TOIMINTAKERTOMUS 2018
Kokusai Shorinjiryu Karatedo

1 Budotoiminta
1.1 Yleistä
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi ja yhdistyksen tyylisuunta on vuodesta 2005 ollut Kokusai
Shorinjiryu Karatedo (ja Shorinjiryu Ryukyu Kobujutsu). Yhdistys on tyylisuunnan päämaja eli Honbu.
Yhdistyksen hallitus 2018:
Jukka I Hänninen, pj
Toni Stenberg, vpj
Anssi Ulvinen, koulutusvastaava
Mikko Ojamaa
Tarja Tapio-Virkki, siht. ja tied.
Muut toimihenkilöt:
Vesa Salminen, rahastonhoitaja
Tuomas Peltola, toiminnantarkastaja ja varalla Kimmo Nissinen
Yhdistyksen päätehtävänä 2018 oli Suomen Shorinjiryu Karatedo –yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja
jäsenkunnan aktivointi yhdessä tekemiseen. Kokonaisuudessaan kyettiin toteuttamaan tehtyä
toimintasuunnitelmaa hyvin.




Uusien verkkosivujen ja aktiivisemman tiedottamisen myötä yhdistyksen näkyvyys on
parantunut.
Leirien ajankohdat ja sisällölliset asiat ovat olleet näkyvillä hyvissä ajoin.
Tyylisuuntaa ja toimintaa koskevat tiedot ovat entistä paremmin jäsenten saatavilla uusien
verkkosivujen kautta.

Leiritoiminta toteutui lähes suunnitelman mukaisesti. Tyylisuunnan mestaruuskilpailut onnistuivat hyvin.
Käynnistettiin ohjaajakoulutuksen uudistus ja viimeisteltiin opetus- ja graduointilisenssijärjestelmät.
Yhdistyksessä oli jäseninä vuoden 2018 lopussa 11 jäsenseuraa.
Taloudellisesti toimintavuosi 2018 onnistui hyvin ja yhdistyksen tulos oli +2 244,77 euroa.

1.2 Kokusai Shorinjiryu Karatedo
1.2.1 Leiritoiminta
Yhdistys järjesti 4 leiriä vuonna 2018: kaksi ohjaajaleiriä, Pääsiäisleirin ja Suuren Kesäleirin sekä kaksi
junioreiden tapahtumaa. Kaikilla yhdistyksen järjestämillä aikuisten leireillä oli opettajana Soshi Yuji
Matsuoi ja junioreiden tapahtumissa shihandai Anssi Ulvinen.
Leirien taloudellinen tulos oli kokonaisuudessaan hivenen plussalla.

Aikuisten tapahtumat
Pääsisäisleiri 30.-31.3.2018 Vantaalla Kilterin koululla: Aiheina ottelutekniikka, bo kata Kongo sekä
nunchaku kata sono ni, osallistujia leirillä 18.
Ohjaajaleiri I 14.-15.5.2018 Helsingissä Genbukain dojolla: Aiheina boogutsuottelun perusteet ja
kataharjoittelun merkitys harjoittelijan kehityksessä, osallistujia 30.
Suuri kesäleiri 14.17.6.2018 Järvenpäässä Kyrölän koululla: Aiheina kata, kobudo ja mugenryu heiho,
osallistujia 24.
Ohjaajaleiri II 17.-18.11.2018 Järvenpäässä Yhteiskoululla: Aiheina boogutsuki kumite ja kata, osallistujia
28.
Junioreiden tapahtumat
Junioreiden kataleiri 24.3.2018 Helsingissä Genbukain dojolla: Aiheina pinan katat 1-3 (ulkomuoto ja
pariharjoitteet), osallistujia 11.
Junioreiden tekniikkaleiri 3.11.2018 Helsingissä Genbukain dojolla: Aiheena tyylisuunna vyökoetekniikat,
osallistujia 11.

1.2.2 Kilpailutoiminta
Tyylisuunnan mestaruuskilpailut järjestettiin Vantaalla 27.10.2018. Kilpailuihin osallistui yli 50 kilpailijaa.
Kilpailut onnistuivat niin kilpailullisesti kuin taloudellisestikin. Huomattavaa oli, että aikuisten sarjoissa oli
myös kohtalainen osanotto sekä kumitessa että katassa.
Taloudellisesti kilpailut toivat yhdistykselle suurimman tuloksen. Kilpailujen tuotto oli 1 300 euroa.

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 2018 vieraanamme oli Onitsuka sensei Japanista. Hän opetti jäsenseuroissamme Chitoryu
tyylisuunnan katoja tekniikka. Vierailulle on odotettavissa jatkoa seuraavan vuoden 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 2018 taloudellinen tulos oli hyvä ollen positiivinen 2 244,77 euroa. Tyylisuunnan
mestaruuskilpailut olivat yksittäisenä tapahtumana suurin syy positiiviseen tulokseen noin 1 300 euron
tuloksella. Vajaan 1 000 euron osuus koostuu budjetoitua pienemmistä menoista sekä erinäisistä
myyntituloista sekä junioreiden leirien tuotoista.
Yhdistyksen hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa vuonna 2018. Sääntömääräisten (2) vuosikokousten
lisäksi järjestettiin 6.1.2018 ylimääräinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin/vahvistettiin yhdistyksen tulo- ja
menoarvio vuodelle 2018.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 28.2.2018 tekemällään päätöksellä muutoksen yhdistyksen
nimenkirjoittajista.

3.2 Jäsenseurat 2018:
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 2018.

