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5. KYU KELTAINEN 

    

Uke (torjunta) 
1. Chudan soto uke, kiba - dachi 

2. Chudan uchi uke, kiba - dachi 

Geri (potku) 
1. Maegeri chudan 

2. Surikomi maegeri chudan 

3. Sokuto fumikomi 

Zuki (lyönti) 
1. Junzuki 

2. Gyakuzuki 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Junzuki yodan - gyakuzuki chudan 

2. Surikomi maegeri chudan - gyakuzuki chudan 

Ippon kumite (Paritekniikka) 
Chudan uke ipponme, nihonme (1 - 2) 

Kata (liikesarja) 
Pinan Nidan  

Itsepuolustustekniikat 
Hätävarjelun ja voimankäytön porrastuksen ymmärtäminen. Stressireaktioiden vaikutus omaan ja 

vastapuolen toimintaan. Plus 1 sääntö (piilossa oleva hyökkääjät ja/tai aseet). 

Tekniikat seuraaviin hyökkäyksiin: 

Uhkaava lähestyminen (intiimietäisyydelle) 

Suorin käsin kuristus edestä 

Niskalenkki 

Ranneotteet 

Syleilyote edestä käsien päältä 

Lisäksi 
Maassa puolustautuminen ja ylösnousu, kova ukemi eteen ja taakse. Kuntotesti, aikaa 5min (20 

etunojapunnerrusta, 20 vatsalihasliikettä, 20 selkälihasliikettä, 20 kyykkymaegeria). 
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4. KYU ORANSSI 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi 

Uke (torjunta) 
1. Chudan soto uke, kiba - dachi 

2. Chudan uchi uke, kiba - dachi 

3. Jodan uke, kiba - dachi 

4. Gedan barai, kiba - dachi 

Geri (potku) 
1. Maegeri chudan 

2. Mawashigeri chudan 

3. Surikomi sokuto chudan 

Zuki (lyönti) 
1. Junzuki no zukkomi 

2. Gyakuzuki no zukkomi 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan 

2. Maegeri chudan - sokuto fumikomi - gyakuzuki yodan 

Ippon kumite (paritekniikka) 
Chudan uke ipponme, nihonme (1 - 2) 

Jodan uke ipponme, nihonme (1 - 2) 

Chudan maegeri uke ipponme, nihonme, sanbonme (1 - 3) 

Kata (liikesarja) 
Pinan shodan, pinan nidan  

Itsepuolustustekniikat 
Kaikki edelliset tekniikat ja lisäksi 

Tekniikat seuraaviin hyökkäyksiin: 

Suorin käsin kuristus sivulta 

Suorin käsin kuristus takaa 

Suorin käsin kuristus maassa, lantion päällä 

Keppihyökkäys sivulta päähän 
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Lisäksi  
Kova ukemi sivuittain. Kuntotesti, aikaa 5min (30 etunojapunnerrusta, 30 vatsalihasliikettä, 30 

selkälihasliikettä, 30 kyykkymaegeria). 

8kk kulunut edellisen vyön suorittamisesta. 

 

3. KYU VIHREÄ 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi  

Uke (torjunta)  
Suoritetaan otteluasennosta askeleella taaksepäin, väistäen hyökkäyslinjalta 

1. Chudan soto uke 

2. Chudan uchi uke 

3. Yodan uke 

4. Gedan barai 

Geri (potku) 
1. Surikomi mawashigeri yodan 

2. Sokuto chudan 

3. Ushirogeri hiza 

Zuki (lyönti) 
1. Kette junzuki 

2. Kette gyakuzuki 

3. Tobikomizuki, shizentai - dachi 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Gyakuzuki yodan -soto uke chudan - mawashigeri yodan 

2. Gedan barai - gyakuzuki yodan - surikomi sokuto chudan 

3. Mawashigeri chudan - ushirogeri hiza - gyakuzuki chudan 

Ippon kumite (paritekniikka) 
Chudan uke ipponme, nihonme (1 - 2) 

Jodan uke ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme (1 - 4) 

Chudan maegeri uke ipponme, nihonme, sanbome, yohonme, gohonme, ropponme, (1 - 6) 

Ohyo kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme (1 - 2) 
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Kata (liikesarja) 
Pinan sandan, pinan yodan, pinan shodan, pinan nidan 

Ji yu kumite 

Itsepuolustustekniikat 
Kaikki edelliset tekniikat ja lisäksi 

Tekniikat seuraaviin hyökkäyksiin: 

Syleilyote edestä käsien alta 

Syleilyote takaa alhaalta käsien alta 

Syleilyote takaa alhaalta käsien päältä 

Syleilyote takaa ylhäältä käsien päältä 

Syleilyote tai nelson takaa 

Lisäksi 
Kuntotesti, aikaa 5min (40 etunojapunnerrusta, 40 vatsalihasliikettä, 40 selkälihasliikettä, 40 

kyykkymaegeria). 

12kk kulunut edellisen vyön suorittamisesta. 

 

2. KYU SININEN 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi  

Uke (torjunta) 
1. Uchi uke - gyakuzuki 

2. Gedan barai - gyakyzuki 

3. Shuto uke - gyakuzuki 

Geri (potku) 
1. Surikomi sokuto chudan 

2. Ushirogeri chudan 

3. Uramawashigeri chudan 

Zuki (lyönti) 
1. Kette junzuki no tsukkomi 

2. Kette gyakuzuki no tsukkomi 

3. Nagashizuki, shizentai - dachi 
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Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Gedan barai - mawashigeri yodan - gyakuzuki chudan 

2. Surikomi sokuto chudan - ushirogeri chudan - uraken yodan 

3. Gyakuzuki yodan - surikomi mawashigeri yodan - soto uke chudan - tobikomizuki yodan - gyakuzuki 

chudan 

Ippon kumite (paritekniikka) 
Chudan uke ipponme, nihonme (1 - 2) 

Jodan uke ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme (1 - 4) 

Chudan maegeri uke ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme (1 - 6) 

Ohyo kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme (1 - 4) 

Kata (liikesarja) 
Pinan godan, nai hanchi, pinan sandan, pinan yodan, pinan shodan, pinan nidan 

Ji yu kumite 

Itsepuolustustekniikat 
Kaikki edelliset tekniikat ja lisäksi 

Tekniikat seuraaviin hyökkäyksiin: 

Kyynärvarsikuristus takaa 

Suorin käsin kuristus takaa (2) 

Kravattikuristus edestä 

Suorin käsin kuristus maassa jalkojen välissä 

Kiertävä veitsilyönti 

Veitsipisto 

Keppihyökkäys sivulta päähän (2) 

Lisäksi 
Rullaava ukemi eteen ja taakse. Kuntotesti, aikaa 5min (50 etunojapunnerrusta, 50 vatsalihasliikettä, 50 

selkälihasliikettä, 50 kyykkymaegeria). 

12 kk kulunut edellisen vyön suorittamisesta. 

 

1. KYU RUSKEA 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi 
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Uke (torjunta) 
Suoritetaan hamnigamae - dachista askeleella taaksepäin, väistäen hyökkäyslinjalta. 

1. Chudan soto uke - gyakuzuki 

2. Chudan uchi uke - gyakuzuki 

3. Jodan uke - gyakuzuki 

4. Gedan barai - gyakuzuki 

5. Shuto uke - gyakuzuki 

Geri (potku) 
1. Maegeri chudan 

2. Sokuto chudan 

3. Mawashigeri chudan 

4. Uramawashigeri chudan 

Zuki (lyönti) 
1. Junzuki yodan 

2. Gyakuzuki yodan 

3. Tobikomizuki, hamnigamae - dachi 

4. Nagashizuki, hamnigamae - dachi 

5. Uraken, hamnigamae - dachi 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Mawashigeri yodan - ushirogeri chudan - gyakuzuki chudan - nagashizuki yodan 

2. Junzuki yodan - gyakuzuki chudan - gedan barai - surikomi uramashigeri yodan - gyakuzuki chudan 

3. Uraken yodan - gyakuzuki chudan - uchi uke chudan - mawashigeri yodan - gyakuzuki chudan 

Ohyo kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme (1 - 8) 

Kihon kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme (1 - 5) 

Kata (liikesarja) 
Ku shanku, nai hanchi, pinan godan, pinan sandan, pinan yodan, pinan shodan, pinan nidan 

Ji yu kumite 

Itsepuolustustekniikat 
Kaikki edelliset tekniikat. 

Lisäksi 
Kuntotesti, aikaa 5min (50 etunojapunnerrusta, 50 vatsalihasliikettä, 50 selkälihasliikettä, 50 

kyykkymaegeria).  
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12 kk kulunut edellisen vyön suorittamisesta. Vähintään 2 leiriä edellisen vyön suorittamisen jälkeen ennen 

vyökoetta. Leireiksi hyväksytään kaikki budoleirit, mutta ensisijaisesti Wado ryu tai Shindo Yoshin ryu -leirit. 

 

MUSTA 1.DAN 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi 

Uke (torjunta) 
Suoritetaan hamnigamae - dachista paikaltaan väistäen hyökkäyslinjalta 

1. Chudan soto uke - gyakuzuki 

2. Chudan uchi uke - gyakuzuki 

3. Yodan uke - gyakuzuki 

4. Gedan barai - gyakuzuki 

5. Chudan shuto uke - gyakuzuki 

Geri (potku) 
1. Mawashigeri yodan 

2. Ushirogeri chudan 

3. Uramawashigeri yodan 

4. Kakatogeri yodan 

5. Ushiromawashigeri yodan 

Zuki (lyönti) 
1. Haito uchi 

2. Shuto uchi 

3. Tobikomizuki 

4. Nagashizuki 

5. Uraken 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Mawashigeri yodan - ushiromawashigeri yodan - gyakuzuki chudan 

2. Junzuki yodan - gyakuzuki chudan - soto uke chudan - kakatogeri yodan - gyakuzuki chudan 

3.Gyakuzuki chudan - surikomi mawashigeri yodan - uchi uke chudan - gyakuzuki chudan - 

nagashizuki yodan 
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Ohyo kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme (1 - 8) 

Kihon kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme, kyuhonme, 

jupponme (1 - 10) 

Kata (liikesarja) 
Seishan, chinto, ku shanku, pinan godan, nai hanchi, pinan sandan, pinan yodan, pinan shodan, pinan nidan 

Ji yu kumite  

Lisäksi 
24 kk kulunut edellisen vyön suorittamisesta. Vähintään 4 leiriä edellisen vyön suorittamisen jälkeen ennen 

vyökoetta. Leireiksi hyväksytään kaikki budoleirit, mutta ensisijaisesti Wado ryu tai Shindo Yoshin ryu -leirit. 

Ennen vyökoetta täytyy olla kokemusta harjoitusten ohjaamisesta ja Bushido Helsingin ohjaajien 

hyväksyntä osallistua vyökokeeseen. 

 

MUSTA 2.DAN 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi  

Uke (torjunta) 
Suoritetaan hamnigamae - dachista paikaltaan väistäen hyökkäyslinjalta 

1. Gedan barai - gyakuzuki 

2. Jodan shuto uke - gyakuzuki 

3. Teisho gedan barai - gyakuzuki 

4. Morote uke - tobikomizuki 

Geri (potku) 
1. Ushirogeri chudan 

2. Surikomi uramawashigeri yodan 

3. Kakatogeri yodan 

4. Ushiromawashigeri yodan 

5. Tobimaegeri yodan 

Zuki (lyönti) 
1. Nagashizuki - gyakuzuki, hamnikamae - dachi 

2. Haito uchi - gyakuzuki, hamnikamae - dachi 

3. Shuto uke - gyakuzuki, hamnikamae - dachi 
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4. Uraken - gyakuzuki, hamnikamae - dachi 

5. Kaitten tetsui - gyakuzuki, hamnikamae - dachi 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Gyakuzuki chudan - shuto soto uke chudan - mawashigeri yodan - ushiromawashigeri yodan 

2. Junzuki yodan - gyakuzuki chudan - uchi uke yodan - surikomi sokuto chudan - gyakuzuki yodan 

3. Uchi uke chudan - tobikomizuki yodan - surikomi uramawashigeri yodan - gedan barai - kakatogeri yodan 

Ohyo kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme (1 - 8) 

Kihon kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme, kyuhonme, 

jupponme (1 - 10) 

Kata (liikesarja) 
Seishan, chinto, ku shanku, nai hanchi, pinan godan, pinan sandan, pinan yodan, pinan shodan, pinan nidan 

+ kaksi (2) vapaavalintaista kataa seuraavista: Jion, jitte, rohai, bassai, ni seishi, wanshu 

Ji yu kumite 
 

MUSTA 3. DAN 

    

Kaikki aikaisemmat tekniikat ja lisäksi 

Uke (torjunta) 
Suoritetaan parin kanssa. Vastahyökkäys oman valinnan mukaisesti. 

1. Gedan barai 

2. Jiju uke 

3. Shuto uke 

4. Morote uke 

5. Hizageri uke 

6. Yodan uke 

Geri (potku) 
1. Surikomi mawashigeri yodan 

2. Uramawashigeri yodan 

3. Kakatogeri yodan 

4. Ushiromawashigeri yodan 
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5. Tobimaegeri yodan 

Zuki (lyönti) 
1. Tobikomizuki - gyakuzuki 

2. Gyakuzuki - nagashizuki 

3. Haito uchi - gyakuzuki 

4. Empi uchi -  gyakuzuki 

5. Kaitten tetsui - gyakuzuki 

Renraku waza (yhdistelmä tekniikka) 
1. Gyakuzuki chudan - surikomi uramawashigeri yodan - gedan barai - gyakuzuki chudan 

2. Mawashigeri yodan - kaitten tetsui yodan - gyakuzuki chudan 

3. Surikomi mawashigeri yodan - uchi uke chudan - uraken yodan - surikomi ashibarai -  gyakuzuki chudan 

4. Tobikomizuki yodan - gyakuzuki chudan - mawashigeri yodan - shuto soto uke chudan - kakatogeri yodan 

Ohyo kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme (1 - 8) 

Kihon kumite (paritekniikka) 
Ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme, nanahonme, happonme, kyuhonme, 

jupponme (1 - 10) 

Kata (liikesarja) 
Seishan, chinto, ku shanku, pinan godan, nai hanchi, pinan sandan, pinan yodan, pinan shodan, pinan nidan 

+ kolme (3) vapaavalintaista kataa seuraavista: Jion, jitte, rohai, bassai, ni seishi, wanshu 

Ji yu kumite   
  

  

  

 

 

  

 

 


