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on Suomen Karatelliito ry: n uutislehti,
joka ilmestyy pdf-versiossa Karateliiton
verkkosivuilla. 
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liittyvät asiat voi osoittaa Suomen Karateliiton 
tiedotustyöryhmälle sähköpostitse osoitteella 
tiedotus(at)karateliitto.fi. 

Lehden ulkoasu ja taitto: 
DeskArtStudio
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Yrsa Lindqvist 050 5275082
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Karaten Olympiahaave elää
Karaten kannalta Euroopan Kisat 
ei olisi voitu käydä parempaan 
ajankohtaan. Kisat tarjosivat 
erinomaisen mahdollisuuden 
esiintyä KOK:n (Kansainvälisen 
Olympiakomitean) edustajille. 
Onnellista oli myös tosiasia, että 
karaten kilpailupäivät osuivat 
heti Euroopan Kisojen alkuun, 
jolloin KOK:n tärkeimmät jäsenet 
vierailivat Bakussa. 

Karaten katsomossa nähtiin 
KOK:n puheenjohtaja Thomas 
Bach, joka vierailunsa aikana 
myös tutustui valittuihin huippu-
karatekoihin. Bachin lisäksi 
karateen tutustuivat KOK:n 
urheilujohtaja Kit McConnell 
sekä she ikk i  Ahmad Al -
Fahad Al-Sabah, Kansallisten 
Olympiakomiteoiden järjestön 
puheenjohtaja, joka lauantaina  
Azerbaidžanin presidentin 
İlham Əliyevin tavoin toimi 
palkintojenjakajana. Ja näh-

tiinhän katsomossa myös Mo-
nacon Prinssi Albert. 

Karate  Tokyo 2020 
lyhyelle listalle
Karate haki 26 eri urheilulajien 
joukossa paikkaa ylimääräisenä 
lajina Tokyo 2020 Olympialaisiin. 
Kesäkuun 22. päivänä julkistettiin 
lista niistä kahdeksasta lajeista, 
jotka jatkavat valintaprosessissa. 
Karaten lisäksi tälle listalle 
hyväksyttiin baseball/softball, 
squash, bowling, roller sports, 
kiipeily, surffaus ja wushu. 
Prosessi jatkuu ja lyhyellä listalla 
olevilta urheilulajeilta vaaditaan 
lisätietoa Tokyo 2020 järjestäjille 
kuukauden sisällä. Elokuun 
alussa nämä kahdeksan urhei-
lulajit kokontuvat Tokyo 2020 
järjestäjien kanssa. Heidän  
ehdotus KOK:lle julkaistaan 
syyskuun 30. päivänä. 

KOK:n ohjelmakomitea tutkii 

Tokyo 2020 ehdotusta, jonka 
jälkeen asia jatkaa KOK:n 
hallituksen pöydälle ja lopullisesti 
päätetään KOK:n kongressissa 
Rio de Janeirossa heinäkuussa 
2016. 

Kyseessä on siis pitkä ja moni-
tahoinen prosessi, ja kuten jo 
useaan kertaan aikaisemminkin 
tuloksesta ei todellakaan voi 
olla varma. Karaten suurimpina 
vastustajina voidaan ehkä pitää 
Japanin suosikkilajia baseball/
softball joka havittelee paluuta 
Olympiaohjelmaan. Eikä muita 
ehdokkaitakaan voi aliarvioida.
 

Karaten maai lmanl i i t to on 
kuitenkin Japanin karateliiton 
kanssa tehneet hartiavoimin 
tö i tä  tämän as ian eteen. 
Toivottavasti kaikki se mitä 
viimeisten vuosien aikana on 
karatessa tapahtunut, ja vienyt 
lajia eteenpäin nyt vihdoin vie 
karaten Olympialaisiin. 
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Euroopan Kisat – miten 
tästä eteenpäin?

Katsomossa Suomen 
Olympiakomitean pj. 
Risto Nieminen ja varapj. 
Susanna Rahkonen 
sekä Opetusministeriön 
urheilujohtaja Harri Syvälampi 
seurasivat Pasi Hirvosen ja 
Helena Kuusiston otteluita. 

Historian ensimmäiset Euroopan 
Kisat jäivät varmasti meidän 
kilpailijoidemme Pasi Hirvosen 
ja Helena Kuusiston mieleen. 
Hirvosen arvokisaputki päättyi 
näillä näkymin näihin kisoihin. 
Kuusisto on, vaikkakin kokenut, 
vielä uransa alkuvaiheessa. 
Kummallekaan nämä kisat 
eivät tarjonneet aivan sitä 
menestystä mitä täältä lähdettiin 
hakemaan, mutta itse kisa tarjosi 
varmasti sellaista kokemusta 
ja näkemystä josta molemmat 
omalla tahollaan varmasti pystyy 
hyödyntämään. 

Kisajärjestelyt olivat ensiluok-
kaisia, ja esimerkiksi Suomen 
Olympiakomitean puheenjohtaja 
Risto Nieminen arvosteli ki-
sat jär jestelyi l tään olevan 

Olympiatasoiset. Urheil i jat 
majoittuivat kisakylään, jossa 
löytyi kaikki tarvittavaa. Oli 
pesulaa, parturia, ruokalaa, joka 
tarjosi palveluitaan vuorokauden 
ympäri. Kisakylästä löytyi myös 
kuntosalit ja mahdollisuuksia 
vapaa-ajanviettoon. 

Urheilijat pitivät erityisesti siitä, 
että koko Suomen kisajoukkue 
asustivat yhdessä, tämä tarjosi 
mahdollisuuksia tutustua toi-
siin urheilijoihin ja heidän la-
jeihinsa. Kiitosta sai myös 
Suomen Olympiakomitea ja 
heidän tiiminsä, ja mukavaa oli 
myös tavata Olympiakomitean 
edustajia katsomossa sunnun-
taina seuraamassa Pasin ja 
Helenan kisoja. 
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Euroopan Kisat on myös saa-
nut  arvostelua osakseen. 
Totta on, että Azerbaidžan 
satsas i  k isa jä r jes te ly ih in 
va l tavan summan rahaa. 
EKF:n puheenjohtaja Antonio 
Espinós totesi, että näissä 
kisoissa lähdettiin aivan hui-
pulta, isäntämaa havittelee 
tulevaisuudessa mahdollista 
Olympiakisaa, ja olivat näinollen 
panostaneet kaikkensa, antaak-
seen hyvää näyttöä tällaista 
hanketta varten. Tämä ehkä 
osaltaan oli syy siihen, että 
Hollanti, jolle seuraavat kisat 
oli jo myönnetty, vetäytyi isän-
nyydestä.  

Ja olihan nämä kisat kalliit. 
Eräiden tietojen mukaan pelkäs-
tään avajaisiin paloi n. 100 
miljoonaa dollaria, ja avajaisten 
yllätysvieraalle Lady Gagalle 
maksettiin 2 miljoonan dollarin 
esiintymispalkkio. 

Arvostelua on myös esitetty 
ur-heilulajien tasosta. On sääli, 
että eräät urheilutoimittajat 
tuijottavat vain ns. klassisia 
urheilulajeja, eikä suhtaudu 
näihin kisoihin avoimin mielin. 
Siitä huolimatta, että maata 
kritisoinnilta toimittajilta evättiin 
tuloa rajalla. Suomen Olympia-
komitea onneksi näki näiden 
kisojen arvon, ja lähettivät 
kisoihin runsaat sata kilpailijaa. 

Muutamissa lajeissa nämä kisat 
olivat todella tärkeät, jaossa 
oli esimerkiksi paikkoja Rion 
Olympialaisiin, joissakin lajeissa 
käytiin taistelua Euroopan mes-

taruuksista, ja esimerkiksi 
karaten kisat olivat todella 
korkeatasoiset. Mahtuihan 
mukaan  va in  kahdeksan 
parasta per sarja, ja tosiasia 
on, että karatessa maailman 
parhaimmisto tulee Euroopasta. 

Azerbaidžan 
mitalitaulukon 
ykkönen

Azerbaidžan sijoittui neljällä 
kultamitalilla mitalitaulukon 
ykköseksi, ja heidän ottelijat 
Farzaliyev ja Aghayev toivat 
isännille ensimmäiset kultamitalit 
Euroopan Kisoissa. 

Farzaliyev voitti Italian Luca 
Marescan -60 kg finalissa. 

Aghayev kärsi yllätystappion 
karsintakierroksi l la Turkin 
Elthemeria vastaan 5-3, mutta 
pystyi kuitenkin nousemaan 
semi f inaa l i in  ja  ede l leen 
loppuotteluun -75 kg sarjassa. 
Loppuottelussa Luigi Busa 
joutui taipumaan Aghayeville 
tasaisessa kamppailussa. 

Turkki kuitenkin kahmaisi suurim-
man osan mitaleista, yhteensä 9 
mitalia, joista kolme kultaista. 
Ranska sijoittui taulukossa 
kolmanneksi. 

Karatessa kilpailijoita oli 96 
urheilijaa 37 eri maasta, joista 
11 ylsivät mitaleille. 
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Karaten toinen kilpailupäivä 
Euroopan Kisoissa alkoi ka-
talla. Pasi Hirvonen lähti haas-
tamaan kovassa lohkossa hal-
litsevaa Euroopan mestaria 
Hugo Damian Quinteran (ESP), 
viime vuoden EM-ykköstä Mattia 
Busaton (ITA) sekä EM-vitosen 
Christopher Rhoden (DEN).

Hirvonen kohtasi ensimmäisessä 
ottelussaan Italian Busaton ja 
lähti rohkealla katavalinnalla 
liikkeelle. Hirvosen kata Chatan-
yara Kushanku on erittäin haas-
tava ja onnistuessaan suoritus 
nousee korkealle arvostelussa. 
Hirvonen ei kuitenkaan pystynyt 
täydelliseen suoritukseen, joten 
tämä ottelu meni väkivahvalle 

mitalihaaveet jäivät 
karsintakierroksille

Myös Kuusiston 
matka jäi 
karsintoihin
Naisten +68 kg sarjassa otteleva 
Helena Kuusisto kohtasi ensim-
mäisessä ottelussaan Ivanna 
Zaytsevan, Venäjältä. Ottelussa 
Kuusisto haki rohkeasti suoritus-
pisteitä, mutta häntä päätä 
pidempi Zaytseva pystyi pysy-
mään pois iskuetäisyydeltä. 
Venäläinen ei hänkään pystynyt 
pistesuorituksiin, joten ottelu 
päättyi tasan 0-0. 

Seuraavassa ottelussa vastaan 
asettui Bulgarian Borislava 
Ganeva.  Kuusisto lähti täs-
sä ottelussa aktiivisesti hyök-
käämään, mutta Ganeva pystyi 
puolivahingossa vastaiskuun, 
joka vei hänet johtoon 1-0. 
Kuusistolla oli hyviä tilanteita 
läpi koko ottelun, suorituksia ei 
kuitenkaan palkittu pisteillä ja 
näin ottelu meni Bulgarialaiselle 
0-2. 

Viimeisessä ottelussa Kuusisto 
oli pakkovoiton edessä. Hä-
nen vastustajalleen, Meltem 
Hocaoglu Turkista, riitti jatko-
paikkaa varten tasapeli. Kokenut 
turkkilainen otteli taktisesti liik-
kumalla aktiivisesti alta pois, ja 
Kuusisto ei hyvistä yrityksistä 
huolimatta saanut väistelevää 
Hocaouglua iskuetäisyydelle. 
Haaveet otteluvoitosta kariutui-
vat kun Hocaouglu vielä loppu-
sekunneilla pystyi yhden pisteen 
suoritukseen.

Kuvat: 
Xavier Servolle/kphotos.net

Busatolle luvuin 5-0.

Toisessa ottelussaan Pasi Hir-
vosen otteet paranivat. Kata 
Anan taittui mallikkaasti, mutta 
myös tässä ottelussa Hirvonen 
oli taivuttava vastustajalleen 
E s p a n j a n  H u g o  D a m i a n 
Quinterolle lipuin 5-0.

Viimeisessä ottelussa Hirvosen 
taso nousi edelleen, mutta tämä 
ei valitettavasti tuonut voittoa 
Tanskan Christopher Rhodea 
vastaan.
Semifinaalivaiheeseen etenivät 
näin ollen ennakkosuosikit 
Quintero ja Busato, tuloksissa 
he lopulta sijoittuvat kisan 1. ja 
2. sijalle. 
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Euroopan Kisa tuomarin 
näkökulmasta
Ensimmäisiin Euroopan Ki-
soihin Bakuun kutsuttiin 23 
eurooppalaista tuomaria. Olin 
hyvin otettu, kun sain alku-
vuonna kuulla olevani mukana 
tuossa joukossa. En epäröinyt 
osallistumistani hetkeäkään, 
vaikka minulla ei siinä vaiheessa 
ollut mitään tietoa siitä, millä 
ehdoin matkaan lähdetään. 
Etukäteisjärjestelyt, koko kilpai-
lutapahtuman organisointi ja itse 
Baku ylittivät odotukseni täy-
dellisesti. Matkan aikana meistä 
pidettiin todella hyvää huolta, 
ja saimme monin tavoin tuntea 
olevamme mukana tekemässä 
karaten historiaa. 

Karatessa kilpailtiin 13.–14.6. 
Molempina päivinä käyti in 
karsintakierrokset aamupäivällä 
ja tauon jälkeen iltapäivällä 
semifinaali- ja finaaliottelut. 
Aikataulu ja ohjeistus olivat 
tiukkoja television ja live stream-
lähetysten vuoksi. 

Aamupäivän sessio käytiin 
kahdel la tatami l la,  jo l lo in 
vaihtomiehiä ei tatameil la 
montaakaan ollut. Enpä olisi 
voinut koskaan kuvitella, että 
pääsen tuomitsemaan Euroopan 
parhaiden kilpailijoiden otteluita 
näin paljon – lähes tauotta. 
Hyvä yhteishenki, ja paineista 

huolimatta rento ja hauska 
i lmapi i r i  s i iv i t t ivät  meidät 
tuomarit huippusuorituksiin, 
ja saimme hyvää palautetta 
toiminnastamme. 

Kilpailun erikoisuutta lisäsi se, että 
emme suinkaan tuomaroineet 
normaalissa asussa, vaan 
meille oli ennakkoon annettujen 
mit tojen perusteel la tehty 
uudet, yhtenäiset asut, jotka 
olivat samanlaiset useissa 
lajeissa. Puku oli kokonaan 
harmaa, ja naisilla hieman 
koristeltu. Minun l isäkseni 
kilpailuissa tuomaroikin vain 
yksi naistuomari isäntämaasta. 
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Violetti kravatti teki puvusta 
oikeastaan aika tyylikkään, 
vaikka ensin hieman pilailimme 
asumme kustannuksella. Sovi-
tusvaiheessa meillä oli vielä 
mahdollisuus teettää ompelijoilla 
pieniä korjauksia, jotta puku olisi 
mahdollisimman sopiva. 

Kävimme ennakkoon tutustu-
massa kilpailupaikkaan, jotta 
osaamme liikkua oikein hal-
lissa sekä tatamilla. Hallille 
kuljetettiin turvatarkastuksen 
läpi, ja muutoinkin liikkuminen 
oli säänneltyä ja kontrolloitua 
kisapäivien aikana. 

Kilpailun jälkeen kaikki tuomarit 
kutsuttiin vielä Azerbaidžanin 
Karateliiton ja Euroopan Karate-
liiton järjestämään viralliseen 
illallistilaisuuteen. Juhla oli upea 
lopetus ikimuistoiselle matkalle 
ja unohtumattomalle kilpailulle. 
Uskon, että tämän kilpailun myötä 
olemme entistä lähempänä ta-
voitetta ja unelmaamme; pääsyä 
olympialaisiin!

Pirkko Heinonen

Pirkko Heinonen oli ahkerasti 
Euroopan Kisojen tatamilla. 

Kuva: 
Xavier Servolle/khphotos.net

Karateliiton 
tuomaritoimintaa
Karateliiton tuomaritoiminta on tärkeä osa kilpailutoimintaa 
ajatellen. Tämän vuoden aikana on lähdetty aktiivisesti 
tarjoamaan tuomarikoulutusta, ja mahdollisimman matalin 
kynnyksin. 

Tuomarikursseille on paitsi tuomarikokelaat, otettu mukaan myös 
kuunteluoppilaita, esimerkiksi valmentajina toimivia henkilöitä, 
jolle tuomarisääntöjen tietämys on ensisijaisen arvokasta. 
Toistaiseksi kuunteluoppilaiden määrä on ollut suurempi 
kuin tuomarikokelaiden, mutta heistä joku kenties innostuu 
saamastaan tiedosta ja hakeutuu tulevaisuudessa myös 
tuomaritoimintaan. 

Kevään kursseilla on osallistujia ollut seuraavasti: 
Rajakylä 11 tuomaria, 40 kuunteluoppilasta
Lahti 6 tuomaria, 20 kuunteluoppilasta ja 
Oulu 8 tuomaria, 25 kuunteluoppilasta. 
Oulun kurssista löydät jutun seuraavalla sivulla. 

Syksyn toimintaa
Syksyllä tuomareille on luvassa kaksi kurssia, syyskuussa 
Tapanilassa ja lokakuussa tuomaripäivät maajoukkueleirin 
yhteydessä 31.10. 

Lisätietoa tuomaritoiminnasta: 
Pirkko Heinonen, työryhmän vastuuhenkilö
pirkkoheinonen@phnet.fi, 044 501 7680
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Tawastia Open Karate 2015 
– hyvä alku?
Hämeenlinnan Karateseura 
järjesti 16. toukokuuta kan-
sainvälisen juniorikilpailun Hä-
meenlinnan Elenia Areenalla. 
Kilpailu lopulta keräsi hieman 
yli 320 ilmoittautumista 25 eri 
seurasta. Kansainvälisiä vieraita 
saimme tällä kertaa ainoastaan 
Virosta vaikkakin kolmesta eri 
seurasta. 

Ajatus uuden kansainvälisen 
k i l pa i l un  j ä r j es täm iseks i 
Suomessa on ehtinyt elää järjes-
tävässä seurassa jo jonkin aikaa. 
Hämeenlinnan Karateseura 
on pyrkinyt tukemaan ja osal-
taan kehit tämään karaten 
kilpailutoimintaa Suomessa 
aikaisemmin Kokoro Cup kilpai-
luiden puitteissa. Myöskään 
ajatus yhdessä tekemisestä ja 
osaamisen lisäämisestä muiden 
seurojen kanssa ei ole aivan 
uusi. Tawastia Open Karaten 
myötä asia konkret isoitui . 
Yhteydenotto Porin Shotokaniin 
tuot t i  vä l i t tömäst i  tu losta 
ja yhteistyö saatiin käyntiin. 
Yhteistyön tuloksena kisapäivä 
käytiin Hämeenlinnan ja Porin 
pöytätoimitsijoiden yhteistyöllä 
kunnialla läpi. 

Ehkä joskus tulevaisuudessa 
seurayhteistyö voi tarkoittaa 
kilpailujen järjestämistä siten, 
että kilpailulla voisi olla vaikka 
neljä järjestävää seuraa ja 
kuormitus ei ole kenellekään 
liian suuri.

Syksyllä 2014 valmistunut 
kilpailupaikka Elenia Areena sai 

ansaittua kiitosta karateväeltä 
valoisuuden, koon ja tilojen 
toimivuuden puolesta. 

Käytössä o l i  tä l lä  ker taa 
neljä kisatatamia joilla voitiin 
kisata ainoastaan katasarjat 
valitettavien tuomariperuun-
tumisten vuoksi. Kumitesarjat 
käytiin loppuun kolmella tata-
milla. 

Perinteiseen Hämeenlinnan 
Kokoro Cup kilpailuun verrat-
tuna järjestelyt erosivat jo 
lähtökohtaisesti aika paljon 
totutusta.  Kilpailualueelle 
pääsy oli rajattu ainoastaan 
valmentajille ja urheilijoille. 
Sarjat koottiin ennakkoon läm-
mittelyalueelle ja seuraavat 
ottelijat koottiin toimitsijoiden 
toimesta valmiiksi. Näin vä-
hennettiin kuulutusten tarvetta 
ja toivottavasti rauhoitettiin 
kilpailupaikkaa. Myös kilpailujen 
seuraaminen katsomosta oli 
mahdollista, kun väkeä tatamin 
laidalla oli huomattavasti taval-
lista vähemmän.  

Muutokset järjestelyissä eivät 
olisi tällä osallistujamäärällä 
olleet vielä pakollisia mutta 
niin tilan kun järjestelyiden 
toimivuutta haluttiin testata 
myös tulevaisuutta varten 
mahdo l l i ses t i  suurempaa 
kilpailua varten. 

Kilpailuja edeltävään iltaan men-
nessä kilpailuihin oli koossa 
270 ilmoittautumista. Tämän 
määrän muututtua kilpailupäivän 
aamuun mennessä yli 320 

ilmoittautumiseksi tarjosi se 
kilpailutoimistolle sopivasti virik-
keitä aamupäivään. Muuten 
muutamia teknisiä ongelmia 
lukuun ottamatta kilpailupäivä 
meni ainakin järjestäjän kannalta 
hyvin. 

Hämeenlinnan Karateseura Ry 
kiittää kaikkia mukana olleita 
h ienosta k i lpai lupäivästä. 
Kilpailuja oli järjestämässä 
noin neljänkymmenen hengen 
talkooväki, joiden tekemä työ-
määrä ei rajoittunut ainoastaan 
pitkään kilpailupäivään. Ilman 
p o i k k e u k s e l l i s e n  h i e n o a 
seuraväen ja eri harrastaja-
ryhmien perheineen tekemää 
yhteistyötä kisojen eteen ei 
Hämeenlinnassa kilpailu olisi 
mahdol l ista.  Tästä syystä 
seura ei ole nyt kolme päivää 
Tawastia Openin järjestämisen 
jälkeen tehnyt päätöstä kilpailun 
järjestämisestä ensivuonna. 
Hämeenlinnan Karateseura 
kuulee kilpailujen tekijöitä ja 
halukkuutta tarttua uudelleen 
samanlaiseen haasteeseen ja 
tekee tämän jälkeen yhdessä 
ratkaisun. 

Kaikesta huolimatta kilpailuväen 
kannattanee varata alustavasti 
päivämäärä 16.1.2016 kalente-
reihinsa merkinnällä TOK2016@
Elenia Areena.

Hämeenlinnan Karateseura 
sai tätä projektia varten 
Suomen Karateliiton
aluetoimintatukea. 
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Revontulia ja 
uusia tuomareita Oulussa
Oulussa järjestettiin 22.– 23. 
toukokuuta perinteiset ju-
nioreiden salikisat ja samassa 
yhteydessä Karateliiton tuomari-
kou lu tus .  Uudet  tuomar i t 
pääsivätkin heti reippaasti 
har jo i t te lemaan ta i to jaan 
kisoissa joissa otteluita oli 
yhteensä 170.

Hokkyokuko Cup on matalan 
kynnyksen juniorikilpailu jon-
ka tarkoituksena on antaa 
alueen junnuille ensikosketus 
kilpailemiseen. Kilpailut järjestää 
yhteistyössä Oulun Karateseura 
ja Budoseura Oulun Musokai. 
Kisat ovat saaneet alkunsa 
juniorileirin oheiskilpailuista 
ja vuosien varrella niistä on 
kasvanut jo melkoisen iso 
itsenäinen tapahtuma. Oman 

nimen kisa sai kolme vuotta 
sitten, Hokkyokuko tarkoittaa 
revontulia, joka kuvaa kisan 
pohjoista sijaintia ja luonnetta.

Koska kisan tarkoitus on tutust-
uttaa juniori t  kisaamiseen 
yhtenä karaten osa-alueena 
rakennetaan sarjat vapaasti 
ilmoittautumisten perusteella 
mahdollisimman tasaisiksi ja 
käydään mahdoll isuuksien 
mukaan poolina, jotta jokai-
nen saisi  mahdoll is imman 
monta ottelua. Tänä vuonna 
mukaan ilmoittautui yhteensä 
70 6–15-vuot iasta junnua 
pyykkipoikakumiteen, kumiteen 
ja kataan. Ilmoittautumisia eri 
sarjoihin oli 112. 

Kaksi kertaa vuodessa jär-

jestettävä kisa kokoaa muka-
vasti yhteen Oulun alueen 
junioriseuroja, ja on Oulun 
Karateseuran järjestämien alue-
harjoitusten ohella yksi tapa 
tiivistää yhteistyötä lähialueen 
karateseurojen kesken.  Mukaan 
pääsee toki kuka tahansa mistä 
tahansa seurasta.

Kilpailu järjestettiin tällä kertaa 
Oulun Karateseuran omalla 
dojolla. Vaikka dojolla tilaa onkin 
kahdessa salissa yhteensä 450 
m2, on kisat osallistujamäärien 
kasvaessa päätetty jatkossa 
siirtää isompaan katsomolliseen 
liikuntahalliin jossa jo viime syk-
synkin kisat järjestettiin. Ensi 
syksyn kilpailut järjestetään 
Linnanmaan liikuntahallissa 
12.12.
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uusia tuomareita 
Ouluun
Karatekilpailujen yhteydessä 
pidettiin myös tuomarikoulutus. 
Pohjoismaiden karatetuomari-
l isenssin (Nordic Referee) 
omaava Jari Remes Suomen 
Karateliiton tuomarityöryhmästä 
kävi pitämässä 1,5 -päiväisen 
koulutuksen katan ja kumi-
ten WKF-säännöistä. Uudet 
säännöthän astuivat voimaan 
1.1.2015, joten niiden läpi-
käyminen oli tärkeää ja ajan-
kohtaista myös Oulussa. Oulun 
kilpakaratehan on nostanut viime 
vuosina päätään ja oululaisia 
kilpailijoita on nähty kansallisissa 
kisoissa säännöllisesti.

Myös tuomarikoulutus herätti 
suurta kiinnostusta oululaisissa 
karatepiireissä. Perjantai-illan 
teoriaosioita oli kuuntelemassa 
liki kolmisenkymmentä valmen-
tajaa, ohjaajaa, kilpailijaa tai 
heidän vanhempiaan sekä 
tuomaritoiminnasta kiinnos-
tunutta henkilöä Oulun Karate-
seurasta ja Musokaista. Kah-
deksan tuomarikokelasta suoritti 
käytännön harjoittelun kisojen 
yhteydessä ja Jari Remes antoi 
palautetta kokelaille sen, minkä 
kerkesi hektisen kisavilskeen 
aikana. Pikaisest i  juost i in 

vuoron perään tauolle kahvit 
hörppäämään ja välillä ulko-
ovelle happea haukkaamaan 
– sen verran lämpimäksi alkoi 
tunnelma päivän mittaan kohota. 
Pääsivätpä tuomarikokelaat 
heti ainakin realistisen tuomari-
toiminnan makuun!

Kurssin päätteeksi pidettiin 
kirjalliset kokeet. Tuloksena 
saat i in kuusi  täysin uutta 

tuomarilisenssiä Oulun Karate-
seuraan ja toivottavasti myös 
kansalliseen tuomaririvistöön. 
Lisäksi kaksi jo lisenssin omaa-
vaa tuomaria päivitti ja korotti 
lisenssiään.

Teksti: 
Mika Alamaula ja Heidi Vierimaa 
Kuvat: 
Mirja Peltola ja Heidi Vierimaa

Kuvassa vasemmalla ottelevat 
Veikko Peltola OKS ja Antti-Jussi 
Niemi OKS.

Kuvassa oikealla: Kouluttaja Jari 
Remes yhdessä tuomarilisenssin 
suorittaneiden kanssa. 

Oulun Karateseura ry 
on Pohjois-Suomen suurin ja vanhin karateseura. 
Olemme toimineet jo vuodesta 1976.

Seuramme on Suomen Karateliiton, Suomen Jujutsuliiton, Suomen 
Painonnostoliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta Ry:n jäsen. 
Seuramme toimii myös yhteistyössä Oulun Korkeakoululiikunnan 
kanssa.

Seurallamme on oma harjoituspaikka eli dojo, joten kaikki 
harjoitukset ovat aina samassa paikassa hyvien kulkuyhteyksien 
varrella Toppilassa. Dojollamme on kaksi erillistä salia: 120 m2 
tatamisali ja 170 m2 puulattiasali. Dojolta löytyy myös punttisali, 
oleskelutilat ja tietysti pukuhuoneet suihkuineen.

Seurallemme on myönnetty Nuori Suomi Sinetti tunnustuksena 
laadukkaasta ja pitkäjänteisestä juniorityöstä. Oulun Karateseuralla 
on kokemusta junioritoiminnasta jo 25 vuoden ajalta. Kaikki 
ohjaajamme ovat saaneet ohjaajakoulutuksen.

Seurassamme voit harrastaa neljää eri lajia samalla jäsenmaksulla. 
Voit valita yhden lajin tai kokeilla vaikka kaikkia. Yhteistä 
kaikille lajeillemme on niiden monipuolisuus sekä terveyttä ja 
kunnonkohotusta tukeva pitkäjänteinen ja motivoiva toiminta.

Seuramme lajivalikoimaan kuuluvat karate, jujutsu, kahvakuula 
ja yi quan. Lisäksi harjoittelemme karateharjoitusten yhteydessä 
kobudoa eli asellisen karaten muotoa. 
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WKF-TUOMARI-
KURSSI JA 

TEORIALUENTO 
19.9.2015 

HELSINGISSÄ    

Tervetuloa kertaamaan vuonna 
2015 käyttöönotettuja kata- ja 
kumitesääntöjä. Tavoitteena  
on käydä muuttuneet säännöt 
ja niiden tulkinnat läpi luen-
non aikana. Lisäksi sinulla 
on mahdollisuus osallistua 
teoriakokeeseen ja suorittaa 
Karatetuomarilisenssi taikka 
korottaa voimassaolevaa lisenssiä. 
Huomioithan, että kaikkien 
kansallisen tason tuomareiden 
tulee osallistua luennolle ja 
teoria-kokeeseen vuoden 2015 
aikana päivittyneiden sääntöjen 
vuoksi. 

Kokonaan uusien tuomareiden 
käytännön tuomarikoe pide-
tään joko Kirkkonummen 
Karate Openin tai Porin Karhu 
Karatekilpailun yhteydessä.  

Aika: Lauantaina 19.9.2015 klo 
10.00-12.00 
Paikka:   Tapanilan Urheilukeskus, 
Erätie 1, Helsinki 
Kouluttaja:   Maija Laaksonen, 
WKF Judge A (kata ja kumite), EKF 
Karate Referee 
Koulutuksen hinta:  50 eur teoria-
kokeen suorittavat, 20 eur luento 
ilman teoriakoetta 

Ilmoittautuminen sähköpostitse 
info@karateliitto.fi 30.8.2015 
mennessä. Karateliitto lähettää 
ilmoittautuneille laskun kurssista. 

Valmistautuminen:  
Tutustu 1.1.2015 voimaan 
astuneisiin WKF sääntöihin 
versioon 9.0. 

Lisätietoja:   
maija.laaksonen@gmail.com  

TERVETULOA! 

Tapahtumakalenteri
29.-30.8 Karate Bunkai seminar, Lohja
29.-30.8 Junior Lefevre, Lahti
12.9. Finnish Open Cup, Tampere Hunters, Tampere
19.9 WKF 
18.-20.9 Maajoukkueleiri, Pajulahti
30.10-1.11 Maajoukkueleiri,Pajulahti
31.10 Tuomaripäivä, Pajulahti
20.-22.11 Maajoukkueen ja haastajaryhmän leiri Pajulahti 
 Katselmointi uusille Haastajaryhmäläisille
4.-6.12. Salvatore Loria otteluleiri, Helsinki

Lisätietoa: www.karateliitto.fi
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Suuri karateleiri lapsille ja nuorille 
järjestetti in Liikuntakeskus 
Paju-lahdessa 23.–24.5.2015. 
Lasten (7–14-vuotiaat) leirille 
osa l l i s t u i  Loh jan  Kamp-
pailukeskuksesta Aapo Kirja-
vainen, Alpi Paijo, Julia Joki-
valli ja Rasmus Kiiskinen. 
Nuorten (15–20-vuotiaat) leirille 
osallistui Joni Lipiäinen osana 
haastajaryhmän leiriä. Lisäksi 
oli leirituristina seuran ohjaaja 
Jaana Perttilä.

 Yhdeksi parhaista asioista leirillä 
koettiin yllätysnumerona ollut 

seikkailupuisto. Seikkailupuisto 
on maastoon ja puustoon raken-
nettu ratakokonaisuus, joka si-
sältää liukuja, kiipeilyosuuksia ja 
erilaisia esteitä eri korkeuksilla. 
Ratoja on yhteensä 8 kappaletta. 
Toukokuussa puisto on ollut 
avoinna ryhmille, mutta viralli-
set avajaiset olivat 1.6.2015. 
Las ten  r yhmän  pu is toon 
meno porrastettiin kolmeen 
ryhmään, jotka tulivat vartin 
välein paikalle. Olimme onnek-
kaasti ensimmäisessä, joten 
pääsimme läpi 5-6 rataa, kun 

viimeisessä ryhmässä olleet 
ehtivät suunnilleen 3-4 rataa.

Ennen radoille menoa jokaisen 
piti suorittaa harjoitusrata, jossa 
opeteltiin turvavaljaiden käyttöä. 
Tämän jälkeen pääsi tosi toimiin. 
Aapo tykkäsi radoissa erityisesti 
kiipeilyosuuksista ja Julia ta-
sapainoiluista. Rasmuksen 
mielestä oli hienoa, että ra-
doissa oli riittävästi haastetta. 
Kukaan ryhmäläisistä ei ole 
aikaisemmin kokeillut tämän 
tyylistä seikkailurataa, joten se 
oli kaikille hieno uusi kokemus.

Lohjalaiset viihtyivät suurella 
karateleirillä
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Julian mukaan leirillä oli parasta 
myös huonekaverit, joihin tutustui 
leirillä. Lisäksi oli mukavaa näh-
dä karatekavereita, joita yleensä 
tapaa vain kisoissa. Nyt heidän 
kanssa sai olla koko leirin ajan 
ja harjoitella yhdessä.

Rasmuksen mielestä treenit 
olivat seikkailupuiston lisäksi 
parasta leirillä. Oli kivaa, että 
iso porukka treenasi yhdessä. 
Alpin mielestä treeneissä oli 
kivointa kaatotekniikat. Koska 
tekniikat etenivät helpommista 

vaikeampiin, kaikki pääsivät 
hyvin mukaan, Julia toteaa. 
Treeneissä tuli myös erilaisia 
harjoitteita kuin mihin on tottu-
nut, niin se oli kivaa. Aapo 
tykkäsi ryhmien ikäjaosta. 
Hänen mielestään katatreenit 
olivat kivoimmat. Joni toivoi, 
että pääsisi leirillä treenaamaan 
itse mahdollisimman paljon 
ja tämä toteutui, joten hän oli 
tyytyväinen. 

Nuorten le i r i l lä  sai  val i ta 
treeneissä ottelun tai katan, 

joten koko ajan sai treenata 
oman valinnan mukaan. Haas-
tajaryhmässä oleva Rasmus 
olisi toivonut myös lasten leirillä 
mahdollisuutta valita, haluaako 
treenata kataa vai ottelua, niin 
olisi saanut treenata koko ajan 
sitä mihin panostaa kilpailuissa.

Järjestelyt sujuivat leirillä moit-
teettomasti. Bussikyydillä tultiin 
yhtä lukuun ottamatta, joten 
kyydeistä ei tarvinnut murehtia. 
Ilmoittautuminen, majoittuminen 
ja ruokailut sujuivat ongelmitta. 

Lauantaina kataajat treenaavat 
kehonhallintaa lämmittelyn 
aikana. Sunnuntaina osalle 
vuorossa oli ottelutekniikkaa. 
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Ruokatarjoilu oli hyvää, moni-
puolista ja täyttävää. Leirituristina 
pääsi helpolla, vähän vain piti 
auttaa majoituskorttien täytössä 
ja huolehtia, että lapset löytävät 
oikeisiin paikkoihin oikeaan 
aikaan, toteaa Jaana. Julian 
mukaan ainut huono puoli 
oli, että heidän huoneessa oli 
kuuma, eikä huonetta saanut 
vi i lennettyä. Rasmus taas 
toteaa, että heidän huoneessa 
oli liian kylmä. 

Suuresta karateleir istä jäi 
kaikille hyvät tunnelmat. Kaikki 
leiriläisemme ovat halukkaita 
tulemaan ensi vuonna uudest-
aan ja toivovatkin leiriä järjestet-
täväksi myös ensi vuonna. Julia 
toivoi, että leirillä olisi kivaa 
ja näin tapahtui, joten hän oli 
tyytyväinen. Uimaan olisi ollut 
kiva päästä, säästä huolimatta, 
Julia toteaa kuitenkin. Joku 
yllätysjuttu ensi vuonnakin olisi 
kiva. Ja ohjaajat voisivat olla 
samoja, koska he olivat hyviä. 
Aapon mielestä leiri voisi olla 
samanlainen ensi vuonna, mutta 
kiipeilyssä voisi olla vielä puoli 
tuntia pidempään, jotta ehtisi 
käydä kaikki radat läpi. Ja tietysti 
vaikein olisi myös auki. Alpi ja 
Rasmus olivat myös sitä mieltä, 
että saman sisältöinen leiri ensi 
vuonna olisi hyvä. Ei tarvitse 
mitään lisää, kommentoi Alpi.

Teksti: Jaana Perttilä
karaten juniorivastaava, sihteeri
Lohjan Kamppailukeskus
Kuvat: Oiva Tyni

Suomen kamppailulajien ”grand old man” Auvo Niiniketo on saanut 
osakseen merkittävän kunnianosoituksen, kun tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö myönsi hänelle liikuntaneuvoksen arvonimen.

Hokutoryu ju-jutsun perustaja
Auvo Niiniketo, ”suomalaisen ju-jutsun isä” on harjoitellut 
kamppailutaitoja lähes koko elämänsä ajan. Kamppailu-ura alkoi 
nyrkkeilyn parissa Helsingin Voimailijoissa Niinikedon ollessa 
8-vuotias. Hänen parhaat nyrkkeilysaavutuksensa ovat nuorten 
Suomen mestaruus sarjassa 75 kg, vuodelta 1972 sekä yleisen 
sarjan SM-pronssi vuodelta 1974.

Ju-jutsuun Niiniketo tutustui ensimmäisen kerran Ruotsissa, 
Tukholmassa, missä hän kävi nyrkkeilemässä. Aktiivisen 
nyrkkeilyuran päätettyään Niiniketo ryhtyi harjoittelemaan myös 
karatea, jossa hän voitti Suomen mestaruuden raskaassa sarjassa 
vuonna 1979. 

Niiniketo suoritti ensimmäiset ju-jutsuvyönsä siniseen vyöhön 
saakka Ruotsissa. Vuonna 1977 Niiniketo aloitti ensimmäisen ju-
jutsukurssin Helsingin Voimailijoiden salilla. Tämän jälkeen hän 
perusti Helsingin ju-jutsuklubin. 

Vuonna 1978 Niiniketo tapasi englantilaiset senseit Richard 
Morrisin ja Robert Clarkin, mistä alkoi hedelmällinen yhteistyö, 
joka jatkuu edelleen.

Ensimmäisen danin Niinikedolle myönsivät Clark ja Morris vuonna 
1979.

Niiniketo sai korkeimman mahdollisen dan arvon: 10.dan 8.3.2014.

Liikuntaneuvos

Auvo 
Niiniketo

Lähde ja kuva: Hokutoryu ju-jutsun kotisivu www.hokutoryu.com
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