
Mitä eroa on shoko-ryulla ja koryu uchinadilla? 
 

Alla vertaillaan shoko-ryu ja koryu uchinadi (KU) tyylisuuntia pohjustukseksi Kauniaisten karate 

ry:n suunnittelemalle tyylisuunnan vaihdolle.  Tämä dokumentti on luotu Helsingin yliopiston 

karateseura Honbun tyylisuunnan vaihdon suunnitteludokumentin pohjalta. Honbu vaihtoi 

tyylisuuntaa wadoryusta koryu uchinadiin vuonna 2009. Vaikka Honbun edellinen tyylisuunta 

oli eri kuin Kauniaisten karaten nykyinen, on suunniteltu vaihto hyvin samantyyppinen.  

 

1) Tyylisuunta 
 

Tyylisuunta on vaikeasti määriteltävä asia, mutta tässä pitäydytään siinä suppeassa 

määritelmässä, että tyylisuunta on suunnilleen sama asia kuin voimassa olevat 

vyökoevaatimukset. 

Shoko-ryu 

Tyylisuunnan määritelmä on lainattu Meidokan Espoon kotisivuilta: 

”Shoko-ryu on tyylisuunta, joka on Suomessa kehitetty, Suomen Karateliiton hyväksymä ja sen 

alainen tyylisuunta. Tyylisuunta perustettiin virallisesti 2000-luvun taitteessa. Iältään se on siis 

Suomen nuorin, mutta juuret ovat pitkällä Suomen karatehistoriassa. Tyylisuunnan perustana 

ovat 70- ja 80-luvuilla meillä Shorinji-ryun nimellä harjoitellut tekniikat, eli tyyli, jota lähes 

puolet Suomen silloisista karatekoista harjoitti. 

Oma tyylisuunta perustettiin helpottamaan karaten pitkäjänteistä ja aktiivista harjoittelua. 

Muutokset 70- ja 80-luvulla vallassa olleeseen tyyliin on minimoitu. Perustekniikat ja 

vyökoevaatimukset pyritään jatkossakin pitämään mahdollisimman muuttumattomina. 

Esimerkiksi katat on jäädytetty niihin versioihin, joita 80-luvun alussa Suomessa tehtiin. Näin 

pyritään eroon liiallisten muutosten aiheuttamista sekaannuksista ja annetaan harrastajille 

mahdollisuus keskittyä tekniikoiden muutosten seuraamisen sijasta omien taitojensa 

kehittämiseen. 

Shoko-ryu tyylisuunnalle ominaista on käytännönläheinen, suoraviivainen, urheilullinen ja 

liikunnallisesti kehittävä tekniikka. Tyylisuunta painottaa paritekniikoita ja ottelemista, nopeita 

ja teräviä lyöntejä ja potkuja sekä realistisia voimakkaita suorituksia. Näyttävät mutta usein 

teholtaan teoreettiset tekniikat on karsittu minimiin. Harjoituksissa kehitetään 

karatetekniikoiden ohella liikkuvuutta, fyysistä kuntoa ja koordinaatiokykyä. 

Toisin kuin useimmilla muilla tyylisuunnilla, Shoko-ryu -tyylisuunnalla on yhden pääopettajan 

sijaan viisihenkinen dan-kollegio, joka myöntää tyylisuunnassa suoritetut mustat vyöt.” 

Kuten määritelmästä käy ilmi, shoko-ryu tyylisuunta painottaa liikunnallista ja urheilukaraten 

tyyppistä tekniikkavalikoimaa ja harjoittelua. Varsinaisia itsepuolustustekniikoita ei shoko-ryun 

vyökoevaatimuksissa ole.   



Koryu uchinadi 

Tyylisuunnan määritelmä on lainattu Koryukan Espoon nettisivuilta: 

”Koryu uchinadi puolestaan on Patrick McCarthyn 90-luvulla kehittämä tyylisuunta. Se on 

nykyaikainen tulkinta vanhoista okinawalaisista ja kiinalaisista kamppailutaidoista sekä 

kokoelma yleismaailmallisia periaatteita, joihin kaikki aseeton kamppailu perustuu. Koryu 

Uchinadi tarkoittaa vapaasti käännettynä vanhaa okinawalaista kamppailutaitoa. 

Koryu Uchinadissa tehokkaiksi havaitut tekniikat on systematisoitu toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Opetuksessa käytetään moderneja opetusmetodeja ja nykypäivän valmennustietoutta. 

Tekniikoiden suoritustapaa pyritään jatkuvasti parantamaan kriittisellä ajattelulla ja 

tieteellisellä lähestymistavalla. 

Liikunta, itsepuolustus, terveys, elämäntapa. Itsepuolustuksen lisäksi Koryu Uchinadia 

opetetaan haastavana vaihtoehtona tavanomaisille liikuntamuodoille ja 

stressinhoitometodeille. Harjoittelu, jossa opitaan kohtaamaan epäoikeutettuja 

väkivallantekoja kehittää sisäistä tahtoa ja rohkeutta. Tällainen harjoittelu edistää sisäistä 

tyyneyttä, ja auttaa saamaan henkilökohtaiset ja esimerkiksi ammatilliset suhteet tasapainoon. 

Koryu Uchinadi on sovelluspohjainen itsepuolustuslaji, jossa kilpaillaan vain itsensä kanssa. 

Pidemmällä tähtäimellä moraalinen filosofia ja itsetutkiskelu ovat olennainen osa harjoittelua.” 

Koryu uchinadi on siis itsepuolustustekniikoihin painottuva tyylisuunta, jossa harjoiteltavat 

tekniikat kattavat kaikki kamppailun etäisyydet: pystyssä pitkä ja lähietäisyys, pystypaini ja 

maassa kamppailu. 

 

2) Kata 
 

Shoko-ryu 

Shoko-ryussa ei ole nykyään virallista bunkaita (katan tulkinta) eikä sitä harjoitella osana 

vyökoetta. Katassa keskitytään siis vain katan ulkoisen muodon harjoittelemiseen. Kauniaisten 

karatessa ruskeaan vyöhön on osattava 5 kataa. 

Koryu uchinadi 

Okinawalainen karate keskittyy toimivaan itsepuolustukseen apuvälineenään vanhat liikesarjat 

eli katat. Tämän vuoksi koryu uchinadissa bunkain harjoittelu kulkee käsi kädessä katan 

harjoittelun kanssa. Ruskeaan vyöhön on osattava 4 kataa tulkintoineen. 

 

3) Itsepuolustus 

Shoko-ryu 

Shoko-ryun vyökoevaatimukset pohjautuvat kilpakaraten tekniikoihin, joten ne eivät ole 

varsinaisia itsepuolustustekniikoita. Kauniaisten karatessa on tosin perinteisesti harjoiteltu 

vyökoetekniikoiden lisäksi myös itsepuolustustekniikoita.  



Koryu uchinadi 

Koryu uchinadin vyökoevaatimuksissa painotetaan itsepuolustustekniikoita. 

Itsepuolustustekniikoita harjoitellaan katan bunkain avulla, perustekniikan sovelluksilla (kihon 

oyo jutsu), erilaisten drillien (tegumi, futari geiko) pohjalta ja vapaasti soveltaen (goshin jutsu). 

 

4) Harjoittelu 
 

Shoko-ryu 

Tyypillisessä shoko-ryu-harjoituksessa pääpaino harjoittelussa on katamuodossa, ilmaan 

tehtävässä perustekniikassa ja yhdistelmätekniikoissa (renrakuwaza), määrämuotoisissa 

pariharjoitteissa (kumitewaza, nagewaza), kilpakaraten ottelutekniikoissa ja kilpakaraten 

otteluharjoittelussa. Perustekniikaa tehdään usein staattisista asennoista. Sekä renraku- 

wazassa, nagewazassa että kumitewazassa sallitaan enemmän omaa soveltamista.  

Koryu uchinadi 

Tyypillisessä koryu uchinadi -harjoituksessa pääpaino harjoittelussa on 

itsepuolustustekniikoissa, erilaisissa virtaavissa paritekniikoissa,  katan ja sen bunkain 

harjoittelussa ja perustekniikan sovelluksissa. Pariharjoittelu on korostuneessa asemassa. Se 

sisältää erilaisia harjoitteita määrämuotoisista harjoitteista erilaisten puolivapaiden trillien 

kautta vapaaseen harjoitusotteluun. Pääosa harjoitteista tehdään "luonnollisella" 

suoritustavalla luonnollisista asennoista. 

 

5) Perustekniikka 
 

Shoko-ryu 

Shoko-ryussa on normaali "perinteisen" karaten perustekniikka, joka keskittyy muodossa 

tehtäviin pitkän etäisyyden lyönti-potkutekniikoihin. Potkut tehdään ottelunomaisesti käyttäen 

pääasiassa jalan lihaksia (kontrolloitu potku). Perustekniikkaa on kahdenlaista: "perinteinen" 

perustekniikka (esim. junzuki) sekä ottelunomainen perustekniikka (lähinnä kilparatenomaiset 

yhdistelmätekniikat, renrakuwazat). Perinteinen tarkoittaa tässä kohtaa samankaltaista 

perustekniikkaa kuin japanilaisissa tyylisuunnissa. 

Koryu uchinadi 

Koryu uchinadissa on laaja perustekniikka, joka käsittää lyönnit ja potkut eri etäisyyksiltä, 

ukemit, kaadot ja lukot. Lyönti-, isku- ja potkuvalikoima on laaja, sisältäen esim. koukku- ja 

kyynärpäälyönnit, kaikilla käden ja käsivarren osilla tehdyt iskut sekä vyölinjan alle suunnatut 

potkut ja niiden torjunnat. Potkut tehdään ottelunomaisesti käyttäen pääasiassa keskivartalon 

lihaksia (läpi menevä potku). Yhdistelmätekniikat (shiai wasa) ovat potkunyrkkeilynomaisia. 

Perustekniikkaa harjoitellaan ilmaan, parin kanssa ja harjoitusvälineisiin (esim. potkutyynyt, 

pistehanskat, säkki ja makiwara). 

 



6) Pariharjoittelu 
 

Shoko-ryu 

Shoko-ryun paritekniikat koostuvat lähinnä lyönti- ja potkutekniikoista, jotka kuvastavat 

yleensä karateka vastaan karateka tilannetta. 

Paritekniikkaryhmät 

- kumitewaza (17, joista ruskeaan vyöhön 12): yhden hyökkäyksen paritekniikka, jossa 

hyökkääjä lyö tai potkaisee pitkän etäisyyden tekniikan, jonka puolustaja torjuu ja tekee 

samanaikaisen tai välittömästi hyökkäyksen imussa vastahyökkäyksen 

- nagewaza (15, joista ruskeaan 6): sama kuin edellä, mutta vastahyökkäys päättyy puolustajan 

tekemään kaatotekniikkaan 

Shoko-ryun vyökokeet sisältävät vapaata ottelua (jiyu kumite), joka monesti vyökoetilanteessa 

tulkitaan kilpakaratesäännöillä tapahtuvaksi otteluksi. 

Koryu uchinadi  

Koryu uchinadin paritekniikat sisältävät lyöntejä, potkuja, lukkoja, kaatoja sekä 

mattotekniikoita. Tilanteet ovat yleensä itsepuolustuslähtöisiä, eli ovat muotoa ei-karateka 

vastaan karateka. Koryu uchinadi sisältää myös moderneja kamppailija vastaan kamppailija 

tilanteita, jotka ovat verrattavissa esim. potkunyrkkeilyn tai brasilialaisen jujutsun 

harjoitteisiin. 

Paritekniikkaryhmät: 

- kihon oyo jutsu (6 x 5): tasoittain etenevät itsepuolustuslähtöiset paritekniikat, joissa 

käytetään perustorjuntoja eri tavoin (esim. irrottautumisena tai kaadon osana) 

- tegumi (12 kpl 1.dan) ja futari keiko (7 kpl 1. dan): lyhyet ja pitkät virtaavat 

paritekniikkasarjat. Paritekniikkasarjoja on lukuisia myös vyökoetekniikoiden ulkopuolelta. 

- ne waza (6 x 2) ja randori: tasoittain etenevät mattotekniikat sekä puolivapaa ja vapaa 

mattopaini 

Koryu uchinadin vyökokeet sisältävät ottelua pystyssä (jiyu kumite) sekä matossa (randori). 

Pysty- ja matto-ottelun vapausaste lisääntyy vyöarvoittain, muuttuen vähitellen puolivapaasta 

ja rajoitetusta ottelusta vapaammaksi.  

 

7) Voimantuotto 
 

Shoko-ryu 

Shoko-ryussa voimantuottoon liittyy monesti väistävä torjunta, joka tehdään lantion 

vastakierrolla, jolloin torjunnan vastaisen puolen raajat ovat välittömästi hyökkäysvalmiudessa. 



Koryu uchinadi  

Koryu uchinadissa puolestaan voimantuotto pyritään tekemään sekä torjunnassa että 

vastatekniikassa voimakkaasti lantion myötäkierrolla, joka joissain tapauksissa aiheuttaa 

ravistuksenkaltaisen voimantuoton, kun lantio joudutaan lataamaan torjunnan jälkeen 

uudestaan vastahyökkäystä varten. 

 

8) Juniorit 
 

Shoko-ryu 

Shoko-ryussa junioreilla on samat vyökoevaatimukset kuin aikuisilla, mutta suoritustasoa on 

junioreilla helpotettu. Juniorivyöarvot (mon) ovat käytössä. 

Motorinen kehittyminen on monipuolista, mutta tapahtuu vain pääasiassa pystyasennossa. 

Koryu uchinadi  

Koryu uchinadissa junioreilla on helpotetut vyökoevaatimukset. Lisäksi junioreiden 

vyökoevaatimuksista on jätetty pois kaikki vaaralliset tekniikat, joita lapsille ei saa opettaa 

(esim. nivellukot, kuristukset) 

Motorinen kehittyminen on hyvin monipuolista, koska mukana on kaikki kamppailu etäisyydet 

mukaan lukien maassa kamppailu. 

 

Erot tiivistettynä 
 

Tyylisuunta 

Shoko-ryu:    2000-luvulla perustettu suomalainen tyylisuunta, joka perustuu Suomessa 70- ja 

80-luvuilla harjoiteltuun karateen.   

KU:    90-luvulla perustettu vanhaa karatea simuloiva okinawalais-tyyppinen tyylisuunta 

 

Kata 

Shoko-ryu:    katoja on enemmän, mutta bunkaita ei harjoitella osana vyökoetta.  

KU:    katoja on vähemmän, mutta bunkai on kiinteä osa katan harjoittelua.  

 

Itsepuolustus 

Shoko-ryu:    vyökoevaatimuksissa ei ole itsepuolustustekniikoita. 

KU:    vyökoevaatimukset perustuvat pääasiassa itsepuolustustekniikoihin. 

 



Harjoittelutavat 

Shoko-ryu:    katamuoto, ilmaan tehtävä perustekniikka, määrämuotoinen pariharjoittelu, 

kilpakaraten otteluharjoittelu 

KU:    pariharjoittelu korostuneessa asemassa, kaikki kamppailuetäisyydet, soveltavaa 

itsepuolustusteknikkaa 

 

Suoritustapa 

Shoko-ryu:    vaiheittainen suoritustapa staattisissa asennoissa 

KU:    "luonnollinen" suoritustapa luonnollisissa asennoissa 

 

Perustekniikka 

Shoko-ryu:    muodossa tehtäviä pitkän etäisyyden torjunta-lyönti-potkutekniikoita 

KU:    ilmaan, parin kanssa ja harjoitusvälineisiin tehtäviä eri etäisyyden tekniikoita, ukemeja, 

kaatoja ja lukkoja 

 

Pariharjoittelu 

Shoko-ryu:    lyönti- ja potkutekniikoita karateka vastaan karateka tilanteessa 

KU:    lyöntejä, potkuja, lukkoja, kaatoja sekä mattotekniikoita itsepuolustustilanteessa 

 

Ottelu 

Shoko-ryu:    yleensä ottelua kilpakaratesäännöillä 

KU:    puolivapaata ja vapaata ottelua pystyssä ja matossa 

 

Lisätietoa koryu uchinadista 
 

Koryu uchinadi tyylisuunta on levinnyt nopeasti ympäri maailman kaikille mantereille. Tarkkaa 

harrastajamäärää ei ole tiedossa. Suomessa koryu uchinadia harjoittelevia seuroja ovat mm. 

Koryukan Espoo, Kauhavan Kenwakai, Pietarsaaren Rembukan, Vaasan Karateklubi, Hyvinkään 

Shudokan, Karateseura Honbu Helsinki.  

Kauniaisten karate on tehnyt tiivistä yhteistyötä Koryukan Espoon kanssa jo useiden vuosien 

ajan. Koryu uchinadi tyylisuunnan pääopettaja Suomessa on 5.dan renshi Ante Brännbacka, 

joka on myös Koryukan Espoon pääopettaja. Ante on käynyt säännöllisesti Kauniaisten 

karatessa vetämässä harjoituksia ja leirejä yli kymmenen vuoden ajan. 



Netissä kannattaa käydä tutustumassa Koryu uchinadin suomalaisilla ja kansainvälisillä sivuilla: 

http://www.koryu-uchinadi.fi/  (Koryu uchinadi Suomi) 

http://www.koryukan.fi/   (Koryukan Espoo) 

http://www.honbu.fi   (Helsingin yliopiston karateseura. Täällä mm. 

   tietoa Honbun tyylisuunnan vaihdosta) 

http://www.koryu-uchinadi.com/  (Koryu uchinadin kansainväliset sivut, tietoa mm. 

tyylisuunnan perustajasta Patrick McCarthysta) 

Youtubessa on paljon videoklippejä koryu uchinadin tekniikoista ja harjoitteista mm.: 

Koryu uchinadi Finland, esittelyvideo: 

 http://www.youtube.com/watch?v=tB-LszBtgSc  

Koryukan Espoo R-18 –ryhmän esittelyvideo. R-18 on ryhmä nuoria karatekoja, joilla on 

tavoitteenaan suorittaa Koryu uchinadin musta vyö kun täyttävät 18 vuotta: 

http://www.youtube.com/watch?v=CPonDcJAH5w 

Hakusanoilla koryu uchinadi löytyy Youtubesta myös paljon muuta hyvää videomateriaalia.  

http://www.koryu-uchinadi.fi/
http://www.koryukan.fi/
http://www.honbu.fi/
http://www.koryu-uchinadi.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tB-LszBtgSc
http://www.youtube.com/watch?v=CPonDcJAH5w

