
Sivu 1 
 

Japan Karate Association Finland ry       www.jkafinland.fi                     Tel: +358-400-627 367 

P.O. Box 57, 37801 Akaa, Finland        www.facebook.com/jkafinland  info@jkafinland.fi 

LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2018 (julkaisuvapaa heti) 

 

KARATEN ”ISÄN” GISHIN FUNAKOSHIN SYNTYMÄSTÄ 150 VUOTTA 

Lauantaina 10.11.2018 tulee kuluneeksi 150 vuotta modernin Karaten isän Gichin 

Funakoshin syntymästä. Ilman hänen elämäntyötään tuskin tuntisimme Karatea. 

Gichin Funakoshi syntyi 10.11.1868 Shurissa Okinawalla samuraita vastaavaan shizoku-

luokkaan. Hän oli lapsena pienikokoinen ja sairasteleva. Parantaakseen terveyttään hän 

aloitti kouluikäisenä karateharjoittelun Yasutsune Azaton ja Anko Itosun oppilaina. 

Tuolloin karaten opettaminen oli Japanissa kiellettyä, joten opettaminen tapahtui salassa. 

Funakoshi oli ammatiltaan opettaja ja 1910-luvulla yhdessä Itosun ja muiden karate-

opettajien kanssa he käynnistivät jo sallituksi muuttuneen karaten opetuksen 

okinawalaisissa kouluissa. Karate oli todettu erinomaiseksi fyysisen ja psyykkisen kunnon 

kehittämismuodoksi. Tällöin karatea muokattiin vahvisti kaikille sopivaksi taistelulajiksi. 

Funakoshi esitteli karaten Japanin pääsaarilla vuonna 1922, josta alkoi karaten 

leviäminen. Okinawalainen taistelulaji muunnettiin Japanin budokulttuurin mukaiseksi 

ja otettiin käyttöön mm. karatepuvut ja vyöarvot. Karateen liitettiin bushidokulttuurin 

mukaisia eettisiä ja moraalisia käyttäytymismalleja, jotka ohjaavat opetusta edelleen. 

Tärkeintä on karatekan (karaten harrastaja) luonteen kehittäminen. Tästä juontaa 

karaten ns. Dojo Kun eli käyttäytymiskoodit, jotka ovat: ”Etsi luonteen täydellisyyttä, ole 

uskollinen, yritä, kunnioita toista, pidättäydy väkivaltaisesta käyttäytymisestä”. 

Funakoshin oppilaat nimesivät hänen ensimmäisen harjoitussalinsa (Dojo) opettajansa 

kirjailijanimensä (Shoto eli huojuva mäntymetsä) mukaisesti Shotokaniksi (Kan = halli). 

Karaten leviäminen maailmalle tapahtui pääasiassa Funakoshin oppilaan ja Japan Karate 

Associationin (JKA) ensimmäisen päävalmentajan Sensei Masatoshi Nakayaman 

toimesta. Funakoshi toimi vuonna 1948 perustetun JKA:n teknillisenä neuvonantajana 

kuolemaansa asti (1957). JKA:n nykyinen päävalmentaja on Sensei Masaaki Ueki. 

JKA jatkaa Funakoshin karate-perinnettä. JKA on ainoa japanilainen karatejärjestö, jolle 

Japanin opetusministeriö on antanut mandaatin levittää japanilaista budo- ja bushido-

kulttuuria sekä Shotokan-tyylisuunta maailmassa. JKA:n päädojolla (Honbu) Tokiossa on 

kolmisenkymmentä ammattivalmentajaa, jotka kiertävät säännöllisesti kaikissa JKA:n 

117 jäsenmaassa, joista Suomi on uusin. JKA:ssa on karateharrastajia useita kymmeniä 

miljoonia kaikissa maanosissa. Suomessa Shotokania harrastaneita on tuhansia. 

JKA on aloittanut toimintansa uudestaan Suomessa tänä syksynä, kun maan suurimmat 

Shotokan-seurat Lahdesta, Porista ja Oulusta sekä Lempäälästä ja Tampereelta perustivat 

Japan Karate Association Finland ry:n.  

JKA Finland järjestää ensimmäisen kaikille Shotokan harrastajille tarkoitetun leirin 7.-

9.12.2018 Lempäälässä. Leirin opettajana on Sensei Koishiro Okuma 6. dan, joka toimii 

myös JKA World Federationin johtajana. Lisätietoa leiristä: 2018 Winter Gasshuku 

 

Lisätietoja: Japan Karate Association Finland ry, hallituksen puheenjohtaja Juha Kreus 

0400 – 627 367 tai juha.kreus@jkafinland.fi 
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Gishin Funakoshi 1868 – 1957 
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