
Syntynyt: Saksassa 1978, 
muutto Suomeen 1982.
Asuu: Helsingissä.
Harrastus: Freestyle slalom.
Saavutukset: 3. ja 4. sijat 
(eri sarjoissa) Saksan Bremenissä 2006.
Seuraava kisa: Milanossa 31. elokuuta.

H aluaisin kiittää Yleä, joka 
pelasti kesäni. Kiitos sateis-
ten työpäivieni kiistattomis-
ta tähtihetkistä, hysteerisis-

tä naurukohtauksista ja muutamasta 
tipastakin linssissä. Kiitos laadukkaas-
ta espanjan kielen opetuksesta. Kiitos 
Serranon perheestä.

Symppiksen uusioperheen arki on 
riemukasta seurattavaa, eivätkä es-

panjalainen temperamentti ja holti-
ton huitominen ainakaan vähennä 
köörin kohelluksen hupaisuutta. Van-
hempiensa avioliiton kautta sisaruk-
siksi tulleet Eva ja Marcos rakastuvat, 
isä hysterisoi insestistä ja saa lopulta 
sydänkohtauksen. Välillä perheystä-
vä Fiti uskoo sairastavansa embolaa, ja 
isoäiti ihastuu hunsvottiin.

Luulin olevani ainoa koukuttunut, 
kunnes huomasin useamman kaveri-
nikin ajautuneen samaan jamaan. 

Kahvilassa, jossa työskentelen, eräs asi-
akas tokaisi, ettei hänen tyttäriään saa 
aamuisin kirveelläkään pois television 
äärestä. Joukko nuoria miehiä istah-
ti terassille olusille. Kohta kaksi heistä 
hiipi takaisin sisään. Toinen totesi sar-
jan tyttöjen olevan melkoisia tipuja.

Vanha pariskunta istahti aamusum-
pille kuppilaan. Ruutua vilkaistuaan 
heidän silmänsä alkoivat tuikkia. ”Ei-
kös tämä ole se espanjalainen sarja?” Ja 
tämä kaikki vain yhden päivän aikana.

Mikähän meitä suomalaisia espanjalai-
sessa uusioperheessä viehättää? Veik-
kaisin loputonta energiaa ja vikkeliä 
kielilihaksia. Joku voi tosin kutsua jäl-
kimmäistä raivostuttavaksi molotuk-
seksi, mutta itse nautin siitä. 

Sarjan ansiosta jo väljähtynyt innos-
tukseni espanjan kielen opiskeluun 
on palannut. Aion heti syksyllä ilmoit-
tautua ensimmäiselle mahdolliselle 
kurssille. Sitä paitsi vauhti ja suorasu-
kaisuus tekevät meille yrmyille ja ju-
roille suomalaisille hyvää. 

Perheen isä on kova poika mäiski-
mään tenaviaan takaraivoon, joten 
kasvatusvinkkejä sarjasta ei ehkä kan-
nata noukkia, mutta yhteishengestä 
voisi moni ottaa oppia.

Vaikka aurinko on viimein palan-
nut kesän kestäneeltä karkumatkal-
taan, Serranot tulevat kuulumaan 
päivärutiineihini jatkossakin. Olet-
han sinäkin jo vieraillut Santa Justas-
sa? Jos et, niin nyt on korkea aika! On-
neksi uusinnat alkavat jo ensi kuussa.

Muchos gracias

Samira Fahim
norafahi@

mail.student.oulu.fi 
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Oliver Löser

Kykykisaan 
uhanalaisella lajilla
Helsinkiläinen Oliver Löser, 29, in-
nostui kymmenen vuotta sitten la-
jista, jolla on Suomessa enää jäljel-
lä vain kaksi aktiivista harrastajaa: 
Löser itse ja hänen kaverinsa Sep-
po Silvenius. 

”Näin ensimmäisen kerran free-
style slalomia vuonna 1997 Helsin-
gin Kaivopuistossa, ja siitä lähtien 
olen ollut siihen täysin koukussa! 
Muut ovat sittemmin lopettaneet 
lajin harrastamisen.”

Harrastuksen aloittamiseen tarvi-
taan vain rullaluistimet ja pieniä, 
halkaisijoiltaan noin 10 senttimet-
rin kartioita, jotka asetetaan riviin 
50, 80 tai 120 sentin päähän toisis-
taan. 

”Freestyle slalomissa pujotel-
laan kartioiden välistä, pyöritään 
niiden ympärillä rullaluistimet ja-
loissa ja tehdään samalla temppu-
ja ja kuvioita. Jokaisella harrasta-
jalla on oma tyylinsä. Temppujen 
kehittämisessä käytetään omaa 
mielikuvitusta.”

Löserin mukaan freestyle slalom 
on lähtöisin Ranskasta, jossa sitä 
alettiin harrastaa 1990-luvun alku-
puolella. Euroopan lisäksi laji on 
suosittu Aasiassa. 

”Erityisesti Japanissa harrastuk-
sen suosio on kasvanut kovasti. 
Koreasta sen sijaan löytyvät maa-
ilman parhaimmat luistelijat. Yh-
dysvalloissa harrastajamäärä on 
hyvin pieni.”

Freestyle slalom -rullaluistimissa ei 
ole jarruja. Yhdessä luistimessa on 
neljä rengasta, joista edessä ja ta-
kana olevat renkaat ovat keskim-
mäisiä renkaita pienemmät. Lö-
ser ja Silvenius tilaavat luistimen-
sa Ranskasta.

Luistimien lisäksi harrastajan pi-
tää löytää kunnon alusta. ”Alusta 
ei esimerkiksi saa olla liian liukas. 
Ihanteellinen alusta on betoni.”

Löser ja Silvenius treenaavat kes-

kimäärin kaksi kertaa viikossa. Lö-
ser harmittelee, ettei heille ole löy-
tynyt Helsingistä sisähallia, jossa 
voisi harjoitella talvella. ”Joudum-
me harjoittelemaan talvella esi-
merkiksi parkkihalleissa.”

Vaikka vauhti ei enää nykyään 
ole lajissa olennaisin asia, niin 
aloittelijan kannattaa Löserin mu-
kaan käyttää ainakin kypärää ja 
rannesuojia. ”Ennen luisteltiin ko-
valla vauhdilla, mutta nykyään tek-
nisyys on tärkeintä. Polvet ja nilkat 
ovat kovilla, koska jalat taipuvat la-
jissa vähän miten sattuu.”

Löser ja Silvenius osallistuvat ensi 
lauantaina Oulussa Nelosen syk-

syllä alkavan Talent-ohjelman koe-
esiintymiseen, joka järjestetään 
Oulun kaupunginteatterissa. Mies-
ten tavoite on selvitä alkukarsin-
noista jatkoon. 30 000 euron pal-
kintosumma ei siis ole päällimmäi-
senä mielessä. ”Osallistumme kar-
sintoihin, koska haluamme frees-
tyle slalomille näkyvyyttä ja samal-
la myös lisää harrastajia.”

Miesten oli tarkoitus osallistua 
Helsingin karsintoihin. ”Kaveril-
lani on kuitenkin häät Helsingin 
koe-esiintymispäivänä, joten pää-
timme tulla Ouluun”

Löser ja Silvenius aikovat luistel-
la Oulussa improvisoiden. ”Teem-
me vuorotellen temppuja ja yri-

tämme pitää hauskaa. Toivotaan, 
että myös tuomarit pääsevät tun-
nelmaan.”

Tunnelmaa kasvattaa taustalla 
soiva musiikki, joka on iso osa la-
jia. ”Musiikin avulla tehdään liik-
keitä. Oma suoritus paranee aina 
hyvän musiikin myötä.”

Tatu Maaninen, teksti
Kimmo Brandt/
com.pic, kuvat

Lisätietoa freestyle slalomista 
osoitteesta www.ffss.fi . 

Talent-kiertueen Oulun koe-
esiintymiset lauantaina 
11. elokuuta. Lisätietoa 

osoitteessa www.nelonen.fi /talent.

Oliver Löser osallistuu kaverinsa Seppo Silveniuksen kanssa Talent-kiertueen osakilpailuun Oulussa. 
Löser väittää, etteivät kaverukset laskelmoineet valitessaan kilpailupaikkakuntaa.


