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1. Seuratoiminnan visio  
• Seuran tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista liikuntaa 

taitotasoon katsomatta. 

• Lasten ja nuorten harjoituksissa painotetaan fyysisissä ominaisuuksissa lähinnä motoriikan, 
kimmoisuuden ja liikkuvuuden kehittämistä varsinaisen lajiharjoittelun ohella. 

• Henkisistä ominaisuuksista keskitytään ryhmässä toimimisen, keskittymiskyvyn ja 
kärsivällisyyden kehittämiseen. 

• Harjoittelu ei ole ryppyotsaista puurtamista, vaan liikkumisen iloa ja mielen kasvua. Erilaiset 
pelit ja leikit ovat olennainen osa harjoituksia ja usein niihin sovelletaan lajinomaisia osioita. 

• Tyttöjä ja poikia ei ole jaettu eri ryhmiin, vaan tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä. 

• Harrastaminen tulee olla innostavaa ja matalan kynnyksen toimintaa – kaikilla tasapuoliset 
mahdollisuudet osallistua harjoituksiin ja kisoihin.  

2. Seuran nuorisotoiminta 
• Junioritoiminnassa noudatamme Tähtiseura ohjelmaa, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen 

ja aluejärjestöjen laatuohjelma.   

• Tähtiseura -ohjelman mukaisesti Turun Budokwai ry Karate:lle on laadittu omat pelisäännöt 
nuorten kanssa sekä omat pelisäännöt ryhmän vastuuhenkilöiden ja lasten vanhempien 
kanssa.  

• Seurassa on lasten- ja nuorten urheilutoiminnasta vastaava vastuuhenkilö. 

• Turun Budokwai ry Karate on järjestänyt nuortenkursseja ja –harjoituksia vuodesta 1994 
alkaen.  

• Seura sai helmikuussa 2004 Sinettiseura merkin osoituksena laadukkaasta nuorisotyöstä.  

• Nuorten peruskurssi alkaa yleensä syksyisin ja jatkuu aina kesään asti. Peruskurssilla aloittaa 
vuosittain n. 10 – 25 kpl 7-14-vuotiasta lasta Karateen tutustumisensa. Peruskurssi harjoittelee 
omana ryhmänään. Peruskurssin jälkeen nuoret siirtyvät harjoittelemaan samaan ryhmään jo 
pidempään harjoitelleiden nuorten kanssa.  

• Ennen peruskurssia on nuoremmille lapsille tarjolla perhebudo (2-6 vuotiaille) sekä Karatekids 
(5-6 vuotiaille)  

o Perhebudossa lapsi tulee harjoituksiin yhdessä tutun aikuisen kanssa (esim. 
vanhempi tai isovanhempi) Pääpaino on liikkumisen ilo, leikkimielisyys ja 
tutustuminen lajiin. Harjoitukset ovat tarpeeksi lyhyitä ja innostavia, jotta lapset 
jaksavat innostua leikin varjolla tapahtuvaan opetukseen. Myös sosiaaliset taidot 
kehittyvät ryhmässä liikkuessa. Karatekidseissä lapsi jatkaa harjoittelua samoilla 
periaatteilla kuin perhebudossa, mutta ilman tutun aikuisen mukanaoloa. 
Yhteisharjoituksia aikuisen kanssa on kuitenkin noin kerran kuukaudessa.  

• Otteluharjoituksia ei vielä peruskursseilla ole, vaan vasta noin reilun vuoden harjoittelun 
jälkeen otetaan otteluharjoitukset mukaan harjoitusohjelmaan niille, joita kilpaileminen 
kiinnostaa. Seura tarjoaa mahdollisuuden kilpailla sekä kumitessa että katassa mutta 
kilpailuihin osallistumista ei edellytetä millään tasolla. Kisoihin osallistuminen on aina 
vapaaehtoista ja harrastajan omasta kiinnostukseen pohjautuvaa. 

• Seura järjestää nuorille myös omia seuran sisäisiä kisoja sekä kumitessa että katassa. Näissä 
kisoissa kaikki palkitaan menestyksestä riippumatta 

• Aktiivisia nuorisoikäisiä seurassamme on yli 60.  
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• Nuorten harjoituksissa käy yleensä reilut 20 lasta kerralla. 

• Nuorten harjoituksissa on yleensä 1-3 ohjaajaa ja ryhmä jaetaan osiin tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. 

• Seuran harjoituspaikkana on Kamppailukeskus Budokwain harjoitustilat Turun 
Uhrilähteenkadulla. 
 

3. Eettiset linjaukset 
3.1 Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta 

• Kaikki lapset osallistuvat tasavertaisina. Kaikkia lapsia kannustetaan osallistumaan 
tapahtumiin kuten leireille ja kilpailuihin tasavertaisesti. Kaikkia lapsia tuetaan 
osallistumiskuluissa yhtä paljon. 

• Seuran kilpailutoiminta on Suomen Karateliiton ja Tähtiseura ohjelman lasten ja nuorten 
kilpailutoiminnan suositusten mukaista. 

• Kaikki lapset huomioidaan tasavertaisesti ja heitä kannustetaan taitotasosta riippumatta. 

• Kaikkia lapsia arvostetaan ja heistä ollaan aidosti kiinnostuneita. Jokainen lapsi saa 
palautetta omasta onnistumisestaan rakentavasti ja positiivisessa hengessä. 

• Seura pitää säännöllisesti yhteyttä lasten koteihin. 

• Seurassa on kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri; kaikki ovat seurassa tasa-arvoisia ikään, 
rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai muuhun tekijään katsomatta. Kiusaamiseen tai muihin 
epäkohtiin puututaan välittömästi. 

• Lasten ja nuorten mahdolliseen päihteiden käyttöön puututaan. 

• Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostava. 
 

3.2 Seuran arvot 

• Kunnioitus 
o Karateka kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja uskoo kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen 

ja tasa-arvoon 

• Asenne 
o Karateka sisäistää budohengen. Säännöt ja kuri kehittävät hyvää henkeä ja 

asennetta, mikä näkyy karatekan harjoittelussa ja elämässä. Rehellisellä ja 
pitkäjänteisellä työllä karateka kehittyy henkisesti ja fyysisesti. 

• Perinteet 
o Karateka ymmärtää vanhan tiedon ja vanhojen perinteiden säilyttämisen 

tärkeyden. Lisäksi opettaminen ja avoin tiedon jakaminen ovat oppimisen ja lajin 
kehittymisen edellytyksiä. 
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4. Toiminnan tavoitteet 
4.1 Seuran toiminta on kasvatuksellista 

• Lasten kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota ja lapsia kannustetaan hyvään 
käytökseen. 

• Lapsille opetetaan budo- sekä salikäyttäytymistä 

• Seura ottaa ja kantaa vastuuta lasten kasvattamisesta. 

• Seuran ohjaajat näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään. 

• Vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöt. 
 

4.2 Seuran toiminta on monipuolista 

• Seuran ohjelmassa on monipuolista liikuntaa, jonka toteutuksessa käytetään hyväksi myös 
muita lajeja. 

• Toiminta on leikkimielistä. 

• Lapsen muihin harrastuksiin suhtaudutaan positiivisesti ja monipuoliseen harrastamiseen 
kannustetaan. 

• Kaikille ohjaajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua ohjaaja- ja 
valmentajakoulutukseen. 
 

4.3 Toiminnan lähtökohtana on lapsen paras 

• Lapsen ja nuorten yksilölliset tekijät tämän henkisessä ja fyysisessä kehityksessä 
huomioidaan harjoituksissa. Asiasta keskustellaan tarvittaessa aina myös lapsen 
vanhempien kanssa 

• Seuran ohjaajat sisäistävät Suomen Karateliiton ja Tähtiseura ohjelman arvot ja ovat 
motivoituneita ohjaamaan kasvatuksellista ja väkivaltaa ehkäisevää liikuntaa sekä 
toimimaan liiton arvojen mukaisesti, eettisesti ja turvallisuuden huomioon ottaen. 

• Seura ja ohjaajat ovat sitoutuneet laadukkaan toiminnan kehittämiseen ja toimivat 
vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa. 

• Seurat tukevat ja kannustavat ohjaajia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja 
osaamisen kehittämisestä sekä kiittävät ohjaajia heidän antamasta panoksesta. 
 

4.4 Karatekan polku on liikkujan polku 

• Seura tukee nuoria harrastajia kehittymään liikkujan polulla siirtymällä tasolta toiselle aina 
tämän taitojen kehittyessä. Karaten polulla tämä tapahtuu vyöarvoilla; vyökokeilla 
testataan nuoren taitoja ja mahdollistetaan siirtyminen seuraavaan tasoon = seuraavaan 
vyöhön. Karaten eriväriset vyöt ovat osoitus harrastajan kehityksestä lajissa ja tasoryhmät 
muodostuvat vyötasojen mukaan. Seuralla on lisäksi kilparyhmä joka mahdollistaa 
tavoitteellisen kilpaharjoittelemisen.  

• Nuoren kokonaisliikuntamäärää seurataan; kaikki harjoituskerrat, kisat, leiritoiminta ja 
muu vastaava merkataan aina nuoren karatepassiin. 

• Kaikki harrastaminen on arvokasta. Kaikilla mahdollisuus harrastaa liikkujan polun eri 
tasoilla, kilpatoiminta on aina vapaaehtoista (suurin osa ei kilpaile) 
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5. Pelisäännöt 

• Pelisääntökeskustelut käydään jokaisen nuorisoryhmän kanssa vähintään kerran vuodessa 

• Ryhmissä sovitaan yhdessä nuorten kanssa ryhmäkohtaisista pelisäännöistä joihin 
sitoudutaan ja joista pidetään kiinni 

• Pelisäännöt dokumentoidaan ja ne käydään läpi myös nuorten vanhempien kanssa 
erikseen pidettävissä vanhempain illoissa 

• Sovitut pelisäännöt nähtävissä sekä salilla että seuran kotisivuilla 
 

6. Käytännön toimintatavat 
6.1 Yleiset toimintaperiaatteet 

• Seura noudattaa urheilun reilun pelin periaatteita. 

• Seura tunnistaa oman toimintaympäristönsä ja tekee yhteistyötä myös muiden lajien 
kanssa. Seura pyrkii tekemään omaa lajia tunnetuksi yhteistyöllä eri yhteisöjen (mm. 
koululaitokset) ja erilaisten tapahtumien kautta (esim. itsepuolustuskurssit yrityksille) 

• Uusia toimijoita, valmentajia ja apuohjaajia pyritään löytämään ensisijaisesti seuran omista 
jäsenistä, niin aikuisten kuin nuortenkin ryhmistä 

• Seura panostaa yhteisöllisyyteen mm. osallistumalla tapahtumiin ja talkoisiin, järjestämällä 
säännöllisesti avoimien ovien tapahtumia yhdessä Budokwain Taekwondo jaoston kanssa. 

• Seuralla on vahva yhteinen identiteetti ja yhteinen kulttuuri. Ulospäin tämä näkyy mm. 
seuran yhdenmukaisilla seura-asuilla ja varusteilla. 

• Seura kannustaa yleisesti urheilullisiin elämäntapoihin, näistä keskustellaan tarvittaessa 
myös lasten ja nuorten vanhempien kanssa 

 

6.2 Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen 

• Kaikki seuran ohjaajat ovat käyneet vähintään yhden seuraavista tai vastaavasisältöisen 
koulutuksen 

- karateliiton junioriohjaajakoulutus 
- lasten urheilun perusteet 
- nuorten urheilun perusteet 

• Kaikki seuran ohjaajat ovat kiinnostuneita omien taitojensa kehittämisestä lasten ja 
nuorten ohjaamisessa. 
 

6.3 Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta 

• Seurassa panostetaan ohjaajien säännölliseen ja jatkuvaan koulutukseen ja siihen ohjataan 
myös taloudellisia resursseja. 
 

6.4 Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä 

• Seurassa huomioidaan arvokas työ palkitsemalla ja kiittämällä ohjaajia, valmentajia ja 
muita toimijoita. Vuosittain valitaan ja palkitaan vuoden Nuorten ohjaaja 

• Kiitosta jaetaan kaikille toimijoille tasapuolisesti. 
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• Lasten kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota ja lapsia kannustetaan hyvään 
käytökseen. 

• Seuran ohjaajat näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään. 
 

6.5 Seuran toiminta on organisoitua 

• Seura tarjoaa lapsille ja nuorille harjoituksia monipuolisesti 

• Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksien mukaan aina sama(t) valmentajat 

• Osalle harrastajia karate on pääharrastus, osalle sivuharrastus jonkin muun harrastuksen 
ohella. Kaikkia kannustetaan karaten harjoitteluun tasavertaisesti huomioimatta kuinka 
paljon nuori on itse valmis karaten harjoittelemiseen sitoutumaan. 

• Pidemmälle tähtäävät harjoittelijat on huomiotu erillisellä kilparyhmällä 
o Kilparyhmällä on oma valmentaja, joka käy ryhmän sisällä yksityiskohtaisemmin 

henkilökohtaiseen ja päämääräisesti ohjattuun harjoittelemiseen liittyviä asioita. 
Tällaisia asioita on mm. harjoittelun oikea määrä ja laatu, unen ja levon merkitys, 
ravitsemus, antidoping säädökset jne. 

o Kilparyhmän valmentaja arvioi ja analysoi kaikkien kilpailusuoritukset yhdessä 
nuoren kanssa jokaisen kilpasuorituksen jälkeen    
 

7. Seuran toiminnan kehittäminen ja palaute 
• Seura kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti  

• Toiminnan kehittämiseen kerätään säännöllisesti palautetta niin jäseniltä suoraan kuin 
myös seuran lasten ja nuorten vanhemmilta 

• Palautetta kerätään suoraan keskustelemalla sekä säännöllisesti vuosittain tehtävillä 
kyselyillä 

• Palautteen lisäksi seura kehittää toimintaansa ulkoisten muutosten seurauksena ja se 
reagoikin nopeasti niin ympäristön kuin toiminnankin muutoksiin (esim. virtuaalikurssit 
COVID-19 pandemian aikana) 

 

8. Seuran organisaatio ja vastuujaot 
8.1 Seuran johto 

• Seuralla on johtoryhmä joka suunnittelee, ohjaa ja organisoi seuran toimintaa. Johtoryhmä 
arvioi omaa toimintaansa kerran kuukaudessa pidettävässä johtoryhmän kokouksessa. 
 

8.2 Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö  

• Seurassa on henkilö, joka vastaa nuorisotoiminnan organisoinnista. Hän toimii seuran 
linkkinä liittoon. 

• Nuorisotoiminnasta vastaava henkilö laatii yhdessä muiden ohjaajien kanssa lasten ja 
nuorten harjoitteluohjelman vuosittain. 

• Nuorisotoiminnasta vastaava henkilö tai harjoitusryhmän vastuuvetäjä vastaa lasten ja 
nuorten harjoitteluun ja toimintaan liittyvien sekä muiden ajankohtaisten asioiden 
tiedottamisesta lapsille, nuorille, vanhemmille sekä muille ohjaajille. 
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9. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut  

• Seuran toiminta on laadukasta ja hyvin organisoitua. Lapset ja nuoret odotuksineen, 
tavoitteineen ja tarpeineen otetaan huomioon koulutuksia ja tukimateriaaleja 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

• Kaikilla ohjaajilla on perusteknisesti ja eettisesti yhtenäiset opetuslinjat. Seurojen ohjaajat 
osallistuvat koulutuksiin. Ohjaajat antavat koulutuksista ja tukimateriaaleista palautetta. 

• Seuran kilpailutoiminta on Suomen Karateliiton ja Tähtiseura ohjelman lasten ja nuorten 
kilpailutoiminnan suositusten mukaista. Jokaisella on oikeus osallistua tai olla 
osallistumatta kilpailuun. 

• Seura pyrkii järjestämään mielekästä aluetoimintaa yhteistyössä liiton ja lähiseurojen 
kanssa. 

• Seura pyrkii mahdollisuuksiensa mukaa järjestämään vähintään kerran vuodessa yhteisen 
tapahtuman / retken yhdessä lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa sekä ohjaajien 
kanssa.  

• Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen säännöllisiä harjoituksia salillaan. Kisaamisesta 
kiinnostuneilla on mahdollisuus otella seuran omissa sekä seuran ulkopuolisissa kisoissa. 
Kaikki harjoitukset ja kisat ovat tasapuolisesti tarjolla kaikille seuran jäsenille. Lisäksi myös 
puhdas kannatusjäsenyys on mahdollista. 
 

 
 


