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Graduointien järjestämisohjeet
Ennen graduointia
1. Seuran hallituksen kanssa on sovittava graduointipäivästä, varattava tilat, varmistettava
graduointiraadin kokoonpano ja suunniteltava tiedotus graduointitilaisuudesta.
2. Graduoitsijoiden osallistuminen raatiin on varmistettava: Raadissa on oltava vähintään kolme
graduointisääntöjen vaatimukset täyttävää henkilöä. On varmistettava myös muun graduoinneissa
tarvittavien toimitsijoiden saatavuus: tachiait ja muut apulaiset.
3. Graduoinnista on ilmoitettava liiton tiedottajalle/jäsen- ja vakuutusvastaavalle ja iaido- ja
jodograduoinneista myös lajivastaavalle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi graduointipaikka, aika, mitkä
lajit ovat kyseessä, mihin arvoon saakka on mahdollista graduoida ja siinä on oltava mukana
osallistujille annetut ilmoittautumisohjeet sekä lista graduointiraadin jäsenistä.
4. Ilmoittautuminen on ohjeistettava osanottajille: mihin päivään mennessä on ilmoittauduttava ja
kenelle. Osallistujien on ilmoitettava seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, seura, nykyinen kyu-arvo
ja suosittelija.
5. On tarkistettava, että graduointidiplomeja on riittävästi ja liiton sivuilta on tulostettava
graduointiarvostelu- ja tilityslomakkeet. Graduointidiplomeja voi tiedustella jäsen- ja vakuutus-,
koulutus-, iaido- ja jodovastaavilta.

Graduointitilaisuudessa
1. Tilat ja pöydät on varmistettava. Graduointialue on merkittävä: kendossa keskusta ja aloitusviivat on
merkittävä teippauksella.
2. On tarkistettava, että ilmoittautumislomakkeeseen on merkitty kokelaan koko nimi, syntymäaika,
edellisessä graduoinnissa suoritettu arvo ja suorittamispäivämäärä.
3. Kokelaat on ryhmiteltävä kyu-arvoittain ikäjärjestykseen ja tarvittaessa numeroitava.
4. On varmistettava, että pöydillä on jokaiselle raadin jäsenelle kynä, paperia ja arvostelulomake.
5. On varmistettava, että raadilla on käytettävissään voimassaolevat kyu-graduointisäännöt ja muu
tarvittava arviointia helpottava materiaali. (ZNKR Jodo Manual, ZNKR Iaido Manual)
6. Graduointimaksut on kerättävä graduointitilaisuuden päätteeksi liiton hinnaston mukaisesti.
Hyppygraduoinneissa, eli graduoinneissa, joissa kokelaalle myönnetään useampi peräkkäinen arvo
samalla kertaa, maksetaan kaikki myönnettävät arvot.

Graduoinnin jälkeen
1. Läpäisseiden graduointidiplomit on täytettävä ja raadin on allekirjoitettava diplomit.
2. Graduointimaksut tilitetään Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n tilille Sampo 800016-70259580
liiton taloudenhoitajalta tai jäsen- ja vakuutusvastaavalta saadulla seurakohtaisella viitteellä. Jos viite
puuttuu, tulee seuran olla yhteydessä liiton taloudenhoitajaan tai jäsen- ja vakuutusvastaavaan.
3. Graduointimaksujen tilityslomake on lähetettävä liiton taloudenhoitajalle ja kopiot jäsen- ja
vakuutusvastaavalle sekä tarvittaessa iaido- ja jodovastaaville.
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Graduointihinnasto
6. kyu
5.–1. kyu

10 €
20 €

Tärkeitä asioita, joista seurat ovat vastuussa graduointeja järjestäessään ja lähettäessään omia
jäseniään toisiin seuroihin tai liiton leireille graduoimaan

1. Graduointeihin ilmoittautuneilla on oltava Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n jäsenmaksu
maksettuna ja voimassa oleva vakuutus. Seura tarkistaa asian tarvittaessa liiton jäsenrekisteristä.
2. Seurat ovat vastuussa kokelaalle annetusta suosituksesta osallistua kokeeseen.
3. Ilmoitetulla kokelaalla on oltava edellisestä graduoinnista edellytetty minimiaika täynnä. Seura
tarkistaa asian tarvittaessa liiton jäsenrekisteristä.
Mihin kyu-arvoon asti seurat voivat järjestää graduointeja?
Seurat voivat järjestää vapaasti kyu-graduointeja 6.–1. kyun välillä, kunhan raati on Suomen
Kendoseurojen Keskusliitto ry:n kyu-graduointisääntöjen vaatimusten mukainen ja graduointitilaisuuden
järjestämiseen liittyvät velvollisuudet hoidetaan edellä kuvatulla tavalla.
On kuitenkin suositeltavaa, että 1.kyun graduoinnit järjestetään kansallisten leirien tai isojen
graduointitilaisuuksien yhteydessä.

Dan-graduoinnit
Dan-arvot ovat kansainvälisiä ja niiden graduointitilaisuuksista vastaa Suomen Kendoseurojen
Keskusliitto ry. Jos seura haluaa järjestää ison tapahtuman, jonka yhteydessä on dan-graduointi, on
siihen saatava liiton hallituksen myöntämä lupa. Suunniteltaessa dan-graduointeja ottakaa ajoissa
yhteyttä koulutusvastaavaan/ iaido- tai jodovastaavaan.
Ohjaajan vastuu
Kyu-graduoinneissa ohjaaja merkitsee ilmoittautumislomakkeen suositus-kohtaan arvionsa siitä, mikä
arvo on kokelaalle sopivin. Tapauksessa, jossa kyu-tasolla oleva kokelas on harjoitellut paljon, mutta ei
ole graduoinut pitkään aikaan, ohjaaja voi suositella siirtymistä seuraavan kyu-arvon yli suoraan
kokelaan tasoa vastaavaan kyu-arvoon. Sekä kyu- että dan-kokeisiin ilmoittautumisissa ohjaaja voi olla
suosittelematta raadille kokelasta, joka ei ole harjoitellut aktiivisesti tai ei muuten ole suosittelijan
mielestä saavuttanut graduoinneissa vaadittavaa taitotasoa.
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