
 

 

Hyvät Pohjois-Suomen judoseurojen edustajat!                                                                     Oulu 5.9.2017 

 

Barents Summer Games on pidetty Norjan Bodössä onnistuneesti. Neljätoista lajia oli edustettuna ja judo 

oli mukana ensimmäistä kertaa.  Ikähaarukka on sovitusti 15-25 vuotta kaikissa lajeissa. Avajaisissa oli 

hulinaa ja ohjelmaa nuorten makuun ja vielä päättäjäisissäkin järjestäjät tarjosivat nuorille mahdollisuutta 

kokeilla vaikka mitä mukavaa.  Viidellä bussilla matka tehtiin eikä se 11 tunnin istuminenkaan niin kauheaa 

ollut.   

Valitettavasti Pohjois-Suomen judoseurat olivat liian vähäisellä joukkueella liikkeellä.  Oma näkemykseni on 

ettei seuroissa ymmärretty, kuinka hieno tilaisuus tämä on nuorille aistia kansainvälistä meininkiä ja tavata 

muiden maiden ja eri lajien edustajia. 

Judon kilpailupaikka muuttui viime tingassa painin jäätyä pois.  Tatamit levitettiin hotellin kongressisaliin 

eikä kuljetusongelmia ollut kenelläkään.  Joku vitsaili, että olisivat järjestäjät sentään voineet ilmoittaa 

hissien aikataulut! 

Suomen joukkueen koostumus oli tämä: 

                        15-20 v:  -55   Lauri Kurttila            Rajudo 

                                        -60    Ilmari Pekki               Hauve-kan 

                                         -66:  Viljami Siivola            Koyama 

                        20-25 v:   -90:  Joni Berg                     Kemin Kita-kan 

                                                  Markus Lambacka      Koyama 

                  valmentaja            Mika Pitkänen             Oulun Judokerho 

                  tuomarit                 Mika Kiiskinen             Oulun Judokerho 



                                                      Juho Korkiakangas         Rajudo 

                 joukkueen johtaja     Matti Tieksola                  Oulun Judokerho 

   Jokainen kamppaili todella hyvin.  Lauri sijoittui yksilökilpailuissa komeasti toiseksi, Ilmari voitti kaikki 

ottelunsa, joista ensimmäisessä tuskin kello ehti käynnistyä, Viljami oli myös palkinnoilla ollen kolmas.  

Raskaassa luokassa Markuksen ja Jonin kohtaaminen oli tiukkaa vääntämistä, jonka kuitenkin Markus 

käänsi waza-arillaan edukseen.  Joni oli lopulta kolmas. 

    Joukkuekisassa Suomelta puuttui naisedustus.  Niinpä toistaiseksi tuntemattomaksi jäänyt venäläistyttö 

tuli Suomen joukkueeseen mukaan. Nuoret joutuivat yhtä painoluokkaa ylemmäs ja se tiesi matsien 

tiukkenemista.  Lauri kuitenkin yllätti hienosti Norjan edustajan 60-kiloisissa ja Markus voitti uudelleen 

Norjan mustavöisen Hani Alsaidin.  Norjalle kuitenkin voitto 3-2. 

    Toisella kierroksella Venäjä voitti samoin luvuin Norjan, joten Suomelle tarjottiin vielä kokonaisvoittoa. 

Valitettavasti venäläiset veivät Suomea luvuin 4-1.  Ainoan voiton toi Joni raskaassa luokassa.  Suomelle siis 

pronssia joukkueotteluissa. 

   Tuomarit Mika ja Juho olivat elementissään eikä esityksiä tatamilla pidä yhtään hävetä. Päinvastoin, 

molemmat saivat kehuja muiltakin tuomareilta. 

    Seuraavat Barents Summer Games pidetään Muurmanskissa 2019.  Silloin meidänkin on saatava 

suurempi joukkue mukaan.  Sanottakoon vielä että Ruotsi ei tuonut yhtään judokaa Bodöhön.  Heillä on 

kuulemma alueellaan riitoja eikä sopua ole löytynyt.  Järjestäjät eivät saaneet mitään selitystä eikä 

puheluihin vastattu. 
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