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Tatamin laidalla Tallinnassa 

Matka kohti Tallin Judo Cup:ia lähti Länsisatamasta perjantaina 15.2 klo. 17.30. 
Innokkaina Junnu 2-ryhmä vahvistuksineen ja muutaman vanhemman saattamana, odotti 
laivalle pääsyä. 
Kisoihin Kalev Spordihalliin oli ilmoittautunut 888 kilpailijaa 12 eri maasta. Kisat oli jaettu 
kaksipäiväisiksi; D ja C juniorit lauantaina, B ja A junnut sunnuntaina.

Laivalla kasattiin reput ja rinkat yhteen hyttiin, sen jälkeen nuorisoa ei näkynyt…

Sovittu oli, että perillä mahdollisimman nopeasti laivasta ulos ja hotellille. Punnitus päättyisi 
puoli tuntia laivan satamaan saapumisen jälkeen. Onneksi saimme taksin joka otti meidät, 16 
henkeä, kyytiin kaikki kerrallaan.
Me vanhemmat jäimme vahtimaan laukkuja kun junnut kiirehtivät puntariin, ehdittiin hienosti, 
eikä edes oltu viimeisinä. 
Joukolla ravintolaan syömään, valmentaja lausui muutaman kannustavan sanan, kertoi 
seuraavan päivän ohjelman ja sitten olikin aika mennä unten maille.

Lauantai aamu klo 8.00: nuorimmat kisaajat Ronja Salasmaa DG-28 ja Joonatan 
Kujanhaara DB-30, aamiaiselle muutaman sadan muun judokan kanssa. 
Onneksi matka hallille oli lyhyt, siellä oltiin hyvissä ajoin ja lämmittelyä* lähti vetämään Jasmi 
Salasmaa.

Kisat käynnistyy klo. 10.00 tai sitten ei. 
Ensimmäiseen matsiin sarjassaan 33 osallistujaa lähti Joonatan. Vastustaja vei voiton 
ottelukellon näyttäessä 1:21. Seuraava ottelu päättyi vastustajan sidontavoittoon 8 sekuntia 
ennen täyttä matsiaikaa. Ei sijoitusta ensimmäisistä kansainvälisistä kisoista.
Seuraavana oli vuorossa Ronja, sarjassaan 6 ottelijaa. Yhdellä voitolla ja yhdellä häviöllä 
kaulaan ripustettiin pronssinen mitali. Onnea! 

Tässä vaiheessa oli C-junnutkin jo saapuneet hallille. 
Ensimmäisenä heistä tatamille pääsi Mikko Ruoppa CB-38, sarjassa 32 ottelijaa. 
Valitettavasti onni ei ollut suosiollinen ja kahden ottelun häviö tiputti Mikon jatkosta.
Samassa sarjassa otteli vahvistuksemme William Oinas, jolle neljä ottelua, kaksi voittoa ja 
kaksi häviötä, ei myöskään riittänyt mitalitaistoon.

Vuorossa on Ville Hukkanen CB-42 ja 39 ottelijan sarja. Villelle hienosti viisi matsia, kolme 
voittoa ja kaksi tappiota, näillä ei harmillisesti mitalisijaa saavutettu.

Rasmus Leppälä CB-50, sarjassaan 13 osallistujaa, oli päivän viimeinen kisaaja. 
Ensimmäinen matsi sarjan lopullista voittajaa vastaan ja häviö. Toinen ottelu oli voitto ja 
kolmas valitettava häviö. Ei sijoitusta.

Sunnuntai aamu ja hallille lähti ensin A ja B-ryhmä. Nuoremmat saivat nauttia aamiaisesta  
pidempään.
Kuume teki Joosua Mujusesta kisaturistin kannustusjoukkoihin.

Ensimmäisenä tatamille asteli Ville Hukkanen, tällä kertaa sarjassa BB-42. Ottelijoita oli 13 ja 
kahdella hävityllä ottelulla Ville oli sarjansa 9. 

BB-50 ottelivat sekä Rasmus Leppälä että Lassi Ruoppa, sarjassa oli 20 kisaajaa. 
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Molemmille yksi ottelu ja tappio. Tässä sarjassa olisi taistellut myös Tuomas Hiilamo, mutta 
hänet flunssa oli kaatanut jo kotisänkyyn.

Neljäntenä kisaamaan lähti Jasmi Salasmaa BG-44. Kolmen tytön sarja päättyi Jasmin 
kahteen voittoon, nousuun korkeimmalle korokkeelle ja kaulaan ripustettiin kultamitali. Onnea!

Päivän päätteeksi kisaamaan pääsi Sami Ponsi AB-73. Sarjassa otteli 8 kisaajaa ja Sami oli 
kahdella, lähes täydet kolme minuuttia kestäneellä ottelulla, seitsemäs.

Tallinnan tuliaisina yksi kulta ja yksi pronssi*, rutkasti ottelukokemusta (26 matsia), uusia 
vastustajia ja tsemppi seuraaviin kisoihin: A- ja B-nuorten SM kisat Orimattilassa, 23.2

Ps. taisi Tax Freestä jokunen karkkipussikin tarttua matkaan.*

Kaikkien mukana olleiden puolesta, iso KIITOS Jami ja Pia, hienosti hoidetuista 
matkajärjestelyistä.

t.äiti tatamin laidalta

Haastetaan kaikki Chikaralaiset viimeiseen Matsuru-kannu kisaan 9.3 Kotkassa.

Tule mukaan, mekin olemme siellä !!


