
Orimattilan Judoseura ry. järjesti perinteisen viiden päivän Summer Judo Rocks judo-

leirin Kärkölän Opintien koululla. Leirille osallistui 200 leiriläistä useammasta eri

maasta. Leiriä pääsimme kasaamaan koululle muutamaa päivää aikaisemmin, jotta

kaikki olisi valmista ennen leirin alkua. Samaan aikaan leirin kanssa koulun tiloissa

majoittautui noin 50 kausityöläistä Ukrainasta. Tästä huolimatta mahduimme todella

hyvin järjestämään leirin, vaikka osittain käytimmekin samoja tiloja, eikä hankaluuk-

sia ilmennyt leirin aikana. 

Onnistuneen leirin järjestämiseksi tarvittiin majoitustilat, keittiö, ruokailutila, liikun-

tasali sekä peseytymistilat. Nämä kaikki löytyvät samasta rakennuksesta. Tilavat luok-

katilat toimivat hyvin majoitustiloina, joihin jokainen leiriläinen toi omat patjat ja

petivaatteet. Lähes kaikissa luokissa oli vesipiste käytettävissä ja käytävien varsilla oli

useita wc-tiloja. Opintienkoulun keittiötilat soveltuivat hyvin 200 leiriläisen ruuanval-

mistukseen. Käytössämme oli astiat sekä ruuanvalmistukseen tarvittava välineistö.

Suurtalouskeittiö ja ruokasali soveltuvat hienosti isommankin leirin ruuanvalmistuksen

tarpeisiin. 

Opintien koulun liikuntasali antoi hyvät puitteet judoleirin järjestämiselle. Saimme hyvin tuotua tatamit suoraan

liikuntasaliin salin perällä olevista isommista ovista. Puku- ja peseytymistilat sijaitsevat liikuntasalin välittömässä

läheisyydessä ja ovat riittävän suuret isommallekin henkilömäärällä. Yleistilat ovat avarat ja siistit. Tilojen siistey-

destä huolehtiminen onnistui hyvin, sillä vuokraaja toimitti meille tarvittavat siivousvälineet. 

Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee urheilukenttä ja koulun piha-alue on suuri, jolloin myös voitiin käyttää

näitä tiloja leiriläisten kanssa. Ainoana puutteena leiriläiset kokivat uimarannan puuttumisen lähietäisyydeltä.

Kaiken kaikkiaan oli helppo järjestää leiri, kun kaikki tilat olivat yhdessä rakennuksessa. Se helpotti logistisia asi-

oita sekä yleinen valvonta helpottui huomattavasti.

Rautatieasema sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä, mikä helpotti saapumista leirille ja tästä tulikin paljon

positiivista palautetta leiriläisiltä. Voidaan todeta, että puitteiltaan Opintien koulu sopii loistavasti isommankin 

leirin järjestämiseen.

Yhteistyö Kärkölän kunnan kanssa sujui alusta lähtien mutkattomasti ja heidän puoleltaan apua oli saatavissa asi-

aan, kuin asiaan. Iloksemme saimme yhteydenottoja myös kunnan yrittäjiltä, jotka lähtivät tarjousten muodossa

tukemaan. Leiriläisille oli kauppoihin tehty tarjouksia ja paikallinen pitserian yrittäjä lähti myös tarjouksen muo-

dossa mukaan. Tästä jäi hyvä fiilis näin järjestäjän puolesta. Tuli tunne, että olemme tervetulleita koko Kärkölän

puolesta pitämään leiriä.

Orimattilan judoseura voi suositella lämpimästi yhteistyötä Kärkölän kunnan kanssa vastaavien tilaisuuksien

järjestämisessä. Jokainen viranhaltija, jonka kanssa asioimme leirin tiimoilta suhtautuivat meihin positiivisesti ja

avuliaasti.

Kärkölästä löytyi leirille kaikki tarpeellinen ja vähän ylikin. Leiriläiset kiittivät hyvistä järjestelyistä ja valmenta-

jat kehuivat leiriä yhdeksi kaikkien aikojen parhaista. Reilu 4000 asukkaan Kärkölä tarjosi mahtavat puitteet 

leirin järjestämiseen ja siitä pääsi nauttimaan myös 200 leiriläistä. 
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