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Esipuhe  

 

Suomessa pidettävissä Taidon vyökokeissa noudatetaan Nihon Taido Honin:in määrittämiä 

vyökoevaatimuksia. Vyökoetoiminnasta vastaa Taido Honin:n nimittämä Taidopresidentti. 

Taidopresidenttinä Suomessa toimii Jari Tuominen 7 dan kyoshi. 

Taidopresidentin tukena toimivat vyökokeiden valvojat, vyökoepuoltajat sekä Suomen Taido 

Dan-yhdistys (DY). 

 

Vyökoepuoltajien tärkeänä tehtävänä on toimia apuna käytännön järjestelyissä Dan-yhdistyksen 

ja edustamansa seuran välillä sekä toimia yhteistyössä muiden vyökoepuoltajien kesken, 

erityisesti aluevyökokeiden järjestelyissä. 

 

Koska vyökoepuoltajat edustavat taidoyhteisön parasta tiedon tasoa niin lajifilosofisesti kuin 

teknisestikin on erityisen tärkeää, että Taidopresidentin ja puoltajan välillä vallitsee täydellinen 

yhteisymmärrys ja luottamus tavoitteesta ja toimintatavoista, joilla tavoite saavutetaan. 

Ongelmatilanteessa ensisijainen keskusteluyhteys on puoltajan ja Taidopresidentin välinen. 

Dan-yhdistys pyrkii järjestämään puoltajapalaverin vuosittain joko Taido Dan-yhdistyksen ja 

Suomen Taido järjestämällä Dan-leireillä tai Dan-yhdistyksen muuten määrittämällä 

ajankohdalla. 

 

Tuntuman säilyttämiseksi on tärkeää puoltajan aktiivinen osallistuminen taidoyhteisön 

tapahtumiin. Jatkuva kouluttautuminen ja täsmällinen asioiden hoito luo luottamuksellista 

ilmapiiriä hoidettavaa tehtävää varten. Tavoitteena on kehittää taidoyhteisöä lajin moraaliset ja 

henkiset arvot sisäistäväksi ryhmäksi, jonka jäsen voi olla ylpeä lajistaan. 

  

Taidon tavoitteena on luoda nykyaikaisesti ja luovasti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Hyvien 

ja lajin sisäistäneiden harrastajien osallistuminen toimintaan tuo Taidolle positiivista energiaa. 

Näin olemme toiminnassa, josta kaikki osapuolet hyötyvät. 

 

 

Järvenpää 04.10.2018 

 

 

Suomen Taidopresidentti 

Jari Tuominen 7 dan kyoshi 

 



Muutoshistoria 
 

Päivämäärä Versio Muutos 

15.11.2012 24 Edellisen päivityksen puoltajaohjeeseen 

04.10.2018 25 Suurimmat muutokset: 

- Korjattu kielioppivirheitä ja lauserakenteita 

- Ohjeistus vyökoetietojen kirjaamisesta Suomisporttiin 

- Vyökoeanomusten ja -tulosten lähettäminen salatusti 

(Postituskäytännöistä oma alikappale) 

Lisätty:  

- Muutoshistoria taulukko 

- GDPR ja vyökoe tietojen käsittely- kappale 

Pävitetty:  

- Puoltajan vuosikalenteri 

- Vyökoetoiminnan pääperiaatteet 

- Vyökokeen järjestäminen 

- Vyökoetoiminnan aluejako kunnittain 

- Vyökokeen käytännönjärjestelyt 

- Vyökokeen aikana 

- Vyökokeen jälkeen 

- Vyökoe diplomit 

- Dan-koe anomuksen tekeminen 

- Vyökoevaatimukset 

- Junioreiden vyökoejärjestelmä 

- Päivitetty liitteiden numerointia 

Muuta: 

- Vyökoehinnasto siirretty liitetiedostoon 6:n 

- Liite 9 - Meriitin merkitseminen SuomiSporttiin lisätty 

  

 



GDPR ja vyökoetietojen käsittely   
 

Suomen Taido Dan-yhdistys (Dan-yhdistys) pitää yllä rekisteriä pidetyistä vyökokeista ja 

suoritetuista vyöarvoista. Tiedoissa on mainittu taidopassin numero, nimi, sukupuoli, 

syntymäaika, pistemäärä, saatu vyöarvo, seura ja vyökokeenvalvojan nimi. Myös Dan-

yhdistyksen järjestämistä koulutuksista kerätään tietoja, osallistujan nimi, vyöarvo, paikka sekä 

koulutuksen aihe. Nämä tiedot on henkilötietolain mukaisesti henkilöä yksilöiviä tunnisteita, 

joten näiden käsittelyssä tulee muistaa tietosuojan mukaiset käsittely tavat. 

 

Vyökoeanomukset ja tulokset lähetetään jatkossa Suomen Taido Dan-yhdistykselle suojatussa 

muodossa. Suojauskäytäntö on kuvattu tarkemmin kappaleessa vyökoeanomusten ja –tulosten 

lähettäminen.  

 

Dan-yhdistykselle lähetetyt dan-anomukset tuhotaan sen jälkeen, kun anomukset ovat Dan-

yhdistyksen hallituksessa käsitelty ja selvät. Dan-arvoja suorittavien vyökokeen yhteydessä 

täyttämä itsearviointikaavake tallennetaan yhdistyksen rekisteriin. 

  

Dan-yhdistys säilyttää jäsenistöstään vain edellä mainitut tiedot. Eri vuosien tietojen perusteella 

suunnitellaan koulutuksia, jotta lajin tekninen ja tiedollinen osaaminen kehittyisi haluttuun 

suuntaan. 

  

Suomen Taido Dan-yhdistys säilyttää pysyvästi tietoja vyökoe-, koulutus- ja 

tapahtumaosallistumista, sekä muista asioista, joilla on yhdistyksen toiminaan liittyvä muu 

asiallinen yhteys, kuten erilaisten lajiin liittyvien meriittien haltijat ja kaikki suoritetut vyöarvot. 

Tieto jäsenmaksun maksaneista henkilöistä säilytetään vähintään kahden vuoden ajan. Tietoa 

käytetään mahdollisten avustusten myöntämiseen. Yksi avustuksen myöntämiskriteeri on 

yhdistyksen jäsenyys vähintään kahden kuluvan vuoden ajalta.  

 

Puoltajien yhteystietoja pidetään yllä puoltajarekisterissä niin kauan kuin henkilö pysyy 

aktiivisena puoltajana seurassa. Kun puoltaja vaihtuu, niin myös vanhan puoltajan yhteystiedot 

poistuvat rekisteristä. 
  

Tietojen toimittaminen kolmansille osapuolille.  
 

Suoritetuista vyöarvoista lähetetään koosteraportti vuosittain Japaniin. Kerättävät tiedot ovat 

osa lajin kansainvälistä seurantaa ja kehittämistä, lisäksi pidettyjen vyökokeiden määrien 

perusteella määräytyy Japaniin tilitettävät vyökoemaksut.  

 

Tietoja siirretään yhteisrekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja 

henkilön tietojen lähettämisestä sovitaan vyökoeprosessin aikana. Siirrettäviä tietoja ovat 

vyökokeiden tulostiedot: henkilön nimi ja uusi vyöarvo pisteineen vyökoeraportin muodossa. 

Dan-yhdistykselle lähetetyt Japanin pohjan mukaiset vyökoeanomukset 4.dan ja siitä ylöspäin 

lähetetään hyväksyttäväksi Japaniin sellaisenaan. 

  

Nämä tiedot luovutetaan Japaniin, Maailman Taidoliiton toimistolle vyöarvojenvirallista 

rekisteröintiä varten: World Taido Federation (WTF), General Head Office, 4-32-4 Shigemori 

Shincho, Hirosaki, 036-8261 Japan, Tel +81 0 172 364218, wtf.office(at)taido.net. WTF 

vahvistaa kaikki vyöarvot ja vastaa omalta osaltaan GDPR:n mukaisesta tietojen käsittelystä. 
 

Puoltajan vastuu vyökoetietojen käsittelijänä 
 

Kunkin vyökoepuoltajan vastuulla on huolehtia oman seuran vyökoetietojen tietoturvallisesta 

käsittelystä sekä tietoturvallisesta kommunikoinnista Suomen Taido Dan-yhdistyksen kanssa.  



 

Puoltaja tehtävänä on myös muistuttaa harrastajia mitä tietoja heistä vyökokeiden yhteydessä 

kerätään, miten kauan tietoja säilytetään ja mihin tietoja toimitetaan. Osallistumalla 

vyökokeeseen kukin harrastaja antaa valtuutuksen Suomen Taido Dan-yhdistykselle näiden 

tietojen käsittelyyn.  
 

Vyökoeanomusten ja –tulosten lähettäminen 
 

Vyökoeanomuksissa ja –tuloksissa siirrytään käyttämään suojattua tiedostojen siirtoa 9.10.2018 

lähtien. Ennen anomusten ja tulosten lähettämistä käytössä oleva 

Grading_Application_and_Report.xls tiedosto pakataan ja suojataan salasanalla käyttäen 7-Zip 

nimistä tiedostonpakkausohjelmaa. Alla lyhyt ohje ohjelman käytöstä Windows  

-käyttöjärjestelmälle. 

 

1. Lataa ohjelman asennuspaketti osoitteesta https://www.7-zip.org/ 

 

2. Asenna ohjelma koneellesi 

 

3. Vyökoeanomuksia /-tuloksia lähettäessä täytä Grading_Application_and_Report.xls 

normaaliin tapaan 

 

4. Ennen tiedoston (tiedostojen) lähettämistä valitse tiedostokansio resurssienhallinnasta 

 

5. Valitse pakattavat tiedostot ja klikkaa valintalistaa oikealla hiiren napilla 

 

6. Avautuvasta valintalistasta valitse 7-Zip -> Lisää pakettiin 

 
 

https://www.7-zip.org/


7. Avautuvassa ikkunassa määritä paketille salasana ja klikkaa OK nappia 

 
 

8. Käytettävät salasanat / salasanan luontilogiikka sovitaan yhteisesti vuosittaisen 

puoltajakoulutuksen yhteydessä. 

 

9. Jos keksit salasanan itse, muista lähettää se vastaanottajalle erillisellä viestillä esim. 

tekstiviestinä. 

   

10. Lähetä syntynyt .7z -päätteinen tiedosto normaaliin tapaan Suomen Taido Dan-

yhdistyksen shinsa-sihteerille (shinsa@taido.fi) 

 

Jos käytössä on joku muu kuin Windows -käyttöjärjestelmä, myös jonkun toisen pakkaus- 

ja salausohjelman käyttö on mahdollista, kunhan lähetetyn paketin tiedot on mahdollista 

avata myös Windows -koneessa. 

 

HUOM!: Muista käyttää samaa pakkaus- ja salausmekanismia kun lähetät oman seurasi 

listan järjestävän seuran puoltajalle! 
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Puoltajan vuosikalenteri 

 

Kuukausi Tapahtuma Tehtävä 

Syyskuu Syksyn vyökokeet Puoltaja, lähetä oman seuran 

vyökoelista järjestävän seuran 

puoltajalle. 

Järjestävän seuran puoltaja, 

lähetä kaikki vyökoelistat 

syksyn vyökokeisiin 

osallistujista kootusti Dan-

yhdistykselle 

Lokakuu Syksyn vyökokeet (lokakuun 2 

viimeistä viikkoa ja marraskuun 2 

ensimmäistä),  

Tulevan vuoden 

vyökoesuunnitelman vahvistus. 

Alueitten puoltajat yhdessä, 

tarkista ja vahvista Dan-

yhdistyksen lähettämä tulevan 

vuoden vyökoesuunnitelman 

sopivuus oman alueen 

vyökokeiden osalta.  

Järjestävän seuran puoltaja, 

lähetä tulokset vyökokeista 

Dan-yhdistykselle. 

Puoltaja, päivitä oman seuran 

vyökoetulokset Suomisporttiin 

Marraskuun Tulevan vuoden 

vyökoesuunnitelman lähetys 

Japaniin. 

Tulevan vuoden Dan-leiri. 

Dan-kokelaat, lähetä dan-

anomukset Dan-yhdistykselle.  

Puoltaja, vahvista 1.dan puollot 

Dan-yhdistykselle  

Dan-yhdistys, toimita tulevan 

vuoden vyökoe suunnitelma 

Japaniin 

Joulukuu Dan-leirin Dan-anomusten 

käsittely. 

Tulevan talven vyökokeet. 

Puoltaja, lähetä oman seuran 

vyökoelista järjestävän seuran 

puoltajalle. 

Järjestävän seuran puoltaja, 

lähetä kaikki vyökoelistat talven 

vyökokeisiin osallistujista 

kootusti Dan-yhdistykselle 

Dan-yhdistys, lähetä dan-

anomus vastaukset kokelaille / 

lähetä dan-shinsa anomus sekä 

vuoden kyu-shinsa tulokset 

Japaniin.  

Tammikuu 

Talven vyökokeet viikot 4, 5, 6 ja 7, 

Dan-leiri 

Järjestävän seuran puoltaja, 

lähetä tulokset vyökokeista 

Dan-yhdistykselle, 

Puoltaja, päivitä oman seuran 

vyökoe tulokset Suomisporttiin 

Dan-yhdistys, toimita dan-

shinsan tulokset Japaniin / 

päivitä dan-shinsan tulokset 

Helmikuu 



Suomen Taidon toimiston 

avustuksella Suomisporttiin. 

Maaliskuu Kevään vyökokeet Puoltaja, lähetä oman seuran 

vyökoelista järjestävän seuran 

puoltajalle. 

Järjestävän seuran puoltaja, 

lähetä kaikki vyökoelistat 

kevään vyökokeisiin 

osallistujista kootusti Dan-

yhdistykselle 

Huhtikuu   

Toukokuu Kevään vyökokeet viikot 19, 20, 21 

ja 22 

Järjestävän seuran puoltaja, 

lähetä tulokset vyökokeista 

Dan-yhdistykselle, 

Puoltaja, päivitä oman seuran 

vyökoe tulokset Suomisporttiin 

Dan-kokelaat, lähetä 

kansainvälisen dan-shinsan 

dan-anomukset Dan-

yhdistykselle 

Kesäkuu Kansainvälisen Dan-kokeen Dan-

anomusten käsittely 

Dan-yhdistys, lähetä dan-

anomus vastaukset kokelaille / 

lähetä dan-shinsa anomus 

Japaniin.  

Heinäkuu   

Elokuu Kansainväliset Dan-kokeet EM-ja 

MM-tapahtumien yhteydessä. 

Dan-yhdistys, päivitä 

kansainvälisten vyökokeen 

tulokset Suomen Taidon 

toimiston avustuksella 

Suomisporttiin. 

 
 



Vyökoetoiminnan pääperiaatteet 

 

Puoltajista: 

 

1. Taidopresidentti nimittää ja vapauttaa puoltajan.  

 

2. Puoltajan tulee olla mustavöinen taidoka ja Suomen Taido Dan-yhdistyksen sekä Suomen 

Taidon jäsen. 

 

3. Puoltaja pyritään valitsemaan paikallisista harrastajista. 

 

4. Puoltaja vastaa vyökokeisiin osallistuvien riittävästä teknisestä ja henkisestä valmiudesta 

sekä muodollisten vaatimusten täyttämisestä kuhunkin vyöarvoon. 

 

5. Puoltajan näkemys vyökokeisiin osallistuvista tulee olla tasapuolinen ja perustua niihin 

ohjeisiin, jotka Taido Honin on määrittänyt. 

 

6. Puoltajan velvollisuuksiin kuuluu pitää osaamisensa riittävällä tasolla ja noudattaa näitä 

puoltajaohjeita. 

 

7. Puoltaja voi anoa vapautusta tehtävistään tekemällä kirjallisen anomuksen Suomen Taido 

Dan-yhdistyksen hallitukselle. Eroanomukseen tulee liittää myös ehdotus seuran 

mahdollisesta uudesta puoltajasta jos sellainen on jo tiedossa. Eroanomukset lähetetään 

sähköpostitse shinsa-sihteerille (shinsa@taido.fi). 

 

8. Jos puoltaja on estynyt hoitamaan puoltajan tehtäviä seurassaan, Dan-yhdistys voi 

tarvittaessa nimittää seuralle uuden puoltajan.  

 

Vyökokeista: 

 

1. Taidopresidentti määrää vyökokeenvalvojan kuhunkin tilaisuuteen erikseen. 

 

2. Dan-yhdistys lähettää ehdotuksen seuraavan vuoden vyökokeista (päivä ja paikka) 

aluekohtaisen viikko suunnitelman mukaisesti lokakuun aikana (ks. Vyökoetoiminnan aluejako 

kunnittain) seurojen vyökoepuoltajille. 

 

3. Alueen puoltajan tarkistavat, ehdottavat mahdolliset muutokset ja vahvistavat seuraavan 

vuoden kyu-kokeista suunnitelman Suomen Taido Dan-yhdistykselle lokakuun loppuun 

mennessä. 

 

4. Lopullisena kyu-vyökoeanomuksena toimii alustava lista vyökokeeseen osallistuvista 

taidokoista seuroittain. Listat toimitetaan sähköisesti suojatussa muodossa (ks. 

Vyökoeanomusten ja –tulosten lähettäminen). Listan pohjana käytetään samaa sähköistä nimilista 

pohjaa kuin mitä käytetään vyökokeiden tulosten raportointiin (ks. Käytännön järjestelyt). 

 

5. Dan-vyökoeanomukset osoitetaan Taidopresidentille, joka yhdessä Suomen Taido Dan-

yhdistyksen hallituksen kanssa hyväksyy tai hylkää anomuksen (ks. Dan-koe anomusten 

tekeminen). 

 

6. Lähetetyt anomukset käsitellään Suomen Taido Dan-yhdistyksen kokouksessa n. kaksi 

kuukautta ennen sovittuja vyökoejaksoja. 

 

mailto:shinsa@taido.fi


7. Järjestävän seuran puoltaja lähettää kyu-kokeiden tulokset shinsa-sihteerille välittömästi 

vyökokeen jälkeen.  

 

8. Seuran puoltaja merkitsee suoritetut kyu-arvot Suomisporttiin. Dan-yhdistys ilmoittaa dan-

kokeiden tulokset Suomen Taidon avustuksella Suomisporttiin 

 

9. Anomukset ja tulokset lähetetään sähköpostitse shinsa-sihteerille osoitteeseen shinsa@taido.fi 

(ks. Vyökoeanomusten ja –tulosten lähettäminen). Sähköpostissa tulee mainita vyökokeen päivä ja 

paikka. 

 

10. Juniori-ikäiset taidokat suorittavat raidallisia värivöitä seuroissaan Suomen Taidon Taido 

Kids -ohjeistuksen mukaisesti ja osallistuvat virallisiin vyökokeisiin kun vyöarvokohtainen 

riittävä tekninen osaamistaso sekä hokein että kobon osalta on saavutettu. Riittävän 

teknisen osaamistason arviointi ja valvonta on seuran puoltajan ja junioriohjaajien 

vastuulla. 
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Vyökokeen järjestäminen 

 
1. Vyökokeet järjestetään pääsääntöisesti aluevyökokeissa. Pitoaika ja -paikka määräytyvät 

samaan alueeseen määritettyjen seurojen puoltajien yhteissopimuksella. Dan-yhdistys 

lähettää aluekohtaisen viikkojaon (ks. Vyökoetoiminnan aluejako kunnittain) mukaisesti esityksen 

tulevan vuoden kyu-vyökokeista. Alueen puoltajan tarkistavat esityksen ja vahvistavat 

mahdolliset muutokset esitykseen. Lopullinen vahvistettu listaus tulevan vuoden 

aluevyökoe päivistä ja paikoista tulee toimittaa Suomen Taido Dan-yhdistykselle alueittain 

lokakuun loppuun mennessä. 

 

2. Vyökokeen järjestävän seuran puoltaja toimii vyökokeen vastaavana puoltajana. Jos seuran 

oma puoltaja on estynyt, niin vastaavana puoltajana voi toimia myös lähiseuran puoltaja. 

 

3. Vastaava puoltaja on vastuussa alustavien vyökoelistojen lähettämisestä, tilaisuuden kulusta 

sekä tulosten raportoinnista. Hän toimii myös tilaisuuden kuuluttajana. 

 

4. Vastaava puoltaja toimittaa kaikkien aluevyökokeeseen osallistuvien seurojen alustavat 

nimilistat samalla kertaa sähköpostitse shinsasihteerille (shinsa@taido.fi), ellei kyse ole 

yksittäisestä vyökokeesta. Jos kyseessä on yksittäisen seuran järjestämä vyökoe tällöin 

seuran puoltaja toimittaa samaan tapaan alustavan nimilistan shinsasihteerille vyökoetta 

anottaessa. 

 

5. Kukin puoltaja hoitaa vyökoetilaisuuteen seuransa tarvitsemat asiakirjat: Kuitti maksetusta 

vyökokeesta, lista osallistujista ja esitäytetyt arvostelulomakkeet.  

 

6. Puoltaja osallistuu (tärkeää) ryhmänsä mukana valvojana vyökoetilaisuuteen ja huolehtii 

oman seuransa tuloksien kirjauksesta tuloslistaan, tulosten täyttämisestä taidopasseihin sekä 

toimii tarvittaessa vyökokeenvalvojan avustajana tulosten laskemisessa.  

 

7. Vyökokeen jälkeen vastaava puoltaja toimittaa välittömästi kaikkien aluevyökokeeseen 

osallistuvien seurojen vyökoetuloslistat samalla kertaa sähköpostitse shinsasihteerille 

(shinsa@taido.fi), ellei kyse ole yksittäisestä vyökokeesta. Jos kyseessä on yksittäisen seuran 

järjestämä vyökoe tällöin seuran puoltaja huolehtii tuloslistan toimittamisesta shinsa-

sihteerille (ks. Vyökoeanomusten ja –tulosten lähettäminen). 

 

8. Kukin puoltaja huolehtii oman seuransa vyökoetuloslistojen tallentamisesta mahdolliseen 

omaan seurakohtaiseen arkistoon sekä vyökoetulosten päivittämisestä Suomisporttiin 

 

9. Vyökokeiden ajankohdat : 

 

Talvella:  Viikot 4, 5, 6, 7 

Keväällä: Viikot 19, 20, 21, 22 

Syksyllä:  Viikot 43, 44, 45, 46 

Dan-vyökoe järjestetään Dan-yhdistyksen ja Suomen Taidon järjestämällä Dan-leirillä 

helmikuussa sekä kansainvälisen EM-/MM-tapahtuman yhteydessä heinä-elokuussa. 

 

10. Yksittäisen seuran on mahdollista hakea erillistä vyökoetta. Tuolloin seura vastaa 

vyökokeenvalvojan kuluista (verottajan ohjeiden mukaan).  

 

Huom ! Puoltajan tulee etukäteen varmistaa, että vyökokelas on suorittanut seuran 

jäsenmaksun kyseiselle vuodelle, kaikki vyöarvoon liittyvät koulutukset on suoritettu ja 

että vyökokelaalla on voimassaoleva taidolisenssi. 

mailto:shinsa@taido.fi
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Vyökoetoiminnan aluejako kunnittain  

 

Voimassa 1.1.2018 lähtien: 

 

 

Alue 1  Lahti, Asikkala, Kouvola 

    
Alue 2  Helsinki, Vantaa, Espoo, Porvoo 

 

Alue 3  Jyväskylä, Kuopio 

 

Alue 4  Oulu, Rovaniemi 

 

Alue 5  Järvenpää, Mäntsälä, Kerava, Riihimäki, Nummela 

 

Alue 6  Turku, Tampere 

 

Tulevien vuosien vyökokeet alueittain 
 

 

Viikko 2019 (pariton) 2020 (parillinen) 2021 2022 

5 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 

5 Oulu Oulu Oulu Oulu 

7 Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä 

7 Kerava Kerava Kerava Kerava 

19 Asikkala Lahti Asikkala Lahti 

19 Riihimäki Riihimäki Riihimäki Riihimäki 

19 Oulu Oulu Oulu Oulu 

20 Tampere Turku Tampere Turku 

20 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 

20 Järvenpää Nummela Järvenpää Nummela 

20 Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio 

45 Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä 

46 Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 

 

Tämä perusrunko on tehty vuodesta 2006 tähän vuoteen saakka anottujen päivien ja 

paikkakuntien perusteella. Osilla alueista on käytetty vuosittaista vuorottelua, joten siitä syystä 

listaus sisältää esimerkit useammalta vuodelta. Sama logiikka jatkuu myös vuodesta 2022 

eteenpäin, ellei mitään korvaavia muutoksia tule. 

 

Tämän perusrungon pohjalta Dan-yhdistys koostaa automaattisesti alustavan ehdotuksen 

seuraavan vuoden vyökokeista. Alueiden puoltajien tulee tarkistaa alustavan ehdotuksen 

sopivuus omalle alueelle sekä tehdä mahdolliset korjaukset alustavaan ehdotukseen. Alustavaan 

ehdotukseen on mahdollista tehdä muutoksia lisäämällä vyökokeita, siirtämällä ehdotuksen 

mukaisia vyökokeita tai poistamalla oman alueen kokeita, jos kokeille ei jostakin syystä ole 

tarvetta. Lopulliset vahvistetut vyökoepäivät ja -paikat tulee lähettää Dan-yhdistykselle 

lokakuun loppuun mennessä.  

 



Vyökokeiden käytännön järjestelyt 
 

Ennen vyökoetta (kyu-vyökoe): 
 

1. Seuran puoltaja toimittaa potentiaaliset vyökoe kokelaat alustavaan vyökoelistaan. Puoltaja 

lähettää valmiin listan tulevan aluevyökokeen vastaavalle puoltajalle, ellei itse toimi 

vyökokeesta vastaavana puoltajana. 

 

2. Saatuaan osallistuvien seurojen vyökoelistat, vyökokeesta vastaava puoltaja toimittaa 

vyökoeanomuksena toimivat osallistujalistat kootusti sähköpostilla shinsa-sihteerille 

(shinsa@taido.fi) viimeistään kuukautta ennen vyökoetta. Näin ollen tammi-helmikuun 

vyökokeisiin anomukset pitää olla Dan-yhdistyksellä marraskuun loppuun mennessä, 

toukokuun vyökokeisiin maaliskuun loppuun mennessä ja loka-marraskuun vyökokeisiin 

syyskuun loppuun mennessä.  

 

3. Anomuskaavakkeena käytetään Japanista tullutta kaavakepohjaa oikein täytettynä. 

Anomusvaiheessa kaavakkeesta täytetään seuraavat kohdat: 

 

 

Vyökokeesta anomus vaiheessa täytettävät tiedot: 
 

Date of Application: Päiväys koska anomus on tehty  

Date Of Shinsa: Päivä, jolloin vyökoe anotaan pidettäväksi 

Taido Club: Seuran nimi 

Examiner: Vyökokeen pitäjä (voi jättää tyhjäksi, jos ei vielä tiedossa) 

 

Kokelaasta anomus vaiheessa täytettävät tiedot: 
 

No.: Passin numero muodossa FIN [NUMERO] (voi jättää tyhjäksi uusien osalta)  

First Name: Etunimi 

Family Name: Sukunimi 

Sex: Sukupuoli (M = Mies, F = Nainen) 

Birth Date: Syntymä päivä ja vuosi 

Present: Nykyinen vyöarvo 

Applied: Vyöarvo jota yrittää 

   

4. Täytetyt anomuslistat tulee tallentaa seuroittain nimellä [SHINSAPÄIVÄ]-

[Kaupunki/Seura].xls, eli esimerkiksi yllä oleva esimerkki tallentuisi muotoon 20060930-
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Yliopisto.xls 

 

5. Kun anomus on käsitelty Vyökokeenvalvoja ottaa yhteyttä puoltajaan ja varmentaa 

ajankohdan ja paikan. 

 

6. Puoltaja huolehtii, että seura on tilittänyt vyökokeen maksun Dan-yhdistyksen tilille ennen 

vyökoetta.  

 

Suomen Taido Dan-yhdistyksen tili 

 

Pankki       :   Nordea 

Tilinumero:  FI98 1785 3000 0010 84  

 

7. Myöhässä tulleita anomuksia ei käsitellä, vaan päätökset niistä tehdään seuraavalle 

vyökoejaksolle. Poikkeustapauksissa kokelaiden on mahdollista osallistua myös muihin 

kuin omalla alueella järjestettäviin vyökokeisiin. Tällöin seuran puoltajan tulee ottaa 

yhteyttä shinsa-sihteeriin (shinsa@taido.fi) ja toimittaa lista oman seuran osallistujista koskien 

toisen alueen vyökoetta sekä shinsa-sihteerille että aluevyökokeen vastaavalle puoltajalle 

hyvissä ajoin ennen varsinaista vyökoetta.  

 

8. Jos kokelas on hyväksyttävästä syystä estynyt osallistumaan kokeeseen palauttaa Dan-

yhdistys vyökoemaksun seuran tilille. Jos kokelaan on tarkoitus osallistua vyökokeeseen 

johonkin myöhempään sopivampaan ajankohtaan, eikä Dan-yhdistys ole vielä palauttanut 

kyseisen henkilön vyökoemaksuja, ei vyökoemaksua tarvitse kyseisen henkilön kohdalta 

maksaa uudestaan. Maksettu vyökoemaksu on myös voimassa niin kauan, kunnes kokelas 

on saanut vyönsä hyväksytysti suoritettua.  
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Vyökokeen aikana 

 

1. Vyökoe aloitetaan sovittuna ajankohtana. 

 

2. Pukeutuminen tilanteeseen sopivalla arvokkuudella. 

 
3. Vyökoe aloitetaan kumarruksella. Kokelaat ryhmitetään shomen suuntaan 1 - 1,5 m 

etäisyydelle toisistaan. Komennot vyökokeen alkaessa: 

 

 Seiretsu  

 Seiza: Jos vyökokeenvalvoja menee seizaan myös kuuluttaja menee seizaan 

 Vyökokeen avaus: ”Aloitetaan Suomen Taido Dan-yhdistyksen järjestämä 

virallinen vyökoetilaisuus. Vyökoe suoritetaan Taidon kehittäjän Seiken 

Shukuminen, Taido Honin, määräämien sääntöjen mukaisesti.” 

 Shomen ni taishite [tauko] rei: Kumarruksen valmistavalla Shomen osalla 

vyökokeenvalvoja kääntyy shomen suuntaan, kumarruksen jälkeen 

vyökokeenvalvoja kääntyy takaisin   

 ”Vyökokeenvalvoja (nimi)” sensei ni rei 

 Vyökokeenvalvoja ottaa tilanteen haltuun 

 Tate: noustaan ylös ja siirrytään odotusalueelle 

 

4. Vyökokeenvalvoja ottaa komennon 

 

5. Ensin suoritetaan hokei ja sitten kobo.  

 

6. Järjestävä seuran puoltaja huolehtii, että kutakin vyöarvoa suorittavalla löytyy koboon pari 

 

7. Vyökokeenvalvojalle tulee varata rauha ja hyvät olosuhteet arviointityötä varten. 

 

8. Suoritusten jälkeen vyökokeenvalvoja laskee kunkin kokelaan lopulliset pistemäärät ja 

merkitsee pistemäärän sekä saadun uuden vyöarvon arvostelukaavakkeeseen. Tässä 

yhteydessä vyökokeenvalvoja tarvitsee apulaisen (joku paikalla olevista puoltajista), joka 

kirjaa tulokset (pistemäärä ja vyöarvo) samaan aikaan vyökoetuloskaavakkeeseen. Sinisen 

vyön suorittaessaan juniorit saavat aikuisten taidopassin. 

 

9. Vyökokeen jälkeen, kokelaat ryhmitetään jälleen shomen -suuntaan 1 - 1,5 m etäisyydelle 

toisistaan. Komennot vyökokeen lopussa: 

 

 Seiretsu 

 Seiza: Jos vyökokeenvalvoja menee seizaan myös kuuluttaja menee seizaan 

 Vyökokeenvalvoja antaa yleisen palautteen vyökokeesta ja jakaa vyökoearvostelu 

kaavakkeet. Kokelas noutaa lomakkeen ja ottaa sen vastaan molemmin käsin 

samalla kumartaen. Japanilaiseen tapaan ei kätellä vyökokeenvalvojaa, ellei hän itse 

kättele.  

 Vyökokeen lopetus: ”Päätetään Suomen Taido Dan-yhdistyksen järjestämä 

virallinen vyökoetilaisuus.” 

 Shomen ni taishite [tauko] rei: Kumarruksen valmistavalla shomen osalla 

vyökokeenvalvoja kääntyy shomen suuntaan, kumarruksen jälkeen 

vyökokeenvalvoja kääntyy takaisin 

 ”Vyökokeenvalvoja (nimi)” sensei ni rei 

 Tate: (vyökoe on päättynyt) 



 

10. Vastaava puoltaja / paikalla olevat puoltajat kirjaavat vyökoetulokset kokelaiden 

taidopasseihin. Viimeistään tässä vaiheessa tulee myös kokelaiden taidopassien numerot 

kirjata ylös vyökoetuloskaavakkeeseen!  

 

HUOM: Kaikilla kokelailla tulee olla aikuisten taidopassi. Taido Kids passissa ei ole 

paikka vyökoesuorituksille, siinä on pelkät raitavyöt ja mon-merkkisuoritukset. 

 

11. Vyökokeenvalvoja varmentaa allekirjoituksellaan tuloksen taidopassiin, minkä jälkeen 

puoltajat jakavat passit takaisin kokelaille. 

 



Vyökokeen jälkeen 

 

1. Seuran puoltajat kirjaavat oman seuran tulokset Suomisporttiin (Meriitit) 

 

2. Aluevyökokeen jälkeen vastaava puoltaja toimittaa kaikkien kokeessa olleiden tulokset 

välittömästi vyökokeen jälkeen Dan-yhdistyksen sähköpostitse shinsasihteerille 

(shinsa@taido.fi). Kuitenkin viimeistään siten että tammi-helmikuun kokeiden tulokset tulee 

olla lähetettynä vyökoesihteerille maaliskuun loppuun mennessä, toukokuun vyökokeiden 

tulokset kesäkuun loppuun mennessä ja syksyn vyökokeiden tulokset joulukuun loppuun 

mennessä.  

 

3. Tuloskaavakkeena käytetään samaa Japanista tullutta kaavakepohjaa kuin vyökoetta 

anottaessakin. On tärkeää, että kaikki tiedot tulee täytettyä oikein, koska tiedot lähetetään 

sellaisenaan suorana Japaniin. Tulokset täytetään seuraavaan tapaan: 

 

 

 

Vyökokeesta vyökokeen jälkeen täytettävät tiedot: 

 

Examiner: Vyökokeen pitäjä (täytetään viimeistään tässä vaiheessa!) 

 

Kokelaasta vyökokeen jälkeen täytettävät tiedot: 

 

No.: Passin numero muodossa FIN [NUMERO] (täytetään uusien osalta)  

Score: Vyökokeen pistemäärä 

Result: Saavutettu vyöarvo 

 

HUOM!: Käytännön toimia helpottaa, jos vastaavalla puoltajalla on vyökokeessa 

tulosten kirjaamiseen mukana kannettava tietokone. Näin tulokset saadaan suoraa 

kirjattua sähköiseen muotoon valmiiksi sähköposti lähetystä varten.    

 

4. Kukin puoltaja täyttää ja arkistoi oman kopiokappaleensa tuloksista. 

 

5. Muissa kuin aluekokeissa tilaisuuden järjestäjä on velvollinen huolehtimaan tulostietojen 

toimittamisesta Dan-yhdistykselle. Tulostiedot toimitetaan sähköpostin välityksellä suoraan 

shinsa-sihteerille. 
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Vyökoe diplomit 

 

Dan-diplomit: 

  

Suomen Taido Dan-yhdistys lähettää Dan-kokeen jälkeen tiedot suoritetuista dan-

arvoista Japaniin. Näiden tietojen perusteella Japanilaiset toimittavat viralliset Dan-

diplomit Suomeen jonka jälkeen diplomit jaetaan henkilökohtaisesti suoraan dan-arvon 

suorittaneille. Johtuen siitä, että diplomit tulevat suoraan Japanista on diplomeiden 

toimitusaika usein varsin pitkä.  

 



1.- 3. dan anomuksen tekeminen  

 

1. 1. Dan suorittamisen alaikäraja on 18-vuotta. 

 

2. Dan-kokeeseen osallistuja toimittaa oman anomuksensa (mahdollinen puoltajan hyväksyntä 

huomioiden) suoraan Suomen Taido Dan-yhdistyksen shinsa-sihteerille. Dan-shinsa 

järjestetään Suomessa pääsääntöisesti kerran vuodessa tammi-helmikussa järjestettävän 

Dan-leirin yhteydessä. Dan-leirin Dan-shinsaan anomukset pitää olla Dan-yhdistyksellä 

viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Arvokisavuotena Dan-shinsa järjestetään 

myös heinä-elokuussa EM-/MM-tapahtuman yhteydessä. EM-/MM-tapahtuman Dan-

shinsaan anomukset tulee olla Dan-yhdistyksellä viimeistään toukokuun loppuun mennessä 
 

3. Kukin kokelas kirjoittaa oman anomuksensa itse. Anomus osoitetaan Suomen 

Taidopresidentille ja se tulee sisältää lyhyen kuvauksen kokelaan omasta taidohistoriasta 

sekä liitteenä kopiot kaikista niistä taidopassin sivuista, joihin on tehty jotain merkintöjä. 

Lisäksi 1.Dan anomuksessa pitää olla mukana puoltajan allekirjoitus sekä kopio 

valmentaja/ohjaajataso 1 -todistuksesta.  
 

4. Todistuksen valmentaja/ohjaaja taso 1:n suorittamisesta voi hakea Suomen Taidon 

toimistolta heti kun kaikki tarvittavat koulutukset on suoritettu. Todistuksen saa 

lähettämällä kuvat/kopiot nimisivusta sekä koulutus- ja leirisivuista sähköpostilla 

osoitteeseen taido@taido.fi. Käydyistä koulutuksista tulee olla kuittaus myös taidopassissa. 

Haetut ohjaajatasot on merkitty myös vuoden 2018 alusta uuteen Suomisport-rekisteriin, jos 

henkilön tiedot ovat löytyneet rekisteristä.  
 

5. Kun anomus on käsitelty, shinsa-sihteeri toimittaa tiedot anomuksen 

hyväksymisestä/hylkäämisestä suoraan kokelaalle sekä varmentaa vyökokeen ajankohdan ja 

paikan. Samalla shinsa-sihteeri lähettää kokelaalle itsearviointikaavakkeen oman taitotason 

arvioimiseksi. 
 

6. Kokelaan tulee palauttaa itsearviointikaavake täytettynä vastausviestissä annettuun 

päivämäärään mennessä. Kokelas huolehtii, että vyökoe on maksettu Dan-yhdistyksen tilille 

ennen vyökoetta.  
 

7. Shinsa-sihteeri toimittaa itsearviointikaavakkeen kokelaan katselmoijalle. Itsearviointi-

kaavakkeen perusteella katselmoija tarkistaa onko kokelaalla joissakin tiedoissa selviä 

puutteita sekä määrittää katselmuksen sisällön kokelaalle.  
 

8. Katselmoija (1.Dan tapauksessa puoltaja) huolehtii, että kokelas on suorittanut 

vyökoekatselmuksen hyväksytysti ennen varsinaista Dan-koetta sekä vahvistaa 

katselmuksen jälkeen shinsa-sihteerille sähköpostilla, että katselmus on suoritettu. 

Katselmuksessa katselmoija korjaa opetuksellisesti mahdolliset tiedolliset puutteet 

itsearviointikaavakkeen mukaisesti. 1. Dan kokeeseen liittyen puoltajan vastuulla on 

huolehtia, että kukin kokelas on käynyt vaadittavat koulutukset ajallaan.  
 

9. Myöhässä tulleita anomuksia ei käsitellä, vaan päätökset niistä tehdään seuraavalle 

vyökoejaksolle.  
 

10. Jos kokelas hyväksyttävästä syystä on estynyt osallistumaan kokeeseen, on hyväksytty dan-

anomus automaattisesti voimassa kaksi mahdollista suorituskertaa. Kokelaan tulee 

vahvistaa osallistumisensa Dan-yhdistykselle seuraavaan mahdolliseen kertaan, jotta Dan-

yhdistys on tietoinen, ketä kokeeseen on tulossa. Jos kokelas ei jostain syystä pääse 

osallistumaan kumpanakaan mahdollisena kertana, tulee kokelaan anoa osallistumisoikeutta 



uudestaan normaalin dan-anomus käytännön mukaisesti.  

 

11. Jos kokelas on estynyt osallistumaan kokeeseen mutta on jo maksanut vyökoemaksun, 

palauttaa Dan-yhdistys tarvittaessa vyökoemaksun takaisin kokelaan tilille. Jos kokelaan on 

tarkoitus osallistua vyökokeeseen johonkin myöhempään sopivampaan ajankohtaan, eikä 

Dan-yhdistys ole vielä palauttanut kyseisen henkilön vyökoemaksuja, ei vyökoemaksua 

tarvitse kyseisen henkilön kohdalta maksaa uudestaan. Maksettu vyökoemaksu on myös 

voimassa niin kauan, kunnes kokelas on saanut vyönsä hyväksytysti suoritettua.  



4.- 8. dan arvojen suorittaminen 
  

1. 4.- 8.Dan arvot suoritetaan kansainvälisen EM-/MM-tapahtuman yhteydessä järjestettävässä 

dan-shinsassa 

 

2. Ylempiin dan-arvoihin liittyy myös seuraavat titteli arvot: 

 

4.dan: Renshi 

6.dan: Kyoshi 

8.dan: Hanshi 

 

3. 4.-8.Dan kokeisiin osallistutaan Suomen Taido Dan-yhdistyksen kutsusta 

 

4. Dan-yhdistys lähettää kutsun mahdollisille kokelaille noin vuotta ennen varsinaista dan-

shinsaa. 

 

5. Kutsuttu vahvistaa kiinnostuksensa vyökokeeseen osallistumiseen lähettämällä dan-

anomuksen Dan-yhdistykselle. 

 

6. Dan-yhdistys järjestää kokelaille harjoituspäivän, jossa käydään läpi vyökoe hokeit, 

tarkistetaan kokelaiden valmiudet vyökokeeseen sekä asetetaan treenitavoitteet tulevalle 

vuodelle. 

 

7. Vyökoe vuoden kesäkuussa kokelaille järjestetään varsinainen katselmustilaisuus, jossa 

käydään läpi tavoitteiden toteutuminen ja tehdään lopullinen päätös vyökokeeseen 

osallistumisesta. 

 

8. Varsinainen vyöarvo suoritetaan normaaliin tapaan osallistumalla EM-/MM-tapahtuman 

dan-shinsaa.  



Vyökoekatselmuksen järjestäminen 

 

1. Vyökoekatselmus järjestetään 2-3 viikkoa ennen varsinaista vyökoetta 

 

2. Vyökoekatselmuksen tarkoitus on toimia puoltajan työkaluna kokelaiden teknisen 

osaamisen arvioinnissa. Voimassa olevat vyökoekatselmusvaatimukset 1.daniin asti 

löytyvät liitteestä 8. 

 

3. Vyökoekatselmus toimii vyökokeen kenraaliharjoituksena, varsinkin peruskurssilaisia 

katselmoitaessa, joten toiminta katselmustilaisuudessa olisi hyvä olla mahdollisimman 

samankaltainen kuin toiminta varsinaisessa vyökokeessa 

 

4. Katselmustilaisuudessa kokelaan suorituksia arvioidaan samaan tapaan kuin vyökokeessa, 

mutta pääpaino on ennen kaikkea asioiden osaamisessa kuin täysin virheettömässä 

suorituksessa. 

 

5. Katselmustilaisuudessa olisi hyvä olla vyökoepuoltajan lisäksi myös muita seuran ylempiä 

daneja kokelaita katsastamassa, kuitenkin niin, että katselmoijia on aina pariton määrä 

tilaisuudessa mukana. 

 

6. Katselmuksen jälkeen kokelaille tulee antaa palautetta suorituksista ja erityisesti korostaa 

niitä kohtia, joihin kannattaa vielä viimeisten viikkojen treenauksessa kiinnittää huomiota 

ennen vyökoetta. 

 

7. Katselmuksessa tulee katsastaa myös taidon teorian osaamisen tasoa ja kerrata asiat 

opetuksen omaisesti, jos joku asia on epäselvä. Tavoite osaamistasot vyöarvoittain löytyy 

itsearviointikaavakkeen muodossa liitteestä 4. 

  

8. Kukin kokelas saa dan-vastauksen yhteydessä täytettäväkseen itsearviointikaavakkeen, joka 

kokelaan tulee palauttaa täytettynä vastauksessa määritettyyn päivämäärään mennessä 

takaisin shinsa-sihteerille. Shinsa-sihteeri toimittaa täytetyn itsearviointikaavakkeen 

puoltajalle ennen katselmusta ja itse katselmustilaisuudessa puoltaja käy opetuksellisesti 

läpi itsearviointikaavakkeessa havaittuja puutteita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vyökokeen suorittaminen ulkomailla 

 

Anottaessa vyökokeen suorituslupaa ulkomailla tai kansainvälisen seminaarin 

yhteydessä tapahtuvaa vyökokeeseen noudatetaan vyökoetta anottaessa samaa käytäntöä 

kuin mitä normaalissa vyökoeanomustilanteessa noudatetaan. Eli jos kyseessä on,  

 

Kyu-koe:  

 

1. Seuran vyökoepuoltaja lähettää vyökoeanomuksen Dan-yhdistykselle samaan tapaan 

kuin muita kyu-kokeita anottaessa.  

2. Anomuksen käsittelyn jälkeen Dan-yhdistys toimittaa hyväksyntä-/hylkäyspäätöksen 

puoltajalle, joka välittää tiedon edelleen kokelaalle.  

3. Anomus vyökokeeseen osallistumisesta tulee lähettää Dan-yhdistykselle hyvissä 

ajoin niin, että päätös kokeeseen osallistumisesta voidaan toimittaa kokelaalle 

hyvissä ajoin ennen koetta myös matkalle lähtö huomioon ottaen. 

 

Dan-koe: 

 

1. Kokelas lähettää oman anomuksensa (mahdollinen puoltajan hyväksyntä 

huomioiden) samaan tapaan kuin muita Dan-kokeeseen osallistumista anottaessa 

suoraan Dan-yhdistykselle. 

2. Anomuksen käsittelyn jälkeen Dan-yhdistys toimittaa hyväksyntä-/hylkäyspäätöksen 

suoraan kokelaalle.  

3. Anomus vyökokeeseen osallistumisesta tulee lähettää Dan-yhdistykselle hyvissä 

ajoin niin, että päätös kokeeseen osallistumisesta voidaan toimittaa kokelaalle 

hyvissä ajoin ennen koetta myös matkalle lähtö huomioon ottaen. 



Vyökoevaatimukset 

 

Vyökoevaatimukset voimassa 1.1.2018 lähtien: 
 

Vyöarvo Vyökoe vaatimukset      Minimiaika  

6 - 5 kyu Sen tai/in no hokei ja jodan no kobo (GEN-KA-TEN-KO)  4 kk 
   

4 - 3 kyu Un tai/in no hokei ja chudan no kobo (KO-TEN-GEN-KA)  10 kk 
   

2 kyu  Hen tai/in no hokei ja gedan no kobo (GEN-TEN-KO-KA)   18 kk 
 

1 kyu  Nen tai/in no hokei ja gedan no kobo (GEN-KA-SO-IN-KO) 12 kk 
  Oltava vähintään 15 vuotta 
 

1 dan  Nen tai/in no hokei ja jissen     24 kk 
  Oltava vähintään 18 vuotta 

  Ohjaaja- ja valmentajakoulutus taso 1 suoritettu 

  Kirjallinen hakemus puoltajan puoltamana 
 

2 dan  Ten tai/in no hokei ja jissen     24 kk 
  Kirjallinen hakemus, ei enää puoltoa 

  Alueellinen vyökoekatselmus 
 

3 dan  Ten tai/in no hokei ja jissen     36 kk 
  Kirjallinen hakemus, ei enää puoltoa 

  Alueellinen katselmus 
 

4 dan  Ten sei no hokei ja vapaavalintainen tai/in no hokei   (48 kk *) 
  Kutsusta kirjallinen hakemus       

  Vyökoekohtainen katselmus 

  Essee 
 

5 dan  Chi sei no hokei ja vapaavalintainen tai/in no hokei    (60 kk *) 
  Kutsusta kirjallinen hakemus       

  Vyökoekohtainen katselmus 

  Essee 
 

6 dan  Jin sei no hokei ja vapaavalintainen tai/in no hokei    (72 kk *) 
  Kutsusta kirjallinen hakemus       

  Vyökoekohtainen katselmus 

  Essee 
 

7 dan  En mei no hokei ja vapaavalintainen tai/in no hokei    (84 kk *) 
  Kutsusta kirjallinen hakemus       

  Vyökoekohtainen katselmus 

  Essee 
 

8 dan  Sei-i no hokei ja vapaavalintainen tai/in no hokei    (96 kk *) 
  Kutsusta kirjallinen hakemus       

  Vyökoe kohtainen katselmus 

  Essee 

 

* Aika viitteellinen 
 

Huom! Ennen vyökoetta kunkin kokelaan on suoritettava hyväksytysti vyökoekatselmus. 

Vyökoekatselmus vaatimukset 1.Daniin asti löytyvät liitteestä 7.  2. Danista ylöspäin Dan-

yhdistys määrittelee kullekin kokelaalle katselmoijan. 

 



Junioreiden vyökoejärjestelmä (Taido Kids) 

 

Suomen Taidoliiton esityksen mukaan junioreiden vyökoe käytännöt ovat muuttuneet 2012. 

(Kaudella tarkoitetaan syys- tai kevätkauden pituista harjoituskautta)  

Vyövaatimukset: 

Valkoinen vyö        

 

Mon-merkki valkoiseen vyöhön  (n. 1 kausi harjoittelua)     

oman salin säännöt    mae-geri 

seiretsu     tsuki ja soto-uke, nukitet sivuille ja eteen 

tukkipyörintä     chūdan-gamae hantai   

jännehyppy 

 

Valkeasiniraitainenvyö    (n 2 kautta harjoittelua) 

karhukävely, rapukävely   kō-soku, ten-soku, gen-soku, ka-soku 

     untai-eji-zuki 

     untai-shōmen-gerizuki 

 

Mon-merkki valkeasiniraitaiseenvyöhön  (n. 2,5 kautta harjoittelua)    

kuperkeikka     sentai-chokujō-zuki 

yhdellä jalalla hyppiminen   untai-shōmen-gerizuki 

     hentai-ebigeri 

     fukutegi chūdan-gamaesta 

 

Valkeavihreäraitainenavyö  (n 3 kautta harjoittelua) 

pikku-sokuten     gedan-gamae hantai 

vauhditon pituushyppy   happō-gamae chūdan-gamaesta 

     kasoku + untai-nidan-geri  

     tentai-hai-zenten-zuki 

 

Mon-merkki valkeavihreäraitaiseenvyöhön (n 3,5 kautta harjoittelua) 

nengipyörintä     sentai-chokujō-zuki nidan 

kottikärrykävely parin kanssa  untai-shōmen-gerizuki + hentai-ebigeri 

vaaka ja polvivaaka    X-kierto 

 

Valkearuskearaitainenvyö  (n. 4 kautta harjoittelua) 

keräkeinunta     sō-soku, in-soku, tsui-soku, tai-soku  

manji-vaappu (manjigerin väistö, fukutegi+untai-nidan-geri+ 

puolelta toiselle, jatkuvana)  nukitet sivulle ja eteen 

     tensoku + hentai-senjō-geri 

     pikku-sokuten-geri 

 

Mon-merkki valkearuskearaitaiseenvyöhön (n 4,5 kautta harjoittelua) 

käsilläseisonta avustettuna   kasoku + sentai-kaijō-geri 

bakuchu-tyylinen kerähyppy  seino + nukitet sivulle ja eteen 

avustettuna    sentai-chokujō-zuki nidan +  

     untai-shōmen-gerizuki + ebigeri 

 



Valkeamustaraitainenvyö  (n 5 kautta harjoittelua)   

jännehyppy, puoli kierrettä   jōdan-gamae hantai 

     parin kanssa gen-ka-ten-kō (kōbō-liikkuminen) 

     untai-oshi-kuzushi 

     hentai-manji-geri 

     kōten + fukutegi + chudan-gamae 

 

Mon-merkki valkeamustaraitaiseenvyöhön (n 5,5 kautta harjoittelua) 

silta                          sentai-chokujō-zuki, taisoku kääntyen 180°,  

iso sokuten (jalat käyvät  sentai-chokujō-zuki  

lantion yläpuolella)   untai-nidan-geri, tsuisoku, hentai-senjō-geri 

shazenten      

 

Suoritusajat ja tavat Suomen Taidon ohjeistuksen mukaisesti. Viimeistään 13-vuotta täyttäneet 

siirtyvät suorittamaan vöitä normaalien vyökoevaatimusten mukaisesti (hokei ja kobo). 

Viralliseen vyökokeeseen voi osallistua myös aiemmin, kunhan riittävä tekninen osaamistaso 

sekä hokein että kobon osalta on saavutettu. Riittävän teknisen osaamistason arviointi ja 

valvonta on seuran puoltajan ja junioriohjaajien vastuulla. Pienikokoisten junioreiden kohdalla 

puoltaja vastaa siitä, että koboon löytyy sopivan kokoinen pari. 

 
 

 

 



Liitteet 

Liite 1 – Shinsalomake  

Liite 2 – Shinsalomakkeen kohtien selitykset / arviointi ohjeet 

Liite 3 – Itsearviointikaavake 

Liite 4 – Osaamisen tavoite taito/tieto tasot 

Liite 5 – Puoltajien ja vyökoe valvojien yhteystiedot 

Liite 6 – Vyökoehinnasto 

Liite 7 – Vyökoe hakemus ja tulos pohja (Grading_Application_and_Report) 

Liite 8 – Vyökoekatselmus vaatimukset 

Liite 9 – Meriitin merkitseminen SuomiSporttiin 

 

 

  
 

 

 

 
 


