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JUDO
Jonkin aikaa sen jälkeen, 
kun Seppojuhani Ruotsa-
laisen edustama Minun Ju-
doni -kirjan toimituskun-
ta oli luovuttanut opetta-
ja Satolle lähes 700 henki-
sen yleisön edessä kirjan en-
simmäisen kappaleen, al-
koivat SM-finaalit. Oli hie-
noa nähdä, että finalistien 
joukossa oli entinen karstu-
nen Juha Matilainen. Hän 

aloitti judoharrastuksensa 
1990-luvulla Seppiksen ja 
Aulis Kukkosen vetämil-
lä alkeis- ja jatkokursseilla. 
Kookkaana kaverina ”Tuh-
nulle” ei oikein löytynyt vas-
tusta. Kun hän sitten muut-
ti Jyväskylään ja pääsi har-
joittelemaan isoon seuraan, 
alkoi tulostakin tulla kilpai-
luissa.

Juha voitti judossa ras-
kaan sarjan (+100 kg) Suo-

men mestaruuden vuonna 
2010 Loviisassa. Nyt tuli sa-
massa sarjassa hopeaa pian 
40 vuotta täyttävälle poliisi-
miehelle Tikkurilan SM-ki-
soissa viime viikonloppuna. 
Lajin tuntevana voin sanoa, 
että on kova sijoitus tämän 
ikäiselle. Onnittelut!

Seppojuhani 
Ruotsalainen

Juha Matilainen voitti 
judon SM-hopeaa

Hei tilaaja!
Näköislehti 
luettavissa 

torstaisin het 
aamukuudelta. 

Joko olet 
tutustunut?

www.viispiikkinen.fi

JUDO
Judo-opettaja Tetsuji Sa-
to on myös karstusille tut-
tu. Hän kävi opettamassa 
useilla judokursseilla Kars-
tulassa 1990-luvulla. 

Lisäksi hän on kiertä-
nyt monilla paikkakunnil-
la asuessaan 1970–1980-lu-
vuilla Suomessa. Myös Ja-
paniin muuttonsa jälkeen 
hän on säännöllisesti vie-
raillut maassamme opetta-
massa judoa. 

Ja koska mies on monille 
judokoille hyvä ystävä, päät-
tivät muutamat judokat teh-
dä Tetsujin opeista kirjan. Se 
sai nimekseen Minun Judo-
ni - filosofia ja fysiikan lait 
judossa.

Kirjaa oli tekemässä vuo-
den ajan toimituskunta, jo-
hon kuuluivat judokat Har-
ri Hagman, Jukka Heino, 
Seppojuhani Ruotsalainen 
ja Ari Tervo. Kirjan kuvat 
ovat Kalle Lindhin ja Harri 

Hagmanin. Taiton on tehnyt 
Seppis Ruotsalainen.

Kirja tehtiin opettaja Tet-
suji Saton judo-opetuksen 
perinteen säilyttämiseksi ja 
opiksi ja hyödyksi Suomen 
judokoille ja judoseuroille. 

Kirjan julkistustilaisuus 
oli viime lauantaina Tik-
kurilassa Judon SM-kisois-
sa. Tähän tilaisuuteen tuli 
myös Tetsuji Sato Japanista.

Kirja on painettu Saari-
järven Offsetissa.

Judo-opit 
kansien väliin

FRISBEEGOLF
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen

Kivijärven 18-väyläisellä ke-
säradalla on heitelty frisbee-
tä jo kolmissa viikkokisois-
sa, kun lumi on lopullises-
ti sulanut väyliltä. Käytössä 
ovat olleet myös uudet syk-
synväriset maalikorit, mitkä 
ovat osoittautuneet hyvik-
si. Massiiviset ketjut isom-
massa korissa lähes imaise-
vat lentävän putterin sisään.

Kivijärveläiset Antti ja Pet-
ri Kotilainen ovat kisailleet 
ahkerasti ympäri maakun-
taa ja vähän kauempana-
kin. Revolution Summer 
Season Opener 2015 (RS-
SO) oli 18.4.–19.4. Laukaas-
sa. Parikilpailu oli jo perjan-
taina 17.4. Laukaassa, missä 
isä ja poika olivat viidensiä 
kovassa seurassa. Antti heit-
ti hienoon voittoon viimei-
senä päivänä sunnuntaina 
PDGA-liigassa. 

Kun Antti ja Petri kilpai-
livat Laukaassa, oli muil-
la mahdollisuus voittaa ja 
napata niitä kärkisijoituk-
sia juuri sunnuntaina 19.4. 
viikkokisoissa Kivijärvellä. 

Tämän teki Vesa Muho-
nen Karstulasta tuloksella 
yksi alle radan ihannetu-
loksen. Toiseksi tuli tasoi-
tuksen turvin Arto Hyyti-
äinen yksi yli radan ihan-

netuloksen.

Antti ja Petri kilpailivat 
25.4. Kirena Openissa hy-
vin tuulisessa Ylivieskassa.

Antti nousi hyvän toisen 
kierroksen ansiosta sijal-
ta 17 kahdeksanneksi lop-
putuloksella yksi alle ihan-
netuloksen.  Petri oli kisan 

26:s. Antti kävi nappaamas-
sa maanataina 27.4. tutun 
ykköstilan Saarijärven tä-
män vuoden ensimmäisis-
sä viikkokisoissa. 

Antin tulos kipeästä se-
lästä huolimatta oli viisi alle 
radan ihannetuloksen.

Viikkokisat järjestetään 
vielä sunnuntaina 3.5. Ki-

vijärvellä, mutta sen jälkeen 
perjantai-iltaisin. Ensim-
mäiset ovat näin ollen 8.5. 

Kivijärven 20-väyläisen ra-
dan avajaiskilpailu on 14.5. 
Rata on vielä osin remontin 
alla, sillä siihen tulee kol-
me kokonaan uutta metsä-
väylää. Muutoksia on lisäk-

si myös viidellä tutulla väy-
lällä.

Ennen avajaiskilpailuja 
Kivijärven Kivekkäät osal-
listuu kahdella joukkueel-
la Keski-Suomen seuraotte-
luun, mikä järjestetään 9.5. 
Keuruulla Isossa Heitossa. 
Joukkueessa on kuusi kil-
pailijaa.

Pidennetty kesärata kohta käyttöön Kivijärvellä

Koreihin tykästynyt kivijärveläinen Reijo Mustonen puttaa sisään väylällä 16 viime sunnuntain viikkokisoissa. 
Tärkeä seuraottelu on vuorossa 9.5. Keuruulla, sillä Mustonen on 2. joukkueen kapteeni.

KARSTULA
Liikunnanohjaajan toimi on 
ollut haettavana Karstulas-
sa. Määräaikaan mennessä 
tehtävää haki kuusitoista 
henkilöä. Asia on esillä en-
si viikolla sivistyslautakun-
nan kokouksessa.

Tehtävää hakivat Mykkä-
nen Ari Pihtiputaalta, Laiti-
nen Pirjo Pihtiputaalta, Tali-
kainen Mikko Perhosta, Leis 
Thomas Parolasta, Rajala 
Tuija Kuopiosta, Rossi Anna 
Tikkakoskelta, Pesola Saara 
Kajaanista, Parkkonen Jark-
ko Kyyjärveltä, Jänkä Jussi 
Perhosta, Kemppainen Satu 
Karstulasta, Hokkanen Si-
ni Jyväskylästä, Saukkorii-
pi Samu Rovaniemeltä, Sil-
vonen Johanna, Honkonen 
Anna-Kaisa Karstulasta, 
Hertell Tanja Vierumäeltä 
ja Alapiha Heli Karstulasta.

Liikunnan-
ohjaajaksi
haki 
16 henkilöä

Karstulan seudullakin tutuksi tulleen Tetsuji Saton opit ovat nyt kansien välissä.

Juha Matilaisen (vas.) judomenestys jatkuu edelleen. Seppojuhani Ruotsalainen 
ihasteli Matilaisen menestystä SM-kisoissa.
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