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Pohjois-Suomen judokuulumisia kilpatatameilta ja niiden vierestä 

Pohjois-Suomen judotoiminta on pääsääntöisesti pyörähtänyt hyvin käyntiin. Ko-

ronan vaikutus toimintaan näkyy ainoastaan Kajaanissa, jossa kaupunki on sulke-

nut liikuntapaikat 15.9 saakka. Tästä huolimatta kilpailijoiden harjoittelu on tur-

vattu ja heille on mahdollistettu harjoitukset omalla pienellä porukalla. Muissa 

Pohjois-Suomen kunnissa toiminta on päästy aloittamaan reippaan iloisesti ja ko-

rona ei onneksi ole juurikaan vaikuttanut harrastajamääriin.  

 

Mainoskampanja ja seuramateriaalit vauhdittaneet kurssien täyttymistä 

Judoliiton uudet mainosmateriaalit ja alueellinen mainostaminen on tuonut judoon lisää uusia harrastajia 

ainakin Oulussa. Osa Oulun judokerhon ryhmistä on jo täynnä (2.9.). Muitakin seuroja on tiedotettu uusista 

mainontamateriaaleista ja heitä kannustetaan käyttämään materiaalia mainonnassaan. 

 

Pohjois-Suomen yläkouluakatemia käynnistyi elokuussa Santa Sportissa 

Pohjoisen alueen yläkouluakatemia päästiin aloittamaan suunnitelmien mukaan Rovaniemen Santa Spor-

tissa heti elokuun alussa. Yläkoululeirille osallistui yli 20 innostunutta nuorta judokaa Tuomas Narvan val-

mentamana. Narva toteaakin että:  

”Yläkouluakatemia antaa nuorille uskoa omaan tekemiseen ja rohkeutta edetä judourallaan. Yläkoulu aka-

temiassa nuoria tuetaan urheilijaksi kasvamisen polulla ja nuoret saavat kattavasti tietoa liikunnalliseen ja 

terveelliseen elämään eri asiantuntijoilta. Yläkoululeirityksen jälkeen nuoren kynnys siirtyä maajoukkueval-

mennukseen on matalampi kuin suoraan kotisalilta.” 

 

Kuva: Tuomas Narva 

Maajoukkueleirillä Pajulahdessa 

Elokuun maajoukkueleirille Pajulahteen lähti 13 nuoren joukko. Innokkuus näkyi harjoittelussa ja mukana 

ollut Narva toteaa, että hänelle päällimmäisenä mieleen jäin nuorten mahtava asenne ja taistelutahto: ”Vä-

symättömästi ja hienolla kamppailuasenteella nuoret jaksoivat kamppailla tarjoten kovaa vastusta muiden 

alueiden judokoille”.   
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Samurai Cup 3 Orimattilassa  

Orimattilan Samurai Cupiin Pohjoisesta lähdettiin 29 judokan, valmentajan ja tuomarin voimalla alueen eri 

judoseuroista.  Flunssakausi karsi jonkin verran kilpailijoiden määrää, mutta aluepäällikkö vakuuttaa, että 

Rovaniemen Samurai Cup 4:ään osallistutaan suurella joukolla Pohjois-Suomen seurat laajasti edustettuna. 

Pohjoinen menestyi myös Samurai Cupissa hyvin. Rovaniemi oli ykkösenä seurojen mitalitilastoissa. Kilpai-

luun osallistuneet nuoret olivat tyytyväisin tuloksiin sekä siihen, että he pääsivät pitkän odottamisen jälkeen 

taas kilpailemaan. Kamppailu ensimmäisestä sijasta ei ole helppoa ja otteluiden voittaminen on vaatinut 

pitkää ja suunnitelmallista työtä sekä intensiivistä judoharjoittelua. 

 

Pohjois-Suomessa tapahtuu vielä syksyn aikana seuraavaa: 

- Korona-ajan ensimmäinen liittograduointi järjestetään Oulussa 25.9. Mika Haapalaisen toimiessa 
tilaisuudessa paikallisena organisaattorina.  

- Pohjoisen alueen tehostamispäivä järjestetään kaikille ikäluokille Oulussa 26.5., mikäli pandemia-
tilanne sallii. 

- Lokakuussa on Rovaniemellä Samurai Cup 4, jonka yhteydessä on viimevuotiseen tapaan tehosta-
mispäivä. Tuolloin toteutetaan myös koko Suomen yläkouluikäisille suunnattu akatemialeiri.  

- Ouluun on vielä loppuvuodeksi suunnitteilla leiri, jonne valmentajaksi on pyydetty päävalmenta-
jaksi olympiajudoka Tommy Maciasta, mutta asia ei ole vielä varmistunut.  

 

Kuva: Sanna Pyykönen 
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