
SPORTSKARATEN 
ALKEISKURSSI 
ALKAA LOHJALLA! 
Sportskarate on täysin urheilukaraten 
harjoitteluun keskittyvä harrastus. 
Sportskarate antaa hyvät valmiudet 
kilpaurheiluun ja tavoitteelliseen 
harjoitteluun. Lajissa kehittyy 
lajiominainaisuuksien lisäksi mm. 
nopeus, voima ja liikkuvuus. 

Sportskaratessa on perinteisen karaten 
tapainen vyökoejärjestelmä, mutta vyöt 
suoritetaan ottelutekniikat ja -taktiikat 
edellä. Lisäksi vyökokeet pitävät 
sisällään erilaisia mm. fyysisiä testejä.

Lohjan kamppailukeskus on osana 
kansainvälistä Sportskarate-yhteisöä, 
mikä tuo laadukkaan ja modernin 
kilpakaraten toimintamallin. 
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Alkeiskurssin harjoitukset
Sportskarateharjoitukset
Sportskarateharjoitusten alaikäraja on 7-vuotta. 
Yläikärajaa ei ole. 

Ensimmäinen harjoitus on ke 30.9. Tämän jälkeen 
mukaan voi tulla harjoitusaikoina:

Harjoitukset viikoittain
o Ma 17.00-18.00 Lohjan Kamppailukeskuksen 

sali (Kuuselankuja 4, Lohja)
o Ke 19.00-20.30 Liikuntakeskus Tennari, 

tatamisali (Rantapuisto 45. Lohja)

Näiden lisäksi on mahdollisuus käydä perinteisen 
karaten alkeistunneilla. Tarkemmat ajat: 
http://www.lohjankamppailukeskus.fi/schedule.aspx?gid
=3

Varusteet: 
Harjoituksiin varusteeksi mukaan t-paita, verkkarit ja 
juomapullo. Harjoituksiin ei saa tulla sairaana, jos on 
flunssa/koronaoireita, altistunut tai karanteenissa. 
Jokainen pesee kädet saippualla ennen treenejä. 
Harjoittelupaikoilla on saatavilla käsidesiä.

Harjoitusmaksut:  
o Junioriharrastajat  80 euroa / kausi
o Aikuiset 120 euroa / kausi

Lohjan Kamppailukeskus ei vastaa harjoituksissa, 
salilla, leireillä tai näytöksissä sattuneista vahingoista tai 
tapaturmista. Harjoittelija hankkii itse itselleen tarvittavat 
vakuutukset.
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Sportskarate -valmentajat ja ohjaajat
ALKEISKURSSIOHJAAJAT 

Jari Hyytiäinen, LKK Sportskarate -alkeiskurssin ohjaaja:
§ Ohjaajana Lohjan Kamppailukeskuksessa vuodesta 1986. Aktiivisesti mukana 

juniorivalmennustyössä.
§ Siviiliammatiltaan Urheiluhieroja. 

Joel Nikkanen, LKK Sportskarate -alkeiskurssin ohjaaja:
§ Seuran junior-ohjaaja. Aktiivisesti mukana juniorivalmennustyössä. 
§ Aloittanut karaten harrastamisen seuran junioriryhmistä. 
§ Siviiliammatiltaan opettaja 

KILPAILUTOIMINTA

Jaana Perttilä, LKK Sportskarate, kata -valmentaja: 
§ 2.Dan
§ Valmentajana Lohjan Kamppailukeskuksessa vuodesta 2002
§ Seuran juniorivastaava.
§ Siviiliammatiltaan sairaanhoitaja.

Jussi Säilä, LKK Sportskarate, päävalmentaja: 
§ Jussi toimii Lohjan Kamppailukeskuksen Sportskaraten lisäksi tällä hetkellä 

Suomen Karatemaajoukkueen nuorten U16 –ryhmän vastuuvalmentajana. 
§ Hän ammattivalmentajakoulutuksen käynyt,  kansainvälisesti auktorisoitu 

Personal Trainer, sekä suorittanut karaten lajiliiton korkeimman 
valmennustason (III). Entinen karaten maajoukkueurheilija. 

§ Siviiliammatiltaan Jussi toimii ABC-ketjun Kehitysjohtajana. 

JOEL

JAANA
JARI

JUSSI



Urheilullinen 
elämäntapa.  
Halu kehittyä

joka päivä.

Harrastajan polku

Alkeiskurssi Harrastaminen Omien tavoitteiden 
saavuttaminen

Kilpaileminen & harjoittelu 
kisaryhmässä
(kumite, kata)

Urheilijan polku ja 
kilpaileminen kansainvälisellä 

tasolla
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Harrastajan polku

Kilpailijan polku 
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Lyhyesti Sportskaraten kisaryhmästä



Urheilijoiden tavoitteena on 
kansainvälinen menestys! 



Lajiharjoittelun 
lisäksi monipuolinen 

ohjelmoitu 
oheisharjoittelu 

ammattivalmentajan 
johdolla
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Urheilutoiminnan  keskeiset toiminnan 
painopisteet 2020
• Mahdollistetaan polku huippu-

urheilu-uralle
• Laadukas monipuolinen harjoittelu 
• Sportskarate-yhteistyö ja toiminnan

aloittaminen

• Valmennuksen sisältö ja ohjelmointi  
suunnitellaan
makro- ja mesosykleissä, sekä 
yksilöllisesti viikkotasolle 
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Maajoukkueleirit, yläkoululeiritys, 
Sportskarate-yhteistyö ja kansainväliset leirit 
toimivat urheilijan kehityksen kiihdyttiminä.



TULE MUKAAN SPORTSKARATE-
TOIMINTAAN! 
LISÄTIEDOT 
JUSSI SÄILÄ, 0504115586
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