
Porissa jalansijaa saaneen kamppailulajin 

italialainen sensei vieraili karhukaupungissa: 

”Tämä on minun tehtäväni” 

Giovanni Desiderio on ensimmäistä kertaa käymässä Suomessa. 

Sports Chanbaran opettajat ovat tyytyväisiä lajin suosioon Porissa. 
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Italialainen sensei Giovanni Desiderio opasti Porissa paikallisia sports chanbara -harrastajia viime perjantaina. 

Vasemmalla Aleksi Boström ja oikealla Teijo Reunanen. 

Kun Italiasta saapuu kokenut opettaja neuvomaan urheiluasioissa, ensimmäinen veikkaus lajin nimestä ei liene 

sports chanbara. 



Porin Kendoseurassa näin kävi. Tampereella 19.–20. tammikuuta järjestetty leiritapahtuma ei ollut ensimmäinen 

Suomessa, mutta aiemmin paikalla ei ole ollut senseitä opettamassa. 

7. danin musta vyö, Giovanni Desiderio, on sports chanbaran lähettiläs maailmalla. Italialainen sensei elää ja 

hengittää suhteellisen tuoretta kamppailulajia koko olemuksellaan. 

–Tämä on minun tehtäväni ja sydämen asia, Desiderio kiteyttää. 

Desiderio, jolla on 40 vuoden kokemus myös aikidosta, onnistuttiin noin 20 vuotta sitten houkuttelemaan 

kokonaan uuden lajin pariin. Kokeilu jäi pysyväksi valinnaksi, sillä sports chanbaran tietynlainen 

yksinkertaisuus ja näyttävyys viehättivät. 

Uudesta lajista Desideriolle kertyi ensin menestystä kilpailijana ja myöhemmin myös vastuutehtäviä. 

–Joukkuekilpailuista voitin kolme maailmanmestaruutta ja kuusi EM-kultaa. Tällä hetkellä toimin Italian liiton 

presidenttinä ja kansainvälisen liiton varapresidenttinä. 

Aleksi Boström ja Teijo Reunanen saivat oppia lajin huipulta. 

Desiderion ensimmäinen vierailu Suomeen on osa laajempaa tavoitetta. Vaikka tunnettuuden levitystyössä on 

omat hankaluutensa, ovat kansainvälisen toiminnan tavoitteet korkealla. 



–Jossain vaiheessa on tarkoituksena päästä olympialajiksi. Niissä neuvotteluissa on tärkeää, että useissa 

maanosissa on jo järjestetty mestaruuskilpailuja. Kaikkiaan lajin parissa on tällä hetkellä 40 maata. 

Elokuussa 55 vuotta täyttävä Desiderio on Italian lisäksi käynyt kahdeksassa eri maassa esittelemässä sports 

chanbaraa. Euroopan ulkopuoliset matkat ovat suunnanneet Costa Ricaan sekä Meksikoon. 

–Kotini on Italiassa, mutta aika paljon vietän aikaa muualla, Desiderio naurahtaa. 

Suomi on lajille hieno mahdollisuus levittäytymiseen. Porin Kendoseura on ollut toiminnassa vahvasti mukana. 

Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, porilaiskouluttajilla on mahdollisuus tehdä lajin kansallista 

historiaa. 

–Tarkoituksena on, että minä, Teijo Reunanen ja Vesa Harell teemme vyökokeen, jonka jälkeen meistä tulee 

ensimmäisen danin mustat vyöt, ensimmäiset Suomessa, Porin Kendoseuran puheenjohtaja Kari Ruuhilahti 

kertoo.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             

–Desiderioon tutustuimme viime vuonna Hollannissa, ja siellä syntyi ajatus kutsua hänet vierailulle. Porissa 

toiminta alkoi vuonna 2015, kun ranskalainen Claude Pruvost kävi esittelemässä tällaista uutta juttua. Saman 

vuoden joulukuussa hänen vaimonsa Odile Pruvost järjesti viikonlopun leirin, ja kipinä jäi kytemään. 

 



Giovanni Desiderio on sports chanbaran lähettiläs maailmalla. 

Vaikka sports chanbara sisältää samoja elementtejä muiden kamppailulajien kanssa, Ruuhilahti on huomannut 

eroavaisuuksien edut myös käytännön toiminnassa. Ruuhilahti on mukana Liikkuva koulu -projektissa, jonka 

puitteissa uutta lajia on pystytty esittelemään koululaisillekin. 

Lapset ja nuoret ovat keskeisessä roolissa, ja Porissa toimii noin 20 hengen junioriryhmä. 

–Pitkis-leireillä kävi usein niin, että kendoon ei oikein löytynyt osallistujia. Sports Chanbaran kohdalla on ollut 

täysin päinvastoin, sillä nämä paikat ovat täyttyneet todella nopeasti, Ruuhilahti toteaa. 

–On ollut mukava huomata esimerkiksi se, kuinka paljon tästä on ollut hyötyä motoriikan kehittymisessä. 

Sports chanbara on erittäin helposti lähestyttävä urheilumuoto, eikä se vaadi mitään erityistaitoja. Tämä on 

kamppailulaji, joka saa hyvälle tuulelle. 

Suomalaiset ovat jo käyneet hakemassa tuntumaa kansainvälisistä otteluista. Seuraavat EM-kisat järjestetään 

4.–5. toukokuuta Minskissä Valko-Venäjällä, ja Suomi on mukana kolmen tytön ja kolmen pojan joukkueella. 

Fakta: 

Sports chanbara 

Laji kehitettiin Japanissa vuonna 1971 Tanabe Tetsundon johdolla, ja viiden vuoden sisällä se alkoi 

levitä laajemmalle. 

Kaksi ottelijaa ottelevat toisiaan vastaan erilaisilla pehmustetuilla aseilla: 

 Kodachi (lyhyt miekka) 

 Choken (pitkä miekka) 

 Yari (keihäs) 

 Bo (pitkä keppi) 

 Jo (keppi) 

 Tanto (tikari) 

 Tate (kilpi) 

Ottelu kestää kahden minuutin tai kahden pisteen ajan. Jokainen osuma lasketaan pisteeksi, joten 

yleensä ottelut ovat nopeita. 

Kypärä ja hansikkaat ovat pakollisia suojuksia. Asusteeksi suositellaan judo- ja karatehousuja sekä 

hihatonta kimonotakkia. 

 

Kuvat: Heikki Westergard 
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