
TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Kokusai Shorinjiryu Karatedo  



1 Budotoiminta  
  

1.1 Yleistä  
 

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 24. toimintavuosi ja yhdistyksen tyylisuunta on vuodesta 2005 ollut Kokusai 

Shorinjiryu Karatedo (ja Shorinjiryu Ryukyu Kobujutsu). Yhdistys on tyylisuunnan päämaja eli Honbu. 

Toimintavuosi oli varsin poikkeuksellinen johtuen korona-pandemiasta, joka käytännössä keskeytti 

toimintavuoden jo heti alkuunsa maaliskuun puolivälissä. 

 

Yhdistyksen hallitus 2020: 

Jukka I Hänninen, pj 

Krista Nwagu, siht 

Markku Leino 

Janne Isosävi 

Mikko Ojamaa 

 

Muut toimihenkilöt: 

Tarja Tapio-Virkki, tiedotus 

Vesa Salminen, rahastonhoitaja 

Anssi Ulvinen, koulutusvastaava/tyylisuuntakollegion edustaja 

Tuomas Peltola, toiminnantarkastaja ja varalla Kimmo Nissinen 

Yhdistyksen päätehtävänä 2020 oli Suomen Shorinjiryu Karatedo –yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja 

jäsenkunnan aktivointi yhdessä tekemiseen. Toimintasuunnitelmaa ei kyetty toteuttamaan suunnitellussa 

laajuudessaan poikkeusoloista johtuen. 

 Verkkosivujen ja aktiivisemman tiedottamisen myötä yhdistyksen näkyvyys on ollut hyvällä 

tasolla. 

 Leirien ajankohdat (peruutuksineen) ja sisällölliset asiat ovat olleet näkyvillä hyvissä ajoin. 

 Tyylisuuntaa ja toimintaa koskevat tiedot ovat entistä paremmin jäsenten saatavilla 

verkkosivujen kautta. 

 

Leiritoiminta peruuntui kevään osalta kokonaan ja kesäleiri järjestettiin elokuussa viikonloppuleirinä. 

Syksyn ohjaajaleiri järjestettiin marraskuussa. Yhdistyksessä oli jäseninä vuoden 2020 lopussa 11 

jäsenseuraa.  

Taloudellisesti toimintavuosi 2020 onnistui kohtuullisesti tilanteesta ja yhdistyksen tulos oli -59,78 euroa. 

  



1.2 Kokusai Shorinjiryu Karatedo  

 1.2.1 Leiritoiminta    

Yhdistys joutui peruuttamaan keväälle suunnitellut leirit – ohjaajaleiri ja pääsisäisleiri – koronarajoitusten 

vuoksi. Koronarajoitusten vuoksi myös suuren kesäleirin ajankohta muuttui elokuulle sekä lyheni 

kaksipäiväiseksi. Yhdistys järjesti vain 2 omaa leiriä 2020: Suuren Kesäleirin ja ohjaajaleirin. Suurella  

Kesäleirillä ja ohjaajaleireillä opettajana toimi soshi Yuji Matsuoi. Leirien taloudellinen tulos oli hivenen 

plussalla. 

Aikuisten tapahtumat 

Suuri kesäleiri 15. – 16.8.2020 Järvenpäässä ja etäyhteydellä: Aiheina tyylisuunnan katat ja 

sovellustekniikat, osallistujia 22. 

Ohjaajaleiri 14. – 15.11.2020 Helsingissä Budoseura Genbukain dojolla ja etäyhteydellä: Aiheina 

Sovellustekniikan rakentaminen eri vyöasteille/soshi Yuji Matsuoi ja Karatekan fysiikkaharjoittelun 

suunnittelu: 1. Voimaharjoittelun teoria ja käytäntö ja 2. Venyttelyn teoria/ shihandai Anssi Ulvinen , 

osallistujia 28. 

1.2.2 Kilpailutoiminta 

Tyylisuunnan mestaruuskilpailuja ei järjestetty. 

1.3 Kobudo ja goshinjutsu 

Kobudoa opetettiin kobudo- ja budoleireillä Soshi Yuji Matsuoin opastuksella. Kobudon opettamista on 

saatu vuosien työn ansiosta lisättyä jäsenseuroissa.  

Goshinjutsua opetettiin karateleirien yhteydessä Soshi Yuji Matsuoin opastuksella.  

1.4 Vierailut 

Alkuvuodesta 2020 vieraanamme oli Onitsuka sensei Japanista. Hän opetti jäsenseuroissamme Chitoryu 

tyylisuunnan katoja ja tekniikka. Vierailulle on odotettavissa jatkoa mahdollisesti seuraavien vuosien 

aikana. 

 

2. Muu toiminta  
2.1 Tavaramerkit  

Suomen Shorijiryu Karatedo -yhdistyksellä on hallussaan tavaramerkit lohikäärme- ja tyylisuuntamerkeille 

sekä Kokusai Shorinjiryu Karatedo - merkille.  Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet käyttää tavaramerkkejä 

omassa toiminnassaan, sikäli kun toiminta on ollut budohengen mukaista, asiallista ja toiminta ei ole 

saavuttanut merkittävää taloudellista voittoa.   



 2.2 Yhteistyö ja julkaisutoiminta 

Yhdistys on pyrkinyt tekemään toimintaansa tutuksi jäsenistölleen. Samalla on pyritty myös lisäämään 

jäsenseurojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen verkkosivut uudistettiin vuoden loppupuolella ja niitä 

kehitetään jatkuvasti.  

 2.3 Stipendit  

Stipendejä ja avustuksia ei myönnetty toimintavuoden aikana.  

 

3 Talous ja hallinto  
 3.1 Yleistä  

Toimintavuoden 2020 taloudellinen tulos oli kohtuullinen ollen negatiivinen 59,78 euroa.  

Yhdistyksen hallitus kokoontui neljä (4) kertaa vuonna 2020. Sääntömääräisiä vuosikokouksia järjestettiin 2 

kpl. 

3.2 Jäsenseura 2020: 

Pääkaupunkiseutu 

Budo Rensei, Espoo    

Budoseura Genbu-kai ry, Helsinki    

Nokia Karate Club ry, Espoo    

Vantaan Jukara, Vantaa   

Metsuke ry, Järvenpää  

Savo  

Koshinkan ry, Varkaus   

Pohjois-Suomi   

Hokuseikai ry, Ivalo  

Budoseura Kemin Musokai ry, Kemi  

Budoseura Oulun Musokai ry, Oulu  

Budoseura Hoku Yu Kai ry, Rovaniemi   

Ko Jou ry, Kajaani  

3.3 Opettajakorvaukset 

Opettajien palkkiot, kulukorvaukset ja muut korvaukset on maksettu laskutukseen perustuen. 

3.4 Järjestötoiminta 

Yhdistys ei ole osallistunut ulkopuoliseen järjestötoimintaan vuonna 2020. 


