkielisiä termejä. Kiteboarding ja kitesurfing ovat käyttäjien 

yleisessä käytössä. Niistä on myös johdettu suomenkielisiä variaatioita kuten kiteily ja kite-

surffaus.

Leijalautailu on yleistymässä nopeaan tahtiin ja harrastajamäärät ovat lisääntyneet merkittä-

västi viime vuosien aikana. Lajin varhaisimmat muodot ovat syntyneet 1990-luvulla. Suo-

men purjelautaliiton vuoden 2010 arvion mukaan Suomessa on noin 500 kesäharrastajaa ja 

noin 1 500 talviharrastajaa. Todellista määrää on hyvin vaikea arvioida, sillä laji on suhteel-

lisen uusi, eikä se ole kovin järjestäytynyt. Kyselyyn vastanneista vain 17 prosenttia kuuluu 

Suomen purjelautaliiton kitejaokseen.

Lajin harrastamista varten tarvitaan leija hallintalaitteineen sekä lauta ja valjaat. Suomessa 

harrastaessa tarvitaan myös kesällä märkä- tai kuivapuku sekä muut säähän sopivat varus-

teet. Talvella lajia voi harrastaa lumilaudalla, suksilla tai vaikka luistimilla.34

Leijalautailua varten tarkoitetut leijat jakautuvat karkeasti kahteen eri ryhmään: patja-

leijoihin ja pumpattaviin leijoihin. Patjaleijoiksi kutsutaan leijoja, jotka tuuli puhaltaa 

muotoonsa. Patjaleijan etureunassa on aukkoja, joista ilma pääsee virtaamaan leijan sisään 

33 ”Leijalautailun Esittely”, http://www.waitingforviima.fi/kite/kurssit/esittely
34 ”Suomen Purjelautaliiton Kite-jaos — The Kite Division of Finnish Boardsailing Association [SPLL Kite-jaos]”, 
2012. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.php?id=etusivu
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ja näin leija pysyy muodossaan. Näitä leijoja käytetään erityisesti talvella. Kesäisinkin pat-

jaleijoilla toki pystyy harrastamaan. Pumpattavat leijat (kuva 5, sivu 27) ovat erityisesti vesi-

käyttöä varten suunniteltuja, mutta vastaavasti myös niitäkin voi käyttää ympäri vuoden. 

Pumpattavissa leijoissa leijan etureuna ja poikkistrutsit pumpataan ennen käyttöä täyteen 

ilmaa. Leijan pysyy muodossaan vaikka se tipahtaisi veteen. Se myös kelluu, joka tekee siitä 

vesikäytössä usein patjaleijaa turvallisemman vaihtoehdon.

Leijan koko valitaan olosuhteiden ja harrastajan mukaan. Mitä suurempi leija, sitä enem-

män siinä on voimaa. Mitä painavampi harrastaja on kyseessä, sitä suuremman leijan 

yleensä tarvitsee. Suuremmat leijat ovat suhteessa pienempiä leijoja hitaampia kääntymään. 

Harjoitusleijat ovat kooltaan puolesta neliöstä noin kolmeen ja puoleen neliöön. Myös 

harjoitusleijoilla voi harrastaa, mikäli tuuli on tarpeeksi kova tai harrastaja kevyt. Myös 

alustalla on merkitystä. Suomessa leijalautailua harrastavien leijat ovat yleensä 6 neliöstä 

aina 21 neliöön saakka. Aktiivisilla harrastajilla on käytössä vähintään kaksi leijaa, toinen 

kevyempiin keleihin ja toinen vähän kovempiin tuuliin. Kolmanneksi leijaksi hankitaan 

yleensä iso leija kevyisiin tuuliin tai pieni leija hyvin voimakkaisiin tuuliin.

Kuva	5.	Kuvassa pumpattavia leijoja Egyptissä, kuva: Nina Räisänen
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Leijalautailussa käytettävät leijat ovat kaksi-viisinaruisia. Usein pienet harjoitusleijat ovat 

kaksi- tai kolminaruisia ja suuremmat leijat neljä- tai viisinaruisia. Narujen pituudet vaihte-

levat yleensä 15 ja 30 metrin välillä. 25-metriset narut ovat yleisimpiä.

Tuuli on lajin harrastamisen kannalta kaikkein oleellisin ulkoinen tekijä. Ilman tuulta 

leijalautailua ei voi harrastaa. Lisäksi oleellista on tuulen kovuus, puuskaisuus ja suunta. 

Käytännössä tuulta tarvitaan vähintään neljä metriä sekunnissa. Lajin opettelun kannalta 

parasta olisi, että tuulta olisi 5–8 m/s. Yli 15 m/s tuulet ovat jo melkoisen kovia ja vaativat 

harrastajalta kylliksi kokemusta ja sopivan kokoisen kaluston.

Harrastuspaikan valintaan vaikuttaa muun muassa tuulen suunta. Lisäksi paikan valinnassa 

oleellista ovat turvallisuustekijät. Harrastaessa ei saa aiheuttaa vaaraa itselle tai muille. Har-

rastuspaikan tulee olla tarpeeksi tilava. Talvella Suomesta löytyy huomattavasti enemmän 

hyviä ja turvallisia paikkoja kuin kesällä. Meren ja järven jäät tarjoavat hyviä harrastuspaik-

koja.35

Taustatiedot lajista ovat oleellisia suunniteltaessa käyttäjille räätälöityjä palveluita. Ilman 

kokonaisvaltaista kuvaa lajista voi jotakin oleellista jäädä huomioimatta palvelun suunnitte-

lussa. Aktiivisille harrastajille monet asiat voivat olla itsestäänselvyyksiä, mutta lajista tietä-

mättömän tai juuri sen aloittaneen tietotaidoissa on eroa. 

35 Leijakoulu.fi. ”Leijahiihtoa - Snowkiting”, 2010. http://www.leijakoulu.fi/main.site?action=siteupdate/
view&id=2.
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Kysely leijalautailijoiden 
käyttötottumuksista

Kysely leijalautailusta
Osana opinnäytetyötä toteutettiin 13.4.–25.4.2011 kysely, jolla kartoitettiin suomalaisten 

leijalautailijoiden tai lajista kiinnostuneiden käyttötottumuksia sähköisistä palveluista. Ky-

selyllä kerättiin toisten harrastajien hobbistista tietoa lajista. Harrastajilla on käytössä vaih-

televa määrä erilaisia digitaalisia palveluita, joita he seuraavat osana harrastustaan. Ilman 

laajempaa kyselyä olisi vaikeaa tietää ovatko omat valinnat suunnittelijana niitä oleellisia, 

vai jääkö esimerkiksi jokin yleisesti käytetty palvelu täysin huomioimatta. Kyselyyn pystyi 

vastaamaan nimettömänä, mutta osa vastaajista jätti myös yhteystietonsa.

Kyselyn kysymykset oli muodostettu alkaneen konseptisuunnitelman suunnittelutyön poh-

jalta. Toisilta harrastajilta kysyttiin laajasti erilaisia lajiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksissä 

ei pitäydytty vain digitaalisissa palveluissa tai niihin liittyvissä käyttötottumuksissa, vaan 

samalla kysyttiin kysymyksiä lajin harrastamisesta. Tällä tavoin koetettiin saada selville asi-

oita, joita ei välttämättä kyselyä laadittaessa oltu osattu huomioida.

Kysymykset ryhmiteltiin osiin. Ensimmäiseksi kysyttiin yleisiä tietoja vastaajista ja seuraa-

vaksi tietoja siitä, miten he lajia harrastavat. Harrastamiseen liittyen kysyttiin, mitä sähköi-

siä palveluita he käyttävät ja seuraavat. Mobiilipalveluista kysyttiin erikseen. Yksi kyselyn 

osio käsitteli suorituksen tallentamiseen ja jakamiseen liittyviä asioita. Muita kyselyn osioita 

olivat kurssit ja kouluttajat, leijalautailuun liittyvät kauppapaikat ja erilaiset tapahtumat.

Lokki, Kite-lokikirjan konseptisuunnitelman suunnittelussa ja sen sisältöjen koostamisessa 

on hyödynnetty paljon kyselyn tuloksia. Lokin sisältölähteinä on kyselyn vastauksista nous-

seita palveluita. Kysely löytyy kokonaisuudessaan tämän opinnäyttetyön lopusta liitteenä 

numero 1 (sivu 108). 
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Kohderyhmä
Kysymykset laadittiin ensisijaisesti lajin harrastajille, mutta kyselyyn pystyi vastaamaan 

harrastamatta lajia itse. Kyselyä mainostettiin leijalautailun harrastajien aktiivisimmilla foo-

rumeilla Suomen Purjelautaliiton (SPLL) Kite-chatissä ja SPLL Kite-BB:llä. Lisäksi linkkiä 

jaettiin aktiivisten toimijoiden Facebook-seinän kautta ja aktiiviharrastajien omilla sivuilla. 

Opinnäytetyön omassa blogissa oli myös ilmoitus kyselystä.

Toteutus

Kysely toteutettiin Google Docs36 verkkopalvelun form-työkalulla. Palvelu on ilmainen ja 

helppo käyttää. Se luo tuloksista myös yleispiirteisen yhteenvedon. Yhteenvedosta näkee 

vastauksista asialliset graafit ja diagrammit, mutta kaikissa avoimissa vastauksissa tulosten 

tulkitseminen piti tehdä manuaalisesti. Manuaalisella tulkitsemisella tarkoitetaan esimer-

kiksi sitä, että avoimista vastauksista piti etsiä yhdistäviä tekijöitä. Tulosten käsittely tehtiin 

Applen Numbers-ohjelmalla.

Tulokset ja analyysi

Kyselyn vastaukset käytiin läpi, ja niiden pohjalta työstettiin konseptisuunnitelma, jossa 

leijalautailijoiden käyttötottumuksien pohjalta ehdotetaan yksi mahdollinen palvelu. Seu-

raavaksi eri kyselyn osiot on purettu auki. 

36 ”Google Docs”, 2012. https://docs.google.com/)
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Vastaajat
Kyselyyn tuli yhteensä 114 vastausta. Lajin harrastajista ei ole olemassa tarkkaa tilastotietoa, 

mutta Suomen Purjelautaliiton Kite-jaoksen mukaan ”Suomessa on noin 500 leijasurffaa-

jaa, ja tämän lisäksi noin 1500 henkeä, jotka harrastavat leijalautailua vain talvella37.

Kysely tavoitti hyvin lajin harrastajat. Vastaajista 7 prosenttia oli naisia ja 93 prosenttia mie-

hiä. Suurin osa vastaajista oli 20-39 vuotiaita (graafi 1, sivu 31). Vastaajista 93 prosenttia oli 

aktiivisia harrastajia ja 5 prosenttia vastaajista oli kokeillut lajia ja pari prosenttia vastaajista 

oli kuullut lajista. Aktiivisista harrastajista yli 82 prosenttia sanoi harrastavansa vähintään 

2–4 kertaa kuukaudessa ja 35 prosenttia vastaajista sanoi harrastavansa keskimäärin useita 

kertoja viikossa. Osa vastaajista lisäsi vielä harrastavansa leijalautailua aina, kun se vain 

suinkin on mahdollista. Vapaassa palautteessa kyselystä kommentoitiin, että kysymykseen 

oli varsin haastava vastata, koska sääolosuhteet Suomessa vaihtelevat paljon.

Lajista on yleensä kuultu (43 %) ensimmäisen kerran näkemällä harrastajia harrastamassa 

niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yli kolmannes vastaajista oli kuullut lajista ensimmäi-

sen kerran kavereiltaan. Muista kysytyistä tavoista internet oli huomattavasti suositumpi 

(17 %) kuin televisio (2 %) tai messut (1 %).

37 ”FAQ - Kysytyimmät Kite-kysymykset [SPLL Kite-jaos]”, 2011. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.
php?id=ohjeet:faq

Graafi 1. Vastaajien ikäjakauma
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Suomalaiset leijalautailijat harrastavat lajia monipuolisesti erilaisissa paikoissa (graafi 3, 

sivu 33). Meri on suosittu paikka harrastaa sekä talvella että kesällä. Järvet ovat selkeästi suo-

situmpia harrastuspaikkoja talvisin kuin kesäisin. Tunturissa ja hiekalla harrastaminen on 

suomalaisten leijalautailijoiden keskuudessa selkeästi harvinaisempaa kuin jäällä ja vedessä 

tapahtuva harrastaminen. Yli puolet kyselyyn vastanneista sanoi harrastaneensa lajia ulko-

mailla. Alle kaksi prosenttia vastaajista ei ollut lainkaan kokeillut lajia.

Vastaajien	maantieteellinen	jakauma
Kyselyssä ei kysytty vastaajien sijainnista. Google Analytics näyttää sijainnin sivuston kävi-

jöiden seurannasta. Kyselylomaketta kävi katsomassa 289 käyttäjää eri internet-osoitteista. 

Sivulatauksia kysely sai 1751 klikkausta. Vastaajat sijoittuvat maantieteellisesti ympäri Suo-

mea (graafi 2, sivu 32). Eniten vastaajia on pääkaupunkiseudulta. 

Harrastaminen
Leijalautailusta on käytössä useita osittain päällekkäisiä termejä (graafi 5, sivu 33). Kyselyssä 

kysyttiin mitkä eri termeistä ovat harrastajille tuttuja. Englanninkieliset termit olivat laajasti 

tunnettuja. Ainoastaan kiteskiing-

termi oli vieraampi. Tutuin termi 

oli kiteboarding ja suomalaisista 

termeistä leijalautailu. Vapaissa 

vastauksissa nousi esiin myös 

wakestylekiteboarding-termi, joka 

määrittää tarkemmin harrastetta-

vaa muotoa.

Tietoja laijista etsiessä harrastajat 

käyttävät pääosin Google-hakua 

ja SPLL:n kitejaoston keskus-

telupalstaa tai SPLL Bulletin 

Board-forumia. Muita käytettäviä 

sivustoja ovat välinevalmistajien 
Graafi 2. Kyselyyn vastanneiden maantieteellinen jakauma.
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Graafi	3.	Missä suomalaiset harrastavat leijalautailua

Graafi	4.	Mistä kuulit lajista ensi kerran

Graafi	5.	Mitkä lajin eri muodot ja termit ovat tuttujaGraafi 2. Kyselyyn vastanneiden maantieteellinen jakauma.
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nettisivut ja aktiivisien harrastajien sivut. Kansainvälisistä verkkopalveluista maininnan sai-

vat www.kitescoop.com, kiteforum.com, IKO:n nettisivut, Wikipedia, Youtube, Vimeo ja 

suomalaisista verkkopalveluista leijalautailu.net ja Waitingforviima.fi. Osa vastaajista sanoo 

tärkeimmäksi tietolähteeksi poikaystävänsä tai kaverinsa.

Mitä	leijalautailuun	liittyviä	verkkosivustoja	käytät	aktiivisesti?
Suomen purjelautaliiton sivustot ovat käyttäjien aktiivisessa käytössä varsin monipuolisesti. 

87 prosenttia vastaajista käyttää aktiivisesti SPLL:n chat-sivustoa, SPLL Kite-Tori -sivua 69 

prosenttia ja SPLL Bulletin board ja www.purjelautaliitto.fi/kite-sivusto keräävät myös yli 

65 prosentin käyttäjäkunnan. Kysytyistä kansainvälisistä sivuista vain www.kiteforum.com 

keräsi 33 prosentin käyttäjäkunnan. 27 prosenttia vastaajista sanoi käyttävänsä aktiivisesti 

Facebookissa leijalautailuun liittyviä sivustoja. 

Taulukko	1.	Vapaassa kentässä esiin tulleita vastaajien 
aktiivisesti käyttämiä verkkosivuja
kitesurfingschool.org www.kitezone.ee www.leijahiihto.fi

kitebeaches.com www.kiteworldmag.com www.powerkiteforum.com

www.kitescoop.com kitemovement.com www.foilzone.com

www.vimeo.com ikointl.com www.slouppi.net

ikosnow.com

Graafi	6.	Mitä sääennustesivustoja seuraat aktiivisesti?
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Mitä	sääennustesivustoja	seuraat	aktiivisesti?
Sääennustesivustoista Ilmatieteen laitoksen sivusto on kaikkein käytetyin (graafi 6, sivu 34). 

Vastaajista 89 prosenttia seuraa sen ennusteita. Toiseksi seuratuin sivusto on Foreca, jota 

seurasi 72 prosenttia vastaajista. Kansainvälistä sivustoa Wingurua seuraa 58 prosenttia. 

Puolalainen sääsivusto new.meteo.pl on neljänneksi suosituin ennustesivusto, ja sitä seuraa 

aktiivisesti 43 prosenttia vastaajista. Maksullista palvelua VIP Forecaa seuraa 30 prosenttia 

vastaajista. Windgurun kilpailijaa Windfinderia seuraa 20 prosenttia, MTV3:n sääsivustoa 

seuraa 10 prosenttia ja Norjan ilmatieteen laitoksen yr.no sivustoa käyttää 9 prosenttia.

Taulukko	2.	Muita aktiivisessa käytössä olevia sääennustesivustoja
www.veneily.fi
http://portal.fma.fi/sivu/www/veneily/saa/tuuliennuste
Ugrip
foreca.mobi
www.buoyweather.com

Mitä	live-tuulimittareita	seuraat	aktiivisesti?
Reaaliaikaisista tuulimittareista Ilmatieteen laitoksen palvelut ovat kaikkein suosituimpia 

(graafi 7, sivu 36). Ilmatieteen laitoksen mittareiden lukemia seuraa 74 prosenttia normaalin 

sivuston kautta ja Ilmatieteen laitoksen Testbediä seuraa 48 prosenttia vastaajista. Seuraa-

vaksi suosituimpia tuulimittareita ovat Kallvik Surf -yhdistyksen mittarit Kallvikissä ja 

Hangossa. Niitä seuraa Remlog.com/tuuli -sivustolta 28 prosenttia vastaajista. Teekkareiden 

purjelautailuseura Otapulin sääasemaa seuraa 12 prosenttia vastaajista. Espoon Pursiseura 

EPS ry – Nuottaniemen mittaria 10 prosenttia ja neljä prosenttia vastaajista ei seuraa mi-

tään näistä mittareista.

Taulukko	3.	Muita aktiivisesti käytettyjä tuulimittareita
http://surfkeskus.dyndns.org/saa/ http://extranet1.satakunnanpuhelin.fi/saa/
tampereenpursiseura.fi http://www.paijanne.org/aino_lter.php
http://weather.willab.fi/ dna mäntyluoto
weather.html.fi



Lokki – Kite-lokikirja 36

Mitä	viestintäkanavia	käytät	yhteydenpitoon	
toisten	harrastajien	kanssa?
Kyselyssä kysyttiin erilaisista tavoista pitää yhteyttä toisten harrastajien kanssa. Puhelimella 

yhteyden pitäminen oli paljon yleisempää kuin digitaalisien palveluiden käyttäminen 

(graafi 8, sivu 36). Soittamalla yhteyttä usein pitää 57 prosenttia vastaajista ja tekstiviesteillä 

43 prosenttia. Lisäksi puhelimella soittamalla yhteyttä pitää satunnaisesti 26 prosenttia ja 

tekstiviesteillä 33 prosenttia. Vain 4 prosenttia vastaajista ei koskaan pidä yhteyttä toisiin 

harrastajiin soittamalla ja vain 11 prosenttia ei koskaan pidä yhteyttä toisten harrastajien 

kanssa tekstiviesteillä. Muihin kyselyssä kysyttyihin yhteydenpitotapoihin verrattuna puhe-

limen käyttäminen oli ylivoimaisesti suosituin yhteydenpitoväline.

Graafi	7.	Mitä live-tuulimittareita seuraat aktiivisesti?

Graafi	8.	Mitä viestintäkanavia käytän yhteydenpitoon toisten harrastajien kanssa?
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Seuraavaksi suosituin yhteydenpitoväline oli Suomen purjelautaliiton Kite-Chat. 81 pro-

senttia vastaajista käyttää sitä vähintäänkin harvoin. 62 prosenttia vastaajista käyttää sitä 

vähintään satunnaisesti. Lähes neljännes vastaajista sanoi käyttävänsä Kite-Chattiä usein.

Toiseksi suosituin digitaalinen yhteydenpitoväline oli sähköposti. 15 prosenttia vastaajista 

käyttää sitä usein, 29 prosenttia satunnaisesti ja 32 prosenttia harvoin. Online chat -pal-

veluista Facebook-chat oli huomattavasti Googlen chat-palvelua suositumpi. Facebookin 

chat-palvelu käyttää vähintään satunnaisesti 32 prosenttia vastaajista. Googlen chattiä käyt-

tää edes harvoin vain 10 prosenttia vastaajista. Facebook-ryhmiä käyttää yhteydenpitoon 

usein 10 prosenttia, satunnaisesti 15 prosenttia ja harvoin 12 prosenttia vastaajista.

Twitter ja Google Groups eivät ole kovin suosittuja yhteydenpitovälineitä suomalaisten 

leijalautailijoiden keskuudessa. Twitteriä käyttää yhteydenpitoon usein vain yksi prosentti, 

satunnaisesti neljä prosenttia ja harvoin yksi prosentti vastaajista. Google Groupsia käyttää 

harvoin vain yksi prosentti vastaajista.

Oman kokemuksen mukaan nämä tulokset vastaavat melko tarkkaan sitä tapaa jolla leija-

lautailijat pitävät yhteyttä toisten harrastajien kanssa. Kite-Chat pitää kanavana pintansa, 

vaikka vaihtoehtoja on tarjolla. Pienempien ja alueellisten ryhmien kesken on alkanut 

erityisesti vuonna 2012 yleistymään esimerkiksi Facebook-ryhmät. Mutta vielä vuosi taka-

perin tilanne oli tulosten kaltainen. 

Mobiilisovellukset
Leijalautailuun	liittyviä	sovelluksia	mobiililaitteella
Kyselyssä kysyttiin vapaassa kentässä mitä leijalautailuun liittyviä sovelluksia leijalautailijat 

käyttävät mobiililaitteellaan. Tuloksista löytyi mielenkiintoisia sovelluksia.

Jopa 19 vastaajaa kertoi käyttävänsä Nokian puhelimissa toimivaa SportsTracker-ohjelmaa. 

Talvella harrastajien on helppo laittaa GPS-tallennus päälle suoraan puhelimesta ja jälkeen-

päin voi tarkastella suoritusta monipuolisesta nettipalvelusta.
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Windgurun ja Forecan mobiilisovellukset saivat myös useamman maininnan. Windguru 7 

ja Forecan sovellus 6 mainintaa. Windgurusta löytyvät ilmaiset versiot iPhone-, Android-, 

Windows Mobile - ja Windows Phone -alustoille. Sen kautta löytyvät laajat tuuliennusteet 

ympäri maailmaa. Foreca on tarjolla maksullisena iPhonelle ja ilmaisena Nokian puheli-

miin ja java-puhelimiin.

Taulukko	4.	Muita kyselyssä selvinneitä vastaajien käyttämiä sovelluksia
Um-meteo Kiteboarder (magazine iPhone)
Ozi Explorer Every Trail pro
Kiteboarding 1 & 2 Kitesurf Instructor: Beginner, Kite-

surf Instructor: intermediate
eCoach Merisää tekstarina kännykkään 16161
Skitracks Session log
WheatherBug Endomondo
Compass My Tracks

Mitä	mobiilisovelluksia	mielestäsi	puuttuu?
Useat vastaajat toivovat interaktiivisia ja parempia sääohjelmia. Moni kuitenkin sanoi, että 

heidän kännyköillään monet monipuolisemmat ohjelmat ovat hyvin hankalia ja kankeita 

käyttää. Tuulimittareiden lisääminen omien tarpeiden mukaan oli toivottavaa. Toivottiin 

myös koottua sivustoa, josta yhdellä vilkaisulla näkisi kyseisen hetken tuulen nopeuden, 

lyhyen historian sekä tuulen nopeuden muissa lähistöllä olevissa mittareissa. Tuulitietoihin 

toivottiin lisäksi käyttäjien kommentointimahdollisuutta sekä mahdollisuutta nähdä lähis-

töllä olevat muut harrastajat. 

Muutamia vastaajien kommentteja:

”Navakka.com oli hyvä idea, mutta en ole sitä itse käyttänyt enkä tiedä ovatko muutkaan. 
Sovellus, josta näkisi yhdellä silmäyksellä ja nopeasti, missä jengi on vetämässä ja missä on 
kulloinkin paras keli, niin sitä voisi käyttää. Tosin kartan lataaminen mobiilisti voi olla 
aika raskasta, joten joku kevyempi ratkaisu varmasti olisi parempi. Nyt on helpointa vain 
heittää chattiin kyssäri ja odottaa, että joku vastaa. Chattia lukevat lähes kaikki, joten 
vastaus yleensä tulee nopeasti. Keväällä tietty jäätilanne kiinnostaa, joten siitäkin olisi hyvä 
saada tietoa.”
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”No ilmatieteen laitosta kokoajan kattelen.. Joku sellanen sää sovellus, jossa näkyis myös 
tuuli ennuste ja joku käppyrä jos niin haluaa. Normi sää sovelluksissa ei tuulesta monesti ole 
edes mainintaa, eikä varsinkaan tarkkaa. Hienoa olisi siihen voisi luoda kotipaikkakunnan, 
johon se hyppää heti kun painaa sovelluksen päälle ja kertoo tiedot. Käyttäjä voisi ite vielä 
vähän modifoida että mitä tietoja pikanäkymässä näkyy heti.. Suosikki paikkakuntia ja 
paikkoja voisi laittaa jne.”

Harrastuspaikkojen sijaintia toivottiin tuulitietojen yhteyteen. Niihin toivottiin myös mah-

dollisuutta lisätä kuvia ja videota, sillä webkameroita ei ole kovin paljon. Näin käyttäjät 

voisivat itse tuottaa ajantasaista tietoa. Monet käyttävät SportsTrackeriä ja siihen toivottiin 

lisäominaisuutena tarkempaa korkeustietojen mittausta. Korkeusmittaria toivottiin muu-

tenkin.

Suoritusten	tallentaminen
Kyselyssä kysyttiin millä eri tavoin harrastajat tallentavat suorituksiaan. Valokuvaaminen 

oli kaikkein suosituin tallennustapa (graafi 9, sivu 39). Jopa 70 prosenttia vastaajista ottaa 

harrastamisestaan kuvia. Videokuvausta tallennusmuotona käyttää 52 prosenttia vastaajista. 

GPS-paikkatietojen tallentamista tekee 58 prosenttia vastaajista ja suorituksensa kirjaa 

verkkopalveluun 18 prosenttia vastaajista. Blogien kirjoittaminen ei ollut kovin suosittua 

vastaajien keskuudessa ja vain 4 prosenttia vastaajista tallentaa suorituksiaa blogiin. 16 

prosenttia vastaajista ei tallenna suorituksiaan millään kysytyllä tavalla. Muita ilmenneitä 

tallennusmuotoja oli oma lokikirja, Facebook, Suunto Training Manager ja perinteinen 

päiväkirja.

Graafi 9. Mitä seuraavia tapoja käytät suorituksesi tallentamiseen?
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Valokuvaus
Kännykkä oli suosituin väline harrastuskuvien tallentamiseen (graafi 10, sivu 41). Lähes puo-

let vastanneista ottaa valokuvat kännykällä. Järjestelmäkamera (40 %) oli suositumpi kuin 

pokkarikamera (33 %). Neljännes kyselyyn vastaajista tallensi kuvia myös kypäräkameralla.

Netin	kuvagalleriat
Vastaajien keskuudessa suosituin paikka valokuvien jakamiseen oli Facebook (graafi 11, sivu 

41). 46 prosenttia vastaajista jakaa kuvansa siellä. 32 prosenttia vastaajista ei käytä mitään ky-

sytyistä palveluista. Flickr (19 %) oli toiseksi suosituin paikka jakaa kuvia. Picasaa käyttää 

lähes yhtä moni (18 %) vastaajista. Omilla verkkosivuilla kuvia jakaa 15 prosenttia vastaa-

jista. Dropboxia käyttää 10 prosenttia vastaajista. Applen MobileMe -palvelua ei käytä kuin 

pari prosenttia vastaajista. Muita vastaajien ilmoittamia tapoja jakaa kuvia ovat kuvat.fi, 

Google Docs, Vimeo, www.pixbox.se, Sportstracker ja muistitikulla tiedostojen antaminen 

kaverille.

Videokuvaus
Kyselyssä kysyttiin millä vastaaja yleensä videokuvaa lajia (graafi 12, sivu 41). Annetuissa 

vaihtoehdoissa kävi pieni lapsus, sillä normaali videokamera oli unohtunut pois vaihto-

ehdoista. 10 prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon jokin muu. Nämä pitävät osaltaan 

sisällä videokameralla kuvaavia.

Suosituin tapa videokuvata lajia oli kypäräkamera. Sitä käyttää videokuvaamiseen 29 pro-

senttia vastaajista. Kännykkä oli toiseksi suosituin tallennusväline 27 prosentin kannatuk-

sella. Pokkarikameraa käyttää 24 prosenttia ja järjestelmäkameraa 23 prosenttia vastaajista 

videokuvaamiseen. 20 prosenttia vastaajista sanoi, ettei koskaa videokuvaa lajia.

Vapaaseen kenttään oli lisätty DV-kamera, videokamera, Panasonicin vedenkestävä video-

kamera, Mini DV -kamera, HD-videokamera, Panasonic nv-gs400 ja pieni videokamera 

Flip.



Lokki – Kite-lokikirja 41

Graafi	10.	Millä otat yleensä valokuvia lajista?

Graafi 11. Mitä seuraavista palveluista käytät kuvien jakamiseen?

Graafi	12.	Millä videokuvaat yleensä lajia?
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Videoiden	jakaminen
44 prosenttia kyselyyn vastaajista ei käytä mitään palveluita videoiden jakamiseen (graafi 

13, sivu 42). Suosituin nettipalvelu jakamiseen on Vimeo. Sitä käyttää 26 prosenttia vas-

taajista. Facebook oli selvä kakkonen ja yli viidennes vastaajista käyttääkin sitä videoiden 

jakamiseen. Youtubea käyttää 14 prosenttia vastaajista. Omia verkkosivuja videoiden jaka-

miseen käyttää 11 prosenttia vastaajista. 

Mediatallenteiden	käyttäminen
Valokuvilla harrastamistaan tallentaa yli kaksi kolmasosaa vastaajista ja videotallentamista 

hyödyntää vähän yli puolet. (graafi 9, sivu 39) Kuvia ottaa puolet vastaajista kännyköillä ja vi-

deoidenkin tallentimena kännykkä on varsin suosittu (27%). Materiaalia jaetaan sosiaalisen 

median kanaviin sekä kuva- että videopalveluihin. Tästä on pääteltävissä, että harrastajat 

tuottavat henkilökohtaista mediamateriaalia leijalautailusta ja jakavat sitä muiden nähtä-

ville. Kännykän käyttäminen tallentimena mahdollistaa materiaalin nopean julkaisemisen. 

Tämän huomioiminen palvelun suunnittelussa on hyödyllistä. Kuten esimerkiksi palvelussa 

on mahdollista hyödyntää monien käyttäjien tuottamaa tuoretta materiaalia.

Graafi	13.	Mitä seuraavista palveluista käytät videoiden jakamiseen?
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GPS-paikkatietojen	tallentaminen
GPS-paikkatietoja tallentaa suorituksistaan 58 prosenttia vastaajista (graafi 14, sivu 43). 

Kännykkä on käytettävistä tallennuslaitteista kaikkein suosituin. Sitä käyttää 56 prosenttia 

vastaajista. GPS-käsilaite on toiseksi suosituin tallennusväline. Sitä käyttää 12 prosenttia 

vastaajista. GPS-kelloja käyttää kuusi prosenttia vastaajista, ja kypäräkameralla GPS-paik-

katietoja tallentaa vain yksi prosentti vastaajista. 

Taulukko	5.	Avoimen kohdan vastauksia GPS paikkatietojan tallentamisesta
FRWD Locosys BGT-11
Amaryllo TripTracker Gstarz GPS-loggeri
BT USB GPS Dongle

Blogit
Vain neljä prosenttia kyselyyn vastaajista pitää harrastukseen liittyvää blogia. Suosituin 

palvelu blogille on Wordpress. Sitä käytetään niin Wordpressin sivustolla kuin myös omalla 

serverillä ja osoitteella.

Taulukko	6.	Paikkoja joissa käyttäjät pitävät blogeja
www.waitingforviima.fi/kite/blogit Tumblr
Sonera Facebook
Posterous  www.leijahiihto.fi

Graafi	14.	Millä tallennat GPS-paikkatietoja harrastaessasi?
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Suoritusten	tallentaminen	verkkopalveluun
Vastaajista 18 prosenttia tallentaa suorituksensa urheiluun liittyvään verkkopalveluun 

(graafi 9, sivu 39). Suosituin näistä on Sports Tracker. Sports Tracker sovellus Nokian kän-

nyköillä on suosittu harrastajien keskuudessa ja 23 prosenttia vastaajista käyttää myös sen 

verkkopalvelua. Muut kysytyt palvelut keräävät huomattavasti pienemmän käyttäjäkunnan. 

Suomalaistaustaista HeiaHeiaa käyttää kahdeksan prosenttia vastaajista. Endomondoa viisi 

prosenttia vastaajista. Yli puolet vastaajista ei käyttänyt kysytyistä palveluista mitään. (graafi 

15, sivu 44) Vapaassa kentässä vastaajat listasivat 11 muuta käytämäänsä palvelua suorituksen 

tallentamiseen (taulukko 7, sivu 45). Huomioiden suorituksiaan tallentavien harrastajien vä-

häinen määrä (18%), on käytettyjä palveluja runsaasti. Suunniteltaessa palvelua suoritusten 

Graafi	15.	Mihin palveluihin kirjaat suorituksesi?

Graafi	16.	Kelenne jaat tietoja suorituksestasi?
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tallentamiseen tämän on ehdottomasti haaste. Vastauksista on havaittavissa, että käytetty 

laite suorituksen tallentamiseen vaikuttaa varsin paljon siihen mitä palvelua käytetään. 

Näin on esimerkiksi Suunnon ja Garminin palvelujen kanssa, joihin laitteet synkronoivat 

tietonsa. 

Taulukko	7.	Muita vastaajien käyttämiä palveluita suoritusten tallentamiseen
www.navakka.com Suunnon hallinnoima Movescout
Navionics Trail Runner
oma PC Every Trail pro
www.sportstracklive.com Traxmeet
eCoach Runkeeper
N900 kalenteritallennus

Kenelle	harrastajat	jakavat	tietoa	suorituksistaan
Yli puolet, 55 prosenttia vastaajista jakaa tietoja harrastamisestaan ystäviensä kanssa (graafi 

16, sivu 44). Tilanteen mukaan valikoiduille ihmisille tietoa jakaa 36 prosenttia vastaajista. 

Muille lajin harrastajille tietoa suorituksista jakaa 28 prosenttia vastaajista. 19 prosenttia 

vastaajista sanoo jakavansa tietoa suorituksiaan tutuille. 16 prosenttia vastaajista jakaa 

tietoja netissä kaikille ilman rajattua kohderyhmää. Vastaajista 15 prosenttia ei jaa tietoja 

muille suorituksistaan.

Graafi	17.	Mitä leijalautailuun kouluttajia tiedät? 
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Kurssit	ja	kouluttajat
Tunnetut	kouluttajat
Suomessa pitkään kouluttaneet kansainvälisen IKO-kouluttajasertifikaatin omaavat kou-

luttajat Karri ‘Karri3nen’ Kolmonen ja Pekka ‘Tirri’ Tirkkonen ovat tunnetuimmat koulut-

tajat Suomessa (graafi 17, sivu 45). Kolmosen tiesi 89 prosenttia vastaajista ja Tirkkosen 83 

prosenttia. Seuraavaksi tunnetuin kouluttajataho on suhteellisen uusi Waiting for Viima 

-tiimi. He saivat vasta viime talvena lumileijalun IKO-sertifikaatin ja aloittivat kouluttami-

sen. Heidät tietää 53 prosenttia kyselyyn vastaajista. Kallvik Surf ry:n kouluttajat tietää 46 

prosenttia vastaajista. ProWind.fi:n tuntee neljännes vastaajista. Leija- ja purjehduskoulu 

Lappisin tuntee 19 prosenttia vastaajista, Tampereen alueella toimivan Mansesurf r.y. Surf 

& Kiteseuran tuntee 18 prosenttia ja Leijakoulu.fi:n 17 prosenttia vastaajista. Muita vas-

taajien lisäämiä kouluttajia ovat: Snowkite.fi / Tapio Hinkkanen, Finkite.com, Hidden.fi ja 

Seikkailusepät.

Kursseilla	käynti
Monet tahot suosittelevat leijalautailun aloittamista käymällä asianmukaisen kurssin. Näin 

suosittelee esimerkiksi Suomen purjelautaliiton kitejaosto38. Vastaajista 54 prosenttia on 

käynyt leijakurssilla (graafi 18, sivu 46). 49 prosenttia ei ole käynyt kurssia. Muutama kertoo 

38 ”Suomen Purjelautaliiton Kite-jaos — The Kite Division of Finnish Boardsailing Association [SPLL Kite-jaos]”, 
2012, http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.php?id=etusivu.

Graafi	18.	Oletko käynyt leijalautailukurssilla?
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kavereiden opastaneen alkuun ja muutama vastaaja myös lisää, että kun he aloittivat harras-

tamisen, ei kursseja ollut tarjolla.

Käydyt	kurssit	ja	tyytyväisyys
Suurin osa vastaajista on käynyt tunnetuimpien kurssittajien Kolmosen ja Tirkkosen kurs-

seilla. Kolmosen kurssilla on käynyt kurssin 35 prosenttia vastaajista ja Tirkkosen kurssilla 

22 prosenttia.

Taulukko	8.	Muita vastaajien mainitsemia kurssittajia
sattahallat.com Finkite
Harri Seppi Tommi Blom
Kari Perko Mikko Jokinen
Esko Neuvonen Tapio Hinkkanen
Petri Lehikoinen Hidden

Waiting for Viima Jonathan Dodds
Kitepoint

Taulukko	9.	Vastaajien mainitsemia suomalaisista kurssipaikkoja
Laajalahti Espoo
Kallvik Pietarsaari
Yyteri Oulu
Hanko Lahti
Tampere Hennalan Prisman viereinen pelto
Pyhäjärvi

Taulukko	10.	Ulkomaisilla kursseilla vastaajat ovat 
kertoneet käyneensä seuraavissa paikoissa
Australiassa: www.catapultkitebo-
arding.com ja wasurf.com.au

Costa Ricassa http://www.bluedreamho-
tel.com/kite-surfing/kite-lessons.html

Cabaretessä Thaimaassa: KBA Koh Samui ja Ki-
teboarding Asia - Hua Hin

Brasiliassa Madagaskarilla
Argentiinassa Uudessa-Seelannissa: WildWinds-leijakoulu
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Kursseihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Saamaansa koulutukseen vastaajat olivat enimmäkseen 

tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä, mutta vaihtelevat tuuliolosuhteet häiritsivät kursseja. Mo-

net pitivät kurssia hyvänä asiana, ja sen jälkeen oli hyvä hankkia itselle varusteet ja jatkaa 

niillä opettelua. Lyhyistä kursseista vastaajat kommentoivat, että ne jättivät vähän heikolle 

pohjalle ja sen jälkeen oli itsekseen opettelu melko haastavaa. Muutamat vastaajat olivat 

myös erittäin tyytymättömiä saamaansa opetukseen.

Vastajien kommentteja kysymykseen olitko tyytyväinen kurssin sisältöön:

”IKO-opena opetussuunnitelma oli johdonmukainen ja turvallisuusasioita painotettiin lajin 
vaatimalla painoarvolla.”

”IKO instructor kurssi on erittäin hyvä ja suositeltava, jos pelkästään haluaa olla lajia ke-
hittämässä ja panostamassa ja ennen kaikkea suosittelen kurssin käymistä ulkomaille. Mat-
kailu avartaa ja näkee miten homma toimii ”oikeissa” kitekouluissa ja kiterannoilla.”

Graafi	19.	Kauppojen tunnettuus
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”Ostin aloittelijan välineet joulukuussa 2008. Koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta 
lajin parista, myyjä antoi minulle muutamia oppitunteja, jotta pääsin alkuun. Olin tyyty-
väinen oppituntien sisältöön. En maksanut opetuksesta erikseen, koska reissubudjettini oli 
varsin tiukka. Turvallisuussyistä leijan myyjä käytti aikaansa minun opettamiseeni muuta-
mia tunteja.”

Leijalautailuun	liittyvien	
kauppojen	tunnettuus
Kysyttyjen leijalautailuun liittyvien kauppojen tunnettuus vaihtelee vastaajien keskuudessa 

61 prosentista nollaan prosenttiin (graafi 19, sivu 48). Lähteenä kysyttyihin kauppoihin käy-

tettiin Suomen purjelautaliiton sivuilta löytyvää listausta. 

Suomen purjelautaliiton sivuilta löytyneestä listasta puuttui useita varsin tunnetusti käy-

tössä olevia kauppoja. Vapaassa kentässä vastaajat mainitsivat seuraavat kauppiaat: Karri-

Graafi	20.	Uusimman leijan ostopaikka
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3nen, finkite.com, handmade.

de, Captain’s Shop, windsurf.

de, surfhouse.ee, Varuste.net ja 

www.session1.com. Suomalaiset 

harrastajat käyttävät myös ulko-

maisia leijakauppoja ja tilaavat 

varusteitaan niiden verkkokau-

poista. Suomen purjelautaliiton 

sivuja on päivitetty useaan ottee-

seen kyselyn laatimisen jälkeen.

Uusimman	leijan	ostopaikka
Kyselyssä kysyttiin vastaajilta mistä he ovat ostaneet viimeisimmän leijansa. Vastauksista 

kävi ilmi myös SPLL kauppalistan ulkopuolisia kauppoja (graafi 20, sivu 49). Erityinen syy 

tälle kysymykselle olivat ulkomaalaiset kaupat. Kysymyksen vastauksista kävi ilmi, että 

prosentuaalisesti eniten leijoja ostetaan käytettynä toisilta harrastajilta. Jos tähän lisätään 

vielä maahantuojien käytetyt demo-leijat, on viimeisen leijansa hankkinut käytettynä 14 

prosenttia vastaajista.

Suomalaisista kauppiaista kaikkein aktiivisimpia viimeisimpien leijojen myyjiä olivat 

Lahden seudulla erityisesti vaikuttavat Kite Tirri ja Antti Eerolainen. Molemmilta viimei-

simmän leijansa oli ostanut kahdeksan prosenttia vastaajista. Yhtä usein olivat vastaajat 

ostaneet uusimman leijansa myös saksalaisesta Surfpirates verkkokaupasta. Hiddeniltä vas-

taajista oli viimeisen leijansa ostanut seitsemän prosenttia vastaajista. Viidenneksi suosituin 

kauppapaikka oli Captain’s Shop Lauttasaaressa. Jostakin syystä tämä Cabrinha-leijojen 

maahantuoja oli puuttunut Suomen purjelautaliiton listauksesta.

Muut kaupat näkyvät yllä olevasta taulukosta. Tuloksissa voi olla hieman päällekkäisyyttä, 

sillä vastaajien käyttämät termit kauppapaikoista olivat osittain päällekkäisiä.

Osa vastaajista ilmoitti myös uusiman leijansa ostovuoden (graafi 21, sivu 50). Näistä vasta-

uksista käy ilmi, että uusimman leijansa vuonna 2009 on hankkinut 15 prosenttia, vuonna 

Graafi	21.	Uusimman leijan ostovuosi
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2010 54 prosenttia ja vuonna 2011 32 prosenttia vastaajista. Kukaan vastaajista ei ilmoitta-

nut ostaneensa uusinta leijaa ennen vuotta 2009.

Uusin	muu	lajiin	liittyvä	hankinta
Kysymyksellä ”Mistä ostit viimeiseksi muuta lajiin liittyvää?” kartoitettiin muita ostopaik-

koja, joita ei ollut mainittu Suomen purjelautaliiton sivuilla (graafi 22, sivu 51). Tuotteet, 

joita vastaajat ilmoittivat, vaihtelivat leijalaudoista märkäpukuihin, korjaustarvikkeisiin, 

aurinkolaseihin ja suksivoiteisiin.

Graafi	22.	Uusin muu lajiin liittyvä hankinta
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Käytetyimmät vastaajien ilmoittamat viimeisimpien lajiin liittyvien varusteiden ostopaik-

koja olivat Hidden Oy, Outdoorpoint, Karri3nen, Surfpirates ja Varuste.net. Vastaajien 

ilmoittamat paikat sisälsivät myös isoja tavarataloja kuten Citymarket, Biltema ja Bauhaus. 

Ulkomaisia verkkokauppoja mainittiin myös useita kuten Surfpirates.com, Dealextreme.

com ja www.wetsuitoutlet.co.uk. 

Leijalautailutapahtumat
Mihin	tapahtumiin	vastaajat	ovat	osallistuneet?
Kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä mihin suomalaisiin leijalautailuun liittyviin ta-

pahtumiin vastaajat ovat osallistuneet (graafi 23, sivu 52). Lähes neljännes vastaajista mainitsi 

Lahden Kiteski-kilpailut. Vuonna 2011 kilpailuja kutsuttiin KiteCrossiksi ja yhteensä nämä 

Lahdessa järjestetyt kilpailut mainitsi lähes kolmannes vastaajista. Lahden aktiivinen har-

rastajaporukka on järjestänyt myös useana vuonna Surf&Kite-messut. Naisille suunnatut 

ProPrinsessa-sessarit mainitsi 13 prosenttia vastaajista. Prinsessasessarit järjestänyt Waiting 

for Viima -tiimi on aktiivisesti ollut mukana järjestämässä myös vuoden 2011 Kite Frees-

tyle SM -kilpailuja Kalajoen X-games-kilpailun yhteyteen. Viimeisin kilpailu ei näy kyselyn 

tuloksissa, sillä vastausaika kyselyyn loppui jo kesän alussa, kun itse kilpailut järjestettiin 

kesäkuun 12.–14. päivä.

Graafi	23.	Mihin suomalaisiin leijalautailuun liittyviin tapahtumiin olet osallistunut?
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Yyterissä järjestetyt Kiteweekend-tapahtumat mainitsee 12 prosenttia vastaajista, samoin 

Yyterissä järjestetyt SM-kilpailut. Muita mainittuja tapahtumia ovat eri puolilla Suomea 

järjestetyt demopäivät, Kitefest Kilpisjärvellä ja Saariselällä, Kite tournee, Snowkite-tapah-

tuma Piikkiö, Beach & Sea, Klinikkamatka Prasonisiin ja SPLL Surf-viikko. Talvikautena 

2010–2011 järjestetyn lumileijalautailun maailmanmestaruuskisan WISSAn mainitsee vain 

kaksi prosenttia vastaajista.

Mitä	kilpailuja	vastaajat	tietävät?
Kyselyssä kysyttiin, mitä leijalautailukilpailuja vastaajat tietävät (graafi 24, sivu 53). Avoimissa 

vastauksissa eniten mainittu kilpailu oli vuosittain järjestettävä World Kiteboarding Tour – 

PKRA (www.prokitetour.com). Sen nimesi lähes kolmannes vastaajista. Kilpailu järjestetään 

useana osakilpailuna ympäri maailman, ja se on yksi harrastajien eniten arvostama kilpailu. 

Suomen mestaruuskilpailut mainitsi 19 prosenttia vastaajista.

Red Bull Ragnarok -kilpailut mainitsi 18 prosenttia vastaajista. Ragnarok on Norjan Hau-

gastölissä järjestettävä kestävyyskilpailu, jossa kierretään vuoristossa pitkä kilpailurata. Lah-

den Kiteski- ja KiteCross-kilpailut mainitsi yhteensä 14 prosenttia vastaajista.

Graafi	24.	Mitä leijalautailukilpailuja tiedät?
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Taulukko	11.	Seuraavat kilpailut keräsivät mainintoja vastaajilta
Wissa 7 %, Laineet Speed Challenge 2 %
Trible SSS Invitation 3 %, Kitesurftrphy 1 %
KTA 3 %, Eurotour 1 %
KPWT 2 % Kitekapp 1 %
Vake.no 2 % La Manga 1 %
Kiteweekend 2 % WONW – Wind Or No Wind 1 %

Lisäksi vastaajat mainitsevat, että kilpailuissa on erilaisia lajeja. Muun muassa freestyle, 

hang time ja race.

Mihin	kilpailuihin	vastaajat	ovat	osallistuneet?
Kyselyssä kysyttiin, mihin kilpailuihin vastaajat ovat osallistuneet (graafi 25, sivu 54). Suurin 

osa ilmoitti, ettei ole osallistunut mihinkään kilpailuun. Mainituista kilpailuista suosi-

tuimmat olivat SM-kilpailut ja Lahdessa järjestetyt Kiteski-kilpailut. Molemmat kilpailut 

mainitsi 4 neljä vastaajista. Red Bull Ragnarokkiin vastaajista oli osallistunut kolme vastaa-

jaa. Samoin Kiteweekend-tapahtumaan. KiteCross, Laineet Speed Challenge ja Kitekapp 

mainittiin myös vastauksissa.

Graafi	25.	Mihin leijalautailukilpailuihin olet osallistunut?
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Vastaajien	palaute	kyselystä
Vastaajilta kysyttiin avoimella vastausvaihtoehdolla palautetta kyselystä. 84 prosenttia an-

netusta palautteesta oli positiivista, 12 prosenttia neutraalia ja 4 prosenttia vastaajista antoi 

kyselystä kritiikkiä. Vastaajista 10 prosenttia esitti myös huomioita kysymyksistä. 

Muutama vastaaja kritisoi ulkomaalaisten verkkokauppojen puuttumista listasta. Näiden 

kauppojen pois jättäminen oli kuitenkin tarkoituksellista, sillä lähdelistana käytettiin Suo-

men purjelautaliiton verkkosivuilta löytyvää listaa. Siitä puuttui myös pari Suomen mitta-

kaavassa varsin suurta myyjää Captain’s Shop ja Karri3nen. Kysymyksellä ”Mistä vastaajat 

olivat ostaneet viimeisimmät leijansa tai muuta lajiin liittyvää” haluttiin varmistaa, ettei 

jotakin oleellista puutu listasta. Vastauksista päätellen listaus SPLL-verkkosivuilla ei ole 

täysin kattava.

Linkeistä ja listoista pidettiin paljon ja moni toivoikin, että olisi voinut saada listat tal-

lennettua itselle. Tässä opinnäytetyössä käsitellään myöhemmin mahdollista tapaa, jolla 

kyseistä informaatiota voisi jakaa käyttäjille. Vastaajista 74 jätti vastauksensa nimen ja/ tai 

yhteystietojen kanssa.

Muutamia vastaajien oivallisia palautteita:

”Mobiililaitekäyttöön liittyen olisi voinut olla oleellista kysyä, selaako chattia, ennusteita tai 
mittauksia puhelimella.”

”Yhteydenpidosta puuttuu muu chat vaihtoehto. Ainakin susirajalla ja Kaakkois-Suomessa 
käytetään niitä.”

”Hyvältä vaikuttaa. Harrastuksen määrään liittyvään kysymykseen oli vähän vaikea vastata 
kun joskus mennään 4 kertaa viikossa ja joskus on montakin kuukautta taukoa.”

”Hyvä kysely, itselle paljon uusia linkkejä:) Hyvää työtä!”
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Johtopäätökset	kyselystä
Kyselyyn saadut 114 vastausta antavat lajin harrastamisesta Suomessa kohtuullisen luotet-

tavan kuvan. Suomen purjelautaliiton kite-jaoston arvio on, että Suomessa lajia harrastaa 

500 leijasurffaajaa39. Aineisto kattaa arvion mukaan 23 prosenttia harrastajista. Tässä tut-

kielmassa tuloksia yleistetään puhuttaessa suomalaisista leijalautailijoista ja heidän käyttö-

tottumuksiaan.

Kyselyn tuloksia on käytetty hyödyksi tämän opinnäytetyön konseptisuunnitelmaa tehtä-

essä. Yleisimmin harrastajien käytössä olevia palveluita on hyödynnetty konseptisuunnitel-

massa sellaisenaan tai niitä on käytetty materiaalina suunniteltaessa leijalautailunharrasta-

jille räätälöityjä palvelua.

Kysely tarjosi paljon sellaisia tuloksia, joita ei olisi osattu muuten ottaa huomioon. Esimer-

kiksi kyselyssä ilmeni, että harrastajat käyttävät useita erilaisia GPS-laitteita (graafi 15, sivu 

44). Suorituksien paikkatietojen tallentaa yli puolet vastaajista (graafi 9, sivu 39). Tietoja suori-

tuksistaan jakaa samaten yli puolet vastaajista (graafi 16, sivu 44). Erityisesti leijalautailijoille 

suunniteltu paikkatietojen tallentamiseen ja jakamiseen suunnitellulla palvelulla on kyselyn 

tulosten pohjalta potentiaalinen käyttäjäryhmä. 

Käytettyjä tuuliennustesivuja ja realiaikaisia tuulimittareita on runsaasti (taulukko 3, sivu 35). 

Tämä on selkeä haaste haluttaessa palvella tuulitiedoissa laajaa suomalaista leijalautailijaryh-

mää. Eri harrastuspaikoilta tarvitaan paikallistuntemusta toimivan palvelun toteuttamiseksi. 

Paras tapa olisi hyödyntää käyttäjien hobbistista tietoa ja hyödyntää sitä ohjelman tuulitoi-

mintojen sisältönä. 

Harrastajilla on käytössä useita erilaisia harrastukseen liittyviä mobiilisovelluksia (taulukko 

4, sivu 38). Käyttäjät eivät pitäneet huonona pienten erillisten tiettyä tarkoitusta varten suun-

niteltujen ohjelmien runsasta määrää. Päin vastoin monipuoliset, useita toimintoja sisältä-

vät ohjelmat koettiin hankaliksi käyttää. 

39 ”SPLL Kite-jaos - FAQ - Kysytyimmät Kite-kysymykset”, 2011. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.
php?id=ohjeet:faq
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Yhteydenpitokanavia vastaajilla on useita (graafi 8, sivu 36). Puhelin oli vastaajien kaikkein 

suosituin tapa pitää yhteyttä toisiin harrastajiin. Purjelautaliiton Kite-Chattiä käyttää myös 

hyvin merkittävä osa harrastajista. 81 prosenttia vastaajista käyttää sitä vähintään harvoin. 

Tämä on oleellista huomioida suunnitellessa viestintätoimintoja leijalautailijoille. Kite-

Chat-viestintäkanavana yhdistettynä käyttäjien muihin kanaviin kuten Facebook-ryhmiin 

kattaisi hyvin laajan kohderyhmän.

Kyselyn toteuttamisen jälkeen on konseptisuunnitelmasta kysytty palautetta muutamilta 

aktiivisilta harrastajilta. Toisten harrastajien hobbistista tietoa ja palautetta on kuitenkin 

hyödynnetty konseptisuunnitelman eri toimintoja mietittäessä. Nämä harrastajat on mai-

nittu opinnäytyön loppupuolella ja heidän palautettaan on käsitelty enemmän konsepti-

suunnitelmassa. 
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Olemassa olevat palvelut40

Leijalautailun harrastamista tukevia sähköisiä palveluita on olemassa leijalautailijoille 

tehdyn kyselyn mukaan varsin mittava määrä. Tässä tutkielmassa käydään läpi joitakin 

leijalautailun kannalta oleellisia harrastajien käyttämiä palveluita. Käsiteltävät palvelut on 

valittu käyttäjille tehdyn kyselyn ja saadun palautteen pohjalta. Valittuja palveluita käydään 

tässä tutkielmassa läpi lyhyesti leijalautailijoiden näkökulmasta ja konseptisuunnitelman 

rakennuspalikoina.

40 Björkskog, Jonathan. ”Kitesurfer – What I Really Do.” Kiteboard Blog, 2012. http://www.kitesurfersblog.com/
blog/kitesurfer-what-i-really-do/.

Kuva 6. Erilaisia mielikuvia leijalautailusta. Kuvan tehnyt suomalainen leijalautailija Jonathan 
Björkskog. Lyhyessä ajassa kuva tavoitti sosiaalisen median kautta tuhansia klikkauksia.40
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Sää	ja	sääennusteet
Oikeanlainen sää on lähtökohta leijalautailun harrastamiseen. Ilman tuulta ei harrastami-

nen onnistu laisinkaan. Hyvällä tuulella harrastaminen onnistuu ja laji on kaikkein nautin-

nollisinta. Kuten humoristisessa kuvassa (kuva 6, sivu 58) erilaisista leijalautailun mielikuvista 

käy ilmi, monen harrastajan aika lajin parissa on sääennusteiden ja tuulimittareiden tuijot-

tamista.

Sää ja sääennusteiden tarkkaileminen on helpottunut huomattavasti viimeisien vuosien ai-

kana. Monet nettipalvelut ovat mahdollistaneet sen, että ei ole välttämätöntä lähteä rantaan 

katsomaan, millainen keli tänään on. Aktiivinen ja osaava sääennusteiden ja tuulimittarei-

den tarkastelija pystyy ennakoimaan verkkopalveluiden avulla, ovatko sääolosuhteet lajin 

harrastamisen kannalta otolliset.

Ilmatieteen laitos

Suomen Ilmatieteen laitoksen toiminta-ajatus41 on ”tuottaa laadukasta havainto- ja tut-

kimustietoa ilmakehästä ja meristä”42. Ilmatieteen laitos tarjoaa koko maan kattavan ver-

koston sää- ja sääennustus-palveluista. ”Ilmatieteen laitos havainnoi tuulta kaikkiaan noin 

150 paikalla. Lisäksi käytössä on noin 20 lentokentän havainnot.”43 Erityisesti ilmatieteen 

laitoksen mittausasemat ovat leijalautailun harrastajille tärkeitä tiedon lähteitä. Niiden poh-

jalta tehdään usein päätökset siitä, mihin ja milloin kannattaa lähteä leijalautailemaan.

Ilmatieteen laitos tarjoaa ilmaisen verkkosivuston, josta säätä ja ennusteita voi tarkastella 

halutulta paikkakunnalta. Useilla paikkakunnilla on useita eri mittausasemia ja erityisesti 

mittausasemien tuulitiedot ovat oleellisia leijalautailun kannalta. Tuulen suunnan, voi-

makkuuden ja puuskien voimakkuuden viimeisen päivitetyn mittauksen näkee jokaisesta 

mittausasemasta erikseen. Toimivaa palvelussa on tarkka tuuligraafi (kuva 7, sivu 60), josta 

41 ”Ilmatieteen Laitos”, 2012. http://ilmatieteenlaitos.fi/
42 ”Ilmatieteen Laitos - Tilinpäätös 2010”, 2010. http://ilmatieteenlaitos.fi/c/document_library/get_
file?uuid=778259be-734b-4189-9491-5c782850b2f5&groupId=30106
43 ”Suomen Tuuliatlas - Tuulisuus Suomessa - Tuulimittaukset Suomessa”, 2012. http://www.tuuliatlas.fi/tuulisuus/
tuulisuus_1.html
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näkee mittaukset viimeisten 24 tunnin ajalta. Leijalautalun kannalta olisi lisäksi hyvä, että 

palvelussa näytettäisiin myös tuulen minimi- ja maksimituulilukemat.

Ilmatieteenlaitoksen Testbed-tutkimusprojeksi

Helsinki Testbed -projekti44 perustettiin vuonna 2005 ja sen tavoitteet liittyvät meteoro-

logiseen tutkimukseen, sääennuste- ja ilmanlaadun leviämismallien kehittämiseen sekä 

niiden verifiointiin. Tutkimusprojektin verkkosivujen Spatial observations-osio ja siellä 

Wind speed and direction (at mast top) animation antaa yhdellä silmäyksellä hyvän ku-

van Hanko–Helsinki–Porvoo-alueen tuulista (kuva 8, sivu 61). Lisäksi sivustolle päivittyvät 

uusimmat tuulitiedot yleensä Ilmatieteen laitoksen sivustoa nopeammin, ja arvoja voi tar-

kastella viiden minuutin aikavälein. Mittareista näytetään vain niiden mittaama keskituuli. 

Leijalautailun kannalta olisi hyödyllistä nähdä myös minimi- ja maksimituuli mittausase-

milta.

44 ”Helsinki Testbed”, 2005. http://testbed.fmi.fi/Suomeksi.en.html.

Kuva 7. Ilmatieteenlaitoksen verkkopalvelu. Tulliniemen mittauspisteen arvot Hangosta. 
Mittauspiste sijaitsee leijalautailijoiden suosiman Tulliniemen rannan kärjessä.
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Foreca

Foreca45 on suomalainen säätalo. Se toimittaa verkkosivunsa tiedon mukaan informatiivi-

sia ja innovatiivisia sääpalveluita asiakkailleen kaikkialle maailmaan. Foreca on yksityinen 

yritys, jonka toimisto sijaitsee Helsingissä ja se on perustettu vuonna 199646. Forecaa voi 

luonnehtia Ilmatieteen laitoksen kilpailijaksi Suomessa. 

Forecan merisää on erityisen hyödyllinen lajin harrastamisessa. Ilmaistenkin sivujen ennus-

tekartoista saa hyvin käsityksen matala- ja korkeapaineiden liikkeistä sekä siitä, miten tuulet 

pyörivät niiden mukana. Ennustekartat kattavat koko Itämeren alueen (kuva 10, sivu 62). 

Eri paikkakuntien täsmäsäät antavat Ilmatieteen laitosta hieman tarkemmat ennusteet 

tulevasta säästä. Monilla lajin harrastajilla on tapana seurata sekä Forecan että Ilmatieteen 

laitoksen ennusteita.

45 ”Foreca.fi”, 2012. http://www.foreca.fi/
46 ”Foreca - Etusivu”, 2012. http://corporate.foreca.com/fi/

Kuva 8. Ilmatieteenlaitoksen Testbed -sivuston tuulitiedot Etelä-Suomesta.
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Kuva 10. Forecan merisään Helsinki-Tallinna ennustekarrta. Kaksi kertaa vuorokaudessa päivittyvä 
merisääennuste antaa hyvän kokonaiskuvan alueen tuulista, niiden voimakkuuksista ja suunnasta.

Kuva 9. Maksullisen Foreca Extranetin ennuste antaa ilmaista versiota useammin päivittyvän 
ennusteen. Palvelu on myös räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan.
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VIP Foreca
VIP Foceca47 on Forecan maksullinen palvelu. VIP Foreca on tilaajalle räätälöitävissä oleva 

palvelu. Tilaaja voi itse päättää millaisia tuotteita haluaa Forecan tarjoavan. Lisäksi VIP Fo-

recan ennusteet päivittyvät ilmaisia ennusteita useammin. Vuoden 2011 loppupuoliskolla 

myös surffaus, purjelautailijat ja leijalautailijat järjestäytyivät siten, että tilasivat palveluun 

omat tuulien ennusteisiin painottavat sivut (kuva 9, sivu 62).

Forecan iPhone-ohjelma

Forecan palveluita pystyy käyttämään maksullisen iPhone-sovelluksen kautta. Ohjelman 

versio 1.20 ei oman käyttökokemukseni perusteella ole toimiva leijalautailun kannalta. Siitä 

saa yleiskäsityksen säästä, mutta esimerkiksi Forecan avoimet verkkosivut ovat helpommin 

käytettävissä ja tukevat lajin harrastamista enemmän. Sovelluksen käyttöliittymä tuulien 

osalta on kankeahko eikä tuulikartta ole niin havainnollinen ja kätevä kuin esimerkiksi Fo-

recan VIP-palvelu.

Meteo.pl

Varsovan yliopiston sääennustussivusto Meteo.pl48 on suomalaisten leijalautailun har-

rastajien neljänneksi käytetyin tuuliennustesivusto (graafi 6, sivu 34). Omakohtaisessakin 

käytössä sivusto on osoittautunut yhdeksi tarkimmista tuulen ennustajista (kuva 12, sivu 64). 

Toisinaan sivuston ennustekartta toimii lähes minuuttien tarkkuudella. Ennusteet pystyy 

valitsemaan kartalta haluamastaan kohdasta. Sivuston tarjoaa ennusteen seuraavaksi kah-

deksi vuorokaudeksi. Aika on käytössä osoittautut hyväksi, sillä sitä pidempien ennusteiden 

paikkaansapitävyys on yleensä aina heikompi. Palvelun graafeista saa hyvän kokonaiskuvan 

seuraavien vuorokausien säästä myös tuulen lisäksi muista asioista. Palvelu on ilmainen.

Meteo.pl-sivustolta löytyy myös koko Itämeren kattava aaltoennuste. Leijalautailijoille 

aallot eivät ole niin välttämättömiä kuin esimerkiksi lainelautailijoille, mutta useat leijasurf-

fausta lainelaudalla harrastavat seuraavat myös aaltoennusteita.

47 ”Foreca Extranet”, 2012. http://vip.foreca.fi/login.php.
48 ”METEO.PL”, 2012. http://www.meteo.pl/.
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Tuulet
Tuulet-verkkosivu49 on aktiivisen leijalautailija Stefan 

Åbergin toteuttama sivu. Siihen on koottu usean 

reaaliaikaisen tuulimittarin tuulitiedot (kuva 11, 

sivu 64). Åberg on luonut palvelun ensisijaisesti omaa 

harrastustaan ajatellen, mutta sivusto on avoimesti 

kenen tahansa käytettävissä. Realiaikaisten mittarilu-

kemien lisäksi sivusto tallentaa mittauslukemat ylös 

ja niitä voi tarkastella graafeina. 

Tuuli-sivuston kanssa on ollut yhteistyötä tämän 

opinnäytetyön puitteissa. Konseptisuunnitelman 

mahdollisessa jatkokehityksessä yhteistyö Tuuli-

sivuston kanssa on hyvin todennäköistä.

49 ”Tuulet”, 2011. http://dlarah.org/winds.html.

Kuva 11. Stefan Åbergin harrastusprojektina 
toteuttama projekti. Yhdessä taulukossa 
on nähtävillä leijalautailijoiden kaikki 
yleisimmin seuraamat reaaliaikaista 
tietoa tarjoavat mittausasemat.

Kuva 12. Meteo.pl tarjoaa paljon tietoa ahdettuna tiiviiseen infografiikkaan.
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Remlog
Remlog.com-tuulisivut50 ovat Kallvik Surf -seuran ylläpitämät. Mittarit toimivat aurin-

koenergialla ja niistä päivittyvät tuulilukemat nettisivuille. Nettisivuilla voi tarkastella 

mittareiden tietoja tekstipohjaisena ja niiltä löytyy myös historiagraafeja. Mittarit palvelevat 

erityisesti pääkaupunkiseudulla Kallvikissa harrastavia leijalautailijoita. Sama seura ylläpitää 

tuulimittaria myös Hangon Silversand-rannalla.

Windguru

”WindGURU verkkopalvelu on erikoistunut sääennusteisiin, erityisesti purjesurffaajien ja 

leijailijoiden tarpeet huomioiden, mutta miksei myös kaikille muillekin. Windguru tarjoaa 

50 ”Remlog Tuuli”, 2009. http://remlog.com/tuuli/.

Kuva 13. Windguru-sääennuste. Värikoodatuista tuuliennustegraafeista näkee nopeasti 
tulevien vuorokausien ennusteen. Palvelusta löytyy ennusteet ympäri maailman.
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koko maailman sääennusteet. Verkkopalvelumme ajatuksena on tuottaa sääennusteita no-

peasti ja helposti, ilman tarpeettomia kiemuroita (kuva 13, sivu 65).51

Ennusteemme perustuvat erilaisiin sään laskentamalleihin. GFS on lyhenne sanoista Global 

Forecast System ja systeemiä pyörittää National Oceanic and Atmospheric Administration 

NCEP-yksikkö52. Neljä kertaa vuorokaudessa päivittyvä malli on Windguru-sivuston ole-

tusmalli. Malli ei ole kovin tarkka, mutta kattaa koko maapallon. Toinen Suomen ennus-

teita tarjoava laskentamalli on Sään tutkimus- ja ennustamismalli WRF. Malli antaa ennus-

teet GFS mallin 50 km sijasta 27 km resoluutioolla. WRF päivittyy myös neljästi päivässä 

ja tarjoaa 78 tunnin ennusteet. Windguru-sivusto tarjoaa ilmaisien ennusteiden lisäksi 12 

tuntia aikaisemmin päivittyviä maksullia ennusteita.

Reaaliaikaset	keskustelukanavat	-	chatit
SPLL/Kite keskustelu
Suomen purjelautaliiton kite-jaoston Kite-chat53 on edelleen yksi suosituimmista kana-

vista etenkin kokeneempien harrastajien keskuudessa (graafi 8, sivu 36). Systeemi on hyvin 

yksinkertainen, eikä vaadi rekisteröitymistä. Järjestelmä on vapaaehtoisten harrastajien 

ylläpitämä ja kehittämä. Kite-chatissa kuka tahansa voi kirjoittaa nimimerkillä. Kyselyyn 

vastanneista 22 prosenttia käyttää tätä kanavaa aktiivisesti ja 40 prosenttia satunnaisesti.

Keskustelu Kite-chatissä on aktiivista ja päivittäistä. Harrastajat käyttävät palvelua moni-

puolisesti. Palvelussa jaetaan ja kysytään tietoja eri paikkojen tuulitietoja. Sen kautta ilmoi-

tetaan myytäviä varusteita, kysellään kimppakyydeistä ja kerrotaan tapahtumista. Kite-chat 

on myös yleisesti seurattu kanava tiedottamiseen ja tietopankki harrastukseen liittyvissä 

asioissa. SPLL:n Kite-chattiä on helppo käyttää päätelaitteista riippumatta.

51 ”WindGURU: Help, Esittely”, 2012. http://www.windguru.cz/fi/help_index.php
52 ”WindGURU: Säämallit”, 2012. http://www.windguru.cz/fi/help_index.php?sec=models.
53 ”SPLL Kite-keskustelu”, 2012. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/keskustelu/
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Google Chat, Facebook ja MSN
Osa harrastajista käyttää reaaliaikaisia chattejä (graafi 8, sivu 36). Näitä ovat muun muassa 

Googlen tarjoamaa chat54, Facebookin chat55 ja Microsoftin MSN Messanger56. Nämä pal-

velut vaativat sen, että harrastajat ovat vaihtaneet keskenään yhteystietoja. Keskustelu näi-

den kanavien kautta on henkilökohtaisempaa kuin Kite-chatissä. Palveluiden uusimmissa 

versioissa alkaa olla monipuolisesti mukana myös ääni- ja videopuhelumahdollisuuksia.

Keskustelupalstat
Purjelautaliiton Kite-jaosto
Leijalautailijoiden käyttämistä sähköisistä palveluista Kite-Chatin lisäksi suosituimpia 

(graafi 8, sivu 36) kanavia ovat Kite Bulletin Board57 ja Kite Tori58. Palstoilla löytyvät omat 

osionsa eri aiheille kuten yleiselle keskustelulle, myytäville tuotteille ja maahantuojien ja 

myyjien ilmoituksille. Sivuilta löytyy myös käyttäjien kokoamaa materiaalia esimerkiksi 

temppuvinkkejä tai tietoja hyvistä harrastukseen liittyvistä matkakohteista. Aktiiviset käyt-

täjät ovat koonneet palveluun myös muun muassa monipuolisen listauksen eri vakuutusyh-

tiöiden tarjoamista vakuutuksista ja niiden kattavuudesta leijalautailussa. Palvelu ylläpide-

tään vapaaehtoisten voimin. Vuonna 2012 Purjelautaliiton-verkkosivut saivat päivityksen 

Mikko Vatasen koordinoimana.

Leijalautailuun	liittyvät	kaupat
Leijalautailujoille tehdyssä kyselyllä kysyttiin kolme kauppoihin ja varusteiden ostamiseen 

liittyvää kysymystä. Vastaajat kertoivat avoimissa kentissä, mistä ovat ostaneet viimeksi jota-

kin lajiin liittyvää ja mistä ovat ostaneet viimeisimmän leijansa. Lisäksi Suomen purjelauta-

liiton sivuilta otetusta listasta kysyttiin kauppojen tunnettuutta.

54 ”Google Chat - Chat with Family and Friends”, 2011. http://www.google.com/talk/
55 ”Facebook Chat | Facebook”, 2012. https://www.facebook.com/sitetour/chat.php
56 ”Windows Live - Messenger”, 2012. http://explore.live.com/messenger
57 ”SPLL Kite BB • Index Page”, 2012. http://pulinat.purjelautaliitto.fi/kitebb/
58 ”SPLL Kite BB • View Forum - Tori / Marketplace”, 2012. http://pulinat.purjelautaliitto.fi/kitebb/viewforum.
php?f=9.
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Tuloksista ilmeni, että moni käytetty kauppa puuttuu SPLL:n verkkosivujen listasta. Se 

on täysin ymmärrettävää sillä vastaajien käyttämiä kauppoja on noin puolet siitä määrästä, 

mitä kyselyyn oli vastaajia (graafi 19, sivu 48). Leijalautailijoiden kannalta on tästä syystä 

oleellista huomioida mahdollisimman monipuolisesti eri kaupat ja niiden tarjoamat palve-

lut.

Seuraavassa on lyhyesti käsitelty kuutta kyselyn vastauksien perusteella käytetyintä ja tun-

nettuudeltaan hyvää kauppaa. Kaupat ovat luonteeltaan erilaisia, samaten niiden verkkosi-

vustot. Monelta kaupalta puuttuu kunnollinen kuvaus yrityksen toiminnasta, joten tietojen 

kokoaminen oli hieman haastavaa. Etsittäessä tietoja kaupoista ilmeni, että useat kaupoista 

ovat hankalasti löydettävissä hakukoneiden avulla. 

Suomalaisia verkkokauppoja

Verkkokauppatoimintoja suomalaisien leijalautailijoiden eniten (graafi 20, sivu 49) käyttä-

miltä leijavarusteita myyviltä yrityksiltä Hiddeniltä ja Captain’s Shopilta. Verkkokauppatoi-

minnoilla tarkoitetaan tuotteiden listaamista verkkosivuilla, ostoskoritoimintoa ja sähköistä 

tilaamismahdollisuutta. 

Kuva	14.	Hidden verkkokaupan ruutukaappaus. Verkkokaupassa on 
ostoskoritoiminto ja tuotteet voi tilata sähköisesti.
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Hidden59 on Vaasassa toimiva yritys, jonka kanssa asiointi onnistuu myös sähköisesti. 

Valikoimasta löytyy muun muassa: kenkiä, vaatteita, skeittausvarusteita, leijalautailuvarus-

teita, wake-lautailuvarusteita, digitaalikameroita, kitewingejä ja graffittitarvikkeita. Hidden 

järjestää leijalautailukursseja ja toimii aktiivisena tapahtumien järjestäjänä. Vuosina 2011 ja 

2012 Hidden on järjestänyt muun muassa Lohtajalla leijalautailutapahtumat harrastajille.

Hiddenin verkkokaupassa on ostoskoritoiminto (kuva 14, sivu 68) ja ostokset voi maksaa 

osamaksulla, postiennakolla, laskulla tai ennakkolaskulla. Verkkokauppa toimi oman käyt-

tötestin mukaan sujuvasti. Toiminnot ovat suoraviivaisia ja toimivia, mutta verkkokauppa-

ominaisuudet eroavat ulkoasultaan muusta toteutuksesta. Verkkokauppatoiminnoista saa 

59 ”Hidden Verkkokauppa”, 2012. https://www.hidden.fi/shop/shop.php.

Kuva	15.	Captain’s Shopin verkkokauppa. Saatavilla olevien tuotteiden tilaaminen 
onnistuu sähköisesti käyttäen verkkokaupan toimintoja.
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kuvan että niissä olisi käytetty jotakin valmista työkalua, jonka räätälöintiin verkkosivuille 

ei ole ehditty käyttää kylliksi aikaa ja resursseja.

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevassa Captain’s	Shop -myymälässä löytyy varusteita lei-

jalautailuun ja purjelautailuun. Captain’s Shop on erityisesti veneilyyn erikoistunut liike, 

mutta he tuovat myös maahan leijoja ja leijavarusteita. Yrityksellä on verkkokauppa (kuva 

15, sivu 69), josta tuotteet voi tilata noudettavaksi myymälästä tai postitettavaksi Itellan tai 

Matkahuollon palveluilla. Maksuvaihtoehdoiksi tarjotaan verkkomaksu, postiennakko ja 

Matkahuollon jälkivaatimus. Canptain’s Shopin verkkokaupassa leijalautailutuotteet on 

lajiteltu kategorioihin leijat, laudat, varusteet ja varaosat, vaatteet ja laukut. 

Soita tai lähetä sähköpostia -kaupat

Outdoorpoint60 oli kyselyn vastauksien perusteella kaikkein tunnetuin leijalautailuun liit-

tyvä kauppa (graafi 19, sivu 48). Outdoorpointilla on varastomyymälä ja esittelytila Espoossa 

ja kesällä palvelut löytyvät Hangon Silversand Camping -alueelta. Outdoorpoint tarjoaa 

60 ”OUTDOORPOINT.com :: Outdoor & Action.”, 2010. http://www.outdoorpoint.com/

Kuva	16.	Outdoorpoint.com -verkkosivut. Sivustolla on paljon sisältöä. Yrityksellä on 
useita merkkejä myynnissä sekä leijalautavarusteista että purjelautamerkeistä.
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myös kursseja. Outdoorpointilla on verrattuna muihin läpikäytyihin suomalaisiin varus-

temyyjiin paljon sisältöä verkkosivuillaan (kuva 16, sivu 70), mutta sivustolla ei ole erikseen 

verkkokauppatoimintoja. Vaikutelma laajasta sisällöstä tulee erilaisten merkkien esittelystä 

ja niiden tuotteisiin liittyvistä esittelyistä. Videoita on linkitetty paljon sivustolle. Outdoor-

pointin tiimiläisiltä löytyy myös esittelyprofiilit ja käyttökokemuksia tuotteista. Varusteiden 

tilaaminen onnistuu sähköpostitse tai soittamalla.

Kokenut ja aktiivinen leijalautailun harrastaja ja yksi suomen tunnetuimmista leijalautai-

lun kouluttajista (graafi 17, sivu 45) Pekka Tirkkonen eli Kite	Tirri61 myy myös varusteita. 

Puhelinsoitolla aukeava liike löytyy Lahdesta. Kitetirri.fi-verkkosivuilla on jonkin verran 

tuotteita listattuna, mutta tilaaminen tapahtuu joko soittamalla tai sähköpostin välityksellä. 

Kitetirri.fi-verkkosivuilta löytyy poimintoja myytävänä olevista tuotteista. 

Northkites.fi62 toimii Tampereen alueella. Tuotelistalta löytyy leijoja, lautoja ja vastusteita. 

Sivustolla löytyy myös lista Tampereen alueen leijalautailupaikoista. Tuotteiden tilaaminen 

tapahtuu sähköpostilla tai soittamalla. Kitetirri.fi- ja Northkites.fi mainittiin monen kyse-

lyyn vastanneen uusimman leijan ostopaikkana (graafi 20, sivu 49). Sivustojen toiminnalli-

suudet huomioiden tämä hieman yllättää kirjoittajan.

Ulkomaalaiset verkkokaupat

Ulkomaalaisista verkkokaupoista esimerkkinä on tarkasteltu Surf	Pirates63-yritystä. Se on 

suosittu saksalainen verkkokauppa ja myymälä. Useat suomalaiset harrastajat ovat tilanneet 

sieltä leijalautailuun liittyviä varusteita (graafi 20, sivu 49). Kaupan valikoimasta löytyy varus-

teita surffauksen eri muotoihin; leijalautailuun, purjelautailuun ja lainelautailuun. Sivuston 

verkkokauppa on toteutettu ammattimaisesti ja se antaa kaupan toiminnasta luotettavan 

kuvan (kuva 17, sivu 72). Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan tuotteet ovat tulleet toimitet-

tuna kotiovelle muutamassa viikossa.

61 ”Kitetirri”, 2010. http://www.kitetirri.fi/
62 ”Northkites.fi”, 2009. http://www.jupu.com/northkites/
63 ”Surf Pirates”, 2012. http://www.surfpirates.de/ueber-surfpirates
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”Surf Pirates – This name has been synonymous with perfect price-performance ratio and 
great bargains in windsurfing, kiteboarding, surfing and around water.”

Suomalaisilta leijakauppiailta saadun palautteen mukaan Surf Pirates ja vastaavat suuret 

verkkokaupat vaikuttavat paljon siihen miten leijakauppa käy Suomessa. Suuret verkko-

kaupat ottavat hyllyyn isoja määriä varusteita ja myyvät niitä hyvin edullisesti. Ylivuotisten 

varusteiden myyminen edullisesti vaikuttaa leijalautailijoilta saadun tiedon mukaan myös 

Suomessa käytettyjen varusteiden hintoihin.

Muut kaupat

Tämän listauksen ulkopuolelle jää useita toimijoita. Tätä opinnäytetyötä tehdessä verkkosi-

vustoja on tullut paljon lisää ja osa aktiivisista toimijoista on myös lopettanut. Esimerkiksi 

Karri3nen64 oli vuoteen 2012 asti yksi aktiivisimmista leijalautailun parissa toimivista 

64 ”Karri3nen.com”, 2012. http://www.karri3nen.com/site

Kuva 17. Surf Pirates-verkkokauppa. Sivustolla on laaja valikoima eri merkkien tuotteita 
edulliseen hintaan. Monet suomalaiset harrastajat ovat tilanneet varusteita sivustolta.
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kouluttajista ja varustemyyjistä. Lisäksi toinen mainittava taho on muutaman viime vuoden 

aikana aktivoitunut kurssien järjestäjä ja varusteidenkin myyjä Waiting for Viima65.

Leijalautailukoulut
Leijalautailukouluista tunnetuimmat kurssittajat (graafi 17, sivu 45) ovat Karri3nen ja Kite 

Tirri. Kyselyyn vastanneista kurssittautuneista heidän kursseillaan oli käynyt yhteensä 

55 prosenttia. Heidän verkkosivuiltaan löytyvät perustiedot kursseista ja yhteystiedot. 

Tarkempi ilmoittautuminen ja tieto kursseista hoidetaan puhelimitse ja sähköpostin väli-

tyksellä. Molemmat kouluttajat käyttävät myös paljon avuksi sosiaalisen median kanavia. 

He muun muassa ilmoittavat sopivista tuulista ja ajankohdista Suomen purjelautaliiton 

Kite-chatissä. Molempien kouluttajien kurssit ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan. Verkko-

pohjaiset varausjärjestelmiä ei tämän opinnäytetyön tiimoilta ilmennyt. 

Leijalautailuseurat
Suomessa on muutamia rekisteröityneitä leijalautailuseuroja. Suomen purjelautaliitto listaa 

seuraavat Kite-seurat: 

• Suomen Purjelautaliiton Kite-jaos66- IKO Partner, Yyterin Surfkeskus, opetusta, vuok-
rausta

• Kallvik Surf67, Helsinki - IKO Center, Opetusta ja välineitä

• LWC - Lahden Windsurfing Club Ry68, Lahti - Opetusta

• Tupusurf69- Tuusula - Välineitä

• Mansesurf r.y. Surf & Kiteseura70, Tampere

Seuroilla on kotisivut, mutta toiminta ja aktiivisuus verkkosivuilla on varsin vähäistä tai 

olematonta. Sivustojen ylläpito perustuu vapaaehtoisten panokseen ja ajankohtaisen tiedon 

65 ”Waiting for Viima - Kiteboarding”, 2012. http://www.waitingforviima.fi/kite/
66 ”Suomen Purjelautaliiton Kite-jaos — The Kite Division of Finnish Boardsailing Association [SPLL Kite-jaos]”, 
2011. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.php?id=etusivu.
67 ”Kallvik Surf”, 2011. http://www.kallviksurf.net
68 ”LWC - Lahden Windsurfing Club Ry”, 2012. http://www.lwc.fi/
69 ”TuPun Kotisivut”, 2010. http://www.tupusurf.net/.
70 ”Manserurf Ry”, 2009. http://www.jupu.com/northkites/mansesurf.html
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määrä on satunnaista. Sivustoilla kerrotaan tapahtumista, jaetaan kuvia ja kerrotaan lajista. 

Tuulitietojakin löytyy osalta sivustoista. Sama informaatio jaetaan yleensä myös muiden ka-

navien kautta. Osa seuroista hyödyntää myös esimerkiksi Facebookin tarjoamia palveluita. 

Linkkien tarkistuksen aikana (3/2012) ainoastaan Suomenpurjelautaliiton sivut ja Lahden 

Windsurfing Club Ry:n verkkosivut olivat toiminnassa.

Harjoitusohjelmat
Leijalautailu on monipuolinen laji tarjoten koko keholle liikuntaa. Aktiivinen harrastami-

nen ja erityisesti temppujen tekeminen voi olla myös fyysisesti rasittavaa. Ilmalennoista 

laskeutuminen tai kaatuminen rasittaa erityisesti polvia ja nilkkoja. Monet harrastajista 

treenaavat myös muita lajeja leijalautailun ohella. Haastavampien temppujen opettelemista 

tukee myös lihaskuntoharjoittelu. Leijalautailuun suunniteltuja harjoitusohjelmia löytyy 

jonkin verran. Seuraavassa on käsitelty lyhyesti muutamia lajia tukevia ohjelmia.

Kiteboarder Instructor 
Beginner & Intermediate71

Kiteboarder Instructor -ohjelmat (kuva 18, sivu 74) 

ovat Rhythmic Sparkin tekemiä iPhone-sovelluksia 

leijalautailutemppujen opetteluun. Ohjelmassa on 

kuvaukset tempuista ja ohjeet siitä, mitä temppua 

tehdessä tulee huomioida. Tempuista löytyy kuvat 

ja joistakin tempuista löytyy myös video.

Ensimmäinen osa, Beginner, on tarkoitettu aloit-

telijoille. Ohjelmassa käydään läpi lajin perusteita 

antaen vinkkejä perustemppujen tekemisestä. Inter-

mediate-versiosta löytyy vaikeampia temppuja.

71 ”App Store - Kitesurf Instructor: Beginner”, 2009. http://itunes.apple.com/us/app/kitesurf-instructor-beginner/
id336365142?mt=8.

Kuva	18.	Kiteboarder Instructor Beginner 
& Intermediate ruutukaappaus
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Kiteboarding Exercises72

Kiteboarding Exercises iPhone -sovellus (kuva 19, 

sivu 75) tarjoaa räätälöityjä kuntosaliohjelmia tu-

kemaan leijalautailun harrastamista. Ohjelmasta 

löytyy valmiita ohjelmia tiettyjen osa-alueiden 

harjoittelemiseen. Ohjeet ovat selkeitä ja jokaisesta 

harjoituksesta on myös video. Harjoitukset ovat ras-

kaita ja sarjat pitkiä. Ohjelmaa kokeillessa käy hyvin 

ilmi, kuinka vaativia vedessä tehtävät liikkeet ovat. 

Jo kuivalla maallakin liikkeet vaativat melkoista ke-

honhallintaa. Kiteboardin Exercises-verkkosivustolla 

löytyy paljon ilmaisia ohjeita harjoittelusta. Siellä on 

myös ohjeita kuntoutukseen ja tiettyjen kehonosien 

treenaamiseen.

FitFu: fun social exercise73

FitFu on GymFu Ltd:n kehittämä ohjelma lihas-

kuntoharjoituksiin. iPhone laitetaan kiinni käsivar-

teen tai reiteen ja ohjelma hyödyntää puhelimen 

liikesensoria laskemaan tehtyjen toistojen määrän. 

Ohjelmassa (kuva 20, sivu 75) on myös sosiaalisia 

kannusteita ja kaverit voivat lähettää ohjelman väli-

tyksellä toisilleen kannustimia. Monipuolinen lihas-

kuntoharjoittelu tukee leijalautailun harrastamista. 

Harjoitukset pystyy tekemään kotona, mikä pienen-

tää kynnystä harjoitteluun.

72 ”Kiteboarding Exercises - Kitesurfing Fitness Workout and Rehab”, 2012. http://www.kiteboardingexercises.
com/.
73 ”App Store - FitFu 2 - Improve Your Fitness and Tone up with Courses, Motion Tracking and Friends”, 2012. 
http://itunes.apple.com/us/app/fitfu-2-improve-your-fitness/id403701162?mt=8.

Kuva	19.	Kiteboarding Exercises 
ruutukaappaus unhooked-kunto-ohjelmasta.

Kuva	20.	FitFu: fun social exercise 
ohjelman ruutukaappaus. Ohjelma on ei 
ole erityisesti leijalautailuun räätälöity.
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Kiteboarding 1 ja 274

iPhonen ohjelmat Kiteboarding 1 ja 2 ovat 20-vuo-

tiaan Evan Netschin tekemät (kuva 21, sivu 76). Hän 

suorittaa itse temput videoissa ja juontaa oleelliset 

temppujen vaiheet. Videot noudattavat aina samaa 

kaavaa ja ovat helppoja seurata.

Progression Kiteboarding-
opetussarjat75

Progression on yksi tunnetuimmista videoiduista 

leijalautailun opetusohjelmista. Videot voi tilata 

dvd:llä ja joitakin videoiden osia löytyy myös netin 

videopalveluista kuten Youtubesta. Opetussarjat 

kattavat kaiken lajin aloittamisesta aina pitkälle 

lajissa kehittyneille suunnattuihin temppuihin. Vii-

meisimmässä osassa viisinkertainen maailmanmestari 

Aaron Hadlow näyttää videoilla millaisia temppuja 

lajin huiput tekevät kilpailuissa. Sarjasta on julkaistu 

myös iPhone-sovellus (kuva 22, sivu 76). Ohjelmasta 

pystyy ostamaan videotutoriaaleja haluamastaan 

tempusta. Videot ovat perusteellisia ja laadukkaita. 

Vaikeammat temput ovat purettu osiin ja harjoitte-

lussa voi edetä yksi edistysaskel kerrallaan.

74 ”App Store - Kiteboarding Vol. 1”, 2009. http://itunes.apple.com/us/app/kiteboarding-vol.-1/
id338838351?mt=8.
75 ”Progression Kiteboarding Professional DVD with Aaron Hadlow”, 2008. http://www.progression.me/videos/
type/dvds/progression-kiteboarding-professional-dvd/.

Kuva	21.	Kiteboarding 2 ohjelma on tehty 
leijalautailutemppujen harjoittelemiseen.

Kuva	22.	Progression Kiteboarding-
opetussarjat. KGB-tempun opetussarja.
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Leijalautailijoiden	kotisivuja
Aaron Hadlow76

Aaron Hadlow on lajin viisinkertainen PKRA-kiertueen maailmanmestari. 23-vuotias lajin 

yksi tunnetuimmista harrastajista on aktiivinen monella sektorilla. Hadlow on vienyt lajia 

eteenpäin kehittämällä uusia temppuja ja viemällä erityisesti leijalautailun wakestyle-tyyliä 

eteenpäin. Hadlowilla on oma leijamalli ja lautamalli. 

Tämän tutkielman kannalta Hadlowissa on mielenkiintoista se, miten hän käyttää mo-

nipuolisesti digitaalisia kanavia. Hadlowilla on omat kotisivut ja hän päivittää aktiivisesti 

useita eri sosiaalisen median kanavia. Kiertäessään maailman eri leijalautailukohteita hä-

nellä on yleensä aina myös kuvajaa mukana. Boom Ting Production ja sen kuvaaja ja edi-

toija William Milne on tuottanut paljon materiaalia Hadlowin seikkailuista.

Hadlow oli toinen leijalautailija Ruben Lentenin lisäksi, jonka seikkailuja seurattiin Red 

Bullin tuottamassa On the Loose -nettitvsarjassa77. Sarja on hyvä esimerkki laadukkaasti 

toteutetusta ja kuvatusta huippu-urheilijoita seuraavasta tosi-tv-tyyppisestä sarjasta. Siinä 

seurataan läheltä päähenkilöiden yrityksiä tehdä yhä huimapäisempiä temppuja ja samalla 

myös näytetään millaisia vastoinkäymisiä voi loukkaantumisten ja epäonnistumisten myötä 

tulla. Vastaavia tuotantoja ja urheilijaprofiileja tuottavat myös varustemerkit omista tii-

miurheilijoistaan. Videot leviävät tehokkaasti sosiaalisen median kautta ja markkinoivat 

merkkien tuotteita.

Ben Wilson78

Ben Wilson on leijasurffauksen ikoni. Pitkän linjan harrastajana hän kiertää ympäri maail-

maa etsimässä parhaita mahdollisia suuria aaltoja. Hän tuottaa omat filminsä, vetää muille 

harrastajille harjoitusleirejä sekä kehittää ja markkinoi omaa välinemerkkiään. 

76 ”Aaron Hadlow - 5x Kitesurfing World Champion”, 2010. http://www.aaronhadlow.com/.
77 ”On the Loose on Red Bull TV”, 2010. http://www.redbull.tv/On-the-Loose.
78 ”Ben Wilson Surf”, 2012. http://www.benwilsonsurf.com/.
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Mielenkiintoista Ben Wilsonissa 

on hänen monialaisuutensa ja laaja 

näkyminen digitaalisen median eri 

puolilla. Wilsonin leijalautailupro-

jekteja voi seurata kaikilta yleisim-

miltä sosiaalisen median kanavilta: 

Facebookissa, Twitterissä, YouTu-

bessa sekä Vimeossa. Materiaali on 

laadukasta ja dokumentoi hyvin 

Wilsonin leijalautailu-uraa.

Suomalaisia 
leijalautailusivustoja

Suomalaisien leijalautailijoiden 

henkilökohtaisia lajisivuja ei ollut 

kovin helppo löytää. Osa merkkien tiimikuljettajista pitää blogia edustamiensa merkkien 

tai maahantuojien omilla sivuilla. Tämän opinnäytetyön puitteissa tutustuttiin muutamiin 

sivustoihin. Lina	Björkskog	pitää omaa leijalautailublogia (kuva 23, sivu 78).79 Blogi on 

kirjoitettu ruotsiksi, joten tarkastelijalla oli hieman kielellisiä vaikeuksia ymmärtää kaikkea. 

Blogi on selkeä ja käsittelee leijalautailua tai siihen liittyviä asioita. Lina blogaa matkoistaan 

ja kokemuksistaan lajin parissa. Linan blogi löytyy helposti hakukoneiden avulla ja koko 

sivusto on hyvin rakennettu.

Mikael ’Mikki’ Hyryläinen on voittanu Freestylen Suomen mestaruudet ainakin vuosina 

2010 ja 2011. Luotettavia lähteitä ei ollut saatavilla tarkistaa muiden vuosien menestystä. 

Leijalaitailun kilpailutoiminta ei ole kovin tarkasti dokumentoitua. Vuonna 2009 hän on 

aloittanut oman Waiting for Wind -bloginsa80. Sitä ei ole päivitetty kovin usein, mutta 

sen materiaali on laadukasta ja kertoo leijalautailun tasosta Suomessa. Sivusto on kuvitettu 

Tomi Tähden kuvaamilla valokuvilla.

79 ”Lina Björkskog - Kitesurfingblogg”, 2012. http://www.linabjorkskog.com/lina/kitesurfing.
80 ”Waiting for Wind - Mikael Hyryläinen Blog”, 2011. http://mikki-waitingforwind.blogspot.fi/.

Kuva	23.	Lina Björkskogin leijalautailublogi.
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Navakka
Navakka (kuva 24, sivu 

79) ei ole yksittäisen suo-

malaisen leijalautailijan 

verkkosivu vaan käyttä-

jilleen ilmainen harras-

tuspohjalta ylläpidetty 

sivusto. ”Sivusto välittää 

säähän liittyvää infor-

maatiota ja lautailijoiden 

omia havaintoja sekä 

sekalaisia harrastamiseen 

liittyviä kommentteja. 

Erityisesti tarkoituksena 

on tukea lyhyen täh-

täimen päätöksentekoa 

harrastuspaikan ja kelin suhteen.”81

Kyselyssä Navaka.com-sivusto mainittiin paikkana mihin käyttäjät tallentavat suorituksiaan 

(sivu 39). Sivustolle on rekisteröityneet käyttäjät luoneet leija- ja purjalaitailun harrastuspaik-

koja ympäri Suomen. Sivusto linkittää harrastuspaikkoihin lähimpänä olevien lentokent-

tien säähavaintoja. Käyttäjät pystyvät luomaan palveluun suunnitelmia, kommentoimaan 

ja raportoimaan harrastamisestaan. Sivustoa testatessa kirjautuminen ei toiminut. Sivustolla 

ei ollut sääennusteiden lisäksi muuta päivitettyä sisältöä. Yksi kyselyyn vastannut harrastaja 

arvioi palvelua hyväksi ideaksi, mutta epäili että käyttääkö kukaan sitä (sivu 38). 

81 ”Navakka.com”, 2010. http://www.navakka.com/uicontroller/viewhelp.

Kuva	24.	Suomalainen leijalautailusivusto Navakka.com. 
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Konseptisuunnitelma: 
Lokki – Kite-lokikirja
Opinnäytetyön suunnitteluprosessin ratkaisuna esitetään Lokki-palvelun konseptisuunni-

telma. Lokki on leijalautailun lokikirja. Sen esimerkkialustana on käytetty iOS -käyttöjär-

jestelmää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, mutta konsepti on toteutettavissa myös muille 

käyttöjärjestelmille ja alustoille.

Lokki on leijalautailijan työkalu lajin harrastamiseen. Ohjelma helpottaa tiedon saamista ja 

jakamista lajista, sekä toimii linkkinä harrastajien välillä. Lokki kokoaa yhteen paketin eri 

palveluiden ominaisuuksia ja toimintoja.

Lokin verkkosivupohjainen demoversio löytyy osoitteesta mildlife.com/lokki 

Kuva	25.	Luonnos Lokin visuaalisesta ilmeestä ja demosivuston navigaatiosta. 
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Esimerkkialustana iPhone ja iOS
Esimerkkialustana voisi olla yhtä hyvin mikä tahansa muukin älypuhelinalustoista. Gartne-

rin mukaan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Android-käyttöjärjestelmä oli suosituin 

50,9 % markkinaosuudella. iPhonen ja sen iOS-käyttöjärjestelmä on tällä hetkellä toiseksi 

suosituin 23,8 % osuudella ja Symbian kolmantena 11,7 % markkinaosuudella82. iPhone-

puhelimeen oli saatavilla Applen tiedoitteen mukaan heinäkuussa 2011 yli 425 000 ohjel-

maa83. Tässä tutkielmassa on viitattu muutamiin iOS-ohjelmiin ja niitä on hyödynnetty 

palvelun suunnittelussa. Testilaitteeksi oli helpoiten saatavilla juuri tämä puhelin. Näistä 

syistä iPhone on valittu konseptisuunnitelman esimerkkikäyttöjärjestelmäksi.

Useat nykyiset älypuhelimet soveltuvat myös Lokin alustaksi. Demosivusto on toteutettu 

html-verkkosivuna, joten Lokkia voi testata myös muilla käyttöjärjestelmillä. Sivusto toimii 

toki kannettavilla- ja pöytätietokoneilla, mutta parhaan ajatuksen sivuston toiminnasta saa 

korkearesoluutioisella kosketusnäyttöisellä älypuhelimella.

Muutama sananen suunnitteluprosessista

Kirjassa Interaction Design – Beyond human-computer interaction esitetään neljä interak-

tiivisen suunnittelun perustoimintoa.  

1. Tunnistaa tarpeet ja perustaa vaatimukset käyttökokemukselle. 

2. Kehittää vaihtoehtoinen suunnittelumalli, joka vastaa vaatimuksiin. 

3. Rakentaa interaktiivinen versio suunnitelmasta, jotta sitä voi esitellä ja arvioida.  

4. Arvioida koko prosessin tuloksia ja käyttökokemusta jonka se tarjoaa.84

Leijalautailijoiden tarpeita on kartoitettu kyselyn avulla. Kyselyn vastauksien ja oman hob-

bistisen tiedon pohjalta syntyi ajatus siitä, millainen sähköinen palvelu tukisi leijalautailijoi-

den harrastamista. Olemassa olevien palveluiden kartoituksen kautta kehitettiin vaihtoeh-

82 ”Gartner Says Worldwide Smartphone Sales Soared in Fourth Quarter of 2011 With 47 Percent Growth”, 2012. 
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314
83 ”Apple - Press Info - Apple’s App Store Downloads Top 15 Billion”, 2011. http://www.apple.com/pr/
library/2011/07/07Apples-App-Store-Downloads-Top-15-Billion.html.
84 Rogers, Y., H. Sharp, and J. Preece. Interaction Design: Beyond Human-computer Interaction. Wiley 
Publishing, 2011.
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toinen malli, jolla pyrittiin löytämään uutta lisäarvoa harrastajille tarjoava palvelu. Toisien 

palvelujen tutkiminen erityisesti leijalautailijoiden näkökulmasta auttoi muodostamaan 

näkemyksen siitä, millainen ohjelma voisi toimia.

Arvioitava ja kommentoitava versio Lokki – Kite-lokikirjasta rakennettiin verkkopohjai-

seksi Adoben Muse-ohjelmalla. Näin oli mahdollista luoda helposti päivitettävä ja muokat-

tava visuaalinen kokonaisuus. Verkkopohjainen demosivusto auttoi myös saamaan kom-

mentteja käyttäjiltä riippumatta heidän käyttämistään päätelaitteista. Kommenttija pyydet-

tiin noin kymmeneltä aktiivisilta leijalautailijoilta. Vastauksia saatiin neljältä testikäyttäjältä.

Testikäyttäjiltä saatua palautetta on hyödynnetty opinnäyttetyönä tehdyssä konseptisuun-

nitelmassa. Prosessin evaluointia ja sen tuloksia on käsitelty tarkkemmin ”Lokki – Kite-

lokikirjan hyödyt harrastajalle” -kohdassa sivulla 94. 

Lokki	–	Kite-lokikirjan	toiminnot
Opinnäytetyön suunnitteluprosessin osana on syntynyt Lokki – Kite-lokikirja. Lajin har-

rastajia monipuolisesti palveleva ohjelma vaatii erilaisia toimintoja. Toiminnot hyödyntävät 

toisista verkkopalveluista saatavissa olevaa tietoa. Konseptisuunnitelman toteuttaminen 

valmiiksi palveluksi vaatii yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Tässä opinnäytetyössä keski-

tytään kokoamaan käyttäjiä palveleva toimintojen kokoelma menemättä tarkemmin ohjel-

man teknisiin määrityksiin.

Suurin osa toiminnoista on leijalautailijan kannalta oleellisen tiedon linkittämistä yhteen 

palveluun. Ei siten, että luotaisiin muista järjestelmistä irrallinen palvelu, vaan siten, että 

eri toiminnot on toteutettu siten, että osa informaatiosta linkitetään suoraan muihin käyt-

täjien jo käyttämiin palveluihin, toiset toiminnot taas vaativat tiedon tallentamista myös 

Lokin omaan tietokantaan. Demosivustossa ei ole toteutettu erillistä tietokantaa palvelun 

taakse, vaan kaikki realiaikainen tieto haetaan muilta sivustoilta. Joissakin tapauksissa Lo-

kin demosta löytyy ainoastaan niin sanottua mock up -tietoa, joka esittelee suunnitellun 

toiminnon. 
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Kuva	26.	Lokin rakenne.



Lokki – Kite-lokikirja 84

Lokki toimii leijalautailijan tietopakettina linkittyen useisiin olemassa oleviin palveluihin. 

Kukin Lokin käyttäjä pystyy räätälöimään palvelua tukemaan omaa harrastustaan tuke-

vaksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ohjelman mukautumista käyttäjän harrastuspaikkoihin 

ja omiin taipumuksiin. 

Lokin rakenne
Lokin rakenne on seuraava (kuva 26, sivu 83): Ohjelman avatessa avautuu pääsivu eli Lo-

kisivu. Navigaation päätasolta löytyy tuulisivu, viestit, lokikirja ja laji-info. Omina ala-

kohtinaan ovat asetukset, käyttäjäskenaario ja videoesittely. Lisäksi alanavigaatiosta löytyy 

tietosivu Lokista ja palautelomake. Seuraavassa on käsitelty tarkemmin jokaista osiota ja 

sitä miten sen sisällöt jakaantuvat.

Ohjelman osiot koostuvat 

erilaisista leijalautailijaa palve-

levista kokonaisuuksista. Tuuli-

sivuihin on koottu harrastami-

sen peruselementtiin liittyviä 

oleellisia graafeja. Osiossa on 

tiivistetty harrastajien yleisesti 

käyttämiä palveluita tiiviiseen 

kokonaisuuteen. Suunnittelu-

valintojen taustalla on ajatus 

että kaikki oleelliset asiat 

tuulesta löytyisivät yhdestä pai-

kasta. Viestiosio käsittelee yh-

teydenpitoa toisiin harrastajiin. 

Vastaavasti kuin tuulisivulla 

on viestinnän suunnittelussa 

huomioitu leijalautailijoiden 

yleisimmin käyttämiä kanavia.

Kuva	27.	Ruutukaappaus lokisivusta. 
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Lokikirjan perusajatus on suorituksen tallentamisessa ja omien tietojen tilastoinnissa. Osio 

toimii muistikirjana omaan harrastukseen liittyvissä asioissa. Laji-info-osioon on koottu tie-

topohjainen kokonaisuus erilaisista asioista jotka harrastajan on hyvä tietää. Tietopaketista 

löytyy jäsenneltynä tietoa lajin eri osa-alueista.

Lokisivu – mitä juuri nyt?
Palvelun tärkein tieto löytyy käyttäjälle räätälöidyltä etusivulta. Kun käyttäjä avaa Lokin, 

näkee hän ensisilmäyksellä harrastuksen kannalta oleelliset viimeisimmät tiedot (kuva 27, 

sivu 84). Lokin ensimmäistä sivua kutsutaan Lokisivuksi. Käyttäjä saa sivulla viimeisimmät 

päivitykset oleellisista tilanteista. Tärkeimpiä ominaisuuksina Lokin tuuligraafi, kaverit 

LIVE -toiminto ja Lokin viestikeskus (kuva 28, sivu 85).

Kuva	28.	Luonnos lokisivusta. 
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Lokin	tuuligraafi	–	historia	ja	ennuste	samassa	graafissa
Lokin Lokisivulla on käyttäjää lähellä olevien sääasemien tuulitiedot. Käyttäjän sijainti tun-

nistetaan automaattisesti ja lisäksi käyttäjä voi itse asetuksista vaihtaa tai lisätä haluamiaan 

ennusteita ja paikkatietoja.

Tärkeää leijalautailussa on nähdä tuulen kehittyminen viimeisien tuntien aikana. Reaali-

aikaisten mittareiden tiedoista oleellisimpia ovat minimi-, keskiarvo- ja maksimilukemat. 

Lisäksi yhdellä silmäyksellä on hyvä nähdä lähistöllä olevien mittareiden lukemat.

Samaan graafiin yhdistetään tuuliennuste seuraaville tunneille tai seuraavaksi päiväksi (kuva 

29, sivu 86). Se on yhtä oleellinen tieto harrastajalle kuin tuulen voimakkuus kyseisellä het-

kellä, sillä tämän perusteella tehdään usein ratkaisu siitä, kannattaako lähteä harrastamaan. 

Tiedon perusteella osataan lisäksi varautua tuleviin tuulen muutoksiin. Tämän voi yhdistää 

reaaliaikaisen tiedon kanssa yhdeksi graafiksi. Oli yllättävää, että testiaineistoa varten ei yh-

tään tällaista tuuligraafia löytynyt.

Graafiin voi lisätä myös käyttäjälle vaihtoehdot eri lähteistä. Oletukset voi valita itse ase-

tuksista. Usean lähteen avulla samassa näkymässä voi vahvistaa oman päätöksen. Käyttäjiltä 

Kuva	29.	Esimerkki tuuligraafista. Käyttäjä näkee samaan aikaan historian ja ennusteen kolmesta eri 
lähteestä. Kuvan tapauksessa Ilmatieteen laitoksen, Forecan ja Meteon tiedot yhdellä silmäyksellä. 
Oletusnäytössä nähdään näiden kolmen käyttäjän valitseman palvelun keskiarvo.
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saadun haastattelutiedon pohjalta useat harrastajat käyttävät joka tapauksessa tällaista haa-

rukointia. Tuulitiedot tarkistetaan 2–4 lähteestä ja päätökset tehdään niiden pohjalta. Käyt-

täjän vertailutyön helpottaminen tällä tavoin yhden graafin avulla on Lokin kilpailuetu.

Tuulitiedot ovat saatavissa netin maksuttomista palveluista. Graafien linkittäminen toisiinsa 

vaatii sen, että tiedot tallennetaan omaan tietokantaan, josta ne haetaan yksinkertaisilla ky-

selyillä. Stefan Åberg on omassa nettisivussaan85 jo tehnyt tällaista työtä. Hänen sivultoltaan 

löytyy myös graafinen versio, josta näkee Ilmatieteen laitoksen tuuligraafia paremmin leija-

lautailijan kannalta tuulen puuskaisuuden ja keskituulen (kuva 30, sivu 87).

Kaverit LIVE
Lokin toinen tärkeä ‘Mitä juuri nyt’ -ominaisuus on toisten käyttäjien sijainnin tarkista-

minen. Lokki hälyyttää, jos halutun alueen sisällä useampi harrastaja on harrastuspaikalla 

(kuva 31, sivu 88).

85 Åberg, Stefan. ”Tuulet”, 2011. http://dlarah.org/winds.html.

Kuva	30.	Stefan Åberin toteuttama tuulien kokoelmasivu. Yhdellä silmäyksellä näkee useiden 
mittausasemien tuulitiedot. Arvoja klikkaamalla aukeaa myös historiagraafi.
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Esimerkiksi, jos Hangon Tulli-

niemessä on käyttäjän harrasta-

jakavereista tai muista palvelun 

käyttäjistä kyllin moni paikalla, 

Lokki hälyyttää automaat-

tisesti viestillä ”Keli päällä”. 

Vastaamalla hälyytykseen saa 

automaattisesti esiin näkymän, 

jossa on kyseisen paikan Lokki-

tuuligraafi historiatiedon ja 

ennusteen muodossa. Lisäksi 

näkymästä voi tarkistaa paik-

kaan liittyviä tietoja Lokin 

laji-infosta. Sieltä löytyvät 

muun muassa ajo-ohjeet harras-

tuspaikalle sekä turvallisuuteen 

liittyvät asiat. Toimintoa on 

havainnoitu enemmän käyttäjäskenaarion avulla (sivu 93).

Lokin-demosivustolla on käytetty esimerkkinä kavereiden seuraamisesta FourSquare-palve-

lua. Palvelun kautta käyttäjät näkevat missä heidän kaverinsa ovat tällä hetkellä. Ohjelman 

kautta käyttäjät pystyvät itse lisäämään paikkoja kartalle. Tämä on hyödyllinen ominaisuus 

uusien paikkojen jakamiseen. Lisäksi paikkaan kirjautumista pystyy kommentoimaan ja 

siihen on myös mahdollista lisätä kuvia. Ohjelmasta voi myös määritellä näyttääkö oman 

sijaintinsa avoimesti kaikille palvelun käyttäjille vai vain omille kontakteille.

Lokin viestikeskus
Nopea viestiminen akuuteista harrastukseen liittyvistä asioista on monelle harrastajalle tär-

keää. Lokki tarjoaa käyttäjille nopean shoutbox86 -tyylisen viestintämahdollisuuden. Saman 

viestin voi lähettää useampaan kanavaan (kuva 32, sivu 89). Kanavat ja niiden tarvittavat 

86 ”ShoutMix - Live Chat Software for Your Website”, 2011. http://www.shoutmix.com/v3/

Kuva	31.	Ruutukaappaus Lokin kaverit LIVE-sivusta. 
Sivulta näkee missä omat ystävät ovat kirjautuneet tällä 
hetkellä ja mikä on tilanne suosituimmilla rannoilla.
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tunnukset voi käyttäjä itse lisätä asetuksista. Leija-

lautailun kannalta on kätevää tavoittaa helposti ja 

nopeasti tarvittavat muut sillä hetkellä aktiiviset lajin 

harrastajat.

Lokin viestikeskuksesta näkee myös yhteenvetona 

itselle olleellisimpien kanavien viimeisimmät viestit. 

Suodattimilla voi näkymää tarkentaa näyttämään 

useamman tai vain yhden viestilähteen.

Suorituksien jälkeinen 
kommunikointi

Monella harrastajalla on tapana kommunikoida suoritusten jälkeen (graafi 16, sivu 44). 

Tavoissa on paljon eroja. Muutamat harrastajat kirjoittavat päiväkirjatyyppisesti blogia tai 

päivittävät lyhyesti tietoja eri verkkosivuille. Lokin kautta on mahdollista tallentaa kuvaus 

suorituksesta haluttuun palveluun, ja jakaa se kommentoitavaksi omille kontakteille. Synk-

ronoitavat palvelut säädetään asetuksien kautta ja viestin lisäämisen yhteydessä on mahdol-

lista vielä valita, missä palveluissa viesti halutaan jakaa.

Suorituksien tallennus – Lokikirja
Lokikirjaosiossa kirjataan ylös suorituksia. Lokki tallentaa suorituksen GPS-paikkatiedot 

sekä niiden myötä kuljetun matkan ja nopeudet reitin eri vaiheissa. Suorituksen näkee kar-

talta ja reitin voi jakaa jälkeenpäin kavereille. Ohjelma on yhteydessä reaaliaikaisesti paik-

katietoihin ja internettiin, joten sijainti on mahdollista näyttää myös reaaliaikaisesti toisille 

Lokin käyttäjille. Paikan reaaliaikainen jakaminen on myös turvallisuustekijä esimerkiksi 

heikkojen jäiden aikaan kevättalvella.

Suoritukseen voi tallentaa session aikana otettuja valokuvia ja siihen voi lisätä päiväkirja-

maisesti merkintöjä. Automaattisesti siihen linkittyvät session aikaiset tuulitiedot lähim-

miltä saatavissa olevilta mittauspisteiltä. Suorituksen tallenteeseen pystyy myös lisäämään 

Kuva	32.	Luonnos Lokkipostin 
toiminnoista.
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tiedot siitä, mitä temppuja on 

session aikana tullut tehtyä. Lo-

kimerkinnöissä on myös omat 

kohtansa sille, mitä varusteita 

suorituksessa tuli käytettyä. 

Tiedot samaan aikaan paikalla 

olleista muita harrastajista tal-

lentuvat automaattisesti. Käy-

tettäessä uusimpia älypuhelimia 

Lokki voi tallentaa myös käyt-

täjän sykkeen. iPhone 4s -puhe-

limeen on esimerkiksi saatavissa 

lisävarusteena sykevyö87.

Tiedot päivittyvät lokihisto-

riaan, josta suorituksia pystyy 

jälkeenpäin tarkkailemaan. 

Lokihistoriasta näkee kuinka 

usein on käyttänyt mitäkin 

varusteita, ja milloin on saanut 

jonkin tietyn tempun onnistu-

maan ensimmäisen kerran. Suoritukset voi jakaa eteenpäin toisille harrastajille Lokin vies-

tikeskuksella, lähettää sähköpostilla ja tiedot voi halutessaan julkaista halutuissa palveluissa 

kuten HeiaHeiassa tai Session Log-sivustolla.

Testikäyttäjilta saadun palautteen mukaan kuvatun kaltainen suorituksen tallentaminen 

olisi erittäin tervetullut. Testikäyttäjät kirjaavat suorituksiaan eri tavoilla. Mainittuja tapoja 

olivat Excel, iPhone sovellus Kitelog (valitettavasti ei enää saatavilla) ja HeiaHeia. Auto-

maattisesti tietoja eri palveluista yhdistävää toimintoa pidettiin hyvänä ajatuksena. Yksi 

87 Wahoo Blue Heart Rate Strap. Murph, Darren. ”Wahoo Fitness’ iPhone 4S-compatible Blue HR Heart Rate 
Monitor”, 2011. http://www.engadget.com/2011/12/22/wahoo-fitness-iphone-4s-compatible-blue-hr-heart-rate-
monitor-s/.

Kuva	33.	Ruutukaappaus Lokin leijalautailun ABC-
sivusta. Sivulle on linkitetty Suomen purjelautaliiton 
kokoama informaatiopaketti leijalautailusta.
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käyttäjä mainitsi myös tämän 

auttavan uusien temppujen 

harjoittelemista.

Laji-info
Laji-infot on toteutettu Wiki-

pedia-pohjaisella ratkaisulla, 

jota käyttäjien on mahdollista 

editoida. Näin oleelliset tiedot 

pysyvät mahdollisimman hyvin 

ajan tasalla. Wiki sijaitsee Lo-

kin omassa palvelussa, johon 

ennen ohjelman käyttöönottoa 

tiivistetään oleelliset tiedot tär-

keimmistä lähteistä.

Leijalautailun	ABC
Suomen purjelautaliiton sivuilta löytyy kattava leijalautailun ABC -tietopaketti. Sama ma-

teriaali on luettavissa Lokin kautta (kuva 33, sivu 90). Suomen purjelautaliiton kitejaosto uu-

disti verkkosivunsa88 vuonna 2012 ja nykyisiä sivujen sisältöjä ylläpitää aiempaa suurempi 

ryhmä. Uusitulle sivustolle on koottu ja päivitetty paljon harrastajien kannalta oleellisia 

tietoja. Tyylillisesti sisältö on Lokki-palvelussa räätälöity osaksi muuta visuaalista maailmaa.

Paikat
Paikkatiedoista löytyy listaus Suomen leijalautailun harrastuspaikoista. Pohjalla palvelussa 

on Suomen purjelautaliiton ylläpitämä paikkojen Google Maps -listaus (kuva 34, sivu 91). 

Listausta täydennetään Navakka.com-sivuston89 listauksella. Navakasta löytyvät kuvaukset 

eri paikkoihin sopivista tuulensuunnista, ja kuvauksissa kerrotaan tärkeitä huomioita siitä, 

88 ”Suomen Purjelautaliiton Kite-jaos — The Kite Division of Finnish Boardsailing Association [SPLL Kite-jaos]”, 
2012. http://www.purjelautaliitto.fi/kite/doku.php?id=etusivu.
89 ”Navakka.com”, 2010. http://www.navakka.com/uicontroller/viewhelp.

Kuva	34.	Lokkiin on linkitetty Suomen purjelautaliiton ylläpitämä 
Google maps -kartta. Navakka-verkkopalvelu käyttää vastaavaa tapaa.
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mitä paikasta tulee harrastaessa tietää. Paikkatietojen lataaminen Navakasta onnistuu myös 

niin sanoittuna waypointteina esimerkiksi navigaattoria varten. 

Temppukoulu
Temppukoulu ja opetusvideot olivat koekäyttäjien toiveita lisätoiminnoiksi Lokki-palve-

luun. Testaajat toivoivat mahdollisuutta tallentaa päiväkirjamaisesti tekemiään temppuja 

ja sen tueksi listausta ja kuvaukset erilaisita tempuista. Temput on ryhmiteltävissä niiden 

tyylin mukaan ja vaikeusasteen mukaan. Tempuista löytyvät kuvaukset ja mahdollisuuksien 

mukaan myös videot. Youtube-palvelusta löytyy jo valmiiksi useita temppuihin liittyviä 

videoita. Wiki-pohjaisessa temppukoulussa on mahdollista lisätä uusia temppuja ja linkittää 

niihin videoita Youtubesta tai Vimeosta. 

Lokki	toimii	linkkinä	olemassa	oleviin	harjoutusohjelmiin
Lajin suhteellisen nuoresta iästä huolimatta sen harjoittelemiseen löytyy useita erilaisia har-

joitusohjelmia. Aiemmin tässä tutkielmassa on lyhyesti käyty muutamia näistä ohjelmista 

läpi, kuten Kitesurf instructor ja Kiteboarding Exercises (KBX) punttisaliharjoitukset. 

Lokin laji-infosta löytyy myös kooste näiden ohjelmien tarjoamista sisällöistä sekä linkit 

kyseisiin ohjelmiin.

Asetukset
Asetuksista löytyvät perustiedot itsestä ja ohjelman asetukset. Omat harrastusvälineet voi 

päivittää profiiliin. Profiilista näkee oman harrastushistorian, harrastuskerrat, suosikkitem-

put ja muut lokikirjasta tulevat tilastot. Sen avulla voi seurata omaa kehittymistä ja tehdä 

suunnitelmia tuleville sessioille.

Asetuksista löytyvät kaikki oleelliset säädöt ohjelman muokkaamiseen itselle sopivaksi. 

Siellä voi kirjautua käyttämiinsä muihin verkkopalveluihin, jotta myöhemmin ohjelmaa 

käyttäessä ei tarvitse enää erikseen tunnistautua eri palveluihin tai kirjoittaa salasanoja. Ase-

tuksissa määritellään myös omat mieltymykset tuulimittareista ja harrastuspaikoista. 
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Lokki-movie – Käyttäjäskenaario
Käyttäjäskenaarion Lokki – Kite lokikirjasta voi katsoa sivulla mildlife.com/lokki/lokki-

movie.html. Siinä näkee Lokin käytännön toimissa (kuva 35, sivu 93). Skenaario esittelee 

tilanteen, jossa Lokki-palvelua käyttävän leijalautaitailijan kännykkä hälyyttää (kuva 36, 

sivu 94) suotuisista harrastusolosuhteista. Harrastaja hyödyntää ohjelmaa löytämään perille ja 

valitsemaan oikeat varusteet.

Käyttäjäskenaarion avulla testattiin ohjelman suunnitteluratkaisuja käytännössä. Ske-

naarion videotallenteessa näytteli leijalautailija Sami Saari. Hänen välittömän palautteen 

mukaan ohjelman ratkaisut tuntuivat luonnollisilta ja hän ottaisi mielellään skenaariossa 

esitellyn ohjelman aktiiviseen käyttöön. Skenaarion kautta oli verkkosivua helpompi de-

monstroida ohjelman toimimista käytännössä. Staattisilla verkkosivuilla on esimerkiksi 

hankala toteuttaa käyttäjälle tuulihälyytyksiä. Skenaariossa kuvattiin palvelun tietojen reali-

aikaisuutta ja niiden vaikutusta käyttäjän toimintaan.

Kuva	35.	Ruutukaappaus Lokin käyttäjäskenaariota esittelevästä videosta. Video 
on katsottavissa osoitteessa mildlife.com/lokki/lokki-movie.html.
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Skenaariosta oli havaittavissa, että Lokki vastaa erillaisiin leijalautailijan tarpeisiin har-

rastuksen eri vaiheissa. Alkaen tuulitietojen tarkistamisesta, käyttäjä ohjattiin sopivalle 

harrastuspaikalle ja ohjelmasta pystyi tarkistamaan oleelliset tiedot. Lokin mahdollisessa jat-

kokehityksessä vastaavien skenaarioiden toteuttaminen ohjelman kaikista osa-alueista antaa 

hyödyllistä suunnittelun tueksi. 

Lokki – Kite-lokikirjan hyödyt harrastajalle
Lokki on harrastajien mieltymyksien pohjalta ideoitu ja lajin harrastajan suunnittelema 

kokonaisuus. Lokki kulkee helposti mukana. Kännykän mukana pitäminen on enemmän 

sääntö kuin poikkeus. Laaja tietopaketti reaaliaikaista tietoa on jatkuvasti mukana. Kannet-

taviin tietokoneisiin verrattuna etu on laitteen koossa ja muun muassa langattomissa yhte-

Kuva	36.	Luonnos Lokin käyttäjäskenaariosta. Käyttäjä saa hälyytyksen kun olosuhteet 
on harrastamiseen suotuisat ja/tai paikalla on paljon muita harrastajia.
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yksissä. GPS-paikannus takaa sen, että ohjelma osaa automaattisesti paikantaa käyttäjän ja 

tarjota hänelle läheltä löytyviä asioita.

Ensimmäisenä leijalautailijoille toimivan palvelun esittävällä olisi vahva etulyöntiasema. 

Kohderyhmän suhteellisen pieni koko on kuitenkin varmasti rajoittava tekijä kun mietitään 

palvelun kehittämisen kannattavuutta. Kohderyhmäksi kannattaisi todennäköisesti ottaa 

kannattavuusmielessä Suomea laajempi alue. Se tosin lisäisi tarvittavan tiedon määrää ja 

saattaisi tehdä ohjelmasta turhan massiivisen käyttää. Eri maihin tiettyjen osioiden lokali-

soiminen voisi olla yksi mahdollinen ratkaisu.

Lokin haasteet

Laajuudestaan johtuen Lokki-ohjelman toteuttaminen vaatii hyvän ja osaavan kehitystii-

min. Se kokoaa yhteen toimintoja, joiden toteuttaminen vaatii monipuolista osaamista. 

Osa toiminnoista vaatii myös yhteistyötä olemassa olevien palveluiden toteuttajien kanssa. 

Vastaavia yksittäisiä toimintoja, joita Lokki tarjoaa, on kuitenkin jo markkinoilla, joten 

mitkään esitetyistä toiminnoista eivät ole mahdottomia toteuttaa osaavan tiimin voimin.

Mobiililaitteet ja erityisesti herkät älypuhelimet ovat helposti särkyviä laitteita. Erityisesti, 

jos Lokki halutaan ottaa mukaan tallentamaan itse suoritus, on välttämätöntä suojata arvo-

kas laite huolella. Testikäytössä testiryhmä suojasi oman puhelimensa LifeProof-kuorilla90. 

Ne suojasivat laitetta kovassakin käytössä. Mobiililaitteiden akun kestoaika on myös haaste. 

Erityisesti GPS-yhteys ja paikkatietojen tallentaminen kuluttaa nykyisissä älypuhelimissa 

akun erittäin nopeasti tyhjäksi. 

Lopullisen ohjelman toteuttamistapa vaikuttaa paljon potentiaaliseen käyttäjäkuntaan. 

Yhdelle ainoalle mobiilipäätelaitteelle suunniteltuna rajattaisiin iso osa mahdollisia käyttäjiä 

ohjelman ulkopuolelle. Vastaavasti useille päätelaitteille ohjelman kehittäminen ja sen yllä-

pitäminen olisi kohderyhmän pieni koko huomioiden mahdollisesti työläs ja taloudellisesti 

huonosti kannattava vaihtoehto. Kohderyhmän laajentaminen yli Suomen rajojen toisi lisää 

90 LifeProof. ”iPhone 4 Cases, Waterproof iPhone 4 Cases, Protective Case | LifeProof”, 2012. http://www.
lifeproof.com/.)
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potentiaalisia käyttäjiä, mutta samaan aikaan laajentunut kohderyhmä vaatisi laajempaa 

sisältöä palvelulta. Palvelun toteuttaminen verkkosivuna lisäisi käytettävien päätelaitteiden 

määrää, mutta voisi rajata mobiililaitteiden ominaisuuksien käyttämistä. 

Ohjelma, jonka ajatuksena on kattaa ja yhdistää monia harrastajien käyttämiä digitaalisia 

palveluita on iso haaste. Vaikka ohjelman tietyt osa-alueet onnistuttaisiin toteuttamaan 

käyttäjille aiempia palveluita paremmalla tavalla, voi toimivat osiot jäädä muiden huo-

nommin toimivien osioiden varjoon. Onnistuneen ohjelman luominen vaatii kaikkien 

osa-alueiden laadukasta toteuttamista. Yksinkertaisempaa ja toimivampaa voisi olla kehittää 

tässä opinnäytetyössä käsitellyistä asioista jotakin tiettyä aluetta. Koekäyttäjien palautteen 

mielestä esimerkiksi hälyytysominaisuudet voisivat olla yksi tällainen erillisenä toimiva osa-

alue. Palvelu, joka kertoisi toisien käyttäjien liikkeistä ja suotuisista harrastusolosuhteista 

olisi koekäyttäjille mieluisa sovellus.

Luottaminen jatkuvaan käyttäjien tuottamaan sisältöön ja sen pysymiseen ajantasaisena, on 

haaste. Jos palvelun tärkein sisältö perustuu käyttäjien tuottamaan tietoon, on palvelulla ol-

tava kylliksi aktiivisia käyttäjiä. Kuten Navakka.com-sivuston (sivu 79) esimerkistä on tulkit-

tavissa, hyvänäkin pidetyissä vapaaehtoispohjalta toteutetuissa verkkoprojekteissa on haas-

tavaa saada ylläpidettyä palvelua ja pidettyä käyttäjiä aktiivisina. Jos onnistuisi linkittämään 

palvelua sulavasti käyttäjien jo hyödyntämiin kanaviin, olisi palvelulla hyvinkin mahdollista 

tarjota käyttäjilleen jatkuvasti ajantasaista informaatiota. Nähtäväksi jää tuleeko Lokki – 

Kite lokikirja lähtemään lentoon ja ilmestyykö se Suomen rannoille kuokkimaan.
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Johtopäätökset
Viimeisten kolmen vuoden olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan sekä leijalautailun kehit-

tymistä Suomessa että maailmalla. Laji vetää jatkuvasti yhä enemmän ihmisiä pariinsa. Hy-

vien kouluttajien kursseille on paljon tulijoita. Talvikautena 2011/2012 kaikkia halukkaita 

eivät kouluttajat ehtineet edes kouluttaa. Monet lajia jo kymmenenkin vuotta harrastaneet 

ovat edelleen erittäin aktiivisia ja sovittavat parhaansa mukaan tuulien metsästämistä ja 

leijalautailua sopimaan muun elämänsä aikatauluihin. Uusia aktiiveja liittyy tähän ryhmään 

jatkuvasti.

Samaan aikaan leijalautailun kehityksen ja harrastajamäärän kasvun kanssa erilaiset sosiaa-

lisen median ja digitaalisien palvelujen määrä on lisääntynyt reilusti. Uusia mielenkiintoisia 

palveluita joita ei ole tässä opinnäytetyössä ehditty käsittelelmään ovat muun muassa verk-

kovideosarja - The Kite Show91 ja uusimpia kitevideoita listaava The KiteSurf Channel92. 

Mobiililaitteiden kehittyminen, yleistyminen ja saatavuuden parantuminen ovat lisänneet 

ihmisten mahdollisuuksia uudenlaiseet yhteydenpitoon ja tarjonneet uudenlaisia kommu-

nikointimahdollisuuksia.

Demosivustosta ja skenaariosta saadun palautteen mukaan Lokki – Kite-lokikirjan kal-

taiselle tuotteelle on tilausta. Leijalautailun harrastamisen alkuvaiheessa tiedon etsiminen 

on erittäin haastavaa. Tiedot yhteenkokoava ja aktiivisesti päivittyvä palvelu olisi terve-

tullut lisä harrastajien tietolähteeksi. Wikipohjaisia käyttäjien ylläpitämiä järjestelmiä on 

olemassa, mutta ne eivät ole aina onnistuneet tavoittamaan aktiivisesta yleisöä. Iso haaste 

palvelun onnistumisessa on aktiivisen käyttäjäkunnan mukaan sitouttaminen. Palvelun 

toteuttaminen käyttäjille ilmaisena on myös yksi olleellinen haaste. Totettaminen ja yllä-

pitäminen eivät ole ilmaisia ja vaativat usean ihmisen työpanosta. Monet tässä opinnäyte-

työssä esitellyistä palveluista ovat ilmaisia ja saman sisällön hyödyntäminen maksullisessa 

palvelussa voisi olla haastavaa.

91 ”The Kite Show - Latest Episode”, 2012. http://thekiteshow.tv/.
92 ”The KiteSurf Channel”, 2012. http://www.thekitesurfchannel.com/.
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Lokki – Kite-lokikirjan suunnitteleminen on ollut mielenkiintoinen ja opettava prosessi. 

Opinnäytetyöprosessin kolmen vuoden aikana alkuperäinen ajatus ei ole juurikaan muut-

tunut. Lähtökohta olemassa olevia palveluiden hyödyntämisestä on kantanut loppuun asti. 

Tosin sen toteuttaminen lopulliseksi tuotteeksi tuntuu edelleen haastavalta ja vaatisi ulko-

puolista osaamista.

Työ on oman leijalautailun harrastamisen kautta säilynyt mielenkiintoisena koko prosessin 

ajan. Omakohtainen kiinnostus lajia kohtaan on auttanut ammentamaan paljon ideoita 

konseptisuunnitelmaan. Työtä aloittaessa leijalautailu oli itselle uusi asia. Sen seurauksena 

alun määrittelyt työstä kattoivat erityisesti aloittelevan leijalautailijan tarpeita. Kolmen vuo-

den aikana oma leijalautailun harrastaminen on kehittynyt ja sen kautta tähän työhön on 

tullut paljon omakohtaista hiljaista ja hobbistista tietoa.

Opinnäytyön isointa antia itselle on ollut leijalautailuun syvempi tutustuminen. Erityisesti 

kyselyn vastaukset antoivat paljon mielenkiintoista tietoa. Siitä syystä kyselyn tuloksien 

purkuosio voi lajiin peryhtömättömästä tuntua raskaalta. Olen halunnut jättää siihen mah-

dollisimman paljon tietoa toisille harrastajille.

Akateeminen kirjoittaminen on ollut itselle työn suurimpia haasteita. Oma tapa tehdä 

asioita on aina ollut hyvin visuaalinen ja tekninen, eikä kirjoittaminen ilmaisumuotona ole 

kuulunut vahvuuksiini. Haasteellisuutensa vuoksi kirjoittamistyöhön on pitänyt nähdä pal-

jon vaivaa, mutta haasteiden kautta siinä on päässyt kehittymään. Yllättävän hienoja hetkiä 

on tarjonnut muun muassa ristiiviitteiden tai viittausten tekemisen oppiminen. 

Jälkeenpäin ajatellen työn olisi voinut rajata alkuperäistä ideaa suppeammaksi. Keskittymi-

nen johonkin yhteen osa-alueeseen ja sen toteuttaminen lopulliseksi tuotteeksi olisi voinut 

olla hyödyllisempi projekti. Myös aiheen toisenlainen lähestymistapa olisi voinut toimia. 

Esimerkiksi yhteistyön tekeminen Suomen purjelautaliiton kanssa ja työn suuntaaminen 

heille olisi voinut hyödyttää leijayhteisöä enemmän. Mielenkiintoista olisi myös tehdä vas-

taava kysely leijalautailijoille uudestaan ja kartoittaa sitä, kuinka paljon laji on kehittynyt 

muutamassa vuodessa.
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Työ jää tämänhetkisen ajatuksen pohjalta konseptisuunnitelmaksi. Itsellä ei ole tällä het-

kellä kiinnostusta työn lopulliseen toteuttamiseen. Sen sijaan muutaman osion toteuttami-

nen erillisinä projektina voisi olla hyvinkin kiinnostavaa. 
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Liitteet

Liite	1:	Kysely	harrastajille
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Kysely leijasurffauksesta

Kysely on osa Aalto-yliopistossa Taideteollisen korkeakoulun MediaLaboratoriossa 
tehtävää gradua. Kyselyllä kartoitetaan suomalaisten leijalautailijoiden tai lajista 
kiinnostuneiden käyttötottumuksia sähköisistä palveluista. Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään gradussani. Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Lisätietoja gradusta 
osoitteessa www.mildlife.com/thesis ja tarkentavia kysymyksiä voi kysyä osoitteesta 
mildlife [ät] gmail.com / Mikko Toivonen. Paljon kiitoksia avustasi jo etukäteen. 

Kysymykset on laadittu ensisijaisesti lajin harrastajille, mutta kaikkien vastaajien 
vastaukset ovat tervetulleita.

(*-merkityt kysymykset ovat pakollisia.)

* Required

Taustatiedot vastaajasta

Ikäsi *

<9

Sukupuoli *

Valitse listasta
Nainen

Taustatiedot lajista

Onko leijalautailu sinulle ennestään tuttu laji? *

 Olen aktiivinen harrastaja

 Olen kokeillut lajia

 Olen nähnyt kun sitä harrastetaan

 Olen kuullut siitä

 Laji ei ole ennestään tuttu

 Other: 

Jos harrastat lajia, kuinka usein?

Arvioi kuinka usein keskimäärin viimeisen vuoden aikana olet harrastanut lajia

 Pari kertaa vuodessa

 Noin kerran kuukaudessa

 2-4 kertaa kuukaudessa
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 Useita kertoja viikossa

 En osaa sanoa

 Other: 

Kuinka monta vuotta olet harrastanut leijalautailua? *

En ole vielä kokeillut

Oletko Suomen purjelautaliiton jäsen? *

 Kyllä

 En

Kuulutko johonkin seuraan?

Mikä seura? Missä toimii? Mahdollinen nettiosoite

Onko sinulla vakuutusta leijalautailuun?

Mistä olet ottanut vakuutuksen? Paljonko se maksaa vuodessa?

Missä olet harrastanut lajia? *

Voit valita useampia

 Meressä

 Järvellä

 Meren jäällä

 Järven jäällä

 Lumella

 Tunturissa

 Hiekalla

 Suomessa

 Ulkomailla

 En ole harrastanut lajia

 Other: 

Mitkä lajin eri muodot (ja termit) ovat sinulle tuttuja? *

Voit valita useampia

 Kitesurfing

 Kiteboarding

 Snowkiting

 Kiteskiiing

 Leijalautailu

 Leijahiihto

 Ei mikään näistä

 Other: 
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 Other: 

Mistä kuulit lajista ensi kerran? *

 Kaverilta

 Näin kotimaassa harrastajia

 Näin ulkoimailla harrastajia

 Messuilla

 Internetissä

 Other: 

Sähköiset palvelut

Kun etsit lajista yleisesti tietoa, mitä palvelua käytät ensisijaisesti? *

Kirjoita palvelun nimi ja mahdollinen verkko-osoite

Mitä leijalautailuun liittyviä verkkosivustoja käytät aktiivisesti? *

Valitse listasta käyttämäsi sähköiset palvelut

 www.purjelautaliitto.fi/kite

 SPLL Kite Chat - Kitejaoston keskustelu

 SPLL Bulletin board

 SPLL Kite-Tori

 www.kiteforum.com

 www.kiteboard.com

 www.kiteboarding.com

 www.kitesurfing.com

 www.kiteworld.net

 www.kitesnowboard.com

 www.kitesnowboarding.net

 Jokin leijalautailuryhmä Facebookissa

 Jokin leijalautailuryhmä Google Groupissa

 Jokin muu leijalautailuryhmä netissä

 Jokin leijalautailuun liittyvä Twitter-käyttäjä

 En käytä mitään näistä aktiivisesti

 Lisää seuraavaan kohtaan jokin muu aktiivisesti käyttämäsi verkkosivu tai palvelu

 Other: 

Mitä sääennustesivustoja seuraat aktiivisesti? *

Valitse listasta käyttämäsi sähköiset palvelut

 Foreca

 VIP Foreca

 Ilmatieteen laitos

 MTV3 Sää
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 Windguru

 Windfinder

 Yr.no

 ICM Puola (new.meteo.pl)

 En mitään näistä

 Lisää seuraavaan kohtaan jokin muu aktiivisesti käyttämäsi verkkosivu tai palvelu

 Other: 

Mitä live-tuulimittareita seuraat aktiivisesti? *

Valitse listasta käyttämäsi sähköiset palvelut

 Ilmatieteen laitos

 Ilmatieteen laitos Testbed

 Otapuli - Eira

 Remlog Tuuli (Remlog.com/tuuli)

 Espoon Pursiseuran Nuottaniemen mittari

 En mitään näistä

 Lisää seuraavaan kohtaan jokin muu aktiivisesti käyttämäsi verkkosivu tai palvelu

 Other: 

Mitä viestintäkanavia käytät yhteydenpitoon toisten harrastajien kanssa? *

En käytä
koskaan

Käytän
harvoin

Käytän
satunnaisesti

Käytän
usein

Puhelimella
soittaminen

Tekstiviesti

Sähköposti

Facebook Chat

Google Chat

SPLL Kite-Chat

Google Groups

Facebook ryhmä

Twitter
Skype

Mobiilisovellukset

Käytätkö joitakin leijalautailuun liittyviä sovelluksia mobiililaitteella?

Mikä sovellus? Mikä alusta? Voit listata useita
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Puuttuuko mielestäsi mobiililaitteilta oleellisia sovelluksia leijalautailun
harrastamiseen?

jos niin mikä tai millainen sovellus

Mitä mobiililaitteita käytät? *

 iPhone

 Nokian älypuhelin

 Google Android -puhelin

 En mitään näistä

 Other: 

Suoritusten tallentaminen

Mitä seuraavia tapoja käytät suorituksiesi tallentamiseen? *

 Valokuvaus

 Videokuvaus

 GPS-paikkatietojen tallentaminen

 Blogi

 Suoritusten kirjaaminen verkkopalveluun

 En käytä mitään näistä

 Other: 

Millä otat yleensä valokuvia lajista? *

 Pokkarikamera

 Järjestelmäkamera

 Kännykkä

 Kypäräkamera (mm. GoPro ja Contour)

 En ota koskaan valokuvia

 Other: 

Mitä seuraavista palveluista käytät kuvien jakamiseen? *

Valitse listasta käyttämäsi palvelut
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Valitse listasta käyttämäsi palvelut

 Flickr

 Picasa

 MobileMe

 Facebook

 Dropbox

 Oma verkkosivuni

 En käytä mitään näistä

 Listaa seuraavaan kohtaan muut käyttämäsi palvelut

 Other: 

Millä videokuvaat yleensä lajia? *

 Pokkarikamera

 Järjestelmäkamera

 Kännykkä

 Kypäräkamera (mm. GoPro ja Contour)

 En koskaan videokuvaa

 Other: 

Mitä seuraavista palveluista käytät videoiden jakamiseen? *

Valitse listasta käyttämäsi palvelut

 Flickr

 Youtube

 Picasa

 MobileMe

 Facebook

 Dropbox

 Oma verkkosivuni

 Vimeo

 En käytä mitään näistä

 Listaa seuraavaan kohtaan muut käyttämäsi palvelut

 Other: 

Millä yleensä tallennat GPS-tietoja suorituksestasi? *

 Kännykkä

 GPS-käsilaite

 GPS-kello (mm. Suunto GPS-kello, Garmin GPS-kellot)

 Kypäräkamera (mm. ContourHD)

 En käytä GPS laitteita

 Kirjoita alle jokin muu käyttämäsi laite

 Other: 

Mitä palvelua käytät blogillesi?

Voit myös kirjoittaa blogisi osoitteen
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Mihin palveluihin kirjaat suorituksesi? *

 HeiaHeia

 Garmin Connect

 Sports Tracker

 SessionLogs

 Endomondo

 Powder Love

 En käytä mitään näistä

 Other: 

Kenelle jaat tietoja suorituksestasi? *

 Ystävät

 Tilanteen mukaan valikoidut ihmiset

 Tutut

 Muut lajin harrastajat

 Julkaisen tietoja suorituksistani kaikkien nähtäville ilman rajoituksia

 En jaa tietoja muille

 Other: 

Kurssit ja kouluttajat

Mitä leijalautailuun liittyviä kouluttajia tiedät? *

Valitse listasta kaikki itsellesi tutut lajin kouluttajat

 www.karri3nen.com

 www.leijakoulu.fi

 www.prowind.fi

 Kallvik Surf ry

 Kitetirri.fi

 www.lappis.fi

 Mansesurf r.y. Surf & Kiteseura

 WaitingforViima.fi

 En mitään näistä

 Kirjoita seuraavaan kenttää muut tuntemasi kouluttajat

 Other: 

Oletko käynnyt leijalautailukurssilla? *

 Kyllä

 En

 Other: 
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Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kenen kurssilla kävit?

Kirjoita kouluttajan nimi, vuosi, kesä vai talvi, paikka ja mahdollinen nettiosoite

Olitko tyytyväinen kurssin sisältöön?

Voit halutessasi kertoa mikä oli hyvää tai huonoa

Varustekaupat

Mitä leijalautailuun liittyviä kauppoja tiedät? *

Valitse listasta kaupat joihin olet tutustunut tai joita olet käyttänyt. (lähde SPLL-
kitejaos)

 www.narutsolmuun.com

 www.boardstock.fi

 www.eskone.com

 www.extremeshop.net

 www.ginkites.fi

 www.hidden.fi

 www.kiteile.com

 www.kiteloop.fi

 www.kitezone.fi

 www.laakso.fi

 www.laresistance.fi

 www.leijapojat.com

 www.netsport.fi

 www.northkites.fi

 www.outdoorpoint.com

 www.parafellows.fi

 www.ripcurl.fi

 www.rautio.fi/sports

 www.vandernet.com

 www.wainmankites.fi

 www.xtremewinds.com

 www.waitingforviima.fi

 Flysurfer - Antti Eerolainen

 Ocean Rodeo - Klaus West

 Loose leijat ja laudat - Palmi Toomas



Lokki – Kite-lokikirja  – LIITE 1116

 Loose leijat ja laudat - Palmi Toomas

 www.camu.fi

 www.wichard.com

 www.eurobiker.fi

 www.foxcomp.fi

 www.activebike.biz

 www.paratronic.fi

 www.kuuz.net

 www.ursuit.fi

 www.biltema.fi

 Mikään näistä ei ole minulle ennestään tuttu

 Lisää seuraavaan kohtaan muut käyttämäsi lajiin liittyvät kaupat

 Other: 

Mistä ostit uusimman leijasi?

Kirjoita liikkeen nimi, ajankohta ja mahdollinen nettiosoite

Mistä ostit viimeiseksi muuta lajiin liittyvää?

Kirjoita liikkeen nimi, ajankohta ja mahdollinen nettiosoite

Tapahtumat

Mihin suomalaisiin leijalautailuun liittyviin tapahtumiin olet osallistunut?

Listaa tapahtumat joihin olet jollakin tavalla osallistunut

Mitä leijalautailukilpailuja tiedät?

Mihin leijalautailukilpailuihin olet osallistunut?
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Palautetta

Palautetta kyselystä

Mitä mieltä olit tästä kyselystä? Risut ja ruusut ovat erittäin tervetulleita.

Yhteystiedot

Voit jättää yhteystietosi niin saat myöhemmin sähköpostiisi tietoa gradun tuloksista. 
Yhteystietojasi ei käytetä mihinkään muuhun kuin graduun liittyvään tarkoitukseen.

Nimesi

Etunimi Sukunimi

Sähköpostiosoitteesi
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