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Hopeaa ja pronssia Lappeenrantaan Shukokai Karaten EM -kisoista
Sampo Pulliainen voitti hopeaa Kumite ottelussa ikäluokassa 12-13 -vuotiaat Shukokai Karaten
lajin Euroopanmestaruuskilpailussa, jotka käytiin Sveitsin Luzernissa. Sampo Pulliainen otteli
perjantain finaaliottelussa englantilaista vastaan ja finaalin voitto meni niukasti tuomariäänin 5-6
kilpakumppanille.
– Voitto oli lähellä. Toki olen erittäin iloinen ja tyytyväinen tästä EM-hopeasta, kertoo Sampo
Pulliainen tuntemuksistaan heti finaalin jälkeen.
Myös Santeri Nuottamo ylsi EM -mitaleille voittamalla pronssia Kumite ottelussa ikäluokassa 1415 -vuotiaat. Lappeenrannan Shukokai Karatesta oli mukana Suomen maajoukkueessa kaikkiaan
kahdeksan nuorta karatekaa, joiden ikähaitari oli 12 – 18 vuotta. Lisäksi Lappeenrannan
päävalmentaja Esa Kaplas toimi Sveitsin EM-kisoissa tuomaristossa.
Etelä-Karjalaan, Savitaipaleelle, saatiin myös kaksi EM -pronssia, kun nuori karateka Eetu Hellberg
onnistui hienosti Kata liikesarjassa ja Satu Helberg Veteraani sarjan Kumite -ottelussa.
Suomen joukkueessa oli mukana kaiken kaikkiaan 43 karatekaa eri puolelta Suomea. Suomi
sijoittautui lajin EM -kilpailussa mitalitaulukossa kolmanneksi 19 EM -mitalilla, joista viisi oli
kultaista ja siis neljä EM -mitalia Etelä-Karjalaan.
Kyseessä oli Shukokai -lajityylin EM -karatekilpailut ja otteluita pidettiin kaikissa ikäluokissa
juniorista senioriin. KSI:n euroopalaisia jäsenmaita Suomen lisäksi ovat isäntämaa Sveitsi, Eesti,
Englanti, Irlanti, Kreikka, Norja, Portugali, Romania, Ruotsi ja Saksa, eli yhteensä 11 eurooppalaista
jäsenmaata.
Lajin Euroopanmestaruuskilpailuja pidetään joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi puolestaan
Maailmamestaruuskisoja. Edellisen kerran EM -kisat pidettiin vuonna 2013 Suomessa ja tuolloin
Suomen joukkue pärjäsi loistavasti saaden 38 EM -mitalia, joista 10 oli kultaista ja Suomi oli
mitalitaulukossa toisena kahdeksan maan joukossa. Vuoden 2011 EM -kisoissa Englannissa Suomi
sijoittui viidenneksi kahdeksan maan joukossa, 18 mitalilla, joista kolme oli kultaista. Menestystä
Suomelle tuli myös vuoden 2009 Saksassa pidetyissä EM-kisoissa, joissa Suomen joukkue saalisti
yhdeksän kultamitalia ja kaikkiaan 31 mitalia ja sijoittuen toiseksi kahdeksan maan joukossa.
KSI eli Kimura Shukokai Karate on yksittäisen lajityylin suurin järjestö maailmassa, jäsenmaita
kaiken kaikkiaan on 22 eri puolilla maailmaa. Shūkōkai on karaten tyylisuunta, jonka kehitti Chōjirō
Tani 1940-luvun lopussa Japanissa. Laji sopii kaikille, eikä mitään erityisominaisuuksia tarvita, vaan
ne kehittyvät harjoittelun myötä. Shukokai Karaten oppi-isä on Mestari Shigeru Kimura, jonka
suurimpana saavutuksena voidaan pitää Shukokai Karaten voimakasta, huomaamatonta,
maksimivoimaan minimienergialla pyrkivää tekniikkaa.

Lappeenrannan Shukokai Karate on perustettu 1979 ja oli tuolloin paikkakunnan ensimmäinen
karateseura. Seura on järjestänyt kaksi suurta arvokisatapahtumaa, vuonna 1989 Shukokai Karaten
MM-kilpailut sekä vuonna 1997 lajin ensimmäiset EM-kilpailut.
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