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Laatinut dan-kollegio yhdessä tyylisuunnan pääopettajan kanssa



Tyylisuunnan pääopettaja eli Soshi

Dan-kollegio

Pääopettajan sijainen eli Shihandai

Seurojen ohjaajat / -apuohjaajat

Seuran pääohjaajat



Ohjaajasysteemi

• Tyylisuunnan pääopettaja yhdessä dan-kollegion kanssa valitsee seurojen pääohjaajat.

• Seuroissa voi olla 1-3 pääohjaajaa. Pääohjaajat toimivat tyylisuunnan kannalta päämiehen ja dan-
kollegion alaisuudessa.   

• Seuroissa toimivat ohjaajat ja apuohjaajat ovat henkilöitä, jotka ovat suorittaneet vähintään 4. 
kyu vyöarvon. Vyöarvon noustessa 1.kyu-1.dan tasolle katsotaan jo velvollisuudeksi osallistua 
jollain tasolla seuran toimintaan / harjoitusten pitämiseen sekä tyylisuunnan kilpailuihin / -
ohjaajakoulutuksiin. Seurojen ohjaajat ja apuohjaajat toimivat suoraan seuran pääohjaajien 
alaisuudessa. 1.dan arvon vyökokeeseen ilmoittautuessa harjoittelijalla täytyy olla jo kokemusta 
vähintäänkin peruskurssin ja alempien vöiden harjoitusten ohjaamisesta. 

• Seuroissa suositellaan järjestettäväksi n. 3 kk välein omia ohjaajakoulutuksia ohjaajille. Näissä 
koulutuksissa seurojen pääohjaajat tai tarvittaessa dan-kollegion edustaja voivat toimia 
kouluttajina. 



Koulutukset

• Dan-kollegio yhteistyössä Suomen Shorinjiryu yhdistyksen kanssa järjestää vuosittain vähintään 
kaksi ohjaajakoulutusta joihin opettajaksi kutsutaan tyylisuunnan pääopettaja. Lisäksi järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan ohjaajakoulutuksia seuroissa tyylisuunnan pääopettajan tai dan-
kollegion nimeämien henkilöiden toimesta.

• Koulutuksien tarkoituksena on kehittää ohjaajien kykyä opettaa tekniikoita Kokusai Shorinjiryu 
karatedo tyylisuunnan mukaisesti, vahvistaa ymmärrystä tyylisuunnan ideologiasta sekä kehittää 
pedagogisia valmiuksia. 

• Koulutuksien sisällöstä vastaa dan-kollegio sekä tyylisuunnan päämies. 



Lisenssit

• Pääohjaajien lisenssi eli L1 lisenssi on voimassa 3 vuotta myöntämispäivämäärästä.

• Ohjaajien lisenssi eli L2 lisenssi on voimassa 2 vuotta myöntämispäivämäärästä.

• Apuohjaajien lisenssi eli L3 lisenssi on voimassa 2 vuotta myöntämispäivämäärästä.

• Graduointilisenssi G1 lisenssi on voimassa 3 vuotta myöntämispäivämäärästä.

• Graduointilisenssi G2 lisenssi on voimassa 3 vuotta myöntämispäivämäärästä.

• Lisenssit L1 ja L2 sekä G1 ja G2 myöntää tyylisuunnan dan-kollegio yhtyeistyössä tyylisuunnan päämiehen kanssa.

• Lisenssin L3 myöntää seuran pääohjaaja / -ohjaajat. 



Opetuslisenssit

L1 lisenssi

- Oikeuttaa ohjaamaan 
aikuisia ja junnuja.

- Vähintään 3.dan 
vyöarvo.

- Suora yhteys kollegioon 
ja päämieheen.

- Osallistuminen 
tyylisuunnan leireille: 2 
ohjaajaleiriä ja 2 muuta 
tyylisuunnan leiriä 
vuodessa.

- L1 lisenssit myöntää 
tyylisuunnan päämies 
yhdessä dan-kollegion 
kanssa. 

L2 lisenssi

- Oikeuttaa ohjaamaan 
aikuisia ja junnuja.

- Vähintään 1.-2. kyun 
vyöarvo. 

- Suora yhteys seuran 
pääohjaajaan / -ohjaajiin.

- Osallistuminen 
tyylisuunnan leireille 
minimimäärä: 1-2 
ohjaajaleiriä ja 1-2 muuta 
tyylisuunnan leiriä 
vuodessa. 

- L2 lisenssit myöntää dan-
kollegio seuran pääohjaajan 
/ -ohjaajien suosituksesta.

L3 lisenssi

- Oikeuttaa apuohjaajana 
toimimiseen aikusissa tai 
junnuissa. 

- Vähintään 4.kyu vyöarvo.
- Suora yhteys seuran 

pääohjaajiin ja ohjaajiin.
- Osallistuminen 

tyylisuunnan leireille: 1 
ohjaajaleiri vuodessa sekä 
2 tyylisuunnan muu leiri 
vuodessa. 

- L3 lisenssit myöntää oman 
seuran L1 lisenssin omaava 
henkilö.



Graduointilisenssit

G1 graduointilisenssi

- Vähintään 4.dan vyöarvo + Renshi titteli.
- Oikeuttaa aikuisilla 5.-2.kyu vyöarvojen 

myöntämiseen omassa seurassa.
- Oikeuttaa junnuille 5.-2.kyu vyöarvojen 

myöntämiseen omassa seurassa.
- Voi toimia sekä aikuisten, että junnujen 

vyökoetuomarina. 
- 1.kyu graduoinnit suoritetaan päämiehen 

tai kollegion kautta ellei erillistä lupaa 
myönnetä.  

- 1.dan arvosta eteenpäin vyöarvot 
suoritetaan ensisijaisesti tyylisuunnan 
päämiehelle tai erikseen päätettynä 
kollegiolle.

G2 graduointilisenssi

- Vähintään 3.dan vyöarvo.
- Oikeuttaa aikuisilla 5.-3.kyu 

vyöarvojen myöntämiseen 
omassa seurassa.

- Oikeuttaa junnuille 5.-3.kyu 
vyöarvojen myöntämiseen 
omassa seurassa.  



Seurat Suomessa

Pääkaupunkiseutu:

• Metsuke ry, 

• Vantaan Jukara, 

• Nokia Karate Club ry, Espoo

• Budoseura Genbukai ry, Helsinki 

• Budo Rensei , Espoo 

Savo:

• Koshinkan ry, Varkaus

Pohjois-Suomi:

• Budoseura Hoku Sei Kai ry, 

• Budoseura Kemin Musokai ry, Kemi

• Budoseura Oulun Musokai ry, Oulu

• Budoseura Hoku Yu Kai ry, Rovaniemi 

• Ko Jou ry, Kajaani 

https://www.shorinjiryu.fi/yhdistysesittely/

http://www.metsuke.fi/
http://www.jukara.fi/karate/
http://www.genbukai.fi/
http://www.budorensei.fi/
http://www.koshinkan.info/
https://hokuseikai.kotisivukone.com/
http://www.musokai.fi/
http://www.hokuyukai.fi/
http://www.kojou.fi/

