Turistina Suomeen ensi

Helsinkiin. Kiinnostus ol¡ valtaisa
ja lajin esittelytilaisuuteen saapuikin väkeä salin täydeltä. Peter on

kertaa

saapunut englantilainen Peter GiÞ
son, jol la on Shaolin Kung Fu : ssa

toisen asteen musta vyö, ihastui

ensi näkemältä maahamme.

nuoresta iästään huoli matta ehtinyt
harrastaa Kung Fu : ta yli yhdeksän
vuoden ajan.

Hän

palasikin takaisin perustaen tällä
kertaa samalla Kung Fu -seuran

Milloin ja missä aloitit

vuosia, tarkempaa aikaa en jan on itse päätettävä mihin
taistelutaitojen harrastami- osaa sanoa. Lontoon alueel- vetää rajan. Tosiasiahan on,
la on useita pieniä taistelu- että taistelutaidoissa ei voi
sen?
edetä kovin pitkälle, jollei
omaa kärsivällisyyttä. Kaikilla sitä ei ole. Tottakai

Siirryit sitten

kuitenkin
Shaolin Kung Fu:hun?
Kyllä, jonkin ajan kulut-tua siirryin opettajani Joe

Perinteellisestihän Kung

Fu:n

tasaPuolisesti.

Kuuluuhan tyyliimme Pal-

jon potkuja ja

hyPPYjä,

mutta myös käsien käYttöä'
Ennen käsitekniikoita olikin
vähemmän, mutta kun opetopettaja toivoo seuransa tajamme kiinnostui kilpailekasvavan ja sitä, että oPPiniin käsien käyttö
laat pitäisivät opetuksesta' misesta
lisääntyi. Mukaan otettiin
Toisaalta taas ei ole mitään nyrkkeilytekniikoiden kaljärkeä opettaa oppilaalle taisia harjoituksia. Osallisalussa tekniikkaa, jota hän tuimme full-contact karateei pysty omaksumaan. Oma kilpailuihin ja eihän niissä
opettajani ei koskaan pyrki- voinut käyttää pelkkiä jalnyt salailemaan tekniikoita koja vaan käsiä tuli myöskin
vaan opetti kyllä jos joku pystyä käyttämään tehok-

opetuksessa edettiín
hyvin hitaasti. Asentoja esimerkiksi saatettiin harjoitella kuukausia, eikä kehittyHolmesin mukana uuteen neimpiä katoja opetettu pittyyliin. Halusin seurata Hol- källekään edistyneille oppilaille. Oletko itse kokenut pyysi, hän jakoi kaiken
mesia, koska arvostan häntä
ja
tietoutensa kanssamme. Itse
nautin
saman?
suuresti opettajana
pyrin opettamaan samalla
hänen kanssaan harjoittelemisesta. Hän on hyvin Kung Fu on muokkautunut tavalla. Uskoisin, että jos
tinkimätön ja täydellisyyteen melkoisesti siitä millainen se opettajan asenne on huono
oli lähtiessään Kiinasta. Se se siirtyy hänen oppilaisiinpyrkivä opettaja.
on muuttunut yhä enemmän sakin.
Harrastetaanko Kung Fu:ta
mitä kauemmas on levinnyt. Onko siinä perää, ettti
laajalti Lontoossa? Ainakin Länsimaiset oppilaat haluasiellä on monia Wing Tsun vat edistyä nopeammin ja pohjoiset Kung Fu -tyylit'
kuten esimerkiksi Shaolin.
opettajia.
oppia koko ajan lisää. Opet- painottavat
enemmän jalkoLontoossa harrastetaan Iajahan ikäänkuin myy tie- jeh käyttöä?
Kung Fu -tyylejä ja touttaan, jota oppilaat halulukuisia
jo
Käytämme kyllä jalkoja
harrastettu useita avat ostaa. Jokaisen opettaon

-
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sekä käsiä

kaasti.

Oppimasi Shaolin Kung Fu
melkoi.

on siis muuttunut
sesti perinteisestä

Shaolin

Kung Fu:sta?
Vanha perinteinen Shao-

-lin mataline asentoineen ja
hitaine liikkeineen eroaa
tosiaankin melkoisesti minun oppimastani moderni-

soidusta Shaolin Kung
Fu:sta. Matalia asentoja

kävtämme oikeastaan enää

katoissa. Ottelussa

taas

asento on muokkautunut
paljolti samanlaiseksi kuin
full-contact karatessa.

Etkö teillä ollut

tiettyjä

valkeuksla otella full'

contactia? Monet Kung Fu
teknükoistahan' tai sanoi'
sinko rlikalset temputrr on
jätettävä kokonaan pois?

-hanEiolemassa selvät säännöt

oikeastaan, sillä oli-

alapotkuista, kyynerPäiden
käytöstä ja sellaisesta. LYön-

nit ja potkut
keskivartaloon

päähän ja

jäivät

siis

jäljelle. Eräs vaikeus oli
siinä, että Kung Fu:ssahan
käytetään useissa tekniikois-

sa apuna avointa

kättä.
Otteluissa kuitenkin käyte'
taän nyrkkeilyhansikkaita,
joilla ei voi tarttua. Opettajani katsoi, ketkä olivat
halukkaita kokeilemaan
full-contact -otteluja. Monet
olivat, minä esimerkiksi.
Useat ystävistäni harrastavat vieläkin full-contactia'
Se onkin oikeastaan ainoa
keino nähdä, toimivatko
opetetut tekniikat käytännössä ja siinä oppii ottelemaan myös hyvin erilaisten
vastustajien kanssa. Muuta
en voi sanoa kun että
minulle opetetut tekniikat
todella toimivat käytännössä.

Otteltt siis ltsekln' mtkä olt
menestys?

frfs6, voitin joitain ottelu-

-ja ja hävisin joitain. Muistan
hyvin vielä ensimmäisen otteluni, joka oli Birminghamissa. Hävisin tuon ottelun,
koska minulta loppui kunto
kesken. Emme vielä tuolloin
tienneet paljoakaan fullcontact ottelemisesta, emme

nyrkkeilykehässä liikkumisesta emmekä kulmien hyväksi käytöstä. Viimeisessä
erässä ottelu siis keskeytettiin, kun minulta oli ilmat
pihalla ja niin hävisin sen

ottelun. Ottelimme myös
jonkinverran semi-contact
tyylillä kuten karatessa.
Mttä volt kertoa seutastasl
Lontoossa?

-

Meillä oppilailla oli kes-

Peter Gibson 2. Dan Shaolin Kung Fu.

tf
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kenämme hyvin

läheiset

ja he ovat luvanneet poiketa

välit. Opettajamme Joe Holmes oli samalla kuin ystävä,

veli sekä isä ja
vaimonsa taas

kuin

käymään tää11ä. Sitten kun
he tulevat Suomeen, voimme
järjestää kunnollisen näy-

hänen
seuran

töksen.

äitihahmo, jolle aina saattoi

mennä kertomaan asioistaan. Ilmapiiri oli todella
hieno. Meillä oli paljon

Tullko kurssillesl paljon en.
nen taistelutattoja harrastaneita?

yhteistä myös harjoitussalin
ulkopuolella.

Kyllähän siellä oli väkeä
karatesta ja jujutsusta. Monet heistä vieläkin harrastavat vanhaa lajiaan Kung Fu:n rinnalla.

-esimerkiksi

Kerrolt tuossa aiemmin, että
seurassasi mustat vyöt otteli-

vat usein

aloittelüoiden

Mainitsit aiemmin mutr¡.

kanssa?

kauksesta, oletko harjoitel.

Meillä oli usein harjoi-tuksia; joissa kävivät kaikki
vyöarvot aloittelijoista mustiin vöihin. Mielestäni nuo

lut sitä?

Harjoittelimme

murs-kausta. Esimerkiksi minun
mustan vyön kokeeseeni

harjoitukset antoivat paljon
meille kaikille. Ne kehittivät
myös molemminpuolista
kunnioitusta. Eivät mustat
vyöt toki hyökänneet täydellä teholla vaan sillä tavalla,
että alempi vyöarvo pääsi
kehittymään. Sitäpaitsi (sanoo Peter naurahtaen) kel-

tainen vyö on

oikeastaan

vaarallisin mahdollinen vas-

tustaja! Muutoinkin kevyt
ottelu kuuluu opetukseemme alusta lähtien.

Minkälainen vyöjärjestelmä
teillä on?
Vastaavanlainen kuten
-esimerkiksi karatessa. Vyö-

kokeisiin kuuluu katoja,
parin kanssa tehtäviä tekniikoita sekä ottelua, ei kuiten-

kaan vielä

ensimmäisessä

vyökokeessa.

Montako kataa tyylissänne
on?

Matkalla mustaan

vyö-

-hön vastaan tulee 9 kataa ja
sitten on vielä muutama
ylempi kata. Meillä oli

tapana harjoitella paljon
kataa vastustajan kanssa
(karatessa bunkai).
=

Entä kuuluuko

tyyliinne

aseiden käyttöä?

Harjoittelemme kyllä

-aseiden käyttöä. Valitetta-

vasti minulla ei nyt kuitenkaan ole mukanani aseita.
Harjoittelimme pitkällä ke-

pillä, jotkut olivat myös
harjaantuneita käyttämään
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kuului 24 kattotiilen murskaus iskulla, sekä kahden
lekaharkon murskaus potkulla. Harkot olivat pöydän
päällä ilman, että niitä olisi
takaa milläàn tavaTla tuettu.

Harjoittelemme paljon kataa vastustajan kanssa.

nunchakuja,

kolmiosaisia

nunchakuja sekä perhosveitsiä. Niin ja sitten harjoitteIimme myös veitsitorjuntoja.

Itse osaan käsitellä

sekä

raskuussa. Paljonko väkeä
saapui paikalle?

Enpä tiedä tarkalleen,
-mutta paljon
heitä oli.

Ihmisiä oli paikalle ahtautunut niin paljon, että minulla
ja tuikkinani toimineeila
käytössä en ole.
Ullalla oli vapaata tilaa vain
Entä kuuluiko vyökokeisiisi muutama neliö salin keskelasetekniikoita?
là. He kiipeilivät kaikkiin
Viimeiseen, eli toisen mahdollisiin paikkoihin
-asteen mustan vyön kokee- nähdäkseen paremmin.
seen kuului sovittuja hyök- Ette tainneet osata odottaa
käyksiä ja puolustautumisia. tällaista ryntäystä?
Hyökkääjällä oli pitkä keppi
ja puolustajalla sait. Jos ei - Tuo on aivan totta.
tarkalleen tiennyt, mitä piti Laittaessamme ilmoituksen
jo välillä,
hyökkäyksen tullessa tehdä, lehteen epäilimme
ettei
kukaan
ilmaantuisi
loukkasi vârmasti itsensä.
Hyökkäyksiä ei siis pysäytet- paikalle. Arvatenkin useat
ty. Hyökkäykset tehtiin pää- saapuivat paikalle hienon
hän, keskivartaloon ja ial- näytöksen toivossa. Valitetkoihin. Oppilaat usein jo tavasti en kuitenkaan voinut
heti alussa haluaisivat oppia pitää näytöstä, sillä enhän
aseiden käyttöä. He eivät voi otella itseäni vastaan
ymmärrä kuinka vaarallista enkä murskata esineitä pise on ennen kuin oppii täen niistä samalla itse
täydellisen kontrollin sekä kiinni. Saatoin vain näyttää
kataa sekä muutamia erilliitsensä hallinnan.
siä tekniikoita. Olen kuitenTeillä oli llmoiúus laJin esit. kin jutellut asiasta Lontoostelytilaisuudesta viime mar- sa asuvien ystâvieni kanssa
saita että nunchakuja, mutta mikään ekspertti niiden

Opettajamme teki mustanvyön kokeet tarkoituksella
hyvin vaikeiksi, mikä taas
on mielestäni pelkästään

hyvä asia

silloinhan
saamaansa vyötä osaa pa-

remmin arvostaa.
JoihinkÍn Kung Fu tyyleihin
kuuluu esimetkiksi käsien
kovettamista, teittekö te sellaista?

Niin, jotkut

tyylit todel-lakin harjoittelevat
esim.
sormenpäälyöntejä hiekkaämpäriin. Me emme sellaista harjoitelleet. Se, ettemme
harjoitelleet johtuu etupäässä varmasti siitä syystä, että

harjoittelimme

jatkuvasti

urheilukeskuksessa. Jos
meillä olisi ollut oma sali.
kaikki tuollainen olisi ollut
paljon helpompaa järjestää

kuin

jossa

urheilukeskuksessa.

et voi säilyttää etkä

rakentaa tarvikkeita tai välineitä. Kehitimme rystysiämme ainoastaan rystys- ja
hyppyrystyspu nnerruksilla.

Teitä on salissa enimmillåiän
viitisenkymmentä. Opettai.
sitko mielummin pienempää
ryhmää?

Toisaalta pienempi ryh-

-mä olisi kyllä miellyttäväm-

pi, toisaalta taas ei olisi luokseni oppimaan sitä niin
reilua sanoa: >Ei, et voi tulla hyvä on. Viimeiseksi haluan
harjoittelemaanr, jos tilaa riitaa kenenkään kanssa!
löytyisi. Ensimmäisellä ker- Tervetuloa Suomeen Peter
ralla emme mitenkään voi- ja hyvääjatkoa!
neet ottaa kaikkia halukkaita, joten keräsimme nimet
listaan ja otimme mukaan
joka neljännen listalta (tästä
saadaankin laskettua s€,
että ilmoittautuneita oli
noin kaksisataa).

Miten oppllaat ovat pysyneet muk¡na, onko klinnostus säilynyt?

1)

vasenta kättään hieman taaksepäin.
Samalla hän kääntää oikeata rannetta
ulospäin jolloln hyökkääjän ote irtoaa.

Yritän opettaa niin kiin-

-nostavasti kuin

suinkin

mahdollista samalla tehden
harjoitukset kuitenkin vaikeiksi. Sillä oppimisestahan
he minulle maksavat! Uusille tulijoille lupaan jo heti

alussa. että tämà

Hyökkääjältä on ote puolustautujan
kummastakin ranteesta. Puolustaja vetää

tulee

olemaan hyvin, hyvin raskasta ja tulee hetkiä, jolloin

olette valmiita

vihaamaan

minua, koska vaadin teiltä
lisää ja lisää.

Mitä mleltä olet Suomesta
ja suomalalslsta yleensäkln?
Ihastuin kovasti

Suo-

-meen täallä ensi

kertaa

aloittaa työnteon

ta'ällä.

käydessäni. Haluaisinkin
muuttaa tänne pysyvästi ja
Suomalaisista taas sanoisin,

että ainakin seurassani olevista monet ovat kovin ujoja
puhumaan englantia. Tämä
siitäkin huolimatta, että he
aivan ilmeisesti osaavat sitä
jonkin Yerran. No, onhan se
toisaalta ymmärrettävää

2)

Torjutaan oikealla käsivarrella

myös

vasen käsi vapaaksi.

3)Liikerata jatkuu lyöntinä ohimolle (rystylyönti).

minulla on samankaltaisia

vaikeuksia

suomenkielen

kanssa.

Miten suhtaudut muihin
taistelutaltoihin kuin Kung
Fu?

Itse en henkilökohtaises-

-ti väheksy mitään

lajia.
Jokainen valitsee itselleen

lajin, joka hänelle sopii.
Taistelutaidoilla yleensäkin
on pidemmälle mentäessä

hyvin jalostava vaikutus
luonteeseen. Itsekin olin

nuorukaisena aika kuumaverinen. mutta en enää.
Minä opetan Kung Fu:tani
ja jos joku haluaa tulla

4)

Vasemmalla kädellä yläkoukku Yastusta- s)

jan kasvoihin. Huomaa vartalon pudotus
sivulle alas.

Viimeisenä tekniikkana alakoukku vat'
saan oikealla kädeltä. Painon pudotus
kohdassa 4 on tärkeää koukun tehokkuu'
den lisäämiseksi.
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