
Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistys ry. 

 
 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 

 
 
 
 
 

Vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa 1.10.2017  

 



1 Budotoiminta 
 

1.1 Yleistä 
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo  – yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kokusai Shorinjiryu 
karatedon sekä Shorinjiryu Ryukyu Kobujutsun harrastusta jäsentensä keskuudessa, 
tukea toimintaan osallistuvien henkilöiden henkistä ja fyysistä kehittymistä sekä opettaa 
heille budohengen mukaisia elämäntapoja. 
 
Yhdistyksen tehtävänä on myös perinteisen karaten, kobudon ja goshinjutsun 
harrastusmahdollisuuksien ja aseman parantaminen Suomessa. 
 
Tyylisuuntamme Kokusai Shorinjiryu Karatedon tavoitteita ovat tyylisuunnan aseman 
vakiinnuttaminen Suomessa, jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenille tarjottavien palvelujen 
lisääminen sekä kansainvälistymisen edistäminen. 
 
Opettaja- ja graduointilisenssikoulutuksia jatketaan tarpeen mukaan. Ennen 
tyylisuuntamme mestaruuskilpailuja pidetään mahdollisuuksien mukaan tuomari- ja 
toimitsijakoulutus, jonne voi tulla myös kertaamaan opittuja taitoja.  
 
Leirivalikoima pidetään edellisten vuosien tasolla. Leirivalikoimassa on pääsiäisleiri, suuri 
kesäleiri, ja kaksi ohjaajaleiriä sekä junnujen leirit. 
 
Yhdistyksen toimintaedellytyksissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Leiri- ja 
koulutusvalikoiman toivotaan vastaavan hyvin jatkossakin jäsenistön tarpeita. Yhdistys 
toivoo palveluvalikoiman laajuuden aktivoivan myös jäsenistöä toimimaan entistä 
aktiivisemmin yhdistyksen puitteissa. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä 
tyylisuunnan tunnettavuutta ja koota kaikki Kokusai Shorinjiryu Karatedota harrastavat 
henkilöt ja seurat yhteen. 
 

1.2 Kokusai Shorinjiryu Karatedo 
 
1.2.1 Pääsiäisleiri ja kesäleirit  

 
Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistys järjestää pääsiäisleirin sekä suuren kesäleirin 
aikuisille. Pääopettajaksi leirille kutsutaan tyylisuunnan pääopettaja Soshi Yuji Matsuoi. 
 
1.2.2 Ohjaaja- / tekniikkaleirit 

 
Kaksi tyylisuunnan ohjaaja- / tekniikkaleiriä yksi keväällä ja toinen syksyllä, pidetään 
pääkaupunkiseudulla. Leirien pääopettajana toimii Soshi Yuji Matsuoi. Leirien kesto on 
kaksi päivää. 
 



 

 

 

1.2.3 Juniorileirit 

 
Juniorileirejä on suunniteltu pidettäväksi kolme: kataleiri keväällä, yöleiri (talvella) ja 
yakusoku kumite / ippon kumite (syksyllä). Leirit on suunniteltu niin, että leireistä koituvat 
kulut peitetään leirimaksuilla.  
 
1.2.4 Alueelliset leirit 

 
Yhdistys pyrkii tasapuolisesti tukemaan alueellisia leirejä voimavarojensa puitteissa. 
Toteutettavien alueellisten leirien järjestelyistä vastaavat järjestävät seurat. Yhdistys tukee 
leirejä tarvittaessa nimeämällä opettajan leirille. Opettajan nimeäminen leirille tapahtuu 
yhteistyössä järjestävän seuran ja tyylisuunnan pääopettajan, Soshi Matsuoin kanssa. 
Muu opettaja tulee kysymykseen silloin, kun 

a) soshi Matsuoi on estynyt, 
b) järjestävän seuran taloudellinen tilanne asettaa toivomuksia edullisemmalle 

vaihtoehdolle tai 
c) kyseessä on muu koulutus/opetustilaisuus. 

 
1.2.5 Kilpailutoiminta 

 
Tyylisuunnan mestaruuskilpailu järjestetään syksyllä 2018  
Kutsu julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.  
 
Yhdistys rohkaisee jäsenseuroja järjestämään paikallisia boogutsuki- ja katakisoja. 
Yhdistys auttaa järjestäviä seuroja mm. järjestämällä koulutusta sekä toimitsijoille että 
tuomareille sekä avustamalla seuroja kumite- ja katakilpailuvalmennuksessa 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Juniorien kilpailuosioon pyritään sisällyttämään: kata, yakusoku kumite, ippon kumite sekä 
”pyykkipoika –kumite” pienimmille lapsille.  
 
1.2.6 Tuomarikoulutus 

 
Tuomari- ja toimitsijakoulutusta järjestetään ainakin kerran vuodessa tyylisuunnan 
mestaruuskilpailujen yhteydessä. Koulutusta kehitetään lisäämällä mahdollisuuksia 
käytännön harjoitteluun mm. pääsiäis- ja SM-leirin yhteydessä. 
 
Kilpailuihin osallistuvilta tuomareilta edellytetään tyylisuunnan tuomarikoulutukseen 
osallistumista. Samoin toimitsijoiden on käytävä koulutus ennen kilpailuja. Tällä tavalla 
yhdistys pyrkii pitämään kisoihin osallistuvan henkilöstön pätevyystason korkealla.  
 
1.2.7 Graduointijärjestelmä ja opettajalisenssi 

 
Graduointilisenssikoulutuksia kehitetään saadun palautteen perusteella palvelemaan 
paremmin opetuslisenssinä. Ohjaajakoulutuksia järjestetään riittävä määrä niin, että 
vanhentuneet opetuslisenssit saadaan päivitettyä ja koulutettua uusia päteviä opettajia. 



Lisenssin saadakseen ohjaajien on osoitettava aktiivisuutensa, niin opettamisessa kuin 
henkilökohtaisessa harjoittelussa leireillä ja oman seuran harjoituksissa.  
 
Karaten ja kobudon dan-graduointeja järjestetään tarvittava määrä. Yhdistys määrittelee 
kyu-graduointien hinnat. Dan-graduonnit järjestetään tyylisuunnan pääopettajan Soshi Yuji 
Matsuoin kautta. Halutessaan vyökoe kokelaita voi suositella dan-kollegiolle tai suoraan 
Soshi Matsuoille.  
 
Kaikki graduointijärjestelmää sekä opetuslisenssejä koskevat asiat hyväksytetään/tehdään 
yhteistyössä tyylisuunnan pääopettajan Soshi Yuji Matsuoin sekä tyylisuunnan dan-
kollegion kanssa.  
 
 

1.3 Shorinjiryu Ryukyu Kobujutsu 
 
Kobudoa harjoitellaan sekä yhdistyksen että Soshi Yuji Matsuoin leireillä. Kobudon 
painopiste on seurojen ohjaajien kouluttamisessa ja hyvin alkaneen harjoittelun 
kehittämisessä kaikissa jäsenseuroissa. Kobudon graduoinneista (kyu- ja dan-arvot) 
vastaa Soshi Yuji Matsuoi. 
 

1.4 Goshinjutsu 
 
Samoin kuin kobudoa myös goshinjutsua harjoitellaan sekä yhdistyksen että Soshi Yuji 
Matsuoin leireillä. 
 



2 Muu toiminta 
 

2.1 Tavaramerkit 
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistyksellä on tavaramerkkisuoja Suomen Shorinjiryu 
Karatedo -yhdistyksen – logoille sekä Kokusai Shorinjiryu Karatedo -merkille. 
Tavaramerkkien käyttöä valvotaan ja mahdollisiin väärinkäytöksiin tullaan puuttumaan.  
 
Tavaramerkit ovat Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistyksen jäsenten käytettävissä 
normaalin yhdistystoiminnan yhteydessä. Tavaramerkkejä ei ole tarkoitettu taloudellisen 
voiton tavoitteluun. 
 

2.2 Yhteistyön kehittäminen jäsenseurojen välillä 
 
Yhdistys pyrkii toimimaan avoimen kommunikaation kanavana jäsenseuroilleen ja 
rohkaisee näin jäseniään kehittämään yhteistyötä keskuudessaan. Näkyvimpiä yhteistyön 
muotoja ovat yhdessä järjestetyt leirit, näytökset, erilaiset koulutukset ja SM-kisat. Näissä 
tapahtumissa koko jäsenistön panos on tärkeä. 
 
Yhdistyksen kotisivujen, www.shorinjiryu.fi kehittämistä jatketaan. Kotisivujen merkitys 
tiedon lähteenä lisääntyy jatkuvasti. Sivujen kehittämiseen ja uudistamiseen varataan 
budjetissa tarvittava määrä rahaa. Sivusto on jäsenistön käytössä ja yhdistys toivoo, että 
jäsenseurat lähettäisivät yhdistykselle tietoa tulevista leireistä ja tapahtumista. 
Jäsenseurojen leireistä voi tiedottaa haluttaessa yhdistyksen sähköpostilistan kautta. 
Sähköpostilistaa pyritään myös päivittämään aktiivisesti. 
 

2.3 Stipendit 

 
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistys jakaa anottaessa avustuksia jäsenilleen 
mahdollisuuksien mukaan taloudellisten puitteiden salliessa seuraavissa tapauksissa: 

a) Tyylisuunnan tekniikkaleirien tai kilpailujen järjestelykuluihin 
b) Tyylisuunnan opettajien tai kilpailujen matkakuluihin. 
 

Avustuksia voidaan jakaa painavin perustein myös muihin tarkoituksiin. 
  

2.4 Jäsenille suunnattu muu toiminta 
 
Sosiaalista jäsentoimintaa illanviettojen, esitelmien, saunailtojen yms. muodossa 
järjestetään tilanteen mukaan. Yhdistys tukee toimintaa kulloinkin parhaaksi näkemällään 
tavalla. Toiminnassa pyritään käyttämään hyväksi jäsenistön yhteistoimintaa ja 
osaamisalueita. 
 

 

 

http://www.shorinjiryu.fi/


 

2.5   Julkaisutoiminta 

 
Julkaisutoimintaa pyritään kehittämään. Samoin yhdistyksen verkkosivuja tullaan edelleen 
kehittämään ja päivittämään taajaan. Lisäksi yhdistys julkaisee tarvittaessa 
koulutusmateriaalia. 
 

2.6 Markkinointi 
 
Yhdistys pyrkii järjestämään näytöksiä. 
Yhdistystä ja tyylisuuntaa markkinoidaan jakamalla yhdistyksen vihkosta, pukuun 
kiinnitettävällä tyylisuunnan merkillä ja mahdollisesti tyylisuunnan merkillä varustetulla 
takilla. Lisäksi yhdistyksen jäsenseurat markkinoivat yhdistystä ja tyylisuuntaa omissa 
tapahtumissaan.  
 



3 Talous ja hallinto 
 

3.1 Yleistä 
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua oman toimintansa 
rahoittamiseksi. Jäsenmaksun suuruus päätetään jokaisen vuoden syyskokouksessa. 
Varat käytetään yhdistyksen juoksevien ja jäsenistölle tarjottavien koulutusten kulujen 
peittämiseen.  
 
Koulutus-, kisa- ja leirimaksut pyritään mitoittamaan siten, että tapahtumat ovat 
omavaraisia. Kaikkien tapahtumien menoja ei kuitenkaan saada katettua 
osallistumismaksuilla. Tällöin tappiot katetaan voitollisten tapahtumien tuomasta joustosta 
yhdistyksen kassassa.      
 

3.2 Hallitustoiminta 
 
Hallituksen jäsenmäärä ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen kokoonpanossa 
pyritään ottamaan huomioon alueellisuus. Hallitus pyrkii kehittämään tiedottamista 
tapahtumista ja tehdyistä päätöksistä kotisivuilla ja sähköposteilla. Tavoitteena on siirtää 
enemmän suurien tapahtumien järjestysvastuuta jäsenseuroille ympäri Suomea. Samalla 
pyritään tehostamaan ja parantamaan olemassa olevia palveluja. Toiminnan 
tehostamisessa on otettava huomioon palvelujen kustannukset ja resurssien riittävyys 
samalla, kun pidetään palvelujen laatu korkeana.  
 

3.3 Opettajakorvaukset 
 
Yhdistys toimii perinteisen suomalaisen yhdistystoiminnan mukaisesti talkooperiaatteella ja 
seuran omille opettajille maksetaan korvauksia vain erityistapauksissa. Yhdistys korvaa 
omille opettajille matkustamisesta johtuneet kustannukset edullisimman kulkuneuvon 
mukaan. Ruokailusta ja yöpymisestä koituneet kulut korvataan hallituksen hyväksymälle ja 
valtuuttamalle opettajalle hallituksen niin päättäessä kuittia vastaan. Päivärahaa 
maksetaan vain erikoistapauksissa ja erikseen pyydettäessä. Ammattiopettajille, kuten 
Soshi Matsuoille ja Japanista kutsutuille opettajille, maksetaan tehdyn sopimuksen 
mukaan.  
 

3.4 Järjestötoiminta 
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo -yhdistys ei osallistu suoranaisesti oman toimintansa 
ulkopuoliseen järjestötoimintaan. Jos ulkopuolista järjestötoimintaa tapahtuu, se tapahtuu 
jäsenistön kautta. 



4 Päihteet ja doping 
 
Perinteisten budolajien perinne ja ihmiskäsitys tukee ensisijaisesti päihteetöntä, 
vastuullista ja omasta elämästään hallinnan ottavaa ihmiskuvaa. Niin aikuis- kuin 
junioritoiminnassakin tämä perusarvo on läsnä aina salille tultaessa ja opetusta saataessa. 
Muita arvoja, jotka ovat näkyvästi ja systemaattisesti läsnä kaikessa harjoittelussa, ovat 
mm. siisteys, täsmällisyys sekä kyky empatiaan toista ihmistä kohtaan. 
 
Näiden arvojen opettaminen korostuu erityisesti junioriharjoittelussa, jossa merkittävä osa 
harjoittelusta koostuu sosiaalisen osaamisen harjoittelusta budolajien muodostamassa 
viitekehyksessä, eli siis siitä miten harrastajatovereiden kanssa harjoitellaan, miten 
heikompaa autetaan sekä yllämainitusta ns. budon hengen mukaisesta toiminnasta. Tällä 
tavoin päihteettömien ja vastuullisten toimintamallien oppiminen ei jää harjoittelusta ja 
toiminnasta erillään olevaksi ja lapsille vieraaksi valistustoiminnaksi vaan sulautuu 
saumattomasti osaksi päivittäistä toimintaa valmentajien esimerkin, opetuksen ja 
valistuksen kautta. 
 


