
Kisajunnujen kesäleiri, Käsmu Viro 4. - 9.8.2013

Varhain sunnuntai aamuna 4.8. suuntasi kisajunnuista koostuva seurue kohti SK Ookamin järjestämää 
kesäleiriä Käsmussa, Virossa. Lainelan Puhkeküla on vanha pioneerileiri  noin 80 km Tallinnasta itään. 
Mukana olivat Sami, Joosua, Tuomas, Ville, 
Rasmus, Katri, Fedja, Artur, Joonatan ja 
Daniela sekä noin 60 Ookamin judokaa ja 
pikkuvoimistelijaa. Valmentajana Jami sekä 
leirituristit Aleksi ja Tanja. Seuraan liittyi myös 
Jyväskylä Jigotain Santeri Hakkarainen 
perheineen.

Perillä jaettiin leiripaidat ja majoituspaikat, 
seuraavana vuorossa oli tatamin kasaaminen 
suureen saliin ja ruokailukatoksen rakentaminen. 
Sitten uimaan ja syömään.

5.8

Maanantai aamu alkoi aurinkoisesti 
yhteiskokoontumisella ja aamulenkillä. Lenkin 
jälkeen oli vuorossa aamupala ja tupatarkastus 
sekä pieni lepohetki. Seuraavaksi tatamille jossa viihdyttiin reilut 2,5h hioten tekniikkaa ja ottaen 
randoria.

Lounas; keitto, pääruoka ja jälkiruoka. Päiväunet.

Iltapäivästä oli pelejä ja leikkejä joihin koko leiri osallistui; oli pesäpalloa, koripalloa, pöhköpalloa, 
jalkapalloa….

Päivällisen jälkeen näytettiin elokuva ja loppuillasta vielä saunaan.

6.8

Tiistaina edelleen aurinkoista aamulenkillä, aamupala, tupatarkastus ja tatamille. Lounaan jälkeen kaikki 
lähtivät kävelyretkelle Kuradi-saarelle, jonne osa matkasta kahlattiin meressä. Saaren pohjoisimmasta 
kohdasta osa ui luodolle jossa joutsenpari pesi. Paluumatka tultiin saaren kivikkoista puolta. Onneksi oli 
lenkkarit jalassa, eikä varvastossut niin kuin monella muulla. Päivällisaika.

Iltatreenit oli fyysisesti rankat ja näiden jälkeen uinti, iltapala ja varsinkin uni maistui jokaiselle.

7.8

Keskiviikkoaamu alkoi judolla, kevyttä pyörittämistä, tekniikkaa ja randoria ennen aamiaista. Aamupalan 
ja tupatarkastuksen jälkeen lepotauko, edessä oli 
maastojuoksua. Osa juoksi 3km, lisättynä kolmen 
kilometrin kävelymatka juoksupaikalle ja takaisin. 
Enin joukko kuljetettiin autoilla 10 kilometrin 
päähän josta he juoksivat takaisin. + 31 asteen 
helteessä Chikaralaiset jäivät selvästi Ookamin 
kärkijuoksijoiden jälkeen. Ihailtavaa on kuitenkin 
että kovinkaan moni judokoistamme ei ollut 
aiemmin juossut kymmentä kilometriä.

Lounaan jälkeen oli vuorossa “kehalised katsed” 
eli kuntotesti. Leuanvetoa ja kuntopallonheittoa 
etu- ja takaperin.

Päivällisen jälkeen uimaan, lepäämän ja 
pallopelejä pelaamaan, uimaan ja iltapalalle ja 
nukkumaan.

8.8

Viikko jatkui aurinkoisena ja torstaiaamu alkoi judollisella osalla kehalisia katseida. Tätä jatkettiin 
lounaaseen asti. Lounaan ja levon jälkeen viimeinen puristus, punnerrukset ja vatsat.

http://www.lainela.ee/index.php?page=136


Päivällisen jälkeen oli vuorossa iltaohjelma. Pikkujudokoille jaettiin osallistumisdiplomit ja 
testimenestyjille. Tunnustuspalkinnot.

Jokainen ryhmä oli harjoitellut, enemmän tai vähemmän salassa, omaa esitystään. Voimistelijatytöt 
esittivät hurmaavan vanneohjelman. Pikkujudokat tekivät oman ohjauksen Peppi Pitkätossusta ja James 
Bondista. Ryhmämme esitys oli “Sini- ja punahilkka tapaavat pahat sudet Suomesta“. Ookamin 
näytelmä oli “Punamüts ja paha soomlane“.

Ohjelman jälkeen oli disco ja iltapala. Hereillä sai olla niin kauan kun jaksoi. Vielä iltamyöhään 
joukkomme sai pelikavereiksi pienimmät judokat muutamaan erään pöhköpalloa. Moni aiemmin leirillä 
käynyt tiesi myös kertoa että jossain vaiheessa iltaa tai yötä tulisi leirimörö, joka teki kaikenlaisia jekkuja.

9.8

Jossain vaiheessa yöllä oli riehunut valtava ukonilma ja vettä satoi kaatamalla vielä aamullakin. Ohjattua 
ohjelmaa ei enää ollut vaan pakkailtiin tavaroita, siivoiltiin, purettiin ruokailukatos ja tatami. Yhteiskuvan 
aikaan aurinkokin tuli esiin ja leiri saatiin hyvillä mielin päätökseen.

Bussin tullessa lastattiin kyytiin tatamit, laukut ja lapset ja kotimatka alkoi.

Pikainen ruokailu Tallinnassa ja laivalle.

Laivalla käytiin läpi mikä oli jokaisen mielestä parasta ja vähemmän mielekästä.

Ehdoton ykkönen oli kaikkien mielestä pelit ja uinti, vähiten mieluisaa iltapala alkuviikosta.

Tämän kesän leiri on ohi, ensi kesää ja uutta leiriä odotellessa. 

Kiitokset kaikille mukavasta viikosta ja tsemppiä syksyn treeneihin.

Äiti tatamin laidalla


