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Valmennuslinjan ensisijainen tehtävä on määritellä seuran yhteiset arvot ja tavat toimia eri 
ikäisten harrastajien valmennuksessa ja ohjauksessa. Kuopion Karateseura haluaa 
huolehtia jokaisesta seuraan tulevasta harrastajasta ja edistää liikuntaharrastusta seuran 
toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai 
huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Panostamme monipuoliseen 
liikuntaan, terveisiin elämäntapoihin ja kasvatukseen. 
 

Arvot 
 
Karaten arvopohja rakentuu perinteisten japanilaisten kamppailulajien mukaiseen budo-
ajatteluun. ´Budo` tarkoittaa taistelua (bu) ja tietä (do), joista ensimmäinen viittaa 
kamppailulajien harjoitteluun ja jälkimmäinen yksilön moninaiseen ja jatkuvaan itsensä 
kehittämiseen ihmisenä (do). Näin ollen karateharjoittelun tavoitteena on paitsi 
kamppailulajitaitojen ja fyysisen kunnon kehittäminen myös kurinalainen ja pitkäjänteinen 
luonteenlaadun, harkintakyvyn ja yhdessä toimimisen edistäminen.  
 
Kuopion karateseurassa harjoitellaan modernia karatea unohtamatta budon perinteitä. 
Tämä näkyy monipuolisena kamppalutaidon harjoitteluna, eri ikäryhmien huomioimisena 
sekä perinteisen budo-arvojen noudattamisena. Harjoitteluun liittyy kiinteästi 
harjoituspaikan (dojo) sekä harjoituskavereiden kunnioittaminen ja arvostus.  
 
Jo heti kids-ikäisestä harrastajista lähtien harjoitellaan kuuntelemisen, keskittymisen, 
toisten huomioimisen ja kunnioittamisen taitoja. Jokainen junioriryhmä laatii yhdessä 
ohjaajiensa kanssa yhteiset pelisäännöt, jotka ohjaavat hyviin käytöstapoihin ja budo-
arvojen noudattamiseen niin salilla kuin salin ulkopuolellakin. Myös vanhempia tiedotetaan 
yhteisistä pelisäännöistä ja heidän mielipiteitään kysytään vuosittain yhteisessä 
keskustelutuokiossa. Toiminnan avoimuus onkin tärkeää Kuopion Karateseuralle. 
 

Valmennus ja ohjaus 
 
Seuramme valmennuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää harrastajia niin fyysisen 
harjoittelun kuin myös oman elämänkulkunsa tasolla. Pyrimme kokonaisvaltaiseen 
valmennukseen huomioimalla niin psyykkiset, sosiaaliset kuin fyysis-motorisetkin tavoitteet 
eri ikäkausina.  
 

Pienimmille harrastajille (Karate Kidsit 4-6 -vuotiaat) haluamme tarjota liikunnan iloa, 
yhteisen liikuntahetken lapselle ja aikuiselle sekä mahdollisuuden kehittää motorisia 
perustaitoja. Yhdessä aikuisen kanssa liikkuessa lapsi voi myös turvallisesti rakentaa 
omaa minäkuvaansa liikkujana. 
 
Juniori-ikäisten (7-10 -vuotiaat) lasten harjoittelussa keskitytään edelleen motoristen 
perustaitojen ja yleistaitojen kehittämiseen. Tällöin mukaan tulee myös lajitaitojen opettelu. 
Pikkuhiljaa opitaan myös sietämään yhä enemmän fyysistä rasitusta. Yhdessä saman 
ikäisten kanssa liikkumalla opetellaan ryhmässä ja parin kanssa toimimista, yhteisiin 
sääntöihin sitoutumista ja harjoituskavereiden ja ohjaajien kunnioittamista. 



Nuorten (11-14 vuotiaat) harjoituksissa karatetaitoja voidaan edelleen syventää ja 
harjoitukset voivat olla tavoitteellisempia kuin pienempien lasten kanssa toimiessa. 
Harjoitukset laaditaan nousujohteisiksi, jolloin uusia taitoja kehitetään jo opittujen asioiden 
pohjalle. Kaiken ikäisten harrastajien kanssa toimiessa iloinen ilmapiiri ja valmentajien ja 
ohjaajien antama myönteinen palaute luovat hyvän oppimisympäristön. 
 
Hyvät ja laadukkaat harjoitukset pyrimme takaamaan niin, että lapsiryhmissä on riittävästi 
osaavia ohjaajia. Motivoituneet ohjaajat haluavat suunnitella ja kehittää niin yksittäisiä 
harjoituksia kuin harjoittelua pitemmällä tähtäimellä aina seuratoimintaa ja omaa 
henkilökohtaista kehittymistä myöten. Seuramme valmentajat kouluttavat itseään 
säännöllisesti sekä karaten sisältöjen osalta, että valmennuksen kehittämisen 
näkökulmasta. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen valmennuksen kohdennettuna eri 
ikä- ja tasoryhmille aina nuorimmasta Karate Kids -ryhmäläisistä aikuisharrastajiin ja 
maajoukkuekilpailijoihin. 
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