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Äryat opettavat monipuolista itsepuolustusta
Alkulämmittelyksi tehdään

kärrynpyöriä, kuperkeikko-
ja, puolivoltteja, kottikärrykä-
velyä, punnerruksia - ja niin
edelleen.

Sitten valitaan samankokoi-
set parit ja vedetään nyrkkei-
lyhanskat käteen.

-Lyödään etu- ja takakäden
suorat ja jatketaan alapotkulla
reiteen, Saffe ohjeistaa.

Nyrkkien ja potkujen vaih-
don jälkeen siirrytään matto-
tekniikoihin.

Ensin torjutaan lyönti, sit-
ten viedään vastustaja selän
takaa mattoon. Tatamilla har-
j oitellaan kyynärvarsilukkoa
eri asennoista. Hiki tässä tu-
lee ahertaessa.

Mutta varsinainen kunto-
rääkki alkaa puoli tuntia en-
nen harjoituksien loppua.

Randori on japania ja viit-
taa vapaamuotoiseen sparra-
ukseen. Tänään painitaan pol-
viasennosta, joten vastustajaa
ei tarvitse ensin heittää pys-
tystä mattoon. Ideana on, et-
tä jokainen painii jokaista vas-
taan. Paria vaihdetaan kolmi-
minuuttisen erän jälkeen.

Kunto joutuu koville, kun it-
seään painavampia vastusta-
jia yrittää saada antautumaan.
Matsi loppuu, kun jompikum-
pi taputtaa sidonnan, käsilu-
kon tai kuristuksen seurauk-
sena.

Kun olen nöyrästi taputta-
nut viimeisen vastustajani,
Saffen, käsilukolle, sykkii puls-
sini korkeanaja koko kehossa-

ni tuntuu alkukantaisen hyväl-
tä, kaikkensa antaneelta.

Lopuksi äijät kättelevät jo-
nossa toisiaan.

;l\ Äija-ryhmä kokoontuu
I I lauantaisin klo 12.15V Loviisan seudun
judoseura Arashi ry:n salilla
osoitteessa Chiewitzinkatu'l 3.
Harjoituksiin mahtuu vielä
mukaan. Alaikäraja on 1 6
vuotta.

Judoka Joni Vepsäläinen heit-
tää yhden Äijä-ryhmän vetäjis-
tä Jarno "Saffe" Savolaisen mat-
toon.

Tony Öhberg

tovllsA | Äij ä-ryhmässä joutuu
kunto koville, kun perheenisät
ja nuoret kohtaavat toisen-
sa loviisalaisen judoseuran
Arashin tatamilla. Lauantai-
iltapäivisin hiki roiskuu puo-
litoista tuntia.

Äijä-ryhmassä eri kamppai-
lulajien harjoittajat vetävät
toisilleen treenejä. Ryhmässä
vierailee opettajia myös Lovii-
san rajojen ulkopuolelta, esi-
merkiksi pääkaupunkiseudul-
ta. Eri kamppailulajien edus-
tajat opettavat vuorollaan hal-
litsemiaan tekniikoita. Äijät
ovat koulineet toisiaan viime
syksystä lähtien.

Jotta osallistumiseen vaa-
dittava kynnys olisi matala,
minkäänlaista muodollista
pukua ei tarvita - verkkareil-
la tai shortseilla, t-paidalla ja
paljailla varpailla pärjää. Kon-
septi näyttää toimivan, sillä äi-
jiä vilisee ympärillä noin kym-
menkunta. Miehet näyttävät
keskittyneiltä kuin samurait
valmiina taisteluun. Sujahdan
mukaan harjoituksiin.

Tänään harjoitukset vetää
keski-ikäinen Iarno "Saffe"
Savolainen, joka aloitti kamp-
pailulajien harjoittamisen jo
teininä. Hän on harjoitellut
muiden muassa karatea, thai-
nyrkkeilyä ja judoa.
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