HIKARI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021-22
1. YLEISTÄ
Hikari Ry:n vuoden 2021 ja 2022 ohjelmaan kuuluvat kyudo, iaido ja
kenjutsu (Hyōhō Niten Ichi Ryu). Seura on jäsenenä Suomen Kyudoliitto
ry:ssä, Suomen Iaidoliitto ry:ssä ja Suomen Muso Shinden Ryu Yhdistys
ry:ssä.
Vuosina 2021-22 järjestetään harjoituksia ja muutakin toimintaa entiseen
tapaan. Hikarin sääntömääräinen jäsenkokous pidetään helmikuussa.
Tavoitteensa on vuoden aikana kasvattaa jäsenmäärää ja siten
tasapainottaa seuran taloutta.
2. HARJOITUKSET JA KOULUTUS
2.1 Omat harjoitukset
a) kyudo

Normaalioloissa järjestetään kevät- ja syyskaudella yksi 4 tunnin ja kaksi 2
tunnin viikkoharjoitusta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös
kolmas 2 tunnin harjoitus. Kesäkaudella harjoitellaan mahdollisuuksien
mukaan yksi tai kaksi kertaa viikossa. Lisäksi järjestetään mahdollisuus
harjoitella enteki-ammuntaa, esimerkiksi yhdessä porvoolaisten kanssa.
Koronarajoitusten vuoksi harjoitusvuoroja voidaan joutua perumaan.

b) iaido

Normaalioloissa järjestetään iaidossa kevät- ja syyskaudella kahdesta
kolmeen 1–2 tunnin viikkoharjoitusta. Iaidon ohella voidaan harjoitella
muitakin japanilaisen miekkailun ja budon osa-alueita.
Iaidon päävalmentajan kanssa sovitaan erikseen osallistumisesta Eishin
ryu-harjoituksiin.
Jodo-harjoituksia järjestetään kerran viikossa.
Koronarajoitusten vuoksi harjoitusvuoroja voidaan joutua perumaan.

c) kenjutsu

Normaalioloissa järjestetään kevät- ja syyskaudella viikoittain yksi 2 tunnin
harjoitus. Kesällä järjestetään kaksi 1,5–2 tunnin ulkoharjoitusta
(säävarauksella) viikossa ja mahdollisuuksien mukaan yksi 1,5–2 tunnin
sisäharjoitus.
Koronarajoitusten vuoksi harjoitusvuoroja voidaan joutua perumaan.

2.2 Harjoitusleirit ja kilpailut koronatilanteen salliessa
a) kyudo

Hikarilaiset osallistuvat Suomen Kyudoliiton järjestämille ja sopiville
kansainvälisille leireille ja auttavat niiden järjestämisessä. Järjestetään
omia viikonloppuleirejä ja muita harjoituksia, jos on tarpeen ja mahdollista.

b) iaido

Hikarilaiset osallistuvat Suomen Iaidoliiton, Suomen Muso Shinden Ryu
Yhdistyksen ja Roshukai Finlandin järjestämille leireille ja auttavat niiden
järjestämisessä. Pyritään järjestämään yksi - kaksi omaa yksipäiväistä
kaikille Musô Shinden ryû -harjoittelijoille avointa harjoitusleiriä.

c) kenjutsu

Hikarilaiset osallistuvat Hyoho Niten Ichi ryun päämiehen seminaareihin ja
kotimaisille leireille. Pyritään järjestämään kaksi kaikille nitenharjoittelijoille avointa Niten-workshopia.

2.3 Perusopetus ja koulutus koronatilanteen salliessa
a) kyudo

Kyudon alkeisopetusjakso aloitetaan syksyllä, ja harkinnan ja
mahdollisuuksien mukaan myös kevätkaudella. Syksyllä alkanutta
opetusta jatketaan kevätkaudella. Perusopetuksen aluksi järjestetään
kyudonäytös.
Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan järjestetään nuoltenteko- ym.
välineiden valmistus- ja kunnostusopetusta.
Hikarilaiset voivat osallistua myös netin välityksellä tarjolla olevaan
teoriakoulutukseen.
Ohjaajat osallistuvat sopivalle koulutusleirille, mikäli niitä järjestetään.

b) iaido

Uusia harjoittelijoita otetaan mukaan ympäri vuoden.
Hikarin ohjaajat osallistuvat Suomen Muso Shinden Ryu Yhdistyksen,
Suomen Iaidoliiton ja Roshukai Finlandin järjestämään
ohjaajakoulutukseen, suunnitteilla olevaan Musô Shinden ryûn
pääopettajan kesäleiriin Suomessa sekä muihin sopiviin japanilaisten
miekkakoulukuntien leireihin koti- ja ulkomailla. Järjestetään tarvittaessa
oma ohjaajien koulutustilaisuus.

c) kenjutsu

Uusia harjoittelijoita otetaan mukaan ympäri vuoden. Kevät- ja
syyskaudella järjestetään viikoittain yksi 2 tunnin harjoitus. Kesällä
järjestetään kaksi 1,5–2 tunnin ulkoharjoitusta (säävarauksella) viikossa ja
mahdollisuuksien mukaan yksi 1,5–2 tunnin sisäharjoitus.

3. TIEDOTUS
Pidetään yllä ja tarvittavissa määrin uudistetaan Hikarin yhteisiä kotisivuja.
Sivut toimivat seuran pääasiallisena tiedotuskanavana niin seuran jäsenille
kuin muillekin Hikarista ja sen piirissä harjoiteltavista lajeista
kiinnostuneille.
Seura lähettää jäsenilleen jäsentiedotteita ja muuta informaatiota.
Jäsentiedotteita lähetetään tarpeen mukaan. Jäsentiedote sekä jäsen- ja
kausimaksut lähetetään jäsenistölle pääsääntöisesti sähköisesti ja vain
poikkeustapauksissa kirjeessä.
Kyudolaiset jakavat jäsenilleen itse laadittua ja Suomen Kyudoliiton
välittämää ja tuottamaa opetus- ja muuta materiaalia. Esitellään lajia
erilaisissa tilaisuuksissa sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan
Annantalon Japani-päivään sekä Hanami-tapahtumaan Roihuvuoressa.
Iaidolaiset jakavat harjoittelijoille sekä itse valmistettua että Suomen Muso
Shinden Ryu Yhdistyksen, Suomen Iaidoliiton ja Roshukai Finlandin
toimittamaa tietoutta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Hanamitapahtumaan Roihuvuoressa.
Kenjutsussa vetäjä huolehtii harjoituksiin, leireihin ja lajiin muuten
liittyvästä tiedotuksesta.
4. MUUTA
Seura hankkii itselleen tarpeelliseksi katsomiaan välineitä. Jäsenistön
puitteissa järjestetään myös tutustumisretkiä japanilaista kulttuuria
esitteleviin näyttelyihin ym. tilaisuuksiin. Esitellään kyudoa, iaidoa ja
kenjutsua sopivissa tilaisuuksissa ja laaditaan niitä varten tarvittavaa
materiaalia.

