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lovisa – Varannan får leka 
sköldpadda och varannan får 
stå som ett X. 

Judoledaren Jari Orava går 
omkring på tatamimattan och 
ser till att förskolebarnen från 
Tessjö ställer sig rätt i ringen. 
Vartannat barn kryper ihop 
till en sköldpadda och följan-
de står som ett stort X. Sedan 
ska barnen springa runt i ring-
en, hoppa över sköldpaddor-
na och krypa genom X:en. 

Att säga att salen fylls av 
glädjeskratt är en underdrift. 
Småttingarna tjuter av skratt 
från första stund och försko-
lelärarna har fullt upp med att 
hänga med i barnens fart och 
fläng. Barnens entusiasm 
smittar lätt av sig och alla har 
roligt.  

Den här hösten har judo-
sällskapet Arashi bjudit in 
traktens förskolor för att testa 
på världens mest populära 
kampsport judo. Man har 
redan haft besök av grupper 
från bland annat Märlax, 
Fredsby, Pernå och Lovisa 
centrum och i torsdags var det 
tjugotalet finska och svenska 
förskolebarn från Tessjö som 
stod i tur. 

För barn i den här åldern 
går timmarna ut på mycket 
lek och små övningar. Efter 
lite uppvärmande lekar får 
Tessjöbarnen lära sig falla på 
rätt sätt. Jari föregår med gott 
exempel och ett stort duns 
hörs när hans händer slår mot 
tatamin. 

– Men det gjorde inte alls 
ont när jag föll på rätt sätt. 

I följande stund ligger bar-
nen på golvet, de gungar och 
slår kullerbyttor, de hjular och 
leker brännboll. Efter en av-
slappnande stund, där de lig-
ger med huvudet på varandras 

magar i en fiskbensformation, 
är det dags att avrunda tim-
men. 

Jari och ledaren Mari Turto 
avslutar timmen med samma 
stärkande japanska ord som 
de inledde timmen med.  

– Mokuso. Mokuso jame. 
Rei. 

Efteråt konstaterar Fia, 
Johny och Ronja att det var 
en ganska rolig upplevelse. 
Fia har svårt att bestämma sig 
för vad som var det bästa 
medan Johny ser på helheten. 

– Att vara här, det var bäst! 
Ronja är först lite sval i sina 

kommentarer men sedan visar 
det sig att hjulandet var abso-
lut bäst. Och alla tre vill pröva 
på judo på nytt?

– Jo! 
Jari och Mari vinkar av de 

tjugo judoaspiranterna. Det 
är första gången man bjuder 
in ortens förskolebarn att 
pröva på sporten. 

– I dagens läge har barnen 
väldigt många hobbyer men 
de rör ändå alldeles för lite på 
sig, säger de. Judo är väldigt 
effektivt. Det börjar mer lek-
fullt och ju äldre barnen blir 
desto mer kampsport kom-
mer in i bilden. 

Och judoflugan lär dessut-
om vara en mycket smittsam 
“sjukdom”. Jari och Mari har 
båda drygt fem års erfaren-
het i bakfickan och allt fick 
sin början då de egna barnen 
började med kampsporten. 
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en lugn stund. Efter en fartfylld judotimme är det skönt att bara 
få ligga med ögonen slutna och känna varandras andningar. 

Glädjetjut på barnens judotimme
VärLdens mest popuLära kampsport utövas flitigt i Lovisa. Den här hösten har ortens förskolebarn fått 
pröva på grenen. 

– och så står alla som stora X! Ledaren Jari Orava instruerar 
hur allt går till.  

– Varannan får leka sköldpadda och varannan får stå som ett X, säger Jari Orava. Barnen följer noggrant instruktionerna.  

Judotimmar för fem- till sexåringar utgår från mycket lek och 
övningar. Förskolekillen Lukas, till höger i bilden, sysslar med 
sporten sedan tidigare.  


