
YOSHINKAI RY JÄSENTIEDOTE 9.7.2020

Viikkoharjoitukset (aikido ja kobudo) yhdistetty Budoviikinkien toimintaan.

SUI O RYU IAIKENPO  ®    (水鷗流居合剣法)
Harjoitusajat 1.9.2020-31.5.2021. :
1. Treenipajassa  ma 19.00- 21.00
(mukana maanantaisin iaito, sayatsukibokken, kodachi ja tanjo)
2.Vuosaaressa torstai 19.30-20.55 ja sunnuntai 11.00-12.45
(mukana Vuosaaressa  iaito, sayatsukibokken, kodachi, jo ja kenpobokuto, etukäteen määrättyinä päivinä 
naginata)
3. Vuosaaressa la 13.00-14.25 vapaaharjoitus kaikille Budoviikinkien jäsenille
Yoshinkain jäsenet voivat vierailla Budoviikinkien harjoituksissa ilman erillista harjoitusmaksua.

SOR harjoitukset peruttu (tiedossa olevat),  http://vuosaarenviikingit.org/wp/harjoitusajat/
- kaikki harjoitukset peruttu 17.3.> Treenipajassa toistaiseksi

Kesä-heinäkuu ainakin ulkoilmaharjoituksia sään salliessa ja mikäli  minimimäärä osanottajia tulossa:  
torstaisin klo 19.00-20.30 Itäkeskuksessa.

Elokuussa Vuosaaren Urheilutalon palloiluhallissa on varattu vuoro torstait 13., 20. ja 27.8. klo 20.00-21.30.
Naginata leirin jälkeen yksi harjoitusteemoista leirillä olleille on naginata. Eli kertaavat leirin asioita.

Sui o ryu iaikenpo leirejä + erikoisharjoituksia jne ( https://www.budoviikingit.fi/tapahtumat/ ):
Jyväskylässä erikseen sovittavina lauantai päivinä erikoisharjoituksia Suomi shibu´n jäsenille.
- oletettavasti PERUTTU: 10.-13.7. Ranska, European Suioryu iaikenpo gasshuku, 15.soke Yoshimitsu 
Katsuse-sensei
- oletettavasti peruttu elokuu USA gasshuku, 15.soke Yoshimitsu Katsuse-sensei
- 15.-16.8. Vuosaari SOR leiri, Jukka Helminen ja Kai Karvonen. Teemana naginata ja JO.
- syyskuussa jokin ”ei SOR” leiri erikoisteemalla ”pitkät aseet ja niiden käyttö” ???
- PERUTTU: ma 12.10. Fujieda / Japani, SOR koden taikai

KEHONHUOLTO
Kehonhuoltoillat Herttoniemessä 
Kerran tai kaksi kuukaudessa: heinäkuu taukoa, ma 10.8.
Kehonhuoltoilloissa tehdään toiminnallisia harjoituksia (sis mm dynaamisia venytyksiä ja nivelten 
liikkuvuuteen tähtääviä harjoitteita sekä yleisiä kehon toimivuuden parantamiseen liittyviä harjoitteita, myös 
keppijumppaa), hieman staattisia venyttelyitä ja toisinaan myös itsehierontaa.
Mukaan venyttelyyn sopivat vaatteet, vesipullo.
Yoshinkain jäsenmaksun maksaneille, nämä sekä Budoviikinkien do-in harjoitukset kuuluvat maksun sisään. 
Muilla on erillinen hallituksen määrittelemä harjoitusmaksu (2019-2020 hinta on 10€/krt).

Do-in harjoitukset Vuosaaressa
Tiistai iltaisin 1.9.2020-31.5.2021 klo 19.45-20.55
Do-in harjoituksissa tehdään pääosin japanilaisia kehonhuoltoharjoituksia täydennettynä muutamalla 
kiinalaisella qi gong harjoitteella.

Tarkista peruutetut harjoitukset Budoviikinkien peruutuskalenterista  https://www.budoviikingit.fi/harjoitusajat/  :
- ei tiedossa olevia

AIKIDO  (合気道 )
Harjoitusajat 1.9.2020-31.5.2021 :
1. Treenipajassa ke 19.00-21.00.
Keskiviikkona ennen harjoitusta tatamin imurointi.

Yoshinkai ry http://koti.suursaimaa.com/markohav/yoshinkai/ www.facebook.com/yoshinkai/
Jukka Helminen jukka.helminen (at) gmail.com

http://koti.suursaimaa.com/markohav/yoshinkai/


2. Vuosaaren Urheilutalossa ti 18.00-19.30 ja su 13.00-14.30
3. Vuosaaren Urheilutalossa to 18.00-19.25 yudansha harjoitus (1.kyu >)
4. Vuosaaressa la 13.00-14.25 vapaaharjoitus kaikille Budoviikinkien jäsenille

Kesä-heinäkuussa ulkoilmaharjoituksuet (aki-jo) Itäkeskuksessa tiistaisin klo 18.30-20.00 sään salliessa ja mikäli 
minimimäärä osanottajia tulossa.

Harjoitukset peruttu (tiedossa olevat):
Katso Budoviikinkien peruutuskalenterista: https://www.budoviikingit.fi/harjoitusajat/

Suositeltavia aikidoleirejä tai muita tapahtumia (https://www.budoviikingit.fi/tapahtumat/) :
- 22.-23.8. Vuosaari Aiki-jo leiri, Jukka Helminen Aikikai shihan 7.dan, Ka Karvonen Aikikai fukushidoin 4.dan
- 3.-4.10. Vuosaari aikido teemaleiri osa 2/3, Jukka Helminen Aikikai shihan 7.dan, Ka Karvonen Aikikai fukushidoin 
4.dan
- PERUTTU 14.-20.10. Moskova, Shinwakain 25-vuotisjuhlaleiri, K.Igarashi-sensei shihan 8.dan, Y.Oyama-sensei shihan
6.dan
- 23.-25.10. Vantaa, Suomen aikidon 50v juhlaleiri

YHTEISTÄ/YLEISTÄ
Seuran syyskokouksen 2017 päätöksiä: Vuonna 2018 seuraan liittymismaksu on 10 €, vanhojen jäsenten 
jäsenmaksu 10 € ja kannatusjäsenmaksu 400€ tai enemmän. 

Ohjaaja ja muu koulutus:
- tarkista seuran ilmoitustaululta. Mm monia ESLU:n koulutuksia syyskaudella.

Yoshinkai ry http://koti.suursaimaa.com/markohav/yoshinkai/ www.facebook.com/yoshinkai/
Jukka Helminen jukka.helminen (at) gmail.com

http://koti.suursaimaa.com/markohav/yoshinkai/

