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Useita EM -mitaleita Etelä-Karjalaan
Shukokai Karaten EM -kisoista Tallinnasta
Shukokai Karaten Euroopanmestaruus -kilpailut pidettiin viikonloppuna 13.-14.10.2017
Tallinnassa. Etelä-Karjalasta oli karatekoita mukana Lappeenrannasta ja Savitaipaleelta sekä
Imatralta.
Kultaa Etelä-Karjalaan EM -kilpailuista toi yli 16 -vuotiaiden nuorten kata -joukkue eli liikesarjassa
maakunnan yhteinen joukkue, johon kuuluivat lappeenrantalainen Santeri Nuottamo sekä
Savitaipaleelta Elias Punkka sekä Juuso Hellberg. Lisäksi Santeri Nuottamo voitti yli 16-vuotiaiden
nuorten sarjassa kultaa omassa henkilökohtaisessa katassaan.
Lappeenrantalainen Sampo Pulliainen voitti upeasti EM -pronssia nuoret alle 16 -vuotiaat kata liikesarjassa ja menestystä tuli lisää hänen voittaessaan myös pronssia kumiten alle 16 -vuotiaat
kevyen sarjan ottelussa.
Lappeenrantalainen Jesse Stockmakari miehet, raskas sarja, alle 21 -vuotiaat hävisi
pronssiottelunsa kuten myös Nuottamo omassa ottelussaan sijoittuen kuitenkin hienosti EM kisojen viiden parhaan joukkoon, kuten myös Savitaipaleen Eetu Hellberg miesten katassa ja Fred
Tihomirov ja Juuso Hellberg otteluissaan.
Maakunnan EM -mitalisaalista kasvatti Savitaipaleen Satu Hellberg saavuttamalla naisten
veteraanisarjassa hopeaa ottelussa sekä pronssia liikesarjassa.
Etelä-Karjalaan saatiin yhteensä 6 EM -mitalia, joista 2 oli kultaista, 1 hopeinen sekä 3 pronssia.
Shukokai Karaten EM -kisoissa oli mukana neljä lappeenrantalaista karatekaa ja Savitaipaleelta viisi
ja Imatralta yksi.
Suomen Shukokai karate joukkue sai kokonaisuutena kaiken kaikkiaan 33 MM-mitalia, joista 6
kultaista, 8 hopeaa ja 19 pronssia. Näistä mitaleista saatiin siis Etelä-Karjalaan hienosti 6 mitalia.
- Hieno saavutus kaikilta maakunnan karatekoilta päästä kilpailemaan Euroopanmestaruus –
kisoihin ja puhumattakaan voitetuista mitaleista, toteaa tyytyväisenä Lappeenranta Shukokai
Karaten päävalmentaja Esa Kaplas, joka itse toimi EM -kisoissa tuomarina.
Kyseessä oli Shukokai -lajityylin EM -karatekilpailut ja otteluita pidettiin kaikissa ikäluokissa
juniorista senioriin. Lajin Euroopanmestaruuskilpailuja pidetään joka toinen vuosi ja joka toinen
vuosi puolestaan Maailmanmestaruuskisoja.
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.
Kuvatekstit:
Sampo Pulliainen (vas.) tupla EM-pronssia, Satu Hellberg hopeaa ja pronssia, Elias Punkka, Juuso
Hellberg ja Santeri Nuottamo joukkue-kultaa sekä Nuottamolla henkilökohtainen kulta mitali
lisäksi. Kuvaaja Paula Pulliainen.
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