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Terveisiä Kitamotosta: 6. dan Poriin!

Harjoitukset

Porin kendoseuran puheenjohtaja
Kari Ruuhilahti osallistui kuuluisalle
Kitamoton kendoleirille Japanissa.
Leiri kokoaa vuosittain yhteen noin
kuutisenkymmentä kendon harrastajia niin Japanista kuin ympäri
Eurooppaa.
Leiriltä mukaan lähti Karille myös
uusi dan-arvo, eli 6. dan. Arvo on
tällä hetkellä korkein Porissa.
Kuva: Tarmo Jüristo
Aikaisempina vuosina Kitamotossa
ovat käyneet Porista myös Pertti ja Ari Kyläniemi sekä Ari Lehtinen.
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Syksy täynnä tapahtumia!

Sali kuntoon ennen
peruskurssinäytöstä!

Syksyn tapahtumakalenteri on täydentynyt hurjaa vauhtia. Nyt onkin
hyvä aika lähteä niin leireille kuin
kisaamaan! Tänä vuonna järjestetään
muun muassa kyu-leiri Tampereella,
mikä sopii kaikille vasta-alkajista
hieman jo kokeneemmillekin kyuharrastajille.
Kyu-harrastajille on tänä vuonna
myös tarjolla Kyu-Cup, mikä on
erinomainen paikka hankkia kisakokemusta!
Kaikki syksyn tapahtumat näet
Tapahtumat-palstasta.

Porin kendoseuran peruskurssinäytös järjestetään tänä vuonna hieman normaalia
myöhemmin, 29.9. Tämä johtuu siitä että
haluamme saada salimme valmiiksi ennen
kuin kutsumme sinne uusia harrastajia.
Nyt onkin aika tarttua vasaraan ja
suunnata talkoisiin, jotta sali saadaan
valmiiksi!
Talkoopäivät ja ajat ovat tuttuun tapaan
seuraavat:
• Maanantaina 18:00 alkaen
• Keskiviikkona 18:00-19:30
• Torstaina 18:00 alkaen
• Sunnuntaina 13:00-15:00

Nuori Pori harrastaa -tapahtuma Kirjurissa 25.8. Kaikki mukaan!
Porin vapaa-aikavirasto yhdessä kulttuuritoimen ja
porilaisten yhdistysten kanssa järjestää Porin Kirjurinluodossa Nuori Pori harrastaa -tapahtuman, mihin
Porin kendoseurakin osallistuu! Kyseessä on Harrastustapahtuma, jossa pääsee näkemään ja kokemaan
porilaisen harrastumahdollisuuksien kirjon! Tapahtuma on pääasiassa suunnattu lapsille ja nuorille.
Seuran jäseniltä toivotaan aktiivisuutta jotta
mahdollisimman moni seuran jäsen pääsisi paikalle! Tapahtuma alkaa kello 13. ja
paikalle telttaa pystyttämään mennään noin tuntia ennen tapahtuman alkua.
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Iaido treeni tiistaina 18:00-20:00
Bogutreeni keskiviikkona 19:30-21:00
Bogutreeni perjantaina 19:00-20:30
Perustreeni kaikille sunnuntaina
15:00-17:00

Tapahtumat

24.-25.8
Muso Shinden Ryu Iaidoleiri Porissa

25.8
Nuori-Pori harrastaa -tapahtuma
Porin kirjurinluodossa klo 13:0017:00

6.-8.9
Kyu-leiri Tampereella.
Ilmoittautuminen käynnissä!

5.10
Nippori -tapahtuma Porin
nuorisotalolla klo 19:00 alkaen. Porin
kendoseura pitää tapahtumassa
näytöksen!

12.-13.10
Kyu-Cup Kotkassa

31.10-3.11

Iaidon EM-kilpailut Ranskassa

8.-10.11
Helsingin syysleiri

23.11
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