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Suomen Kendoseurojen Keskusliiton Shogo-säännöt 
 
Renshi 

Renshi-arvonimi voidaan myöntää Suomen kendoseurojen keskusliiton (myöh. liitto)  jäsenseuran jäsenelle, joka: 

 

1. On ollut 6. dan kendossa, iaidossa tai jodossa vähintään yhden vuoden ajan. 

 

2. On toiminut merkittävässä roolissa ja tehtävissä liiton kendo-, iaido tai jodo-toiminnassa. On omalla esimerkillään 

osoittanut hyvää käytöstä ja arvostelukykyä. On johtamistaidoillaan vaikuttanut niin liiton kehittämiseen kuin oman lajinsa 

kansalliseen kehitykseen.  

 

3. On toiminut tunnustettuna liiton jäsenseuran jäsenenä huolehtien esimerkiksi harjoitusten ohjaamisesta. 

 

4. Harjoittelee säännöllisesti lajiaan. On tunnustettu, teknisiltä taidoiltaan erittäin pätevä ja omaa vahvan teoreettisen 

pohjan kendossa (myös Nippon Kendo Kata), iaidossa tai jodossa.  On oman vyöarvonsa esimerkillinen edustaja. 

 

5. Tunnetaan korkeatasoisena kendon, iaidon tai jodon ohjaajana ja kilpailujen tuomarina. Omaa laajan ymmärryksen ja 

tiedon sekä kokemuksen harjoittelumetodeista ja on osallistunut säännöllisten harjoitusten, seminaarien ja kilpailujen 

ohjaamiseen. Oman kansallisen tason liikunnan ohjaajatutkinnon tai on muuten kokemukseltaan pätevä ohjaaja. 

 

6. On toistuvasti osallistunut EKF:n  (European Kendo Federation), AJKF:n (All Japan Kendo Federation) ja FIK:n 

(International Kendo Federation) tai edellä mainittujen liittojen jäsenten järjestämiin seminaareihin. On omalla 

toiminnallaan edistänyt oman liittonsa tekemistä tunnetuksi kansainvälisesti.  

 

7. On toiminut aktiivisesti kilpailijana, valmentajana, delegaation johtajana tai tuomarina Euroopan- ja 

maailmanmestaruuskilpailuissa sekä muissa kansaivälisissä ja kansallisissa kilpailuissa. On toiminut graduointiraadin 

jäsenenä kendossa, iaidossa ja jodossa. 

 

Menettely 

Renshi-kokelaan on toimitettava Suomen Kendoseurojen Keskusliitolle kirjallinen hakemus, josta käyvät ilmi hänen 

saavutuksensa ja kokemuksensa sekä se, että hän täyttää renshi-arvonimelle asetetut kriteerit.  

 

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto nimittää Shogo-komitean, joka koostuu viidestä minimissään 6. Danin haltijoista. 

Komitean jäsenten tulee kuulua Euroopan Kendoliiton jäsenmaiden virallisiin jäsenorganisaatioihin. Suomen 

Kendoseurojen Keskusliitto tarkistaa kerran vuodessa Shogo-komitean koostumuksen.  

 

Shogo-komitea käsittelee kokelaiden hakemukset ja tarkistaa, että ne täyttävät Shogo-sääntöjen vaatimukset. Mikäli 

komitea ei ole hakemuksista yksimielinen, järjestetään äänestys. Yksinkertainen enemmistö riittää hakemuksen 

puoltamiseen. Äänten jakautuessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.  

 

Shogo-komitea esittelee käsittelemänsä hakemukset Suomen Kendoseurojen Keskusliitolle vähintään kahdesti vuodessa. 

Liitto päättää tämä jälkeen arvonimen myöntämisestä tai hylkäämisestä saatuaan hakemuksen ja harkittuaan kokelaan 

soveltuvuutta renshi-arvonimen saajaksi. 
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Kyoshi 

Kyoshi-arvonimi voidaan myöntää Suomen kendoseurojen keskusliiton (myöh. liitto)  jäsenseuran jäsenelle, joka: 

 

1. On ollut 7. dan kendossa, iaidossa tai jodossa vähintään kahden vuoden ajan. 

 

2. On täyttänyt esimerkillisesti renshi-arvonimelle asetetut vaatimukset. 

 

3. Omaa merkittävän kansallisen ja kansainvälisen kokemuksen tuomarina ja dan-graduointiraadin jäsenenä toimimisesta 

kendossa, iaidossa tai jodossa. Toistuva osallistuminen EKF:n ja FIK:n tuomariseminaareihin on toivottavaa. 

 

4. On toiminut merkittävässä roolissa ja tehtävissä kendo-, iaido tai jodo-toiminnassa niin kotimaassa kuin 

kansainvälisestikin. On johtamistaidoillaan vaikuttanut niin liiton kehittämiseen kuin oman lajinsa ja liiton toiminnan 

kehittämiseen.  

 

5. On suorittanut kansallisen tutkinnon valmennus- ja koulutustoiminnasta (ohjaajakoulutukset I-III tai muuten toiminut 

tunnustettuna ohjaajana) sekä ensiavusta liiton vaatimusten mukaisesti. 

 

Menettely 

Kyoshi-kokelaan on toimitettava Suomen Kendoseurojen Keskusliitolle kirjallinen hakemus, josta käyvät ilmi hänen 

saavutuksensa ja kokemuksensa sekä se, että hän täyttää renshi-arvonimelle asetetut kriteerit.  

 

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto nimittää Shogo-komitean, joka koostuu viidestä minimissään 6. Danin haltijoista. 

Komitean jäsenten tulee kuulua Euroopan Kendoliiton jäsenmaiden virallisiin jäsenorganisaatioihin. Suomen 

Kendoseurojen Keskusliitto tarkistaa kerran vuodessa Shogo-komitean koostumuksen.  

 

Shogo-komitea käsittelee kokelaiden hakemukset ja tarkistaa, että ne täyttävät Shogo-sääntöjen vaatimukset. Mikäli 

komitea ei ole hakemuksista yksimielinen, järjestetään äänestys. Yksinkertainen enemmistö riittää hakemuksen 

puoltamiseen. Äänten jakautuessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.  

 

Shogo-komitea esittelee käsittelemänsä hakemukset Suomen Kendoseurojen Keskusliitolle vähintään kahdesti vuodessa. 

Liitto päättää tämä jälkeen arvonimen myöntämisestä tai hylkäämisestä saatuaan hakemuksen ja harkittuaan kokelaan 

soveltuvuutta kyoshi-arvonimen saajaksi. 
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Renshi 

Persons meeting the following criteria shall be eligible for Renshi: 

 

1. Having held a 6th Dan Kendo, Iaido or Jodo for at least one year. 

 

2. Playing a leading role in national Kendo, Iaido or Jodo society, and possessing a great discernment and having an 

exemplary character, as well as being recognised as providing a sound leadership and administrative role in their national 

Kendo, Iaido or Jodo community and having made a significant contribution to their National Federation. 

 

3. Being members of good standing in their respective National Federation, e.g. by leading a club. 

 

4. Being recognised as currently, and regularly, practicing and having the high level of technical competence of Kendo 

(including Nippon Kendo Kata), Iaido or Jodo and its theory, meeting or exceeding their Dan grade. 

 

5. Being recognised as having a high level of skill and knowledge of refereeing, coaching methods and teaching and 

having led workshops and regular training on practice, theory and refereeing in Kendo, Iaido or Jodo; preferably holding 

an official sport or physical education diploma or showing an equivalent practical ability on this subject. 

 

6. Having repeatedly attended various seminars organised by the EKF, AJKF, FIK or their affiliates. Thereby also 

promoting interests of their National Federation. 

 

7. Having been active as a participant, coach, delegation leader and/or referee to World or European Championships and 

other international and national competitions and as a jury member for Dan examinations in Kendo, Iaido or Jodo. 

 

Procedure 

The candidate shall submit a written application detailing their achievements and activities, including supporting evidence 

as deemed reasonable to the applicable body of Finnish Kendo Association.   

 

Finnish Kendo Association will nominate a Shogo Committee of five persons. 

Shogo Committee shall consist of members of minimum 6th dan members. 

Members of the Committee should belong to EKF member countries' official federations. 

The composition of the Committee shall be reviewed annually by Finnish Kendo Federation. 

 

FKA Shogo Committee will consider applications of the candidates according to the standards of FKA Shogo Rules. 

Should there be any disagreement in the proposals the committee will vote. A simple majority of votes is enough for a 

proposal to be approved. 

In case of even voting result, vote of the Committee chairman will decide the result. 

 

The committee will present its candidates for Finnish Kendo Association twice a year. 

Finnish Kendo Association will then consider the proposal and make the final decision on the awarding of shogo. 
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Kyoshi 

Persons meeting the following criteria shall be eligible for Kyoshi: 

 

1. Having held a 7th Dan Kendo, Iaido or Jodo for at least two years. 

 

2. Meeting continuously the criteria for and having been awarded Renshi. 

 

3. Having significant international and national experience in refereeing and as a jury member for Dan Gradings in 

Kendo, Iaido or Jodo. Preferably, the candidate has attended the FIK / EKF Referee Seminar several times and is ready 

to do so again upon appointment by his National Federation. 

 

4. Playing a leading role in national and international Kendo, Iaido or Jodo society and providing a sound leadership and 

administrative role in their national Kendo, Iaido or Jodo community, e.g. by holding an office in the National Federation 

or having made otherwise a significant contribution to their National Federation. 

 

5. Having completed a formal educational course on training/coaching methods (Instructor levels I-III, or otherwise 

acted as a highly recognized instructor), medical basics and related topics under the jurisdiction of their National 

Federation or an appropriate national sport organisation. 

 

Procedure 

Finnish Kendo Association will nominate a Shogo Committee of five persons. 

Shogo Committee shall consist of members of minimum 6th dan members. 

Members of the Committee should belong to EKF member countries' official federations. 

The composition of the Committee shall be reviewed annually by Finnish Kendo Federation. 

 

FKA Shogo Committee will consider applications of the candidates according to the standards of FKA Shogo Rules. 

Should there be any disagreement in the proposals the committee will vote. A simple majority of votes is enough for a 

proposal to be approved. 

In case of even voting result, vote of the Committee chairman will decide the result. 

 

The committee will present its candidates for Finnish Kendo Association twice a year. 

Finnish Kendo Association will then consider the proposal and make the final decision on the 

awarding of shogo. 

 


