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1. Organisaatio ja vastuuhenkilöt 
 

Kuopin karateseura ry:n kokonaisjäsenmäärä on noin 250, josta noin puolet on 
junioreja. Päätöksenteko ja asioiden käsittely tapahtuu seuran johtokunnassa. 
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, neljä jäsentä ja varajäsen. Johtokunnan 
henkilöille on nimetty henkilökohtaiset vastuualueet, joko jatkuvana toimintana tai 
projektikohtaisina tehtävinä. Vuosikokouksen valitseman uuden johtokunnan tarkempi 
tehtävien ja vastuiden jakaminen tehdään vuoden ensimmäisessä johtoryhmän 
kokouksessa. Mikäli johtokunta joutuu päätöksiä tehdessään äänestämään, tapahtuu 
äänestäminen johtokunnan jäsenten kesken varajäsenen ollessa sivussa 
äänestyksestä. Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintavuonna pääsääntöisesti 
kerran kuukaudessa. 

 
Kuluvalla kaudella seuran puheenjohtajana toimii Marjaana Rantala (sekä 
peruskurssivastaava). Johtokunnan jäsenet ovat Matti Leinonen (varapuheenjohtaja 
ja junnujen kilpailuvastaava), Enni Väänänen (sihteeri), jäsen Riina Peltokorpi  ja 
juniorivastaava, jäsen Maija Aalto-Heinilä (Kids-vastaava), jäsen Jani Savolainen 
(tiedotusvastaava) ja varajäsen Virpi Rekola. Seuran johtokunta yhdessä vastaa 
seuran toiminnasta. Johtokunnan jäsenet jakavat vastuun eri projektien ja 
tapahtumien järjestelyistä yhteistyössä seuran aktiivijäsenten ja talkoolaisten kanssa.. 
 
Valmennukseen liittyvistä kysymyksistä sekä kyu-arvoisten vöiden graduoinneista 
vastaa seuran valmennusjohto. KKS:n valmennusjohdossa toimivat tulevana 
toimintakautena Pasi Hirvonen, 5.dan ja Marjaana Rantala, 2.dan, Marko Karjalainen 
2.dan, Tiina Heikkinen 2.dan ja Miika Hänninen 2.dan. Seurassa toimii yhtensä 32 
valmentajaa tai apuohjaajaa, joista 23 toimii junioriryhmissä, 8 aikuisten ryhmissä ja 6 
molemmissa. Valmennusryhmien ja harjoitusten vetovastuiden uudelleenjärjestelyjä 
tehdään tarvittaessa ja asioista keskustellaan valmentajapalavereissa 2-3 kertaa 
vuodessa. 
 

 
 
 
 

 



2.      Varainhankinta ja kustannukset 
 
KKS:n pääasiallinen varainhankinta muodostuu jäsenmaksuista ja tavoitteena on 
jäsenmäärän pitäminen noin 250:ssä. Jäsenhankinta toteutetaan 
peruskurssitoiminnan sekä koululais-, opiskelija- ja aikuisryhmille suunnattujen lajiin 
tutustumistilaisuuksien muodossa. Aikuisten kuntokarateryhmä toimii kanavana 
tutustua ja siirtyä lajiin. Samoin Karate Kids-ryhmän vanhemmille annetaan tietoa 
aikuisten kurssitarjonnasta. Seuran markkinointi toteutetaan peruskurssien 
julistemainonnalla ja lehti-ilmoituksilla. Kursseja mainostetaan myös sosiaalisessa 
mediassa (oma Facebook-sivu) ja omilla nettisivuilla (www.kuopionkarateseura.fi). 
Lisäksi otetaan aktiivisesti osaa erilaisiin lajiesittely-, näytös- ja liikuntatapahtumiin 
kuten esimerksi FYM-tapahtumaan Kuopio hallissa. Myös seuran maajoukkuetason 
kilpailijat ovat esillä tiedotusvälineissä aika-ajoin. 

Muita seuran varainhankintamuotoja ovat peruskurssimaksut, kurssien tai 
liikuntatuntien järjestäminen erillisryhmille, vyökoemaksut, yhteistyösopimukset sekä 
tarvike- ja varustemyynti omalle jäsenistölle. 
 
Kaikki seuran jäsenet, niin juniorit kuin aikuisetkin maksavat tammikuussa ja 
syyskuussa puolivuotismaksun 100 €. Tämä koskee myös kuntokaratea. Juniori 
peruskurssi maksaa 100 €, jonka lisäksi karateliiton lisenssi tai lisenssivakuutus (35 € 
tai 90 €). Nuorten ja aikuisten peruskurssi maksaa 100 € sekä kurssimaksu 50 €, 
jonka lisäksi karateliiton lisenssi tai lisenssivakuutus (35 € tai 90 €). Karate Kidseiltä 
ei vaadita karateliiton lisenssiä. Kaikilta harrastajilta vaaditaan voimassa oleva 
karateharjoittelun kattava vakuutus. 
 
 
3.      Kilpailutoiminta 

 
KKS on vuosia pitänyt tärkeänä tukea kilpailijoita ja sama toiminta jatkuu 
tulevaisuudessakin. Seura osallistuu kilpailutoimintaan sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. Kilpailutoiminnan tavoitteina on uusien kehityskykyisten 
kilpailijoiden löytäminen ja motivoiminen kilpailemaan sekä nykyisten kilpailijoiden 
kehittäminen. Tavoitteena on myös hyvien harjoitusolosuhteiden ja -mahdollisuuksien 
luominen. Kansallisen kilpailukauden avaa vuosittain syyskuussa Kuopion 
kansalliset. 

Seurastamme on noussut useita kansainvälisestikin menestyneitä urheilijoita. 
Tulevalla kaudella maajoukkueen valmennusryhmiin kuuluu 5 urheilijaa: Niklas 
Turunen (kata), Essi Hynynen (kata), Sonja Hynynen (kata) sekä haastajaryhmässä 
Eetu Tuovinen (kumite) ja Aleksi Hyvönen (kumite). Nuorten ja aikuisten kansallisen 
tason kilpailijoita seurassa on noin seitsemän. Lisäksi seurassa on muutamia nuoria 
tulevaisuuden lupauksia, jotka osallistuvat aluekilpailuihin ja junioriturnauksiin. 
 
Maajoukkueessa mukana olevilla kilpailijoilla on henkilökohtaisia valmentajia sekä 
seuran sisältä että ulkopuolelta. Seuran entiset kilpailijat Petri Toivanen (nuorten 
ryhmä) ja Pasi Hirvonen (kata) toimivat liiton maajoukkueen valmentajina. 
Maajoukkueen entiset ja nykyiset kilpailijat puolestaan ovat mukana valmentamassa 
seuran nuoria ja juniorikilpailijoita sekä vetämässä myös muiden harrastajien 
treenejä. Näin hyödynnetään urheilijoiden saama kansainvälinen kokemus ja 
näkemys sekä motivoidaan junioreita ja harrastajia harjoittelemaan ja kilpailemaan.  
 



Seurassa on myös kolme tuomarilisenssin omaavaa henkilöä, joista tällä hetkellä 
kaksi toimii aktiivisesti niin junioriturnauksissa ja kansallisissa kisoissa, joista yksi 
lisäksi kansainvälisissä kilpailuissakin. 
 
 

4.      Junioritoiminta 
 
Karate Kids on 4-6-vuotiaille lapsille tarkoitettu ryhmä, jossa lapsi harrastaa kerran 
viikossa yhdessä vanhemman kanssa. Tunnin kestävä harjoituskerta tarjoaa lapselle 
liikunnan iloa sekä leikinomaisia karateharjoitteita ja aikuisellekin 
lihaskuntoharjoitteita. Seurassa toimii tällä hetkellä kaksi Kids -ryhmää, joissa 
molemmissa on noin 20 lasta huoltajineen. Kidseillä ei ole lajille ominaista 
vyöarvojärjestelmää. Sen sijaan kidseillä on kauden päätteeksi ns. kevät- ja 
joulunäytös, jossa lapset saavat esittää oppimiaan asioita vanhemmilleen. Kids -
ryhmä on ollut hyvin suosittu ja toimintaa on tarkoitus jatkaa ja mahdollisesti laajentaa 
myöhemmin olemassa olevien resurssien antamassa laajuudessa. 

Seurassa on tällä hetkellä noin 130 junioria. Junioreilla on viisi lasten ryhmää ja yksi 
nuorten ryhmä, joilla kaikilla on tunnin kestävät harjoitukset kerran viikossa 
sunnuntaisin. Lisäksi kaikille avoimet junioreiden tekniikkaharjoitukset ovat kerran 
viikossa tiistaisin sekä kaikille kilpailutoiminnasta kiinnostuneille kerran viikossa 
torstaisin. Ryhmistä neljä toimii keskustassa ja yksi Hiltulanlahdessa. Junioriryhmissä 
harjoittelevat lapset ovat pääsääntöisesti 7-13-vuotiaita. Valmentajan suostumuksella 
voi Kids -ryhmästä kuitenkin siirtyä junioriryhmään jo 6-vuotiaana. Nuorten ryhmässä 
harjoitukset ovat teholtaan hiukan vaativampia ja lajipainotteisempia kuin lasten 
ryhmissä. 
 
Uusia junioreiden peruskursseja aloitetaan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja 
helmikuussa. Valmentajaresursseista ja harrastajien määrästä riippuen 
junioritoimintaa pyritään järjestämään erikseen myös ja Hiltulanlahdessa sekä 
jatkossa mahdollisesti myös muilla alueilla kaupungin ulkopuolella. Ryhmäjakoja 
tarkastellaan puolivuosittain ja ryhmiä yhdistellään tarvittaessa. Harjoitukset jaetaan 
ikäryhmittäin 1.-3. luokkalaisiin sekä 4.-6. luokkalaisiin sekä nuorten NUK-ryhmiin. 
Harjoitusten ja ryhmien sisällä tehdään jakoja pienempiin osaryhmiin riippuen 
aiheesta sekä lapsien ja ohjaajien määrästä. Lahjakkaat ja erityisesti 
kilpailutoiminnassa mukana olevat juniorit voivat myös halutessaan osallistua 
sovelletusti aikuisten viikkotreeneihin, jossa heidät otetaan huomioon. Lisäksi heille 
pyritään järjestämään harjoitusapua ja ohjausta mm. leirien ja henkilökohtaisen 
neuvonnan avulla.  
 
Junioritoiminnassa kiinnitetään huomioita lajinomaisten tekniikkaharjoitusten lisäksi 
liikunnan monipuolisuuteen. Harjoituksiin sisällytetään erilaisia leikkejä ja pelejä sekä 
monipuolisia taitoja kehittäviä osioita. Myös erilaisia välineitä käytetään ja uusia 
varusteita hankitaan lisää treenien kiinnostavuuden lisäämiseksi. Juniorit voivat 
tutustua kilpailutoimintaan ja kilpailutreenaamiseen torstain treeneissä. Torstain 
treeneihin voivat osallistua kuitenkin kaikki lisää tekniikkaharjoituksia kaipaavat 
juniorit ilman kilpailuvaatimuksia.  

Tulevalla kaudella KKS:n ulkopaikkakunnille suuntautuvia leiri- ja kilpailusuunnitelmia 
junioritoiminnassa ovat: Osallistuminen Sinettiseuratapaamiseen 2 kertaa, 
osallistuminen juniorikilpailuihin, osallistuminen lajiliiton juniorileirille Pajulahdessa 
sekä osallistuminen kansallisiin kilpailuihin, joissa on sarjoja myös junnuille. Tulevalla 



kaudella Kuopiossa järjestettävien tapahtumien suunnitelmia junioritoiminnassa ovat: 
kevät kauden päättävä kata/kumiteleiri ja salikisat toukokuussa, kauden 
avajaiset/lopettajaiset sekä pikkujoululeiri joulukuussa. 

Junioreille ja heidän vanhemmilleen pyritään järjestämään tapahtumia ympäri 
vuoden. Esimerkiksi perinteinen junioreiden ja kidsien pikkujoululeiri on tapahtuma, 
jossa on liikunnallista ohjelmaa ja jouluista tarjottavaa koko perheelle. Lisäksi 
pikkujouluissa palkitaan harrastajia lähemmin asetettujen mittarien mukaisesti ja 
aikuisille pidetään pelisääntökeskustelu. Keväällä pyritään järjestämään junioreille 
oma leiri- ja kisatapahtuma sekä syksyllä koko perheen yhteiset kauden avajaiset, 
esimerkiksi junnu-piknik.   
 
Junioriryhmien valmennuksessa pyritään siihen, että kaikissa ryhmissä on riittävästi 
ohjaajia paikalla lapsien lukumäärä sekä ikä- ja taitotaso huomioon ottaen. Suurten 
ryhmien ja nuorimpien lasten ryhmissä ohjaajia on paikalla yleensä vähintään kolme, 
pienemmissä ryhmissä ja vanhempien lasten ryhmissä ohjaajia on tilanteesta 
riippuen 1-3.  
 
 

5.      Aikuisryhmät 
 
Aikuisryhmien viikkoharjoitukset painottuvat eri päivinä eri osa-alueille. Harjoituksista 
on pyritty tekemään mahdollisimman monipuolisia ja laadukkaita eri vyötasot 
huomioonottaen. Aikuisryhmien valmentajat toimivat pienemmissä vetoringeissä ja 
ovat vastuussa tiettyjen viikko- tai tasoryhmätreenien vetämisestä. Aikuisryhmien 
harjoitukset ovat kestoltaan puolitoista tuntia ja myös nuoret, erityisesti aikuisten vyön 
suorittaneet, voivat osallistua aikuisryhmien harjoituksiin. Juniorit voivat siirtyä 
junnuvyöjärjestelmästä aikuisten vyöjärjestelmään iän ja taitojen karttuessa. 
Käytännössä noin 13-14 -vuotiaana junioreille voidaan graduoida heidän 
osaamistaan vastaava aikuisten vyötaso. 

 
Uusia aikuisten peruskursseja järjestetään yhden kerran vuodessa syksyllä ja kurssin 
kesto on noin kolme kuukautta. Jos kyselyitä tulee paljon myös kevät kaudelle, seura 
katsoo jos se on mahdollista järjestää. Aikuisten peruskurssin alaikäraja on ollut 
pitkään 13 vuotta, joten mukana on ollut myös nuoria. Tulevaisuudessa ikärajoja ja 
peruskurssien sisältöä pyritään muokkaamaan kulloisenkin kohderyhmän 
kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Olemme jo pari kertaa kokeilleet peruskurssin ja 
aikuisten ryhmän kanssa yhteisiä alkulämpiä tiistaisin, jolloin kurssilaiset voivat jo 
tutustua seuran muihinkin harrastajiin alusta alkaen. Näin siirtyminen peruskurssin 
vyökokeen jälkeen voi olla helpompi. Peruskurssin jälkeen, keltaisen vyön 
suoritettuaan harrastajat siirtyvät mukaan yleisiin viikkoharjoituksiin. Uudet harrastajat 
otetaan huomioon muissa tasoryhmissä.  

 
Kuntokarate on aikuisille tarkoitettu toimintamuoto, jossa karatetekniikoita, potkuja ja 
lyöntejä, toteutetaan kuntoilumielessä usein välineitä apuna käyttäen sekä muuta 
tehokasta jumppaa. Kuntokarateryhmän harjoitukset ovat kerran viikossa tunnin 
kerrallaan. Ryhmiä on tällä hetkellä kaksi ja harjoitukset ovat samaan aikaan 
junioriryhmien kanssa. Tällä on pyritty välittämään liikunnallista toimintaa myös lasten 
vanhemmille, jolloin karatesta voi muodostua yhteinen harrastus koko perheelle. 
Molemmassa ryhmässä on vetorinki, jossa on 2- 3 valmentajaa. Näin harrastajat 
saavat tehokkaita ja erilaisia harjoituksia. 

 



6.      Kouluttaminen ja leiritys 
 

Karateliiton nuorten ja aikuisten seuravalmennuskoulutusta ja alle 13-vuotiaiden 
valmennuksen koulutusta järjestetään tarvittaessa uusille valmennustoiminnasta 
kiinnostuneille. Uusien juniorivalmennustoiminnassa mukana olevien kouluttamisesta 
huolehditaan siten, että seura kouluttaa jokaisen tulevan vastuuvalmentajan 
tehtäväänsä ja huolehtii jokaisen vastuuvalmentajan täydennyskoulutuksesta. 
Nykyisille apuohjaajatehtävissä toimiville tarjotaan koulutuksen kautta mahdollisuus 
toimia uusien ryhmien vastuuvalmentajina. Tulevana vuonna panostetaan erityisesti 
sekä uusien että kokeneempien ohjaajien tiedon lisäämiseen ja osaamisen 
kehittämiseen. Valmentajia kannustetaan osallistumaan erilaisiin koulutuksiin entistä 
tehokkaammin. 

Valtakunnassa järjestettäville leireille pyritään osallistumaan mahdollisimman 
runsaslukuisesti ja markkinoimaan lähtömahdollisuutta kaikille harrastajille. 
Valmentajia kannustetaan Wadoryu -tekniikkaleirien lisäksi osallistumaan myös 
leireille, jossa on mahdollisuus treenata soveltavia tekniikoita perustekniikka-
harjoittelun vastapainoksi. 

 
 
7.      Käytännön toimintatapoja 

 
Seuran johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, jolloin käydään läpi kaikkien 
seuran toimintamuotojen ja tulevien tapahtumien käytännön järjestelyt ja vaadittavat 
toimenpiteet. Erilaisten tapahtumien järjestelyt organisoidaan johtokunnan nimeämien 
vastuuhenkilöiden johdolla. Tilaisuuksista riippuen järjestelyihin on pyydetty mukaan 
seuran aktiivisia ja kokeneita henkilöitä sekä haettu vapaaehtoisella 
ilmoitustaulukyselyllä tai sähköpostilla. Toimitsijoiksi on löydetty aina riittävästi 
halukkaita ja talkoisiin osallistuneille on pyritty järjestämään ruokailu tai saunailta 
tilaisuuden jälkeen. 
 
Ansioituneita tai aktiivisesti seurassa toimineita henkilöitä palkitaan ja muistetaan 
seuran vuosijuhlassa. Seuran jäsenille pyritään järjestämään vuosittain myös erilaisia 
yhteisiä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi marraskuussa seuran on 
vuosijuhla ja pikkujoulu. Tavoitteena on järjestää harrastajille myös oma kesäleiri 
sekä muita yhteisiä pieniä tapahtumia toimintavuoden aikana. Valmentajia seura 
tukee kustantamalla leirien osallistumismaksut ja matkakustannukset sekä 
korvaamalla vuosittain 100 € arvosta urheiluvarustehankintoja. 
 
Kesäkaudella ohjattuja aikuisten viikkoharjoituksia on vähemmän ja mukana on 
talvikaudesta poikkeavia treenisisältöjä ja oheisharjoituksia. Tällöin ollaan mm. 
ulkona ja tehdään erilaisia lihaskuntoa ja kestävyyttä sekä lajinomaisia voima- ja 
nopeusominaisuuksia kehittäviä harjoitteita. Ohjattujen harjoitusten lisäksi 
harrastajilla on mahdollisuus käydä harjoittelemassa itsenäisesti seuran 
vapaavuoroilla ympäri vuoden. Valmentajat ja kilpailijat voivat harjoitella myös omalla 
ajalla, aina kun tatamilla on tilaa, esimerkiksi päivällä. 
 
Tiedottaminen seuran jäsenille tapahtuu salin ilmoitustaulun ja seuran nettisivujen, 
sähköpostin (MyClub) ja Facebookin kautta. Junioritoiminnassa tiedottaminen 
tapahtuu pääasiassa sähköpostilla sekä ilmoitustaulun ja nettisivujen kautta. Em. 
lisäksi valmentajien keskinäinen ja seuran sisäinen tiedotus hoituu pääasiassa 



sähköpostilla sekä valmentajaryhmien välisellä Whastapp-ryhmillä. Erityisesti 
johtoryhmän välisessä viestinnässä sähköposti on oleellinen väline.  
 
Seurassa on MyClub-järjestelmä, joka toimii seuran jäsenrekisterinä, sitä kautta 
lähetetään tiedotteita ja laskuja harrastajille. Seuralla on henkilö, joka vastaa 
rekisterin ajantasaisuudesta (rekisterivastaava). Seurassa toimii myös rahaston 
hoitaja, joka toimittaa materiaalit muutaman kerran vuodessa ulkopuoliselle 
kirjanpitäjälle. 

 
 
8.      Seuratoiminnan tavoitteet 
 

KKS:n tavoitteet seuravalmennustoiminnalle ovat valmentajien kouluttaminen leirien 
ja koulutusten avulla, aktiivinen osallistuminen seuran järjestämiin vyökokeisiin 
kaikista tasoryhmistä ja monipuolisuus valmennustoiminnassa. Tavoitteena on myös 
saada vuosittain lisää dan -arvoja ja dan -arvojen korotuksia. 

Kilpailullisena tavoitteena on kasvattaa seurassa menestyviä urheilijoita niin 
kansalliselle kuin kansainvälisellekin tasolle. Tavoitteena on löytää lahjakkaat yksilöt 
ja auttaa heitä kehittymään tarjoamalla laadukasta valmennusta sekä tukemalla 
heidän harjoitteluaan. 
 
Taloudellisena tavoitteena on säilyttää seuran jäsenmäärä runsaana, jolloin sekä 
harrastajille että kilpailijoille pystytään tarjoamaan paremmat kehittymis- ja 
harjoitteluolomahdollisuudet. Hyvä taloudellinen tilanne antaa myös mahdollisuuden 
järjestää jäsenille erilasia koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä tehdä seuralle 
yleishyödyllisiä ja harjoittelua monipuolistavia hankintoja. 
 
Seuratoiminnan tärkeänä tavoitteena on kaikkien harrastajien lajitaitojen 
kehittyminen, harjoitteluun motivoiminen ja seurassa viihtyminen. Junioritoiminnassa 
on myös kasvatuksellisia ja elämäntapoihin liittyviä tavoitteita. Pyrkimyksenä on 
kasvattaa lapsia kunnioittamaan toisia ihmisiä, toimimaan ryhmässä sekä 
noudattamaan sääntöjä ja hyviä tapoja. Myös liikunnan ilon ja monipuolisen 
liikunnallisen elämäntavan esilletuominen on tärkeää. 
 
 

9.     Pelisäännöt ja eettiset periaatteet 
 

Pelisääntökeskustelu käydään jokaisella uudella junioriperuskurssilla sekä Kids -
ryhmässä syksyisin. Junioreiden vanhemmille pidetään yhteinen infotilaisuus ja 
pelisääntökeskustelu kerran vuodessa pikkujoulutapahtuman yhteydessä. 
Ryhmäkohtaisia keskusteluja on käyty tarvittaessa, junioriryhmästä ja vetäjästä 
riippuen. Seuraava yhteinen pelisääntökeskustelu vanhemmille järjestetään 
joulukuussa 2017 ja keskustelun tuloksista tiedotetaan myöhemmin harjoitusten 
yhteydessä, tiedotteissa, ilmoitustaululla sekä nettisivuilla. 
 
KKS:n junioritoiminnassa pyritään noudattamaan eettisiä periaatteita siten, että kaikki 
lapset otetaan tasapuolisesti huomioon ja heitä kannustetaan ja ohjataan taitotasosta 
riippumatta. Lapset totutetaan alusta asti salin sääntöihin ja lajin periaatteisiin, joihin 
kuuluu toisten huomioiminen, ohjaajan ja harjoittelukaverin kunnioittaminen ja hyvä 
käyttäytyminen. Ketään ei kiusata ja kaikkien kanssa voidaan tehdä pari- tai 
ryhmäharjoituksia. Erityislapset pyritään ottamaan huomioon yksilöidysti. Lapsia 



pyritään motivoimaan kannustamalla ja antamalla heille positiivista palautetta. 
Valmentajat ja ohjaajat ovat omalla käyttäytymisellään esimerkkinä lapsille. Niinpä 
salilla, koko seuran yhteisissä tilaisuuksissa sekä junioreiden leiri- ja kilpailumatkojen 
yhteydessä noudatetaan päihteettömiä ja terveellisiä elämäntapoja sekä hyviä tapoja. 
Yleisistä periaatteista keskustellaan seuran sisällä ja valmentajien palavereissa. 
Lasten ohjaajien kouluttamiseen panostetaan erityisesti. 

10.    Tulevaisuuden visio 
 
Kuopion karateseura ry on tulevaisuudessa virkeä urheiluseura, joka tarjoaa kaiken 
ikäisille mahdollisuuden harrastaa perinteistä kamppailulajia monipuolisesti ja 
omassa tahdissaan. Seuran kilpailijat ovat aktiivisesti mukana maajoukkueen 
valmennusryhmissä ja osallistuvat menestyksekkäästi niin kansallisiin kuin 
kansainvälisiinkin kilpailuihin. Seurassa on paljon eri-ikäisiä ja eri vyötasoisia 
aktiiviharrastajia, ja myös kuntokarate sekä Karate Kids -ryhmät ovat edelleen 
suosittuja. Seuran junioritoiminta on vilkasta ja harjoitukset ovat monipuolisia ja 
lapsille mieluisia. Aikuisten ja junioreiden uudet peruskursseille on kiinnostusta joka 
vuosi, jolloin kokonaisharrastajamäärä säilyy vakaana. Tavoitteena on tarjota kaikille 
harrastajille, niin junioreille kuin aikuisillekin, monipuolisia ja tasokkaita treenejä, sekä 
kehittymisen mahdollisuuksia. Kuopion karateseurassa tapaa mukavia ihmisiä ja 
harrastuksesta voi tulla pysyvä liikunnallinen elämäntapa. 


