Kanoasalan KarateFeura rv:n vaiheita

Looginen kysymys Iienee: mistä kaikki alkoi? tlo, ilmeisesti siitä
kun kangas-alalainen nuorimies nimeltä fsko ferola sai käsiinsä itämm. sensei- Hasutalsu
,raisia taitoja käsittelevää kirjallisuutta,
Cyanan kirjat'fr'hat is Karatef'ja "This is Karatert. Tuo herra 0yama,

merkillinen korealaissyntyinen karatemies joka on saavuttanut niaineit,a esimerkiksi voittamall-a härkiä paI jain käsin, sai tt*trr1l-

.,,

tään opetuslapsen Suomesta. Esko kertoo aloittaneensa karaten iu"'
joittelemisen itseopiskelun muodossa vuoden 1958 vaiheilla, jolloin

laji oLi vielä varsin tuntematon t,ääIIä pohjolassa.
Tampereen Judoseuraan. Sie1lä
Vuonna 1969 Lsko f,erola lii.ttyi
tuolloin

oli

1.dan musta vyö sekä judossa että karatessa' Hän ope'uti

Tarapereella n. puolen vuocien a jari ja piti

viikossa.

fiiulla

Taguchi Eifulta.'Sensei

hän sai opetusta japanilaiselta

ahkerasti,

fsko harjoitteti

joka pideltiin

vihreän vyön lerrillä
oli Hisaomi Fujii,

ha.r

joituksia

kaksi kertaa

ja vusnna 1970 hän suoritti
UierumäelIä. Lei.rin opeLtaja

viidennen asteen mustan vyön haltija.

Muita ual-

mentajia EskolIa oli alkuvuosina nm. Ryukyu Ogarira, sekä slromalaisen
kuuluuat Lasse Siurala ja Tapio KihIberg.
Kangasalan Karateseuran syntysanat - r...tuuksä mukaan?f' - lau-

karaten pioneereihin

suttiin

iLmeisesii

siiiolsen

KangasaLan Yh+-eiskoulun UB -Iuokassa

huhlikuussa 197O. Asiasta olivat
mo.l_a

ja Timo pajukoski.

alkeiskurssin

päättämässä Esko ferola,

Esko lupasi pitää muille perustajajäsenilIe

alkaen kesäkuun afusLa. Sovittiin

-,ilaus pantaisiin

Timo KIe-

myös siitä

että puku-

heti vetämään. KaraLegin sai tuohon aikaan jopa

J0 marka-I1a. Halvimpien ns. Iakanapukujen hinta on vuoden 1982 hintaLassn mukaan 100-105mk.

2.

Alkerskurssin

jännityksensekaisin

a.l-xua odoteltiin

tuntein,

ei ol1ut lainkaan selvää mihin he olivat

lä o;cilaiile

vänä 197A. Harjoitukset, joita

kesäkuun 1.päi-

ko.Lmesti viikossa kestivät

pidettiin

ainakin kolme tuntia

tavallisesti

ryhtymässä...

alkoi siis

Kangasal-an ensj,rnmäi.nen karaLen alkeiskurssj.

sil-

kerraLlaan.

Har

joittelupaikkana

oIi

Kirkkoharjun päässä, näkötornin kupeella oleva tasainen aIue, jonne
- toinen viiden ja toinen yhdek-

rnolemmai oppiJ-aat saapuivat pyörilIä

Bpetlaja oli sitä mieIt.ä

päästä säästä riippumatta.

sän kilsm;:rin

et -uä esim. kastumisella' ei oI.Lut sinänsä merkitystä,

kesto o1i kolma kuukaut,La, ja tuolta

nerruksia,

a3afta suorast,aan hiertyi

mieleen

vatsapunnerruksia, selkäpun-

tehitiin

punnerruksista:

muiste erilaisi.sta

Al-keiskurssin

etunojapunnerruksia kahdella tai yhdellä kädeIIä, kärnmene]-jne, l'lahdollisuuks

j-en

f ä, nyrkeillä,

sormi1I.a, ranteen uIkopuoIella

määrä y1Iätti,

Kyykkyhyppy kuului myös erottamattomana osana harjoit,-

kyykyssä kävelLen ja hyppien ]ie-

teluun. pisin matka mikä suoritettiin
nee ollut

noin puo.Ii kilometria"

Taukoja tai pystyyn nousemista ei sal-

litLu.
kuului 1ähes yksinomaan ns. Perus-

Varsinaiseen karateharjoitteluun
tekniikoita,

joilIa

rakennettiin

toimivaa karatea vart,en. EriLai§et
uää vaihtelua rutiini.in.

sääoIot toivat

oikeastaan virkistä-

Sateesa märkä puku kietoutui

toi.kin oåäLyä siihen että potentiaalinen

vartalon

karatemesLari pääsi silmäkkäin

vär jäsi

har jun af uskas,.riL.lisuuden kanssa, tai

tiukasti

a11a. Korkea poLku saat-

ympäriIle ja ruoho muuttui liukkaaksi'tukijal-an

vihieä1Iä.

että Psyykkistä -

pohjaa - sekä fyysistä

housun takamukset Iehti-

Helteessä oli pakko hakeutua puiden varjoon; vaikka valkoi-

neo puuvilla-asu
Harjcittelu

suojasikin

kuumimmilta säteiItä.

toi mukanaan eräitä

käytännön ongelmia. fsimerkiksi

oIi

epäse1vää kuinka yleisö suhtauLursi meihin, ja toj-saalta - tarvitsj-ko

meidän väIittää

siitä.

Karateen kuufuu mm. kiai,

La käytelään voiman keskittämiseksi,

tietyn.l-ainen huuto jo-

pelon voittamiseksi

vastustajan hämäärniseksi. Kurssifaisilla

oli

ja vaikkapa

tapana leikkimielel-1.ä

3.

a:.Lruuietl,a oliko
C-.

joskus kuulunut hälyLysa joneuvon ääni jotenkin yh+'ey-

t=; nai.dän toimrntaamme. thkä sieltä

;aunci:tamaan, ellei
Itse asiassa taisivat
jussa kulkeneille

of r tulossa valkoiakkisia

setiä

peräti sininen vi-Lkkuva-Ioauto pois kcr jaamaan.
valkopukuiset karatekat aiheuttaa joillekin

har-

ylimäärä1siä sydämenIyönteiä syöksyessään iltahämäLottuivat

rissä esiin mill-oin mistäkin polun mutkasta. 0hikulkijat

ienkin pian lähän harjun väkeen. Samaa ei voi sanoa kaikista
0Ii ai.na mielenkiinloista

odotella niiden reaktioLa,

kui-

koirista...

ja sitä ehtisikö

isännän käsi kaulaPantaan.
korkealla.
kiinteä ja harjoitteluhenki
Ryhmä o1i luonnollisesti
0peita jaIle ei voinut sanoa; r'En jaksa" , tai: rrEn haf uar'. Har joit,teli.

ja Iopulta tuli

ylitettyä

niin eitä lihakseL eivät enää tuLfeet tuskal]isen

kipe{ksi

ja., ylittivät

i.tsensä joka kerta,

seeraavaksi päiväksi.
J.i

jaksi.

ei harjoitellut

Kukaan pojista

kipukynnysiin
harjoilusta

tullakseen tappe-

Kiinnostuksen kohteena oli Ia jin eksoottinen a.Ikuperä' itämai-

nen ajat,LelL.r, s=kä tekniikat

jorta ei näyt-tän;'t cppi'.'an m1L]ään.

i'i

ämä

kaikki ;zhdassä muodostivaL haasteen joka sucmafaisella it,sepäisyydellä
pyritiiin

voittamaan.

SyksylIä, alkeiskurssin
siin asii.

jälkeenrjatkui

Tufevat karatekat siirtyivät

harjoittelu

aina syyssatei-

yhteiskoulussa r' lukiomaiseen

opiskeluunB, kuten vaativa, mut,ta oikeudenmukainen ruotsinopettaja usein
muisii huomauttaa. Harjoituksia oIi nyt harvemmin ja lukion portaita nähliin

parin kaveruksen kävelevän hampaita kiristellen

kaiteasta,

ja pidellen kiinni

Varsinkin aJ.aspäin meno on vaikeaa, mikä1i reisilihaksista

edellisenä päi-vänä puristettu

on

kaikki voimat ja ehkä hiukan enemmänkin.

l.jeuvoltelu jen jäIkeen saimme käyttöömme yhteiskoulun urheilutilo ja,
'ke1Io
19.00
ysläväl-Iisesti avaamassa mei.IIe oven
3a vahtimesiari.kävi
maanan,uai-iltaisin. Yksi kerta viikossa ei kuitenkaan riitä edes kunnon
yJ-1äpitämiseen, joten jouduimme harjoi-ttelemaan myös kotona. Harvat vuorot johtivat kuiLenkin siihen, eLtä työskentelimme jatkuvasti kipurajalla.
fsko opetti nyt sisäharjoiLuksissa
natkeus ja tasapaino joutuivat

uusia, vaativampia tekniikoita

koetukse]Ie. Arvosana lienee ollut

joissa
vält-

Se olrkin

.isd;. Juonalaukoja e.i missään olosuhteissa sallittu.

järkevää

s:Llä tarianaLon juoman kåyttö aiheuttaa voimien häviärnisen ennen aikosyömäIIä sitruunan tai grapen lohkoja.

jaan. Janon tunne häivytettiin
.rTr=eni.ttr alxoivat

harjoiLtefu
oiio sai-isia,

saada uusia ulottuvuuksia.

Mukaan tuli

esim. rohkeus-

jo.hon kuului muun oheLla seuraavanlainen menett'e1yl vauhdin-

hyppy vatsaL.Leen y1ös näyttämön reunalle ja piLkä liuku
Käytössä oIi myös varsi-nainen voimisteluvälineistö.

påätyseinää kohti.

- tosin ei niinkään

Isim. hyppyjä varten tarkoitetttra'pukkia-käytettiin
hyppimiseenruaan se nostettiin

painoksi selkään juostaessa ja seisonto-

ja harjoi;eftaessa.
Tuli vuosi

1971

. Pitkän ja pimeän, sekä työntäyteisen

talven iä1"-

keen atkoi näkyä kevåän merkkejä" Karatekat kävivät jo varhain harjussa

haisteLemassa ilmaarja tunnusteLemassa oliko maa jo sula ja riittävän

iaisi

kuiva. !{pk:n tanssilava

e1ää viimeisiä

päivittäin

Iä auki, 3a sinne kiioesi

väkeä. Kauniina kesäpäivinä tornin

1uo saapui. monta matkaili ja ryhmää, autoilla

tai käve.L.Len. Koska karate-

tornin Iähistö1Iä,

pidettiin

seuran harjoitukset

kesiään. Näkötorni o1i vie-

oli huomi.ciden teko

mah-

doIIista.
Sitten se taas alkoi:
Listui

armoton treeni johon nyt toisena kesänä osal-

jc enemmän uäkeä.0hje1maan kuului lenkkeily

paJ-asten ryydittämäI1ä

jaloin

paljain

Iasin-

polulLa ja kyykkykäve1y y1ös alas kirkkoharjun

rinnet.uä. Yhä uudelleen hiottiin

torjuntoja

ja vastaliikkeitä

käsivar-

ret täynnä mustelmia, Puvun väri muuttui tuoreessa ruohossa. SJ Laisi
viel-ä tuohon aikaan olla äitien
y1i kolme tunlisiksi,
apiloiden poimintar'ts.

onge1ma... Harjoitukset

Näihin aikoihin
ei jatkettu

,-Ien kasvi. ltlm. viisilehtinen

tuli

venyivät usein

mukaan uutena muotona neli-

ennen kuin Iöydettiin

kyseisenlai-

ei kef vannut. Tällainen t,oiminLa toist,ui

korkeintaan pari kofme kertaa kuukaudessa" Xesä-1971 muistetaan lisäksi
vihreän teen kesänä. Esko fero.l-a osti Tampereelta monta kiloa vihreää
teelä,

ja tarjosi

sit,ä joskus oppilailleen

lukuisia

kupillisia

peräkkäin

)saaoan näin kyseiset oppilaat

.Lausuivat ylistäviä

C;pilaa;

(Lienee olfut

nireä oisaii,a.

tottumaan tähän'itämaiseen juomaan.
sanoja teestä pyyhkien samalfa tuskan
vain kahvin vieroitusoireita)

Kesä kääntyi syksyyn ja ilmat viiLenivät.
ko

j. osal-Le perusta ja jäsenistä,

Lukion toinen vuosi a1-.
Tamperee-l-la, mutta tuti

Esko opiskeli

Treenit sujuivat, notmaalin

kuitenkin Kangasalle vetämään harjoituksia,

mm. puukkotekniikat,

merkeissä. Mukaan ohjelmaan tulivat

iiukoissa

puukolla tapahtuvan

harjoi:telumenete-l-mät joi11a voidaan harjoitella

erään männyn juureIle.
joka uäIitunti.

si,uten oIi tapana kertoa ainakin yksi vitsi
rsitiin

tpäivän vitsi'

tai peräti'viikon

katkaisivat

kauden salissa kevääIIä, joten kivutkin
Kolmas harjcituskesä

muo-

Tää11ä--

Lisäksi ker-

No selvittinhän

vitsi'.

hengissä. Ylioppil-askirjoiLukset

täkin ialvesta

nautu hyytyi

saanut Iähes akrobatian muotoja. Lukion pojat

ellei

yleensä pienen väIituntiryhmän

oostivat

niin arat,

Vatsalihakset olivat

netkiä koulun portaissa.
irvis'uykseksi,

taas tuskallisia

Ja seuraauina päivi.nä vietettiin

hyökkäyksen torjuntaa,

e1i

sii-

harjoitus-

häipyivät.

oIi alkamassa. Toiminta pyöri täydelIä vauh-

dil1a jo toukokuussa 1972. Mukaan tuli

taas uuiia r;äkeä. 0ngelmana oli

uain se , ,miten saada heidät pysymään mukana. Mahdollisestj. harjoitusten kovuudesJa johtuen noin 9Afi alorttaneista
den kuluessa 70-luvulIa.

Vanhoilla karatekoitla

aina vain uusj.a tekni.ikoita

OhjeJ-naan tuli

keskeytti
alkoi

- paljastui

man opet',,elemisen leimaama Iuonne. VaihteLua tarvittiin

La oIi lopullisesti

tu.Lossa täyteen, ja sitä

pai.mimi.nen ja vihreän teen juonti.

1ä aseisiautunutta
Ly +-ikxe otettiin
Lc?ä

Syksyn tuLlen jatkettiin
kddn. llIat

karaten loputtosilloin

kun mit-

Kokeilimme myös taistelua

bambukepil-

niin,

että heitet-

ilrnasta kiinni.'Tätä

ja sisä1!ää silti

jo o1}a rutiinia.

esim. neliapiloiden

hyökkääjää vastaan, sekä tikkapeliä

muita tekemästä. Se edellyttää

iionopautta,

loivat

muutaman kuukau-

jälkimmäistä toimintaa täytyy varoit-

äärimmäistä tarkkaavaisuuLta ja reak-

tietyn

riskin.

harjoitte.l-ua jä11een mahdollisimman pit-

pimenivät, ja mm. juoksul-enkkimme harjussa saivat aivan uu-

oen ulot,tuvuuci en. Juoksimme 1ähes täyde.L.l,isessä pimeydessä suunnistaen

:rlun pinnassa vaaleampana hohtaneen purun mukaan. Jälkeenpäin ihme:;r:l-i sa että

emme

koskaan loukanneet jalko jamme kiviin,
Po.Lun varrella

ei käytettykään.

iåän jalkineita

vaikka mi-

oIi usej.n pöIIö jä hu-

huilemassa kannustustaan, vai liekö sadat,elleet otuksia jotka pelästytiil:ät

ruuan pois, Lepakot LulivaL niin 1ähelIe, että joskus saattoi
kasvoilla.

tunLaa siipi.en luoman ilmavirran
Tuli talvii

ja siirrytti.in

Sali-ilma

saliharjoitteluun.

tuntui

kuival!a, pöIyiseltä ja raskaalta, Huomio kiinnittyi vähitellen ylioppil_aski.r joituksiin, Kir joitusten aikana hoidettiin kuntoa .monin tavoin.
T. Pajukoski esim. juoksi Roiheen jääI1ä 1ähes päivittäin

10-15km:n

l=nkkejä koiran kanssa

I

Kesätlä 1973 kohotettiin seuran jäsenten kunto varsjn korkealle,

!enkeillä

mm.

si. ainakin

saatettiin pitää sellaista vauhtia, että koko ryhmä juok-

J000m

kahdentoista minuutin aikana.

koskaan olIut tarkoituksena lenkille

riiailiin

Tämä Cooperin

testi ei

Iähdettäessä, mutta ajanotto suo-

utel-iaisuuCesta. Karatekojen kunto-käsite sisältää jotain

muu-

ia kuin sen juoksukunnon mitä Sooperin tastilLä rnitataan. Tes!issä saattaa menestyä henkilö joka ei kestä karaten koknaisvaltaista harjcitusta.
'.la.,sapunerruksia tehtiin

yleens

ä

1rO-2OO,

tehtiinpä kerran yhteishar joi-

:uksena 4)0 punnerrusta. Yksittäisenä ennätyksenä Iienee 500 kertaa; Iäf-

Itjin takijä havaitsi selkänsä alaosan palaneen rakoille huovan päätlä, ja
kutl Irike muutoinkin alkoi kyIIästyttää häntä, hän keskeytt,i juuri mainittuun Iukuun. Eräänä fauantai-aamuna nousi Wpk:n tanssilavan kiuijalan
-t?1.?o" keski-ikäinen mies. Hor jahtelavasta käynnistä pääLelIen jatkot oli-

vat oLleet hurjat. Harjoitukset olivat juuri alkamassa klo 5.30 ja mies
isi,ahti nuokahCellen aluaen reunalle. Sanaakaan sanomatta hän istui paikalLaan n, klo 10.10 asti seuraten tauotonta harjoitusta. Loppukumarruksen

ja jupisi :

;å\'<--=n mies vääntäytyi jalkeille,
lztz--e'<aL puclestaan ihailivat

l:i<keiden toistojen

,

3'0n

pojilla

kova kuntol'

kalsojan suoritusta, siIIä alituisten

sekä pi.tkän alku- tai loppujumpan seuraaminen

n;r.+io t,y1sää puuhaa - aivan kuin

ka

tsoisi huonoa elskuvaa.

on

TaI';i 1973-'74 su jui kommel-Luksitta. KesäILA 1974 otettj.in taas uusia
al-<e.iskurssiLaisia. Itse asiassa kurssil-arsia tuli ja meni; joillakin
oli

eCessään muutto

muualle. Jotkut lopetLj.vai opikelun tai työn Lakiat

Terveyde]lisistäkin syistä erottiin, vaikkakaan Ioukkaantumisia ei harjoiiuksissa tapahtunul joitain venähdyksiä Iukuunottamatta.
tjäihin aikoihin siirtyivät

seuran vanhimmat jäsenet asevelvollisuutta

suorittamaan. He palasivat seuraavana vuonna paljon jäykempinä ja huoncnmassa kunnossa

takaisin

---

Kangasalan Karateseura BonsaiIle teht,iin säännöt heti toiminnan

a-l-kuvaiheessa. Uuonna 19?4 al-ettiin harkita seuran aseman virallis!amisla

rekisieröimisen muodossa, siIIä saadakseen mm. avustuksia tulee urheiluseuran oIIa rekisteröity yhdistys. Näin ainakin perusteltiin Karateseuran jääminen kerran erään,avustuksen saajien piirin uIkopuoIeIIe. Tämä
tosin lienee -oIIut osittain hämäystä, sillä Kareiteseura jäi rekisteröitynäkin kerran auustuksetta, huolimatta ajoissa tehdystä anomi:ksesla, ja
eräälfe rekisteröimät,tömä1Ie yhdistykselle raha myönnettiin. Lienee PaI-

ollut kysymys ennakkoluuloista näiden nuorten toimintaa kohtaan.
Ennakkoluuloja nimittäin ilineni monissa muissakin yhteyksissä. Bii ilmeijolti

sen vaikeaa ymmärtää sitä tosiasiaarettä epäsosiaal-inen aines ei näissä

ynpyröissä viihtynyt.

Karatessa ei oIe niksejä, vaan taidot opitaan ko-

val1a, pitkäjänteise11ä työI1ä. Kun, raa"in perustein harjoittelemaan t,u*
levat huomaayat tämän, he Iopettavat harjoittelun. Karaten alkeiskurssista ei eIe hyöiyä edes itsepuolustusmiglessä. Harjoittelulla pyritään muihin arvoihin. Kangasalan Karateseura r.Y. sai alkunsa rekisterimerkinnä1.1ä 1975. Bonsai

poistettiin

nimestä

mm.

syystä että se voitiin

sekoit-

Laa nEanzai.'-sanaan joka oIi saanut pääasiassa sarjakuvalehtien väIit,yk- - - .i:jr.:r:.'r.;:i'-.,
se11ä hieman onriLuisen, sotaisan kaiun, IBonsair kuvasi seuran nimessfl

pienoispuuta.
Rekisteröinnin
Karatelij.ttoon.

jäIkeen avautui myös mahdo]Iisuus Iiittyä

Suomen urheiluelämän merkillisen

Suomen

kahtiajakoisuuden vuoksi

L

jouLuiKarate}iittekinLekemäänratkaisunsasiitä'Iiittyäkö5VUL;oon
vaiTULloon.Jäsenseur.ojenenemmistökatsoiettäSVULlltäsaataisiin
B'kesäkuuta t",U,'^^^t
tapahtui
Liit'Lyminen
r
parenrnat edut'
,,

, ^r'
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